Månadsbrev januari 2014, 4 sidor
Föreningen har startat upp en undulatgrupp som Lisbeth Rosén ansvarar för.
Den har redan haft en uppskattad och
livlig träff. Nästa tid är 15 februari kl 14.
Tema: Foder-vitaminer och beteende.
Kontakta Bettan . Se länk här.
Det finns också en
sluten GBF-undulatgrupp på FaceBook.
GBF har ju redan tidigare funnits på
FaceBook. Men nu tar Alison Anderberg
hand om den i ny form. Vill du vara med,
kontakta alisonanderberg@gmail.com

Förra månadsmötet
Den 19 januari hade vi GBF:s årsmöte. Först
samlades vi till årsmötesförhandlingarna i
föreläsningssalen.

Nästa månadsmöte
Nästa medlemsmöte 9 mars
Vi har flera medlemmar med
kraftig nöt- och mandelallergi.
Det råder därför förbud att ta
med nötter eller mandel till
vare sig fåglar eller människor.
Detta gäller alla våra möten,
även friflygningar i lokal.

Anslagstavla
Nu är det dags för vårens resor.
 Kögeresan den 23/2 är fulltecknad.
 Dvärg- och sparvpapegojutställning
av högsta klass den 15-16 mars i
Braedstrup. Se sida 3.
Vårens friflygning börjar den 23 februari.
Leksaksholken kommer på besök.

Därefter var det trevlig samvaro och kalas.
Tack till Rita som ordnat med förtäring och
fina bakelser.

Uppfödarträffar kommer att starta under
våren. Inga datum fastlagda just nu.

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

Hej alla medlemmar i GBF
Nu skriver vi 2014 och ett nytt år har börjat för oss alla, innehållande nya och olika
drömmar och förhoppningar. Det kan vara en önskan om bättre hälsa, om att få ett
arbete eller att fåglarna skall ha ett bra häckår med många fina ungar.
Låt oss se fram emot ett bra och intressant föreningsår, och så blir det , om vi tror det
och hjälps åt. En förening är summan av sina medlemmar och vi har verkligen en
förening som vi kan vara stolta över. Du kommer märka vartefter och redan i detta
månadsbrev att det är lite nyheter och förändringar. Bland annat har vi nya
medlemsförmåner som har arbetats fram för alla GBF medlemmar.

Medlemsförmåner


Agria-nytt
GBF har träffat ett avtal med Agria för sina medlemmar som innebär att de får 10%
rabatt på Agrias fågelförsäkring



Foder m.m.
Föreningen kommer att tillhandahålla allt i fröväg, pellets, äggfoder, lysrrör m.m. till ett
förmånligt medlemspris.
Även Calciumpropionat, detta är ett konserveringsmedel som hämmar spridning av
svampar. (Används tex. i olika livsmedel och i bagerier.) Pris 0.5 kg för 70 kronor!



Djupfrysta exotiska frukter.



För mer information om detta, ring Dan Svensson, 0322-624 340, 0703-200 704. Nås
säkrast kvällstid. Mail: gbf@fagelhobby.nu.

Fåglar till salu


Undulatungar, vanliga och engelska. Kontakta Brit, 0322-638 341



Gula rödhuvade kakariki och zebrafinksungar.
Kontakta Titti, 0303-222 174, Titti.Pernhage@hotmail.com



Grå jako unge på 6 månader, handtam och DNA-testad hane.
Kontakta Olle, 033-283205, olle.janson@tele2.se

Unge, heter Elvis

Information från Britt
För att en förening skall fungera bra så "krävs det lite ordning och reda", ordspråket som
Anders Borg myntade. Nu i veckan startar uppdateringen av matrikeln och jag vet att för
många är den ett viktigt instrument för att komma i kontakt med andra medlemmar.
Och jag får ganska ofta frågor från medlemmar som söker en speciell fågel, och då är det
matrikeln som har svaret.
Så jag vill be er alla att:
 Skicka en uppdatering på vilka fåglar ni har nu och naturligtvis nya telefonnummer eller
adress.
 Vi vill även uppmana alla som har betalat medlemsavgiften för 2014 och inte får
Fågelhobbytidningen i slutet av februari att höra av sig till oss.
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RESOR
Våra resor är en medlemsförmån och till självkostnadspris.
Som passagerare åker du bara med i bil eller minibuss, kan slappna av och ha trevligt.
Våra chaufförer hittar vägen, ordnar bro- eller båtavgift beroende på vart vi åker
och rum är alltid förbokat.

Dvärg- och sparvpapegojutställning i Braedstrup lördagen den 15
mars 2014.
Det här är en utställning av högsta klass, och är du intresserad av dvärg- och sparvpapegojor
så är detta en utställning man inte vill missa. Se förra årets resa!
Vi startar tidigt den 14 mars med Stena Line från Göteborg.
Båten avgår klockan 9.15 och är framme i Fredrikshamn 12.30.
Vi övernattar fredagnatt och är med på utställningen under lördagen.
Det är 2 olika föredrag under lördagen för den som vill veta mer...





Ett handlar om sparvpapegojor
Det andra handlar om olika fröer.
Förra året visades det upp drygt 300 fåglar....
En mindre försäljningsdel av fåglar och fröer finns också.

Så startar resan hem på lördagen ca klockan 15 och båten går från Fredrikshamn vid 20-tiden
och vi är framme i Göteborg 23.50.
Ofta hinner vi med ett stopp på resan till någon zoobutik eller uppfödare.
Anmälan senast den 16 februari till Dan Svensson 0322--624 340
eller på GBF@fagelhobby.nu

SMARTA FÅGLAR
Får vi presentera Filur som är en riktig smart
gulnackad amazonkille på 4 år. Han är uppfödd hos Peder och ägs av och bor hos Maria,
Folke, William och Robin i Göteborg.
Han får plastpärlor uppträdda på nylontråd
som sitter fast fågelsäkert i voljären.
Omedelbart sätter han fart och tar itu med
dagens utmaning, biter av alla pärlor så varje
pärla består av två halvor. Efter det tar han två
halva bitar i olika färger och sätter ihop de
två halvorna så exakt och hårt att det inte är lätt
att ta isär dem igen. Det märkliga är att det aldrig
är två halvor i samma färg som han sätter ihop.
En riktig konstnär har vi här!
Du som också har en smartis till fågel hör av dig till oss...
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GBF på TV!
Du som möjligen missade att några av våra medlemmar medverkade med sina fina fåglar i TV
programmet "På spåret" den 24 januari kan gå in på den här länken.

Fåglarna skötte sig exemplariskt och det gjorde förstås Rebecka, Maria och Daniel också.
Tack för att ni gjorde det så kalasfint!

Slutkommentar från Britt
Jag ser att det blir plats över här på sista sidan så jag tar tillfället att berätta lite om föreningens
tankar med månadsbrevet i fortsättningen.
De här månadsbreven började vi med för 2 år sedan och det var egentligen mer en tillfällighet
än noga planerat. Det blev en mycket positiv respons på breven . Så på hösten 2013 utökade vi
månadsbrevet med något litet reportage och bilder från föreningsmedlemmar.
Alla som hitintills fick frågan "vill du berätta något om dina fåglar" som vi kan använda i våra
månadsbrev , skrev och skickade bilder. Ett stort tack skall ni ha!
Vi vill fortsätta att utveckla månadsbrevet..... kära vänner och medlemmar det skall vi hjälpas åt
med. Styrelsen kan ha tankar och idéer men det är DIN berättelse och DINA tankar vi behöver.
Så jag väntar på ditt mail till GBF@fagelhobby.nu
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