Meddelande från LOF
1/09
Bästa medlem,
Våren kommer även detta år och med den fler fåglar och våra exkursioner, som jag hoppas
Du inte missar. Missa inte heller årsmötet den 25 mars som detta år har Madagaskar som
tema. När du är ute på egen hand hoppas vi att du rapporterar vad du ser på LOFs hemsida
www.lidingoof.nu och på Svalan. Du kan också alltid ringa Peter på 766 11 89 eller 070 537
12 57 om du ser något roligt.
styrelsen genom Peter Lundberg

ÅRSAVGIFTEN 2009
Nu är det dags att betala årsavgift igen! Medlemsavgiften för 2009 är oförändrad, dvs 80:- för
fullt betalande medlem och 40:- om Du är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.
Du som ännu inte har meddelat vår kassör soren.lund@telia.com din e-postadress och att du i
fortsättningen vill få meddelanden via e-post samt betala årsavgiften via din internetbank,
ombeds också att göra det. Detta är en vinst för såväl föreningens ekonomi som för miljön!

VÅRPROGRAMMET (och lite höst)
Söndag 1 mars LIDINGÖEXKURSION
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Vi håller exkursionsmålet öppet med
tanke på att det kan vara både vinter och vår! Ledare: Peter Lundberg
Onsdag 25 mars ÅRSMÖTE
Platsen är Ansgarskyrkan och tiden 18.30. Se bifogad kallelse som medföljer detta Meddelande.
Lördag 4 april LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Samling på P-platsen Hustegaholm kl 08.30 för Operation Leta Tidiga Vårfåglar. Ledare:
Lasse Irestedt
Tisdag 5 maj LIDINGÖEXKURSION: Långängen
Samling på parkeringen strax N Stockbysjön kl 18.30 för en sedvanlig vårkvällspromenad
runt Långängen. Ledare: Peter Lundberg
Tisdag 9 juni LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Samling på P-platsen Hustegaholm kl 21.30 för den traditionella nattfågellyssningen. Har
kärrsångaren och näktergalarna något sällskap i år? Ledare: Stefan Clausen
Söndag 30 augusti LIDINGÖEXKURSION: Trimer
Samling på P-platsen strax O Kyrkogården kl 08.00. Vi letar blåhakar och annat smått i Trimervassen. Ledare: Ola Dahlbom
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnumren ovan.

