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Nästa månadsmöte 
  

Förra månadsmötet 

  
Anslagstavla 

Medlemsmöte den 9 mars. 

En trappa upp i föreläsningssalen. 

Jonas Zakariasson studerar naturvårds-
biologi och har nyligen gjort en resa till 
Ecuador för att studera djur och natur i 
landet. I ord och bild får vi följa med på 
hans färd och ta del av hans upplevelser. 

 

 

 

OBS! På våra möten får det inte finnas 
nötter eller mandel, inte ens till fåglarna.  

 Fodervärd till albakakadua sökes 
 

En albakakadua, på cirka trettio år, 
behöver en fodervärd under några 
år. Hon är en lugn, stabil fågel som 
har haft ett enda hem, sedan hon 
köptes från en zooaffär 1987. 
Ej skrikig, kommer överens med de 
flesta, även barn, och lätthanterlig. 
 

Är du intresserad så hör av dig till 
Maria Ahlström 
Telefon 070-549 59 70, mail 
fjadern@swipnet.se 

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

 

 
I januari blev Bengts fina Miranda radio- 
och filmstjärna hos Rix Megapol. 
 

 
 

Båda två skötte sig väldigt bra! 
Se filmen! 

Förra mötet var årsmötet den 19 januari. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar 
visade Thomas en film om australiensiska 
papegojor . Det gavs mycket ny information så 
gå gärna in och läs Marias rapport på 
hemsidan. 
 

 
 
Tack Rita för en fantastiskt god lunch och kaffe 
med bakelser! 

mailto:fjadern@swipnet.se
mailto:gbf@fagelhobby.nu
http://www.papegoja.net/
https://www.youtube.com/watch?v=0zHl_K32L6I
http://gbfhobby.se/protokollrapporter/medlemsmoten/gbfs-arsmote-19-januari-2014/
http://gbfhobby.se/protokollrapporter/medlemsmoten/gbfs-arsmote-19-januari-2014/


Hej alla medlemmar från norr till söder! 
 
Nu är vinter-OS slut och även vintern enligt SMHI! Skatorna  vårrenoverar sina bon och solen tittar 
fram. Snödropparna och krokusen tittar upp både här och där och vi människor börjar gnugga vinter-
sömnen ur ögonen och hela kroppen lever upp. Härligt! 
 
Här kommer nu ett axplock av de aktiviteter vi har haft i februari. 

 
Årets första friflygning 

 

 
 

Vid det här tillfället hade vi lyckan av att Håkan Anderberg som är fotograf besökte oss. Det här är 
ett av många fina kort från den träffen.  Denna underbara fågel tillhör Rebecka och han heter Felix. 
 
Nästa tamfågelträff med friflygning är den 13 april, och den sista under våren är den 25 maj.  
Och då, den 25 maj, alla tamfågelägare och andra  intresserade, är Håkan Anderberg tillbaka och kan 
fotografera just din fågel!  
 

 
Kögeresan 

 
 
Himlen var blå och solen sken denna dag då vi var på Köge 
marknad i Danmark. 
Upp tidigt och hemma sent, bussens trånga utrymme, det 
trevliga småpratet, den goda chokladen. Lycka över att 
hitta en parkering och så in i lokalens myller av människor 
där doften av fåglar, fröer och präktigt feta maskar 
blandar sig med en omisskännlig kaffearom.  
 
 

http://gbfhobby.se/protokollrapporter/tamfagelgruppen/friflygning-23-februari-2014/


Tre timmars spring mellan borden, budgivning och ett prutande på någon raring med näbb. Det här 
är svenskarnas marknad och en träffpunkt för fågelsverige. 
 

       
 

        
Dan, Viveca, Göran och Lennart 

 

   
Brit, Titti, Hasse, Viveca och Britt 

 

 
Stefan och John Larsen 



Vad händer i mars 

 
 
 
 

 Den 1 mars visar Rebecka och Daniel upp  
alla sina fina fåglar på  Djurmagasinet i Skene, 
Klevagårdsgatan 3.  Tiden är 13.00. 
 
Ta gärna bilen och åk dit! 
Vill ni veta mer, ring Rebecka, tel. 0761-739 527 

 
 
 
 
 
 

 Den 15 mars har undulatgruppen sin träff. 
 

 Dvärg- och sparvpapegojutställning i Danmark den 15-16 mars.  
Någon plats kvar, maila gbf@fagelhobby.nu. Info. 
Se förra årets resa! 

 
Som ni alla vet har föreningen en hemsida som alltid är uppdaterad och där ni hittar mer 
information om vad som händer och vad som har hänt. 
 

Avslutningsvis 
vill jag berätta om en "ny forskning " som visar att skratt eller gråt aktiverar samma områden i 
hjärnan hos hundar och människor. Hundägare hävdar ju alltid att deras jyckar "förstår dem" men 
nu vet vi det som vi väl redan visste. Undrar hur det är med fåglars förmåga att förstå sin ägare.... 
 
Jag råkade också läsa ett citat som jag vill låta gå vidare,  
"arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet" 
 
 

 

http://gbfhobby.se/kommande-aktiviteter/undulatgruppen/
http://gbfhobby.se/wp-content/uploads/2011/11/Braedstrupresan-info-2014.pdf
http://gbfhobby.se/protokollrapporter/resor-utstallningar-m-m-2/resa-till-braedstrups-dvarg-och-sparvpapegojeutstallning-mars-2013/

