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Styret i NOF avd. Aust-Agder inviterer igjen alle våre medlemmer til Stave gård på Lista for å
være med på foreningens tradisjonelle  fugletur. Turen er en opplevelse å være med på og
med den innkvarteringen vi tilbyr,  så ligger det vel til  rette for absolutt  alle.  Også i år er
tidspunktet  lagt  til  perioden da trekket  har vært  på sitt  beste  de siste  årene så vi  krysser
fingrene. Vi satser på at flest mulig blir hele helga, men dagsturbesøk er selvfølgelig mulig.

I år som i fjor huserer vi i det nyeste overnattingstilbudet på Stave gård. En låve er bygget om
til konferansesenter med tilhørende leiligheter. Det ligger i samme området som vi har holdt
til før, etter ca 80 m på venstre side av veien ned mot Verevågen/Stavestø midt i et gårdstun.
Atkomsten til  leilighetene er via låvebroa. Avkjørselen til Verevågen er midt i den krappe
svingen på Stave. Opplev overnatting i trivelige omgivelser med tilgang til alle nødvendige
fasiliteter. Foreningen dekker oppholdet, men hver og en holder seg med mat og drikke. Vi
minner om at turen er rusfri. Det er 8 faste sengeplasser, men plass til noen flere. Ta med
sengetrekk eller sovepose (det finnes ekstra madrasser). Vi er hensynsfulle ved tildeling av
sengeplass.

Vi håper at så mange som mulig setter av helga slik at årets tur blir en enda større suksess
enn de foregående. “Bombene” uteblir forhåpentligvis ikke, så vi satser på bra vær og riktig
vindretning og kanskje greier vi også å slå observasjonsrekorden fra 2012? De siste årene
har tartarpiplerke, svartglente og alaskasnipe vært minneverdige høydepunkter.

Frammøte på Stave fra fredag kveld kl  1800. Har  du behov for  transport  kan vi  være
behjelpelige med formidling/ordne avtaler. Uansett: Samarbeid gjerne og kjør flere sammen!

For påmelding og spørsmål om turen, kan du ta kontakt med 
Jan Helge Kjøstvedt på tlf. 37 27 49 51 / 97 47 61 09
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