
Årsrapport Formidlingsudvalget 

Gruppen har også i år været ude en del gange, for at fortælle om fugle generelt og DOF 

Fyn specifikt. 

Vi har stort set hver gang også været i kontakt med børn og unge omkring ”Svale-spillet”, 

der hidtil primært og på allerbedste vis har været passet af Jette Gandrup. Det er en rigtig 

god mulighed for at komme i tæt kontakt med børnene, og når de er blevet grebet af Jettes 

fortællinger og spillet, dukker forældrene som regel også op, og de skal bare lige se og 

høre, hvad det drejer sig om. Og så får vi en god snak om fuglene med dem også. 

Ud over snakken så deler vi også en del blade og brochurer ud. 

Og vi sælger også stadig de populære fuglepins. I år blev det til 115 styk solgte, og vi har 

sendt yderligere 2.400,- kr. til DOF. Vi har nu solgt fuglepins i 7 år. Det er på de 7 år blevet 

til i alt 1081 solgte samt lidt andre klistermærker, og vi har til dato videresendt i alt kr. 

20.900,- til hjælp til DOFs arbejde for fuglene. 

Vi har i det forgangne år været ude til Ørnens Dag på Stige Ø, Haveselskabets udstilling 

på Sanderumgård, Havne-Kultur-Festivalen og Fjordens Dag. 

Stor TAK! til Jette Gandrup for altid trofast støtte og stor hjælp, og også stor TAK! til 

Karin Keep og Kaj Larsen for deres store engagement og hjælpsomhed ved 

arrangementerne. Stor TAK! også til Lene Hildebrandt og Michael Parkø, for at de med 

kort varsel beredvilligt sprang til ved Havnekulturfestivalen. 

Vi har nu ”rejst” med de samme plakater og tavler i nogle år, så de er ved at være tjenlige 

til udskiftning. Så har du gode ideer og/eller evner i den retning, så hører jeg gerne fra dig! 

For vi vil gerne være nogle flere til at deles om at snakke fugl med gæsterne. For i årets 

løb fik én weekendarbejde, og en anden blev nødt til at passe børnebørns weekend 

aktiviteter, og yderligere 2 er delvist optaget til anden side, på de store dage med megen 

aktivitet. 

DOF har jo lige været ude i pressen med et meget nedslående resultat om fuglelivets 

tilstand målt ud fra årets punkttællinger. Så har du lyst at gøre en indsats for information 

om fuglene, da kontakt venligst undertegnede for at høre nærmere. Også selv om du blot 

kan et par timer på dagen. Al hjælp tages imod med stor glæde. 

Venlig hilsen  

P.u.v. 

Børge Langkilde Rasmussen 

Mobil:  22 21 60 20  
Mail:  borge.lrasmussen@gmail.com 


