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  Reviderat höstprogram 
 
 
När höstprogrammet gjordes på försommaren trodde vi 
att pandemin skulle blåsa över framåt höstkanten. Så är 
det inte, därför får vi revidera hur vi tänkte då. 
 
Detta innebär inte att Svarthaken juni – juli är förbrukad, 
Det här handlar enbart om att programmet revideras. 
Aktiviteter har tagits bort, nya har lagts till. 
Finns i denna form endast på hemsidan, och via muntlig 
info. Det kan bli fler revideringar under hösten! 
 
 
Noterara att månadsmötena blir i Bergstugan på 
Mösseberg respetive i Friggeråkers Bygdegård. 
 
 
 
 



                                      
                    Här är programmet för hösten 2020. 
 
Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans parkering (övre delen av 
Wetterlinsgatan) om inte annat sägs under respektive programpunkt. Ta alltid 
med fika och kläder efter väder gäller.                       
 
                        NYTT FÖR HÖSTEN 
 
Tills vidare ingen samåkning vilket innebär att längre resor inte är möjliga så 
länge pandemin pågår. På grund av rådande restriktioner av olika slag gäller 
tills vidare anmälan till alla våra aktiviteter.  
                        
                     Utflykter för daglediga 

  
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter hela året ut. Tills vidare 
gäller samling 07.00 på Fredriksbergskyrkans parkering som vanligt och tills 
vidare åker vi i egna bilar. Ändring av tiden meddelas på hemsidan. Ta kontakt 
med Anita eller Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret. Anita 
Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela. Anita har tfn 0515 - 80078, 
mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23.  
 
Så snart det går med tanke på pandemin kommer det att ordnas en studiecirkel 
om våra rovfåglar. 
 
Tranräkningarna under hösten. Som regel räknar Evert Arnoldsson och Susanne 
Wieland tranorna i söder på måndagarna. Platsen är Södra Sätunaviken.  
Detta är ett skådespel och det går bra att vara med. Ta kontakt med Evert eller 
Susanne tfn längst bak. Obs – endast parkering på Parkeringen till Almeö eller 
vid Sätuna Bygdegård. Ingen annanstans. 
 
Månadsmöte i Bergstugan på Mösseberg tisdagen den 15 september klockan 
19,00.Bildföredraget denna gång blir Lotta Berg som berättar och visar bilder 
från ett besök på Färöarna. Välkomna! 



Vandring till Almeö - söndagen den 20 september klockan 07.00.  Det kan bli 
riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och i övrigt precis vad som helst. Vi 
får se! En klassiker som vi gjort under många år. Åke Abrahamsson leder och du 
når Åke på tfn 070 – 660 24 53. Anmälan gäller och det kan bli byte av dag! 
 

                                  MEKELSMÄSS 
Fredag den 25 september till och med söndag den 27 september i 
Friggeråkers bygdegård. Trots pandemin skall vi ha utställningar även 
detta är. Dock tillrättalagt med tanke på omständigheterna. Det blir 
ingen servering. Mer info på hemsidan. Ring gärna Lennart 
Friggeråker om det är något särskilt du undrar över. 
 
Rovfågelspaning – Lördagen den 3 oktober klockan 09.30. Mönarp – 
Rogestorp. Detta är något nytt. Med lite tur kan den bli någon fin blå kärrhök 
och de första fjällvråkarna. Åke leder, anmälan senast kvällen innan, och ingen 
samåkning vilket gör att det kan bli lite lurigt med parkering. Vi är ute cirka tre 
timmar. 
 
Grimestorpaskogen i Velinga. Lördagen den 10 oktober klockan 08.00. Ett nytt 
försök med eventuella järpar. Annars är det fint att gå i gammal barrskog om 
hösten. Åke leder. Obs. anmälan till Åke senast kvällen innan och ingen 
samåkning. 
 
Gåsaresa till sjön Östen och Boterstena - söndagen den 18 oktober klockan 
07,00.Det var många år sedan sist som vi besökte denna fina fågelsjö men nu är 
det dags igen. Vi besöker markerna runt sjön Östen och även Boterstena som är 
en av våra bästa rovfågellokaler. Åke Leder, tfn 070 660 24 53. OBS anmälan. 
 
Månadsmöte i Friggeråkers bygdegård tisdagen den 20 oktober klockan 19.00. 
Vi hoppas att några fler vill ta sig ut när det är lite större ytor att röra sig på än 
vad vi kan ha i klubblokalen. Vi skall redovisa vad vi gjort i sommar. Lennart 
Sundh berättar om det helt lysande småvattenprojektet och vi har även en del 
om tornfalkarna och Väsmestorp att redovisa. 
  

 GRODDJUR och KRÄLDJUR Bildvisning i Slötagården vid Slöta kyrka. 
Torsdagen den 22 oktober klockan 19.00. 
Ulf Gotthardsson, Jönköping, fågelskådare, fotograf och ormfantast  
visar bilder och berättar om dessa djur som vi tycker lite olika om.  



Vi ordnar med fika. Denna aktivitet är ett samarrangemang med Falbygdens 
Naturskyddsförening. Ansvarig är Enar Höglund, tfn 0706 55 18 05.  
 
Rovfågelspaning från Södra Hornborgasjön och markerna söder om Stora 
Bjurum. Lördagen den 24 oktober klockan 09.30. Ingen samåkning. Kan bli den 
första kungsörnen för säsongen. Vi är ute cirka tre timmar. OBS anmälan. 
 
Havsörnssafari vid Hornborgasjön- lördagen den 7 november klockan 09.00. Vi 
åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att hitta så många havsörnar vi 
kan. Dessutom hopps vi på en del annat trevligt så här i senhösten. Räkna med 
att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det kan bli lite 
kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 070 660 24 53. OBS anmälan. 
 
Månadsmöte  i Friggeråkers bygdegård tisdagen den 17 november. Vi 
kommer att bege oss till Ecuador och Galapagosöarna i sällskap med 
Kent Ove Hvass. Ett härligt bildföredrag att se fram emot. Välkomna! 
 
Luciafika i Friggeråkers bygdegård – söndagen den 13 december klockan 19.00. 
Anita och Susanne ansvarar. 
 
 
FöRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 070 - 660 24 53 
 ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice Ordförande Thomas Asp 072 - 230 61 45 
Kassör Lennart Friggeråker  070 - 343 28 24 
Sekreterare  Susanne Wieland 070 - 681 43 12 
Övriga Anita Ljungström  070 - 587 09 08 
 Jan Johansson 070 - 321 32 24 
 Kenneth Mörk 070 - 257 81 23 
 Håkan Fridner 070 - 791 35 12 
 Rolf Andersson  076 - 101 17 20 
 Evert Arnoldsson  070 - 867 08 55 
 Erik Tornberger  070 - 961 93 65 
Medlemsavgift Familjemedlemskap  150 kr 
 Enskild medlem  100 kr 
 Ungdom under 16 år    50 kr  
                     Plusgiro  32 15 79 - 5   
Hemsida  Mari Friberg admin@fagelklubben.se  
 


