
Höstprogram för Rapphönan i Norrköping
Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor och tjejer som tycker om att vara 
ute i naturen för att titta på och lära sig mer om fåglar. Det krävs inga förkunskaper 
för att vara med på våra träffar. Vi hjälper varandra att bestämma arterna vi ser.

Vi brukar samåka till fågellokaler ute i naturen och dela på bensinkostnaden. Ange 
därför ifall du har bil med dig när du anmäler dig. Då kan vi se till att alla anmälda får 
plats i någon bil. Om inget annat anges samlas vi på Himmelstalundsbadets 
parkering. Målet för utflykterna kan ändras med kort varsel beroende på väder och 
rapporteringen på Artportalen.

Utflykt till Fröjerum 28/8 eller annan lämplig fågellokal. 
Samling för avfärd kl 17.30. Anmälan görs till Cecilia Jerrskog, cecilia@jerrskog.se, 
072-200 79 04.

Utflykt till Leonardsberg 2/9
Samling för avfärd kl 17.30. Anmälan görs till Britt Ring, britt.s.ring@gmail.com, 
0730-85 92 70 eller 011-31 87 54.

Helgutflykt till Store Mosse 7-8/9
I början av september åker vi till nationalparken Store Mosse, södra Sveriges största 
myrområde. Vi besöker fågeltorn vid sjöarna Kävsjön och Draven (utanför 
nationalparken) och gör en eller ett par vandringar på leder över mossen. Läs mer på 
http://www.sverigesnationalparker.se/storemosse.

Samling på lördag för avfärd kl 8.00, hemkomst ca kl 19.00 på söndag. Övernattning 
i en stuga på Lövö inom nationalparken. Boendet är mycket enkelt utan el och 
vatten, med flerbäddsrum och våningssängar, totalt 16 platser. Samåkning i egna 
bilar. 

Anmälan görs till Annhild Gustavsson, annhild.g@gmail.com, 079-341 27 44, tidigast 
1/7 kl 9.00 och senast 19/7. Anmälningsavgift och kostnad för boendet är beroende 
av antalet deltagare och ska vara betald senast 4 augusti.

Utflykt till Orrkojgölarna 17/9
Vi åker till Orrkojgölarna, ett naturreservat norr om Svärtinge med öppna myrmarker, 
små skogstjärnar och gamla tallskogar. Samling för avfärd kl 17.00. Anmälan görs till 
Karin Forsell, karin.forsell@birdlife.se, 0730-91 73 01

Utflykt till Tåkern 12/10
Vi deltar i Naturums guidning som har fokus på gäss och simfåglar kl 10.15-11.45. 
Pris: 60 kr. Sedan kan vi själva utforska området kring Tåkern. Anmälan görs till Anita 
Nilsson, anita_e_nilsson@hotmail.com, 070-879 33 20.

Innemöte 7/11
Vi lär varandra att rapportera på Artportalen, använda intressant appar och 
webbsidor. Lokal meddelas senare. Anmälan görs till  Lena Hagberg, 
hagbergslena@gmail.com, 0730-65 17 23.
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