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Vår- och sommarprogrammet 2011 

 

Du är välkommen att hänga med på alla våra aktiviteter. Har du frågor ring respektive 
kontaktperson.  

  

   

 

    

Hur mår havet? 
Onsdag 13 april kl. 19.00  

Kom till Långelanda församlingshem och lyssna på sakkunniga i fiskevårdsfrågor - Niclas Åberg från 
projekt Åtta fjordar och Gösta Bring från Sportfiskarna.   

Upplysningar: Ulla Buhr, tfn 0304-430 33 

  

  

 
   

  

 

 
 

 

Fågelexkursion till Runns vatten 
Annandag Påsk 25 april kl. 09.00.  

Samling vid parkeringen vid Slussens brygga. 
Ledare: Stefan Avenfors. Stövlar rekommenderas, tag 
med kikare och fika. 

Upplysningar: Jonny Andersson, tfn 0304-474 24 

 

 

Årsmöte med 
fjärilsföreläsning 

Onsdag 23 mars kl. 19.00. Kajutan i 
Henån 

Kom och gör din röst hörd! Efter 
årsmötet visar Randi Heiel Ekeborg 
bilder och berättar om fjärilar på 
Orust, fjärilsskådning och hur man 
kan locka fjärilar till sin trädgård. 
Fika ingår.  

Upplysningar: Olle Molander tfn 
0304- 314 82 
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Gökotta 

Söndag 22 maj kl. 06.00.  

Vi samlas i göksäkra trakter – dvs. 
vid Hälleviksstrands kyrka och 
som alltid under ledning av Kent 
Johansson 0304 -430 53.  

Kikare och fika rekommenderas. 

 

Vilda blommornas dag 

Söndag 19 juni kl. 14.00–16.00  

Kom till denna välbesökta 
blomstervandring vid Söbben. Ta med fika 
och ev. flora! Vägbeskrivning: Samling vid 
f.d. jordgubbsodlingen 

Ledare: Tore Mattson tfn 0304-594 85 och 

Olle Molander tfn 0304-314 82 

Fjärilsexkursion i Boxvik 

Söndag 3 juli kl. 11.00  

Ni som eventuellt var med på årsmötet och 
bildvisningen i mars. Nu får ni chansen 
till ett personligt möte med fjärilarna - men 
alla är givetvis välkomna. Ledare Randi 
Heiel Ekeborg. Samling P-platsen vid 
vägövergången.  

Upplysningar: Tore Mattsson 0304-594 85 

 

En blomstervandring på 
sensommaren 

Söndag 14 augusti 17.30 Samling 
vid pendelparkeringen i Varekil.  

Vår flora är inte bara vårväxter och 
midsommarblomster. Vi tänkte titta lite på 
annat som man kanske ofta går förbi som 
t.ex. ormbunkar och annat mindre 
iögonenfallande. Som alltid tar vi en 
fikapaus så ta med termosen och ev. flora.  

Ledare Jonny Andersson 0304-474 24  


