
2018 fra PR-udvalget
-udvalget, idet der kom et nyt samarbejde i gang. 
 

25. februar  

Det blev atter et godt arrangement, hvor vi fik kontakt til mange by-folk, der ikke normalt kommer til 
de deciderede fugle events. Der kom ca. 25 , der trodsede vind og byger, 

 . Direkte adspurgt 
svarer de fleste, at det havde de heller ikke forventet, men at vi altid er god for en fuglehistorie og altid 
har nogle gode plancher. Det lyder jo brand flot  men ang! 
Der er ikke mange fugle at vise frem 

vi ydermere generet  af en drone- n.  
 fremadrettet. For hvis de ikke har investeret i et 

lovpligtigt dronecertifikat, s BL 7-15 Bestemmelser om 
  i Danmark1) Udgave 2, 28. april 2017.  

Generelt er Natur- og fugleres
 m.m.fl. 

Senest har jeg set, at der blandt fotografer er foretaget flyvninger 
droneflyverne 

noget. For rykke ud!!? Og hvad ellers kan man 
? Jeg har i FVF-tanker  ynske 

 til uddeling. Pr-  natur- 
 
5. maj Tarup-Davinde dagen  

Det er kun hvert -Davinde I/S inviterer til et t event, hvor alle brugere af det store 

insektfolk og til dyreavlere, jagt og fiskeri og sport og hobby af flere slags. 

af ca. 200 i teltet, og ca. 15-20 Svalespil . Her er det specielt Jette Gandrup, 
t

 

Det er et gode for os, at eventet afholdes om 
det hele over til: 

 
6. maj   

Denne dag d sammenfaldende med den officielle Skovens Dag . Vi har hidtil t 
for indfangning af medlemmer til DOF

i gang.  
Det er blevet et stort marked  i 
4 personers geled fra hovedindgangen og ca. 300 meter hen ad vejen. Det gav et 
havegangene, men vejret var dejligt og folk i god ca. 350-400 
Der kommer rigtig mange 

irekte fugleevents. 
Isfugle-sedlerne

-medlemskaber vi fik i kassen. Det gav en del 
, som vi er meget taknemmelige for, e geligt sponsoreret af Kurt Due 

Johansen om Odense Fjord og Lamme
oftest Kan vi ikke selv det via nettet ???  vinde / er ikke et 
store hit gang i Svalespillet , og det er nogenlunde godt be , selv om der ikke er 

-udstilling! 



 
27 29. maj Havnekulturfestivalen 

 -  
 

  

 
pavillon

rhold til den store 

drive tiden med en gang svalespil. 
Vi fik dog en fin behandling og stor undskyldning fra 
den tilbudte erstatning absolut ikke var optimal.  

 og at stadepladsen skal ligge 

eventet , ved at vi 
ur-placerede og natur-tilrettede udstillinger, vi deltager i. 

trailer hver dag, da vi bogstaveligt stod 

 
15 17. juni Det Fynske Dyrskue / Elseminde Odense-Produktions- kole 

Hans Rytter havde henvist en til ham rettet henvendelse til pr- kolens 
naturlinje med noget fagligt omkring vores alle sammens fugle. Da jeg i andre fugle- og Frilufts-

elv om det var med 
et et par udstillingsplancher , instruere et par 

pr-  

. 

en ny melding om, 2 meter? S  
plancher med, og se hvordan og hvor meget stillet op. 
Efter lidt rokade og omplacering fra opdeling i dybe smalle 
sammenl  = 4 x 12 m. Det blev opstillet,  en naturlig ledes 
at alt kom under tag, under dyrskuet. 
Det gjorde det ikke. Vi havde rigtig mange gode ugle m.v. 

Da jeg var bundet af en  aftalt frivillig-arbejdsdag en presset plan, 
og da de andre i gruppen var optaget af . Til alt held var det en 
god, interesseret og frisk gut, der skulle passe stan  , har 

 l ende 
en meget positiv oplevelse

til fuglenes bedste. Vi 
havde lavet en af vore tipskuponer til udstillingen, og skolen havde udsat  
og voksen-kuponen ne var produkter fra skolens egen-fremstilling lsevarer inkl. 
snacks med flere slags indbagte-insekter!  de smagte godt, kan jeg hilse at sige. 

 
9. september  

DN Nordfyn. Det er et 
samarbejde, der fungerer rigtig godt. De har en aktivitet med samling af ekasser, og vi har 
Svalespillet udlagt  / kanalen over 

 



! Det var dog mest 
! Men r vi altid et stort antal 

henvendelser med hver slags, der har 
, lige 

allerede aftalt  atter gerne deler telt/stade. 

henvendelse  vi modtager, men det er jo 
 

 
16. okto  

Et andet samarbejde er med Danmarks Naturfredningsforening Langeland

e af 
eventet 

(FVF) veste, 

Udgifter til materialer m.v. deles ligeligt mellem 
bevirker at u

muligt er fordelt ligeligt. Det er et fantastisk sted at udstille under tag i 
vognlade bygninger. Vi har et dejligt 
samarbejde med Naturvejled avlere og andre 

men som summer af megen tale, 

e /
 

Det eneste minus  vi oplever, er faktisk de voksne, der ikke vil standse hos os, selv om 

dem om lige at kigge ind til fuglene! Fy skamme sig I voksne!    

 
Ve -pins. 
mindre end 146 fugle-pins og 12 rovfugle-silhuetter, og det giver 3.220,- til fuglene via DOF.

pr-udvalget i alt indsamlet og videresendt kr. 24.100,-, hvilket vi, til de mange
med os, sender en stor TAK! for. 

 
Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmer af udvalget for den store indsats, I har ydet

 Tak  til de ekstra frivillige, der hjalp til ved et eller flere af arrangementerne.
Og udvalget vil gerne rette en ekstra stor TAK! til DOF Fyns bestyrelse for den gode 
opbakning vi altid  om dette og hint.  

 

ement blot at kontakte en af os. 
Venligst p  

Udvalgsmedlemmer: 

Jette Gandrup 

Karin Joan Kepp 

Kaj Larsen 

Jens Rasmussen 

angkilde Rasmussen 


