Höstprogram 2017
Norrlands entomologiska förening

Parasitstekelkurs
Lördag-söndag 26-27:e augusti
Parasitstekelgurun Niklas Johansson kommer upp till Umeå för att guida
oss igenom denna mycket artrika grupp insekter. Kursen kommer att hålla
på i två dagar med bestämningsövningar inomhus och, om vädret tillåter,
en gemensam fältövning. Om du har några parasitsteklar liggandes hemma,
bestämda eller obestämda, ta gärna med dem till kursen så kan vi titta på
dem gemensamt.
Samling: kl 10:00 övre entrén, SLU Umeå (båda dagarna)
Ansvarig: Sven Hellqvist, 070-602 37 56, shellq@telia.com

Böcker, bilder och baggar
Söndag 22:a oktober kl 13:00
Dags att fynda på NEF:s bokauktion! Diverse
insektslitteratur kommer att säljas till högstbjudande,
både bestämningslitteratur och särtryck. Hela listan
med böcker kommer att mejlas ut ca en vecka innan
träffen men som smakprov kan vi vänta oss böcker om
kortvingar, knäppare och vivlar. Samma dag kommer
vi även ha bildvisning och visa varandra sommarens
intressanta fynd. Alla är välkomna att ta med sig sina
bilder och djur. Föreningen bjuder på fika.
Samling kl 13:00 övre entrén (lokal Laxen), SLU
Umeå
Ansvarig: Roger Mugerwa Pettersson 070-392 90 11,
roger.b.pettersson@slu.se

Entomologisk filmfestival
Fredag 24:e november kl 19:00
För XII:e gången i ordningen samlas diggarna i höstmörkret för att veva
igång den dammiga gamla filmprojektorn och frossa i de muterade
krypens inneboende ondska. Tre gamla långfilmer utlovas, tillsammans
bildande ett något kryptiskt och tills vidare hemligt tema. Istället för
bions sedvanliga reklamsnuttar utlovas ett antal ruggiga sekvenser med
läskiga leddjur 'in action' från filmer ni aldrig frivilligt kommer att se i sin
helhet. Popcorn blandade med mjölbaggelarver sprids fritt och de
intorkade struparna sköljes regelbundet med cognacsfärgad sprit
dekanterad från de gamla burkarna med döda kryp. Nyfikna existenser
kan kolla in den poster som poppar upp på NEF:s hemsida och klistras på
katakombernas väggar invid Järnbane-Saras förvrängda citat efter
oktobers utgång.
Gratis inträde för de som kan uppvisa en levande vägglus vid insläppet!
Samling kl 19:00 vid KBC, Umeå Universitet.
Ansvarig: Anders Nilsson, 073-835 76 60,
andersnnilsson258@gmail.com

Föreningsinfo
Hemsida och facebook-sidor
Kolla in föreningens hemsida på www.norrent.se. Har du facebook kan du även
besöka och gilla vår sida på www.facebook.com/Norrlands-EntomologiskaFörening-215073375185627/ och gå med i vår grupp på
www.facebook.com/groups/327054894040368/.
Medlemsavgift 2017
För att betala medlemsavgift för 2017 sätter du in 100 kr på föreningens
plusgirokonto 46 52 88 – 9. Glöm inte att ange ny adress om du flyttat sen senast.
Teckna en prenumeration på Entomologisk tidskrift och Yrfän!
Entomologisk tidskrift är en vetenskaplig tidskrift om insekter och Yrfän är den
mer populärvetenskapliga varianten på samma tema. Båda tidskrifterna ges ut av
Sveriges Entomologiska förening. En årsprenumeration på Entomologisk tidskrift
kostar 350 kr och Yrfän 200 kr för fyra nummer. Dessutom finns ett paketpris på
500 kr för båda tidskrifterna. Prenumeration tecknas genom att man betalar in
prenumerationsavgiften på postgiro 6 60 47-2. Ange att det gäller prenumeration på
ET/Yrfän och glöm inte namn och adress. Se mer på www.sef.nu.

