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Mandag 23. mars: 
Årsmøte.  
- Gjennomgang av regnskapet for 2008.  
- Presentasjon og gjennomgang av årsmeldingen.  
- Valg av styre. Valgkomitéen har funnet kandidater til alle verv. 
Etter årsmøtet vil Audun Jahren holde foredrag om Extremadura. Extremadura er en region i 
Spania som går inn i Portugal. Landskapet domineres av dehesa, et slettelandskap som har vært 
dyrket i århundrer. Landskapet har et rikt biomangfold og domineres av steineik, gribber og mange 
sjeldne fugler. 
Frammøte:  Rosthaug videregående skole, Jellumveien, 3340 Åmot, kl. 19.00. 
 
Mandag 27. april: 
Armenia.  Jostein Engdal og Tony Nagypal var i 2008 tilbake i Armenia. Et besøk senere på 
sommeren enn tidligere år ga gode funn på høyder over 3000 m – bl.a. av sommerfuglslektene 
Erebia og Colias. I ørkenen ble det spennende funn av flere arter Hipparchia, og besøk til et nytt 
fjell - Tsakhkunyats - skulle også vise seg interessant. Det blir lysbilder – ikke bare av insekter og 
fantastiske lokaliteter, men også av sjeldne fugler. Det blir også anledning til å studere innsamlede 
insekter. 
Frammøte:  Hjemme hos Devegg, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00. 
 
Lørdag 6. juni: 
Ekskursjon til Konnerud.  I juni 2008 opplevde Drammen den største skogbrannen noensinne. I 
flere dager herjet brannen et område på Konnerud. Hvordan er livet i skogen året etter en slik 
brann? Med oss på turen får vi billespesialisten Stefan Olberg fra Biofokus. Det vil bli satt ut 
billefeller tidligere på året, og disse vil bli sjekket på ekskursjonen. Bli med på en utflukt utenom 
det vanlige! 
Frammøte:  Statoil-stasjonen på Konnerud, Drammen, kl 11.00 
 
Mandag 21. september: 
Iran.  Sommeren 2008 var Øistein Berg og Lars Ove Hansen tilbake i Iran, denne gang til de lite 
besøkte Zagros-fjellene. Zagros er Irans største fjellkjede med høyder over 4500 m. Ikke uventet 
skulle det bli mange interessante funn på denne turen. Øistein og Lars Ove viser bilder fra et 
spennende område! 
Frammøte:  Hjemme hos Øistein, Kitty Kiellands vei 19 C, Haslum, kl. 19.00. 
 
Mandag 12. oktober: 
Denne kvelden møtes vi hjemme hos Devegg. Først vil Harald Hjelde fortelle oss om trekk-
sommerfugler, et aktuelt tema i disse dager hvor mildere klima kan bringe med seg nye arter til 
Norge. Deretter vil Jostein Engdal vise bilder fra en vårtur til Kreta og fortelle om øyas 
endemiske sommerfugler. 
Frammøte:  Hjemme hos Devegg, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00. 
 
Mandag 16. november:  
Sommerens fangst.  Etter en snørik vinter er vi overbervist om at mange finner fram håven så 
snart sommeren er tilbake. På dette møtet oppfordrer vi alle til å ta med årets fangst og dele 
erfaringer med de andre medlemmene.  
Frammøte:  Hjemme hos Tony, Gløttevollen 23, Drammen, kl. 19.00.  
 
Lørdag 5. desember: 
30 års jubileum!  Årets julemøte blir spesielt viet vårt lokallags 30 års jubileum. Egen invitasjon 
kommer senere, men hold av dagen allerede nå! 
Frammøte:  Hjemme hos Devegg, Tomineborgveien 52, Drammen. 
 


