
ÅRSBERETNING 2020 fra DOF Fyns Formidlingsudvalg. 

Udvalget har som mange andre været hårdt ramt af nedlukning af aktiviteter. 

Året begyndte som vanligt med Ørnens Dag på Stige Ø. Der var 125-150 
besøgende, hvilket var noget mindre end de sædvanlige 500+. Der blev set 1 
enkelt Havørn under opstilling af standen, og ca. halvvejs i åbningstiden, 
kunne de mange besøgende se en havørn jage med 12-1500 Bramgæs på 
engen på Vigelsø.  

Dagen blev afviklet i god ro og orden trods den meget stærke blæst. Teltet 
måtte tøjres til bil og trailer for at blive stående. Der var uddeling af mange 
brochurer og blade samt mange gode samtaler, hvor nogle mundede ud i 
medlemskab, har vi erfaret. Ingen specielle børneaktiviteter, men vi solgte 
lidt fugle-pins. 

Men så kom coronaen og først blev Tarup-Davindedagen aflyst og dernæst 
fugte aflysningen af udstillingen på Sanderumgård. 

Bedre gik det ikke med samarbejdet med Elsesminde Produktionshøjskole 
om endnu engang at være til stede på dyrskuet, som en hjælp til de unge 
elever dyrepasserlinjen. 

I samarbejde med Faaborg Turistkontor, Kaleko Mølle og 
Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe i Bøjden Nor, blev der i uge 27 
afviklet udstilling på Kaleko Mølle, på alle ugens hverdage fra kl. 10 – 16. 
Der var godt med besøgende, og der var til tider travlhed med fuglesnak og 
Svalespil med børnene. Og der kunne have været meget mere. En 
hestedrosche kørte pendulfart mellem Kaleko og Faaborg. Lidt en skam at de 
gæster der valgte denne transportform, de fik max ½ time til at besøge hele 
museet og vores udstilling, fordi hestedroschen skulle have passagererne med 
retur. Det har vi forholdt turistkontoret, og spurgt om ikke det var muligt med 
et billetsystem, således at turisterne havde hele tiden indtil hestedroschen 
kom med de næste turister. Det blev der taget meget venligt imod, og 
turistkontoret lovede at få det forhandlet på plads til næste år. Men ugen var 
en lille succes, idet der ud over den megen pr også her kom nogle 
medlemskaber ud af det. Godt nok også til et par på Nordsjælland. ���� 

I juli måned havde Ib Bager, Føns, søgt midler til afholdelse af et forløb med 
kultur og fugle omkring Fønsvang. Det var en dag ugentligt i industriferien, 
så det kneb med at finde kræfter til det helt store pr- setup. Undertegnede 
deltog, idet Ib fortjente opbakning til sit gode initiativ. Det blev 3 fine, gode 
og lærerige ture, der havde udgangspunkt og mål hos Ronæs Roklub. Her 
indledtes med en sandwich og en tår at drikke, og hvor Ib fortalte om egnen, 



og det vi skulle ud at kigge på rundt langs Fønsvang. På deltagernes 
udtalelser kunne vi forstå, at de havde fundet det særdeles godt og givtigt, og 
under hensyntagen til coronaen, var holdet af passende størrelse alle de 3 
gange. Og Ib er en formidabel og god lokal-videns-formidler.  

Så når vi frem til september og den sædvanlige Fjordens Dag. Den blev også 
aflyst, og som opfølgning på Ibs arbejde fra sommerferien, forespurgte vi, om 
ikke vi skulle komme ned med alt udstyret. Ib fik skaffet plads til os, og vi 
havde atter en god dag. Lidt flere gæster havde kun været dejligt, men der var 
desværre sket en misforståelse, så omtalen i avisen gav indtryk af, at hele 
arrangementet var blevet flyttet ind til Middelfart. Det korrekte var, at det var 
den store åbning, der var blevet flyttet. Men vi fik vist en mase mennesker, 
hvad DOF Fyn er, og hvad vi står for. Så det blev atter en god dag. 

I efterårsferien blev der i samarbejde med DN Langeland og 
Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland afviklet 
aktivitetsdag på Danmarks Naturfredningsforenings gods Skovsgaard i 
Lindelse. Det er nu tredje gang at det blev afviklet, og det er ligesom blevet 
en tradition, hvor de lokale og mange sommerhusgæster ved, det finder sted. 
Og det kan ses af besøgstallet. Udstillingen sættes op i den gl. vognport og 
svalespillet lægges ud på de toppede brosten på gårdspladsen. DN laver 
fuglekassebygning og Skovsgaard laver bi-hoteller. Et dejligt samarbejde, og 
hvor der sker flere gode ting, så alle har noget at kigge på eller deltage i. 

Og så håber vi blot på, at vi bliver fri af pandemien og kan tage tråden op 
igen til næste sæson. 

Jeg sender en stor TAK! til Fugleværnsfonden for sponsorering af præmier, 
og til DOF Fyn for hjælp til udsendelse af præmierne. De nærmeste bringer 
vi ud, men med turister fra Hillerød til Nordjylland, så ville det blive en 
omfattende søndags tur at komme rundt med præmierne. 

Jeg vil gerne takke den faste stab i gruppen: Jette Gandrup, Jan Erik Hansen, 
Jens Rasmussen, Per Havlit og Viktor Kandsberg for stor beredvillighed og 
trofasthed, når jeg indkalder til arbejdet med at klargøre materiel og når det 
skal læsses på og af i depotet. Og en tak skal også lyde til de mange, der hjalp 
en time eller fem, eller en dag eller to. Det er altid rart, at der i stor 
udstrækning bliver sagt ja, når jeg ringer og beder om hjælp. Så stor TAK til 
alle. 

Venlig hilsen Børge Langkilde Rasmussen 


