Norrlands entomologiska förening Sommar och höstprogram 2019.
Årets kurs – Blomflugor 29 – 30 Juni – Lördag / Söndag Kl : 10 : 00
Plats : SLU. Norra ingången.
Med Hans Bartch fina blomflugedelar i Nationalnyckeln som inspiration slänger vi oss
utan skyddsnät ut i tvåvingarnas magiska värld. Blomflugor är den förhållandevis
populära flugfamiljen med så pass stor andel lättbestämda, otroligt vackra och
intressanta arter som nu äntligen får en egen kurshelg !
Kursledare och ansvariga :
Andreas Garpebring Tel 070 3252193 E-post agarpebring@hotmail.com
Folke Gabrielsson Tel : 0930-21305 E-post folke.gabrielsson@biometria.se

Årets läger : Holmögadd 3 o 4 Augusti - Lördag / Söndag.
I nuläget oklart med tider och annat - avgångsplats blir troligen från Holmsund
lördagsmorgon och tillbakaresa söndag eftermiddag. Vi kommer att dela på
båtkostnaden medan NEF står stughyran. Eftersom antalet platser är begränsat så
kommer turordningen för anmälan att användas.
Anmälan och … eller mer information kan inom kort hämtas av Folke Gabrielsson
folke.gabrielsson@biometria.se Tel : 0930 – 21305

Retromaterialkväll. Onsdag 16 onde Oktober kl 19.00 Plats : SLU.
Vi kollar på gammalt fällmaterial och visar sommarens fynd och
sommarens bilder.
Vi kollar på fällmaterial och visar upp sommarens fynd och bilder. Har du något djur
du vill ha bestämt så tag med det så brukar det oftast finnas någon som kan hjälpa till
med artbestämmningen.
Ansvariga :
Roger Mugerva Pettersson Tel : 070 3929011 E-post : rogerbpettersson@gmail.com
Sven Hellquist Tel : 070-6023756 E-post : shellq@telia.com

NEF s årliga filmfestival Fredag 29 November kl 19 00.
Dags för årets cineastiska höjdpunkt – ett måste för humoristen ! Som vanligt är
skräckfilm med entomologisk inriktning huvudtemat. Även klipp från en rad filmer
av stor konstnärlig och innehållsmässig bredd kommer att visas. Det enda säkra är att
inga realistiska och tråkiga naturfilmssekvenser kommer att visas.
Håll uppe ögonen efter årets filmaffisch som kommer några veckor innan – där står
kvällens höjdpunkter listade.
Ansvarig Anders Nilsson Tel 0930 – 72020 E-post : andersnnilsson258@gmail.com

