Höstprogram 2020
Varmt välkommen till NOF:s aktiviteter under
augusti - november! Aktiviteterna är kulturaktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet.
För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna:

-

-

I - För nybörjare och familjer. Vi
färdas i bil och går sällan någon
längre sträcka
II - För den något mer inbitne. Här
kan det bli någon längre promenad,
även utanför vägar och stigar.

Vid bilexkursioner rekommenderar vi,under
normala förhållanden, samåkning och att varje
passagerare betalar 6 kr per mil till bilföraren. Vi
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
om distans.
Observera att programpunkter kan läggas till
under året! Håll utkik på vår hemsida:
www.nof.nu

Söndag 2 augusti
Skvalpen och Sandgrönnorna (I)
Exkursionen är INSTÄLLD p g a att rederiet
ändrat programettill en kvällsexkursion onsdag
den 5 augusti. Vi bedömer att tiden för vistelse på
ön då blir för knapp. Om du ändå vill åka ut på en
skärgårdstur går det alltid att kontakta Laponia-rederiet och boka en tur med middag och
guidning av Thomas Öberg.

Lördag till söndag 3 – 4 oktober
Euro Birdwatch (l)
EuroBirdwatch är ett internationellt evenemang
som hålls för att uppmärksamma fågelskådning
och fåglar, och då framförallt flyttfåglar som
under hösten har en strapatsrik resa söderut genom Europa mot övervintringsplatserna.

Tid och plats:
Kalix och Luleå: Mer info kommer på NOF´s
hemsida.
Även på de orter där det inte organiseras några
utflykter så är det bra om du åker ut i markerna
denna helg och rapporterar vad du ser i Artportalen.

Lördag 24 oktober.
NOF:s årsmöte 2020 i Luleå
Boka in dagen för NOF:s årsmöte som flyttades
till hösten p g a Corona-utbrottet. Vi träffas i
Studiefrämjandets lokaler i Luleå på Kyrkogatan
2, kl 15.00. Mer information om program kommer senare på hemsidan.

Lördag 31 oktober.
Besök vid Campen, Norra Svartbyn. (l)
Vi besöker den finfina fågelmatningen Campen i
Norra Svartbyn, Boden. Medtag fika och varma
kläder och skor. Vi gör upp eld och grillar och
hoppas på fina fågelmöten, såsom hackspettar,
nötkråkor, mesar, domherrar och grönfinkar.
Tid och plats: Samling kl 09.00 vid Torpgärdsskolan i Boden.
Kontaktperson: Jan Andersson 073-024 20 79.

Lördag 7 november
De sista trutarna (l)
Vi besöker bl a Storöns Fiskehamn, Marahamnssundet.
Tid och plats: Samling vid Kalix kyrka kl 09.00.
Kontaktperson: Thore Alm, 070-252 23 67 eller
Birgitta Landberg 070-604 09 03.

Tisdag 17 november
Fågelbordslunch (l)
Vi gör ett besök vid Institutet för rymdfysik/Rymdcampus där Peter Dalinhar några välbesökta fågelmatbord. Vi börjar med att äta lunch
i restaurangen och skådar ut genom panoramafönstret. Därefter besöker vi också skogsmatningen. Både talltita, lappmes, lavskrika och
domherre finns i området.
OBS! Anmälan senast onsdag den 11 november
(viktigt med anmälan med tanke på kökets planering)
Tid och plats: Samling kl 11.30 vid Institutet för
rymdfysik/Rymdcampus reception.
Kontaktperson och anmälan: Lotta Nygård
073-091 92 52 eller masklotta@hotmail.com

