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Hela Naturhistoriska hade jul fest när vi hade vårt 
JULMÖTET den 4 dec.  

 
Dan öppnar vår julfest 2011 och hälsade alla hjärtligt välkomna 
och lämnar ordet vidare till 
    
Håkan Kronholm Håkan Kronholm Håkan Kronholm Håkan Kronholm  som guidade 
oss genom sin och Pias resa till 
Uganda, Tanzania, Seychellerna och 
Zanzibar … 
En resa som var mycket 
underhållande och stundtals nästan 
overkligt spännande.  
 
Möten med noshörningar, vilda 
elefanter och leoparder som kom så 
nära att man nästan … kände hur dekände hur dekände hur dekände hur de    
nosade på oss där vi satt i våra nosade på oss där vi satt i våra nosade på oss där vi satt i våra nosade på oss där vi satt i våra 
bänkarbänkarbänkarbänkar. 
Deras långa promenader i den 
brännande solen och hettan kändes 
skönt att slippa.  
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Men spänningen i att kanske möta en bergsgorilla bakom nästa buske hade 
jag gärna velat vara med om … 
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Vi tackar ”å de varmaste” 
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Efter detta så visade Stefan oss bilder och berättade lite från fågelparken 
Walsrode. En av de vackraste fågelparkerna i Europa. Det var en aptitretare 
med tanke på att föreningen tänker göra en resa dit i vår. Sist i protokollet så 
finns en preliminär kostnadskalkyl och information om resan. Och som Stefan 
sa, Walsrode skall man åka till tre gånger om året så då är det bäst att börja 
nu! 
    
Du som vill följa medDu som vill följa medDu som vill följa medDu som vill följa med  ringer Dan eller Stefan som är våra reseledare. Vill du 
mejla så använd Gbf@fagelhobby.nu. 
 
Så samlades vi en trappa ner runt  julborden som var så fina med sina röda 
dukar, vita julblommor och tända ljus. Tack alla för så god hjälp!Tack alla för så god hjälp!Tack alla för så god hjälp!Tack alla för så god hjälp!  Vi åt skink- 
och ostmackor, pepparkakor och jättegoda saffransbullar som Sussie bakat. 
 
 
 
Du kanske skall bli föreningens egen ”sockerbagare” … 
Det var inte bara det vi åt som var gott utan stämningen var också mycket 
god. 
 
Lotteriet var så uppskattat att jag tror vi får börja ha det på varje möte! 
 
 
 

Eva säljer lotter 

mailto:Gbf@fagelhobby.nu
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Kaffe med dopp! 
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Informationen under vårt fika handlade om 
 

§ Kursen för nya medlemmar 
 

§ Har du ingen vana eller erfarenhet av fåglar så behöver du komma med 
på denna kurs! 
Caroline berättade att den börjar i mars 2012 och att det finns utrymme 
för ytterligare 2-3 stycken att vara med. Mejla Gbf@fagelhobby.nu om 
du vill ha de sista platserna. 
 

§ Vår ”nya Zoobutik” på Kaggeledstorget där GBF medlemmar får rabatt. 
Du säger i kassan att du är medlem, där finns en matrikel uppdaterad 
en gång i månaden.  Rita diskuterar nu med dem om vilket sortiment av 
fågelmat och tillbehör som vi önskar skall finnas att köpa där. 

 
§ Du kan fortfarande hinna beställa en kalender med fina fågelmotiv,  

ring Thomas 0708-169399 fram till jul. 
 

§ Har du INTE betalat medlemsavgift för 2012 så gör det nu. Då fortsätter 
fågelhobbytidningen komma utan avbrott. 

 
§ Alla ni som har tamfågel, vi behöver hjälpas åt för att  hitta en lokal för 

friflygning av fåglar. Har du kontakter eller förslag så hör av dig. 
Ett förslag har vi, en föreningslokal i Olofstorp och som Per berättade 
för oss om och som vi skall titta närmare på. 

 
§ Nästa gång vi ses blir på årets viktigaste möte som är årsmötet den 15 

jan kl 13 i stora föreläsningssalen. Utskick kommer till er alla innan 
dess. 

 

 

mailto:Gbf@fagelhobby.nu
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Vilket trevligt julmöte vi hade tillsammans! 

 
 
 

 
 

 
Så vill vi önska er alla en fin jul och ett 

 

RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 
 
 

Styrelsen 
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Walsrode Fågelparksresa i tre dagar med 
avresa fredag den 18 maj. 
www.weltvogelpark.de 
Torsdag den 17 är en röd dag 
Detta är en av Europas bästa och finaste fågelparker och 
har dessutom ett överdåd av blommor. 
 

Du som vill följa med på denna fantastiska resa anmäler ditt 
intresse för resan nu via Epost till Britt på GBF@fagelhobby.nu. 
Researrangörer är Dan och Stefan. 

                      

 
 
Att förhålla sej till: 
 
  Avresa tidigt, tidigt fredag den 18 maj från Göteborg 
Tillbaka i Göteborg sent, sent söndagen den 20 maj. 
 
Vi åker via HELSINGBORG - HELSINGÖR och  RÖDBY – PUTTGARDEN. 
AVGIFT för: 
 
*Bil 
*Bensin 
*Båtavgifter fram och tillbaka 
*Inträdet (är beräknat på en tvådagarsbiljett.) 
*Del i dubbelrum, två nätter på hotel LUISENHÖHE som ligger i parkområdet. 
*Enkelrum blir ju alltid lite dyrare för den personen. 
 
Det blir 2,380 svenska kronor /person 
Kostnaden är baserad på erfarenhet och nov 2011 års avgifter från 
färjans, fågelparkens och hotellets hemsidor. 

http://www.weltvogelpark.de/
mailto:GBF@fagelhobby.nu
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Det kan bli justeringar uppåt eller neråt som vi nu inte vet något om eller kan 
påverka. 
Mat och dryck kommer till om man vill äta… 
 
OBS! Att små ändringar i resrutten kan förekomma beroende på lördagens 
väder i Fågelparken eller besök hos uppfödare. 
Att man infinner sig på angiven tid och plats för avresa och hemresa är 
självklart. 
 
7 rum är preliminärbokade samt 2 enkelrum. 
Så småningom kommer du att få betala en bokningsavgift, kvittot på att du har 
en plats. 
Tänk på att vill du åka med oss så måste du anmäla ditt intresse nu i 
december månad. I januari så blir du kontaktad om du står fast vid din 
intresseanmälan.  Först anmäld gäller. 
 
Blir det snabbt väldigt många fler än 16 personer så kanske man kan fixa till 
ytterligare en minibuss, det bestämmer våra reseledare Stefan och Dan. 
    
Jag vill berätta för dig att det är årets höjdpunkt att resa i väg tillsammans, 
stämningen är Göteborgskt go´ trevlig och mycket hjärta finns alltid med! 
                                             Britt 
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