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Bästa medlem,
Efter en fantastisk sommar hoppas vi få en fågelrik höst som avslutning på året. Följ med på
våra exkursioner och missa inte innekvällen i november.
Och 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
255 60 90 om du ser något roligt.
styrelsen genom Peter Lundberg
ÅRSAVGIFTEN 2013 - PÅMINNELSE
Du som med detta Meddelande får ett inbetalningskort har enligt våra noteringar inte betalat
medlemsavgift för innevarande år. Avgiften för 2013 är 100:- för fullt betalande medlem och
50:- om du är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.
Vi upprepar också uppmaningen att meddela 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.
HÖSTPROGRAMMET 2013
Söndag 8 september LIDINGÖEXKURSION: TRIMER
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Målarten är som vanligt blåhake och
om inte Trimer levererar tar vi oss vidare till Ekholmsnäs. Ledare: Björn Dahlbom
Söndag 22 september och lördag 5-6 oktober LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Den statistiskt och erfarenhetsmässigt bästa sträcktiden är nu! Vi hoppas på lämpligt väder
och att så många som möjligt tar chansen att uppleva höststräcket från Trolldalstippen. Samling på tippens topp från soluppgången alla tre dagarna.
Exkursionsledaren Peter Lundberg är på plats till minst kl 10 om det inte ösregnar.
Onsdag 20 november INNEKVÄLL: Tibet
Tomas Carlberg visar bilder och berättar från en resa till mytomspunna Tibet i juni. Fika skall
vi också hinna med under kvällens lopp. Tiden är 19.00 och platsen Ansgarskyrkan.
Söndag 1 december LIDINGÖEXKURSION: MÖLNASTRANDEN
Samling på Tykö brygga kl 09.00 för traditionell adventsexkursion med glögg. Ledare: Torun
Zachrisson
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnumren ovan.

