FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING

PROGRAM HÖSTEN/VINTERN
2022-2023
Höstfåglar kring Falkenberg
Lördag 8 oktober
10:00-ca 14:00
Första halvan av oktober finns det
fortfarande mycket fågel att se i
markerna. Denna lördag tar vi oss ut
till någon spännande plats i
kommunen, väder och vind styr vart
vi åker. Anmälan till ansvarig senast 5
oktober.
Samling: vid Fynda,
klockan 10:00.
Ansvarig: Magnus Andersson,
tel.nr. 0768-35 71 16.

Bilder från Åkulla bokskogar och
mycket mera
Tisdag 25 oktober
Bengt Christensen, Tvååker, är en
fotograf som älskar naturen i alla dess
former. Här tar han oss med på resa
från Åkulla bokskogar till
Västergötlands platåberg, från Ölands
öppna landskap till fjällvidderna i
Norge.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvarig: Eva Rynefors, tel.nr.
070-190 66 33

Snöleoparder och reservat
Tisdag 8 november
HG Karlsson kommer till oss och
berättar om hur det är att vara
naturvårdsvakt i våra naturreservat.
Han visar även bilder och berättar om
snöleopard i västra Mongoliet.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Marianne Bengtsson,
tel.nr. 0703-63 79 31 och Ingrid
Sennerdal.
Helgoland
Tisdag 22 november
Thomas Andersson och Göran
Johansson reste till den tyska
Nordsjö-ön Helgoland, en resa som
gav många fina fototillfällen.
Dessutom en ovanlig upplevelse, när
en gråsäl visade att arten inte bara är
en fridsam fiskätare utan också kan
bete sig som en späckhuggare i
umgänget med andra stora däggdjur i
havet.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Reino Abrahamsson
tel.nr 070-544 23 94 och Lena
Backlund.

Innekvällarna hålls i Mötesplats Mölle,
Möllegatan 11B, Falkenberg, om inte
annat meddelas. Se under respektive
programpunkt.
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Skydda skogen
Onsdag 30 november
Lina Burnelius från den ideella
miljöorganisationen Skydda Skogen
berättar för oss om vad ett verkligt
hållbart och rättvist skogsbruk skulle
innebära, med tanke på klimat,
biologisk mångfald och mänskliga
rättigheter, och vad vi som
privatpersoner kan göra för insatser.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Eva Svensson tel.nr.
070 -209 82 85 och Elisabet
Gustavsson.
Tuppstigen med omnejd
Tisdag 6 december
Från storstadsliv, betong och långa
arbetsdagar till en låda mitt i det
småbrutna halländska landskapet
mellan hav och land. Martin
Eskilsson berättar personligt om sin
resa in i fåglarnas och naturens
värld. Mycket bilder från närheten
blir det, med gökar, hackspettar och
mysterierna runt hörnet.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Susanne och Rolf
Söderby tel.nr.0708-96 58 27

Fågellokalskampen 2023
Lördag 14 januari 8:00-14:00
Vi kommer precis som förra året att
bemanna några av våra fina
fågellokaler för att se hur många arter
man kan se på dessa platser. Anmälan

sker till respektive lokalansvarig och
man kan ansluta och lämna när man
vill. Ansvariga och lokaler meddelas
senare via hemsidan och Band.
Fåglar i södra Afrika
Tisdag 17 januari
Niklas Torstensson visar bilder och
berättar om en skådarresa till det
spännande fågellivet i östra Sydafrika
och grannlandet Lesotho.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Uno Johansson, tel.nr.
0704 – 56 21 79 och Irene Ström.

Ingen avgift för fikat: Denna säsong
bjuder föreningen på kaffe/te & fralla
vid innekvällarna.

Vid exkursioner, tänk på följande:
Stövlar eller vattentäta kängor.
Varma kläder och regnskydd.
Sittunderlag och mycket fika, man blir
hungrig ute i fält.

Vinterfåglar inpå knuten
27 januari – 30 januari
Under dessa dagar genomför Birdlife
Sverige sin årliga vinterräkning av
fåglar. Se SOF:s hemsida för mer
information.
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Vandring i Hjuleberg
Söndag 5 februari
I dag vandrar vi i lättgången terräng
ca 5 km och spanar efter
övervintrande rovfåglar såsom
havsörn, kungsörn etc. Vi är ute i ca 3
timmar. Anmälan till ansvarig senast
tisdag 27 januari. OBS att dagen kan
komma att ändras om det är jakt i
området.
Samling: Vid Fynda klockan
10:00.
Ansvarig: Dennis Andersson,
tel.nr. 070-530 50 29.
Medlemmars bildvisning
Tisdag 14 februari
Det finns många duktiga fotografer i
föreningen. I kväll får ni möjlighet att
visa era bilder inför en stor publik. Vi
ber alla er som tagit fina,
stämningsfulla eller roliga bilder att
kontakta Göran Johansson,
tel.nr. 070-214 57 02, 14 dagar
innan om du har bilder att visa.
Lokal: Mötesplats Mölle
klockan 18:30.
Ansvariga: Anders Lindström,
tel.nr. 070-845 72 04 och Eva
Rynefors.
Ugglekväll 1
Söndag 26 februari
Nu börjar ugglorna bli aktiva och vi
hoppas på att både få se och höra dem
i våra marker. Denna kväll inriktar vi
oss främst på berguv. Kvällen avslutas
med korvgrillning. Vi står som vanligt
för brasan, du tar med korven.
Begränsat antal deltagare, anmälan till
ansvariga senast 21 februari.
Samling: Vid Fynda klockan 16.30

Ansvariga: Jörgen och AnnJeanette Fagerblom
tel.nr. 070-663 17 75.
Ugglekväll 2
söndag 12 mars
Ännu en chans att se och höra
ugglorna som börjat vakna till liv ute
i markerna. Kanske sparvuggla,
kattuggla eller pärluggla. Kvällen
avslutas med korvgrillning. Vi står
som vanligt för brasan, du tar med
korven. Begränsat antal deltagare,
OBS tidig anmälan till ansvarig,
senast 27 februari.
Samling: vid Fynda klockan 17:00.
Ansvariga: Dennis Andersson,
tel.nr. 070-530 50 29 och Stickan
Abrahamsson,
tel.nr.070-666 78 35.
Har du förslag på utflyktsmål eller
aktiviteter, kontakta oss i
programgruppen:
Anders Lindström, 070-845 72 04
Eva Rynefors, 070-190 66 33
Reino Abrahamsson 070-544 23 94
Marita Niklasson och Leif Wadensten har
lämnat programgruppen. Tack för era
insatser!
Ny i gruppen är Reino. Välkommen!
Har du fått förhinder att delta i
exkursionen du anmält dig till?
Tänk på att någon annan kan ta din
plats. Meddela ansvarig om du fått
förhinder att delta.

Har du sjuksymtom från hals och
luftvägar eller feber? Stanna hemma!
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