Månadsbrev augusti 2013, 3 sidor denna gång
Alingsås Smådjursutställning i juli lockar
besökare vida ifrån.
Som traditionen bjuder fanns vi från GBF
där och visade upp våra fåglar.

Nästa månadsmöte
Höstens första medlemsmöte blir den
6 oktober på Naturhistoriska.
Information om mötets tema kommer.
MEN
innan dess har vi ju vårt
2-dagars
60-årsjubileum
i Backa Folkets Hus den
14 och 15 september.
Se följande sidor!
Håkan håller ihop
jubileumsaktiviteterna

Här är Helena och Lisbeth med sina
fantastiska undulater i många färger

Förra månadsmötet

Anslagstavla

Sommarmötet på Öckerö

 Vi tipsar om Sjöbergens dag den 31/8.
"Djurgårdar och odlingsområden kommer att vara
öppna, det kommer att finnas försäljning av mat
och fika, och det blir aktiviteter som fiskedamm,
poängpromenad, musikunderhållning mm."

 OBS! OBS!
Du har väl anmält dig till festmiddagen
under jubileet? Se föjande sidor.
Anmälan senast den 30 augusti till
Caroline, cu@comhem.se, och kom ihåg
att sätta in avgiften, endast 200 kronor,
på plusgiro 629332-8

Att ta emot 43 personer som skall grilla,
med ett regn som obarmhärtigt vräker
ner, det skulle kunna ge kalla fötter hos
vem som helst. Men inte här inte – torra
fötter och alla blev mätta och nöjda.
Stort tack till Stefan och Caroline!

Kontakt: gbf@fagelhobby.nu
Hemsida: www.papegoja.net

Sida 1

Göteborgs fågelförening fyller 60 år
och det vill vi fira!
Föreningen bildades 1953 av en skara entusiaster med fåglar som sin stora hobby
- nu är vi många fler men fortfarande lika entusiastiska.
Det är i sanning en fantastisk och livsbejakande hobby vi delar.
Därför vill vi fira detta tillsammans med er, alla våra vänner. Välkommen till ett
trevligt jubileum. Det äger rum den 14 och 15 september i Backa Folkets hus,
Göteborg.

Program lördag och söndag
Föredrag med bildvisning
Frukt- och insektsätare

Frank Nielsen,
Nordsjällands fågelpark

Lördag 12:00-13:00

Papegojor och parakiter

Povl Jørgensen,
välkänd för sina fina uppfödningar

Lördag 14:00-15:00

Alla mina fåglar

Martin Simonsson,
Jönköpings Läns Fågelförening

Söndag 11:00-12:00

Fåglars beteende och
träning

Cecilia Trägårdh
fågelveterinär

Söndag 13:00-14:00,
14:20-15:00

Fågelexpo




Utställare






Utställning
Tamfåglar med liten uppvisning
Fotografering med fågel

Forpus foder och Bird Care-preparat
Zoo Center Västra Frölunda
Flexipet, burar och voljärer
Blå Stjärnan, djursjukhus
Agria, försäkringar

Festmiddag, se särskild inbjudan
Övrigt
Välfyllt café, lotteri, försäljning av fågelinspirerade smycken
Öppettider lördag 10-17, söndag 10-16
Inträde 30 kr, barn under 12 år och GBF-medlemmar gratis
På GBF:s hemsida, www.papegoja.net, kan du fortlöpande följa hur planerna fortskrider.
Har du frågor kring jubileet, kontakta Håkan Kronholm 0703 - 66 51 81.

Varmt välkomna att fira med oss!
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Jubileumsfest!
Under vårt firande vill vi bjuda in dig till en
festmiddag.
Den äger rum i festlokalen i backa Folkets hus
lördagen den 14 september klockan 18.
Ni betalar endast 200 kronor för allt detta!
Välkomstdrink
Varm o kall buffe
Lättdryck
Kaffe och kaka
Önskas det vin eller starköl till maten finns det att
köpa till självkostnadspris och baren är öppen hela
kvällen.
I anslutning till middagen håller vi även en
stor bokauktion!

Vi önskar ha din bokning senast den 30 augusti till
Caroline Utkovic, cu@comhem.se eller tele 0708415546
Betalning till vårt plusgirokonto 629332-8
Kom ihåg att uppge ditt namn vid betalningen!

VARMT VÄLKOMNA!!!
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