Meddelande från LOF 2/14
Bästa medlem,
Höst igen och mycket fågel i rörelse. Som vanligt har vi flera Lidingöexkursioner att bjuda på
och en innekväll med Afrikatema och så Strömstarens dag förstås!
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 2014 - PÅMINNELSE
Du som med detta Meddelande får ett inbetalningskort har enligt våra noteringar inte betalat
medlemsavgift för innevarande år. Avgiften för 2014 är 100:- för fullt betalande medlem och 50:- om du
är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.
Meddela gärna 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 2014
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnumren
ovan.
Söndag 7 september LIDINGÖEXKURSION: Trimer
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Vi hoppas på blåhake och andra rastande tättingar
och håller öppet för en förlängning av exkursionen till Ekholmsnäs. Ledare: Björn Dahlbom
Söndag 21 september LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Peter Lundberg står på tippens topp och håller koll på sträcket från soluppgången till minst kl 10 om det
inte ösregnar. Peter är på plats de allra flesta andra hösthelgmorgnar också; välkommen även andra dagar
med andra ord.

Lördag 4 oktober LIDINGÖEXKURSION: Tippkampen
Under bästa sträcktid hoppas vi på bra väder för en kamp mellan öns bästa sträcklokaler Troll-dalstippen
och Ekholmsnäsbacken. Var sträcker det helt enkelt bäst och mest fågel? Peter Lundberg står på
Trolldalstippen och Carl-Johan Mannheim på Ekholmsnäsbacken. Du väljer att delta på valfri lokal och
valfri tid från soluppgången till åtminstone kl 12.
Onsdag 12 november INNEKVÄLL: Uganda
När vintern närmar sig passar det bra att ta sig till varmare nejder; närmare bestämt till bergsgorillornas
Uganda. Sören Lindén, Torun Zachrisson och Lasse Irestedt visar bilder och berättar från en resa i början
av hösten 2014. Tiden är 19.00, platsen Ansgarskyrkan och det blir fika!
Söndag 16 november STRÖMSTARENS DAG
Vi upprepar fjolårets lyckade naturvårdsinsats med att rensa Mölnaån inför strömstarens ankomst.
Samling på parkeringen vid järnvägsbron kl 13.00. Stövlar, arbetshandskar, kratta och fika är bra att ha
med.
Söndag 30 november LIDINGÖEXKURSION: Mölnastranden
Samling på Tykö brygga kl 09.00 för traditionsenlig adventsexkursion med glögg. Ledare Torun
Zachrisson.

