
 
Roland Lundgren håller jubileumstal. 

 
 

Jubileumsfesten för Aneby Ornitologiska klubb 50 år 
 
Under festliga former firade klubbens 50-årsfest på restaurang BYN i Aneby 
lördagen den 20 november 2021. Kvällen inleddes med mingel och 
välkomstdrink för drygt 25-talet medlemmar som tackat ja till inbjudan. Den 
musikaliska underhållningen under kvällen stod Martin Heinrich med vänner 
för. En del genuina och oförglömliga klassiker som ”Vecka 42” spelades men 
även låten ”På min altan” vilken nu är högaktuellt med hänsyn till skådarnas 
drömfågel rubinnäktergal som besöker Vargön.  
 

 

 
Martin Heinrich med vänner stod för kvällens musikunderhållning. 
 



 

Klubbens ordförande 
Mats Thorin hälsade 
alla välkomna och 
delgav kvällens 
program. Till middag 
serverades höstbuffé 
med mycket goda 
smaker vilken sedan 
kunde avnjutas. Ett 
fantastiskt bildspel 
visades där många 
fotografer bidrog med 
bilder på både 
klubbmedlemmar från 

tidigt 70-tal och 
fram till idag. 
Peter Hörenius 
fantastiska 
bilder, både 
fåglar och djur, 
måste 
omnämnas för 
sin ypperliga 
bildkvalité. 
Efter kaffe på 
maten och 
efterrätt var det 
dags för 
kvällens första 
tävling.  
 

 
Lag Hjelm klurar på Björns luriga fågelbilder. 

 



 
Lag Heinrich avgick med segern i Björns fågelquizz. 

 

Tävlingsledarna. 

 

Vinnarna av Martins Fåglar i Aneby-tävling.  



 
Kvällen avslutades med kaffe och prinsesstårta.  

 
Under Björn Karlsson ledning blev vi guidade genom olika svårighetsgrader (1-
5); när bilder maskeras kan oanade förslag dyka upp. Efter att vinnare korats 
blev det jubileumstal av Roland Lundgren som berättade om klubbens historik, 
inventeringar, anekdoter från klubbresor samt olika personers betydelse för vad 
klubben är idag. Ett unikum är klubbens eldsjäl Mats Thorin som varit med i 
styrelsen ända sedan starten i december 1971. Efter detta var det ny tävling 
under ledning av Martin Heinrich. Innan tävlingsmomentet sattes igång lämnade 
Martin över blommor från Nässjö Ornitologiska klubb som ville hylla klubben 
där Mats tog emot denna uppvaktning. Den andra tävlingen fokuserade på fynd 
inom Aneby kommun vilket var kul. Nya vinnare kunde koras och även pris till 
2:a plats utdelades. Ett stort tack riktades även till kvällens sponsorer, ICA 
Lönnen samt Höglandsvillan, för priserna. Kvällens gemytliga atmosfär 
avslutades sedan med kaffe och prinsesstårta.  
 
/Text: Roland Lundgren. Foto: Mats Thorin 


