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Mandag 13. januar 2020.  

Årsmøte. 
Dette er dagen for årsmøtet med årsmelding, regnskap og budsjett. Valg av styre. 
Regnskapet for 2019 er vedlagt i denne mail. 

Sosiale stikkveps ved Øistein Berg. 
Øistein vil gi oss en innsikt i hvordan de sosiale stikkvepsene lever og oppfører seg. 
Vi får også en forklaring på systematikken og lærer hvordan vi kan skille artene fra hverandre. 
Ta gjerne med egne veps for bestemmelse. 
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00.  
 
 
Mandag 10. februar.  

Sommerens fangst.  
På dette populære møtet har vi gleden av å se resultatene av sommeren 2019. Ta med årets insekter og del 
dine erfaringer med de andre medlemmene.  
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00. 
 
 
Mandag 9.mars. 

Devegg Ruud forteller om en reise i Vietnam i 2009. Vi får se igjen bilder fra det varme og fuktige Mekong-

deltaet, fra Ho Chi Minh, Huế, hovedstaden Hanoi og ikke minst fra Halong-bukta, som ligger på UNESCOs 
Verdensarvliste. 
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00. 
 
 
Mandag 30. mars. 

Sosialt møte med forberedelser til sesongen. 

Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00. 
 
 
12.-14- juni 

Ekskursjon til Sandefjord. 
Geir Gogstad inviterer Drammenslaget til sin romslige hytte i Sandefjord (Tangenodden, Vesterøya). 

Området er spennende med en del uvanlige insekter. Her kan vi møte på både ospetredreperen 
(Lamellocossus terebra), gul tigerspinner (Spilosoma lutea), ospesommerfugl, gulflekksmyger og blåbånd-
vannymfe (Calopteryx splendens). Her blir det muligheter til å sjekke livet i både strandsonen og andre 
spennende områder i denne delen av Vestfold. Det blir fangst på dagen og selvsagt lyslokking på kvelden. 
Strand og svaberg til disposisjon for bading. Grilling hører også med. Geir er på hytta fredag til søndag, og 
det er mulig å komme i hele perioden, eller bare fra lørdag for den som ønsker det. Påmelding til 
geir.gogstad@gmail.com, evt. tlf 91519015, så Geir kan forberede det praktiske.  
Frammøte: I henhold til avtale med Geir. 
 
 
juni: 

Nattfangst i Bragernesåsen? 
Vi kommer tilbake på dette. 
 
 
 



 
Mandag 7. september.  

Nattlokking.  
Vi forsøker oss med rødvinssnorer etter røde ordensbånd langs Drammenselva. Værforbehold. 
Frammøte: Musøya ved Åssiden elvepark kl. 20.00. Kontaktperson: Jostein Engdal (tlf. 477 58 740, gi ham 
beskjed dersom du har tenkt å delta på denne nattlokkinga). 
 
 
Mandag 5. oktober.  

Bilder fra 2020.  
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00.  
 
 
Mandag i november. 
Mimrekveld. Nærmere informasjon kommer senere. 
 
 
Lørdag 5. desember.  

Julemøte. 
Vi holder tradisjonen ved like og avslutter høstsesongen med vårt uformelle julemøte. Stemningen blir alltid 
god over god mat og drikke. I år er det Øistein Berg og Anne Marit Wiedswang som inviterer. Vi kommer 

tilbake med informasjon om påmeldingsfrist og kuvertpris. 
Frammøte:  Hjemme hos Øistein Berg, Gerhard Munthes vei 30, Haslum.  
 
 
Mandag 11. januar 2021.  

Årsmøte.  
Dette er dagen for årsmøtet med årsmelding, regnskap og budsjett. Valg av styre.  
Vi kommer tilbake til det faglige programmet senere, men hold av dagen.  
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00.  
 
 
Mandag 15. februar 2021.  

Sommerens fangst.  
På dette populære møtet har vi gleden av å se resultatene av sommeren 2020. Ta med årets insekter og del 
dine erfaringer med de andre medlemmene.  
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00. 

 
 
 
Husk også møtene i hovedforeningen i år på Naturhistorisk Museum i Oslo. 
Se www.entomologi.no 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Norsk Entomologisk Forening, avdeling Drammen. 
Postgirokonto: 0530.29.80456. 
 

  Tlf Mobil E-post 
Formann:  Øistein Berg  993 61 419 montanus@online.no   
Kasserer:  Jostein Engdal  477 58 740 j_engdal@hotmail.com 
Sekretær:  Tony Nagypal 32 88 40 58 907 76 901 tony@ebnett.no 
Materialforvalter:   Devegg Ruud 32 83 36 43 907 34 289 devegg@reklamefoto.no 
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