Månadsbrev maj 2013, denna gång 2 sidor!
ÅRETS TREVLIGASTE TRÄFF PÅ
ÖCKERÖ VILL DU INTE MISSA!

Nästa månadsmöte
... är sommarmötet på Öckerö.
Som Astrid Lindgren börjar sin visa ...
Nu är det sommar nu är det sol .....
nu häckar fåglarna och det kvittrar både
högt och lågt. Stanna upp en stund, blunda,
låt tankarna vandra fritt och bara njut av
alla dofter och allt annat som är fint runt
omkring dig.

Stefan och Caroline välkomnar oss till
Backevägen 6 på Öckerö för årets
sommarfest den 16 juni kl 14.
OBS! Anmälan! Se länk.

Förra månadsmötet
Dvärgpapegojor med Ulf Andersen!

Nästa månadsbrev kommer i augusti !
TREVLIG SOMMAR!

Anslagstavla
 Göteborgs Fågelförening fyller 60 år som
vi firar i september. Se nästa sida.
Vi behöver fler fåglar att visa upp på
vårt expo. Kontakta Britt,
gbf@fagelhobby.nu
 Som förr om åren medverkar vi på
Alingsås smådjursmässa den 5-7 juli.
Information kommer på hemsidan och
med e-post. Ett tillfäller för hela familjer
att se kaniner, fåglar, kanske t.o.m. litet
kräldjur, m.m.

Ulf Andersen, från Danmark berättade
mycket om dessa populära, vackra fåglar,
också kallade Love Birds.
Läs mer på hemsidan.
Tack Per för det goda fikabrödet!

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

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 med en trevlig fest och ett spännande
jubileum. Det äger rum den 14 och 15 september i Backa
Folkets hus, Göteborg.
Meny










Olika föredrag
Fågelexpo
Tamfåglar
Cafeteria
Lotteri
Burar Flexipet
Middag med underhållning
Fotografering av barn med fåglar
Många andra aktiviteter

På GBF:s hemsida, www.papegoja.net, kan du fortlöpande följa
ny information vartefter planerna mognar.

