
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?  
Hör gärna av dig till programgruppen med tips.  

jonhessman@hotmail.com

Vardagsvandring Nåntunalund – torsdag 28 september
I den vackra lunden har man så här års goda chanser att träffa på de charmiga men skygga 

nötkråkorna som hamstrar hasselnötter. Här finns också stjärtmesar, trädkrypare och andra 

skogsfåglar. Vi har även utsikt över de fågelrika ängarna runt Övre Föret.

Samling: kl 16:15 på parkeringen vid Myrgångens förskola i Nåntuna.  

Ca 4,5 km vandring. Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan behövs.  

Leder gör Jon Hessman, jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84.

Skatudden – lördag 30 september
Änder och gäss sträcker förbi mot söder. Rovfåglar och småfåglar kommer in från Finland och 

Åland. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel 076-780 70 17.

Samling: kl 05:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Kostnad: 150 kr

Skådarpub – torsdag 5 oktober
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra 

fågelintresserade över en bit mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta på 

Facebook så visa gärna ditt intresse att komma – Bishops Arms är ett populärt ställe och vi måste 

boka bord.

Vi träffas från kl 18:30 på Bishops Arms, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Vid frågor kontakta Per Johan 

Ulfendahl på e-post perjohan.ulfendahl@telia.com eller tel 070-577 21 75.

Hjälstaviken – lördag 14 oktober
Gäss av flera arter betar på ängarna. Ute på viken ligger mängder av änder. Ett fåtal vadare kan 

finnas kvar. Goda chanser att se blå kärrhök och fjällvråk. 3 km gångsträcka.

Anmälan: Thomas Johansson, tel 072-587 63 63.

Samling: kl 08:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Kostnad: 70 kr
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Exkursioner 28 september – 29 november

Tämnaren – söndag 22 oktober
Tämnaren är en stor sjö som kan bjuda på stora mängder gäss och änder. Vi spanar från olika  

utsiktspunkter runt sjön. Det finns chans för överraskningar. Tubkikare rekommenderas, i regel är 

det ganska korta gångavstånd.

Anmälan: Ulrik Lötberg, tel 070-813 93 86.

Samling: kl 08:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Kostnad: 70 kr.

Hav och sjö – lördag 28 oktober
Vi åker först ut till kusten vid Sennebyhaken och spanar efter sträckande sjöfåglar. På hemvägen ser 

vi vad som rastar i insjöarna Hosjön och Skedviken. Tubkikare rekommenderas, kort gångsträcka vid 

alla lokaler.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com.

Samling: kl 07:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Kostnad: 150 kr.

Havsfåglar ser plast som föda – onsdag 25 oktober
I våra hav finns svårbegripligt stora mängder plast i alla former och storlekar. Plastens likhet med 

havets smådjur, som utgör föda åt många fåglar, kan för oss verka liten. Men fåglar uppfattar 

verkligen plasten som näring, vilket får skadliga och dödliga följder för stora antal fåglar över hela 

klotet. Som konsumenter kan vi minska plastförbrukningen och därmed utsläppen av plast till våra 

känsliga vattenmiljöer. Föreläsningen börjar kl 18:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.

Programmet finns även tillgängligt på www.uof.nu/program och på  

föreningen s Facebooksida. Event uell a ändringar meddelas via dessa kanaler. 

På www.facebook.com/UpplandsOrn/events kan man också prenumerera på våra evene-

mang för att aldrig missa något. Resekostnad betalas direkt till respektive bilförare. 

Medlemmar under 25 år deltar för halva priset. Vid frågor kontakta Jon Hessman om 

inte annat anges: jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84. Varmt välkomna!
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Näktergalan – lördag 9 december

Skådarpub – torsdag 16 november
Kom och prata om spännande obsar, det pågående Vattenrallyt, roliga exkursioner och mycket mer 

med andra fågelintresserade över en bit mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser 

detta på Facebook så visa gärna ditt intresse att komma – Bishops Arms är ett populärt ställe och vi 

måste boka bord. Vi träffas från kl 18:30 på Bishops Arms, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Vid frågor 

kontakta Per Johan Ulfendahl på e-post perjohan.ulfendahl@telia.com eller tel 070-577 21 75.

Skåda med öronen – onsdag 29 november
Kikare används av varje fågelintresserad människa, men tänk på att de flesta fåglar faktiskt upptäcks 

med hörseln, så varför inte koncentrera sig mer på den biten?

Teet Sirotkin har länge varit intresserad av läten och har gjort många inspelningar genom åren. 

Ikväll går han igenom hur man kan förstärka hörselsinnet med tekniska hjälpmedel, hur man spelar 

in på ett enkelt och bra sätt och hur man kan träna på läten. Vi kommer få lyssna på intressanta 

fågelläten, få en introduktion till tekniken, höra lite anekdoter och avsluta med ett quiz.

Föreläsningen börjar kl 19:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.

Vintern närmar sig och vi vill önska alla våra medlemmar,  

nya som gamla, god jul med en hejdundrande fest! 

God middag, underhållning och trevligt 

samkväm utlovas. Under kvällen delar vi 

också ut pris till vinnarna av Vatten-

rallyt. Kalaset går av stapeln 

lördag 9 december kl 17:30 på 

Odd Fellow-huset, Börjegatan 

44 i Uppsala. Antalet deltagare 

är begränsat, så passa på att säkra 

din plats redan nu!

Anmälan: senast 15 november till Hanna 

Liljebäck på e-post medlem@uof.nu eller 070-

604 40 28.  

Ange eventuella kostpreferenser eller allergier.

Pris: 250 kr, betalas till föreningens postgiro 22 87 04-3.  

Glöm inte att skriva namn på inbetalningen.
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