
ÅRSBERETNING 2022 

Fra DOF Fyns Formidlingsudvalg. 

 

Året begyndte som vanligt med Ørnens Dag på Stige Ø. Det blev i ´22-udgaven igen 

til en velbesøgt udstilling på Stige Ø..  

I år blev også Tarup-Davinde-dagen genoptaget. Her var formidlingsgruppen også 

aktiv med udstilling og spil og tips for store og små. En god dag med mange 

besøgende og der af også megen fuglesnak. 

Så var der også ”Forårsmarked” i ”Den Romantiske Have, Sanderumgård”. Det 

var atter en god dag i fuglenes tjeneste. Der kommer altid mange gæster, og vel at 

mærke nok mange, der ikke normalt vil komme til et decideret ”fugleevent”. Så det er 

dejligt, at de mange haveejere også interesserer sig lidt for fuglelivet. Der kommer 

mange spørgsmål, som vi prøver at besvare på bedste vis. Forårsmarkedet er vokset 

til en stor messe, og det skønnes at der kommer i snit 12.000 besøgende på den dag. 

Så et attraktivt sted at være, også i betragtning af, at det er det eneste sted, hvor vi 

betaler for at være. Betalingen er dog beskeden i forhold til normal standleje. Men de 

vil gerne have os med, og jeg har meddelt, at vi er en fattig forening, hvorfor jeg har 

særlig aftale om betalingen. 

Sidste søndag i maj er det jo ”Fuglenes Dag”, og i samarbejde med IB Bager, har det 

været afholdt ved Føns. I det forgangne år, måtte vi desværre i sidste øjeblik melde 

fra, pga. af indløbne forfald fra flere gruppemedlemmer pga. sygdom. 

I år fik vi atter invitation fra Elsesminde Produktionsskole / FGU Fyn, om vi ville hjælpe 

med udstilling på dyrskuepladsen. Det var nogle gode dage, også med mange 

besøgende og megen fuglesnak med store og små. Det har været en ekstra glæde at 

opleve, at mindst en snak med mor og datter udmøntede sig i et medlemskab af DOF / 

Ørneklubben allerede dagen efter, og de møder stadig op! TAK! er kun et fattigt ord, 

som det i gamle dage blev sunget i radioen, men det kommer fra dybfølt fra hjertet. 

Den slags oplevelser er med til at gøre det ”sjovt”, at bruge de mange timer på den del 

af ”fugle” arbejdet. 

I samarbejde med Ø-Havs museet i Faaborg, Kaleko Mølle og Fugleværnsfondens 

Frivillige Arbejdsgruppe i Bøjden Nor, blev der også i 2022 i uge 27 afviklet udstilling 

på Kaleko Mølle, på alle ugens hverdage fra kl. 10 – 16. Der kom mange besøgende, 

og der var til tider travlhed med fuglesnak og Svalespil med børnene.  

Hestedroschekørslen fra Faaborg city og til Kaleko Mølle var blevet genoptaget i uge 

27 efter den gamle model, og ikke som af os foreslået.  

Der var lovet os en del pr/annoncering, der desværre ikke kom, så i 2023 må vi nok 

også selv sørge for at få det udbredt noget mere, at vi er der, og især har noget for 

børnene, der netop har fået ferie. 

Så når vi frem til september og den sædvanlige Fjordens Dag. Den blev i år 

gennemført i flot vejr og med stor tilslutning, samt deltagelse ved vor stands aktiviteter. 

Det er dejligt, at der hvert år er så mange besøgende, der gerne vil have svar på deres 

mange spørgsmål. Også i år delte vi telt med DN Nordfyn, hvilket atter forløb i en 

positiv ånd og godt fællesskab. 



I efterårsferien skulle der atter i samarbejde med DN Langeland og 

Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland være afviklet aktivitetsdag 

på DN’s gods Skovsgaard i Lindelse. Det blev desværre akut aflyst i sidste øjeblik 

pga. forfald på især transport siden. Men vi har meddelt, at vi gerne stiller op igen i 

2023. 

Og så håber vi blot på, at vi bliver fri af pandemier og anden ondskab, så vi kan tage 

trådene op til alle arrangementer igen i den næste sæson. 

Vi sender også i år en stor TAK! til Fugleværnsfonden for sponsorering af 

præmier, og stor TAK! til DOF Fyn for hjælp til udsendelse af præmierne.  

De nærmeste bringer vi ud, men med turister fra Østdanmark til Vest- og 

Norddanmark, så ville det blive en omfattende søndags tur, at skulle nå rundt med alle 

præmierne. 

Som koordinatoren vil jeg gerne takke alle de mange, der hjalp en time eller fem, eller 

en dag eller to. En stor TAK! skal lyde til den faste stab i gruppen: Jens 

Rasmussen, Karen Koefoed, Mieke de Jonge, Per Arne Simonsen, Per Havlit. Og en 

særlig stor TAK! skal i år rettes til Jette Gandrup og Jan Erik Hansen for at have 

taget ansvaret på sig for at klargøre og samle folk til de forskellige arrangementer i det 

forgangne år, hvor jeg desværre pga. sygdom har måttet svigte i udpræget grad. Der 

er jo aldrig nogen der er uundværlige, men der for har det alligevel været rart, trygt og 

dejligt at se, at alt bare er kørt videre på bedste vis. 1.000 TAK! skal I to have for det 

ekstra I har ydet i den anledning. 

Det er altid rart, at der i meget stor udstrækning bliver sagt ja, når der bliver ringet og 

bedt om hjælp. Så stor TAK! til alle.  

Vh. p.u.v. 

Børge 


