Lista Fuglestasjon

25 års Jubileumshelg 28.-30. august

Foreløpig program for helgen
Fredag 28. august
Offisiell åpning av friluftsamfiet ved Slevdalsvann - kl 13:00
ved Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft
Presentasjon av arbeidet som er gjort med å åpne vannspeilet i Slevdalsvannet.
- Representanter for Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Sør-Norsk Kystnatur.

Omvisning Lista Fyr - Lista Fuglestasjon - kl 15:00

- Presentasjon av arbeidet ved Lista Fuglestasjon i forbindelse med 25 års Jubileet v/Jan Erik Røer.
(Denne delen er kun for inviterte)

Ankomst og middag festivaldeltakere - Lista Flypark
- Middagsbuffet fra kl 17:00 - 20:00 (bestill her)
- Registrering av deltakere 19:00 - 20:00

Fuglepub med Quiz, Befalsmessa Lista Flypark - kl 20:00
Bjørn Olav Tveit er Quizmaster for
“Kikk og bruk - en spørrelek for fuglekjennere”.
- Bli med å still lag i denne teoretiske delen av
det Lista Fuglestasjonsmesterskapet i fuglekikking.
Maks fire pr. lag. Pris kr 100. (Meld på her)
Puben i befalsmessa har sjenkeløyve.

25 år

Lørdag 29. august - NOF felttreff

25 år

Lista Bird Race - kl 06:00 - 18:00

- Lagkonkurranse Lista rundt. Se flest mulig arter i Farsund Kommune.
NSKF er suverene dommere og vurderer kritisk alle observasjoner!
Praktisk del av Lista Fuglestasjons norgesmesterskap i fuglekikking. Meld deg på kr 100 pr lag

Lista Fuglestasjon - kl 07:00 - 11:00

- Sjøfuglkikking, ringmerking og omvisning. Kaffe i informasjonssenteret.

Fuglekunstnerne åpner utstilling - kl 13:00

- Øivind Egeland, Jose A. Sencianes Ortega og Axel Thorenfeldt stiller ut i Galleri Lista Fyr.

Fugle- og naturfoto - Lista Fyr kl 09:00 - 15:00

- Nikon og Stavanger Foto har stand på Fyret.Viser fotoutstyr og har med seg gode helgetilbud!
Naturfotograf Arnt Ove Jøsang vil være til stede på Stavanger Foto sin stand. Der vil han kunne gi deg
gode naturfoto tips i felt eller fra egne bilder han har med.

Cafe i Fyrhagen - Lista Fyr kl 12:00 - 16:00

- Det blir vaffelsalg & kaffe i infosenteret, pølser, hamburgere og litt sunn mat i Gallerihagen.

Jubileumssalg - Natur og Fritid, Borhaug kl 10:00 - 17:00

- Natur og Fritid er Lista Fuglestasjons egen butikk. Åpne dører og kjempetilbud hele helgen!

Festmiddag – Lista Fuglestasjon 25 år kl. 19:00

- Middagsbufé på befalsmessa med kort bildeforedrag, Lista Flypark. Åpent for alle. Påmelding kr 390,-

Fuglepub med kåringer, Befalsmessa Lista Flypark - kl 21:00
Tellekonkurranse og deretter kåring av Norgesmester i fuglekikking ved NSKF.
- Puben i befalsmessa server til kl 03:00 (for nattravner).

Søndag 30. august - Publikumsdag

25 år

Lista Fuglestasjon - kl 07:00 - 12:00

- 07:00 Sjøfuglkikking, ringmerking og omvisning. Kaffe i informasjonssenteret.
- 09:00 Ringmerkingsomvisning hver hele time til kl 12. Se hvordan merkingen foregår. Få fuglene på nært hold.

Slevdalsvann - kl 07:00 - 10:00

07:00 - Sjekk av utflyvende rastende kjerrhauker.
08:00 - Omvisning i det nye ringmerkingsområdet ved “Ammo-bunkers parken”.
09:00 - Info om det nye fugletårnet og åpningen av vannspeilet ved Slevdalsvannet.

Fugleaktiviteter for barn og begynnere - kl 12:00 - 15:00

- Mini-birdrace - Finn 15 fuglearter ved Fyret. Få vår kryssebok og delta i konkurransen om fine premier!

Fugletegning i felt og galleri - kl 08:00 - 17:00

- 08:00 Øivind Egeland, Jose A. Sencianes Ortega og Axel Thorenfeldt tegner på Fyrbakken.
- 11:00 Tegneworkshop på Lista Fyr. Bli med å tegne fugler, få eksperthjelp av fuglekunstnerne.
- 14:00 Galleriet er åpent - Salgsutstilling Øyvind Egeland, Jose A. Sencianes Ortega og Axel Thorenfeldt.

Fugle- og naturfoto - Lista Fyr kl 10:00 - 15:00

- Nikon og Stavanger Foto har stand på Fyret. Viser fotoutstyr og har med seg gode helgetilbud!

Nikonfotograf Roy Mangersnes fotograferer og viser bilder

- 11:00 Mangersnes fotograferer forbipasserende fugler på Fyrbakken og hjelper deg med tips og triks.
- 14:15 Bildeforedrag i Galleri Lista Fyr med Roy Mangersnes.

Jubileumssalg - Natur og Fritid, Fyret kl 10:00 - 15:00

- Natur og Fritid er Lista Fuglestasjons egen butikk.Vi tar med oss utvalgte tilbud og produkter til Fyret!

Cafe i Fyrhagen - Lista Fyr kl 12:00 - 15:00

- Det blir vaffelsalg & kaffe i infosenteret, pølser, hamburgere og litt sunn mat i Gallerihagen.

Søndagsbuffet,Vestheim - kl 13:00 - 17:00

- Vi anbefaler en solid middag på Vestheim med Listamat før hjemreise. Pris kr 260 (forhåndsbestilt kr 220).

Lista Fyr fyrtårn - informasjonssenteret på Fyret

Se utsikten over Lista halvøya, våtmarkene og fuglestasjonsområdet. Åpent lørdag og søndag kl 07-17

Fugletrekkets gåter - Utstilling Nordberg Fort
- Den flotte utstillingen “fugletrekkets gåter” belyser mye av det arbeidet Lista
Fuglestasjon holder på med. - Siste helg for denne utstillingen du bare MÅ få med deg.
Åpent lørdag - søndag kl 11-16
(Ved gunstig trekkvær er Nordberg Fort en god utkikkspost for rovfugltrekk på formiddagen)

25 år

