Månadsbrev Maj 2014
Medlemsmöte den 4:e maj
april
Det var härligt mycket folk som kom. Jättekul att se
så många fågelgalna människor. Vi träffades på 4Hgården i Borås.

Ämnet för dagen var stora papegojor och dess
skötsel. Ett outtömligt ämne.
Duvblandning

Majskolv kravmärkt

17

Kokt potatis
kravmärkt

Färsk frukt, kravmärkt

Kokt pasta
kravmärkt

Bönor, kokta eller
färska kravmärkt

Aktiviteter
Guldhedens dag den 9:e maj.

Ett av alla de evenemang där vi visar upp vår
hobby.
Det var full med besökare och våra tama papegojor rönte som vanligt stor uppmärksamhet.
Bengan kollar Miranda och fågel-Bengan sover.

Undulatmöte den 10:e maj hemma
hos Bettan.

20140504/Rita Grandér

Det pratades om exempel på vad de olika stora
papegojorna kan äta beroende på art.

Rebecca och Maria med Två stycken besökare
Felix.
från Borås.

Här sitter några
av Bettans fina
undulater.
Vill du veta mer
gå in och läs på
vår hemsida.
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Kursen i fågelbeteende den 17-18 maj i
Stockholm.

Uppfödarmötet den 21:a maj hos Kjell
Sjöstedt.

Barbara Heinderich, zoolog, föreläste om hur vi
skall hantera
våra fåglar, både för tamfågelfolk och uppfödare.

Grillning av korv i långa banor.

En vackrare skjorta finns nog inte
Folke och Maria i samtal.

En väldigt fin
Timneh jako som
Maria blev förTjust i.

Balistare
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Friflygning den 25 maj i Västra Frölunda.

Som vanligt hade vi besök av Håkan Anderberg
som är en fantastiskt duktig fotograf. Gå gärna
in på hans hemsida och kika.
http://nhanderberg.com/

Ett härligt fågelgäng som här är lite trötta efter ett
tags Stojande.

Nästa medlemsmöte
Sommarmöte hos Elvis den
12:e Juli
Nu är det åter dags för grillning.
Glöm inte att anmäla dig till Britt på
info@gbfhobby.se
Som vanligt samåker vi. Har du ingen att
åka med så hör av dig till Britt.
Kakadua-Bengan vill varken släppa taget om bordet
eller Alisons Fingrar.

Roky, eclectushane med en vindruva.
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Kommande aktiviteter
14:e juni Kl 11.00 Familjedag med
Poseidon i Haga. Alla som vill är
hjärtligt välkomna att komma med.
Meddela Bengan innan.
teknikit@gbfhobby.se

15:e juni Kl.13.00 träff med
undulatgruppen i Slottskogen, vid
dammen i södra delen av Slottsskogen. OBS! ställs in vid regn.
Alla är välkomna!
Kontakta i så fall Bettan.
bettanlis@yahoo.com

29 juni kl 13.00 Undulaträff” hemma
hos besök” hos Helena Hurdens
Kontakta Bettan för samåkning.
bettanlis@yahoo.com

4-6 juli Alingås årliga kaninutställning.
Vi är som vanligt inbjudna. Alla som
har fåglar och vill vara med är
naturligtvis välkomna! Hör av dig till
Rita: ordförande@gbfhobby.se

Styrelsen önskar er
alla en riktigt skön
sommar!

Alingsåsmässan 2013
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