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Hvis du har noen spørsmål angående programmet eller du vil ha tilsendt
informasjon på e-post fremover så kontakt Line Gustavsen på telefon 909 47 770 eller send en mail
til line.gustavsen@zoologi.no.
Vi gleder oss til å se dere i løpet av vinteren og våren!
Mvh NZF-OA
Februar:
Søndag 19. februar kl. 12.00 – 14.00: Isfiske på Steinbruvann
Vi arrangerer isfiske på Steinbruvann i Lillomarka (ved Grorud). Det blir en liten premie til den
som får den største fisken. Vi serverer kaffe og noe å bite i :)
Dette arrangementet er avhengig av været og gode isforhold!
April:
15. April kl. 12.00 – 14.00: Årsmøte 2011
Foredragsholder og sted vil bli opplyst senere.
Mai:
20. mai: Biomangfolddagen
Biomangfolddagen er hvert år den 22. mai. I år blir den markert søndag 20. mai på Lilløyplassen
naturhus, og vi vil være en av flere foreninger som har stand og diverse aktiviteter denne dagen.
Tidspunkt og mer informasjon rundt opplegget for dagen vil komme senere, men hold av dagen alt
nå, for dette blir bra!
Juni:
Søndag 10. juni: Tur til Nordre-Øyeren naturreservat. Oppmøte på parkeringsplassen
til Fetsund Lenser 11.45.
Vi tar først turen til Nordre-Øyeren naturinformasjonssenter hvor vi ser på utstillingene og lærer
mer om dette flotte våtmarksområdet. Kanskje får vi en omvisning på senteret. Når vi har sett nok
på naturinformasjonssenteret og på Fetsund Lenser tar vi turen til observasjonstårnet enten på
Årnestangen eller på Jørholmen.

