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Som vanligt indledtes året med udstilling på Stige Ø med Ørnens Dag. Det var ikke uden 

problemer, da Odense Kommune havde udskiftet låsesystemet, så den nøgle DOF-Fyn 

har haft i mange år, ikke længere kunne låse porten op. Et forsøg på at køre der om ad en 

bagvej, hvor det lykkedes at åbne bommen, faldt heller ikke heldigt ud. Nogle af de gæve 

hjælpere begyndte at bære al materiellet op, medens andre forsøgte at få bil og trailer ud 

på det tørre igen. Traileren blev kørt til hovedporten, hvor vi så kunne læsse det hele af. 

Der på køre bilen op uden trailer og hele vejen rundt om øen. Læsse al materiale ind bag i 

bilen, ad flere omgange, og der på køre det til toppen. En hård start på en dejlig dag, hvor 

der kom mange besøgende, her iblandt TV2 Fyn, og især Havørnen glimrede ved 

pludselig at raste på en stor sten i fjorden. Stor TAK! til alle, der hjalp til både ved 

teltrejsning såvel som ved at være til stede med udstyr og viden om fugle!. 

 

Næste udstilling var så på Sanderumgård, Den Romantiske Have, i samarbejde med 

Haveselskabet. Udstillingen er vokset for hvert år, og i år var der et stort opbud af 

besøgende lige fra start. Det blev en travl dag med masser af snak om fugl og svar på 

besøgendes mange fugle-spørgsmål. 

 

Så blev det juni og dyrskuetid. Atter i år fik vi forespørgsel fra Elmelund 

Produktionsskole, der gerne ville have vores hjælp på Det Fynske Dyrskuet til at lære 

de unge mennesker på dyrepasser-linjen om at formidle om fugle. Det er et dejligt 

samarbejde, hvor vi både for tændt lidt ”ild” i nogle af de unge mennesker, men vi får også 

mange fuglesnak med dyrskuets gæster generelt. Her er igen ”Svalespillet” en god 

kontaktskabende aktivitet. For medens børnene spiller, får vi en snak med de voksne.  

Vi har også i 2020 fået henvendelse om at gentage samarbejdet. 

 

Et nyt tiltag skete sidste år. En frivillig ved Kaleko Mølle, Flemming Brandrup, havde 

bemærket de mange fuglekasser, der var opsat i Bøjden Nor. Fl. Brandrup henvendte sig 

til Fugleværnsfonden, for det kunne de også godt tænke sig ved Kaleko Mølle. Vi fik skabt 

kontakt, og Jette Gandrup og undertegnede tog der ned til aftalt møde, hvor også 

museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen deltog, og som snakken kom i gang under 

besigtigelsen af området, blev vi foreslået, om ikke vi ville deltage ved et arengement i 

sommerferien? Det fandt vi spændende at prøve af, og vi deltog i 3 dage i herligt 

sommervejr. Der var ikke blevet annonceret optimalt til dagplejere og skoler, så der var 

kun ganske få turister. Hvis vi havde mod på at gentage samarbejdet, så ville museet 

sørge for bedre annoncering.  

Det har vi i skrivende stund netop sagt ”ja tak” til, og vii giver det lige en chance mere. 

 

Så oprandt den sædvanlige Naturens Dag, der her i Odense hedder ”Fjordens Dag”. Vi 

var atter på plads på Klintebjerg Havn, hvor vi også denne gang delte telt med 

Naturfredningsforeningen Nordfyn. 

Vejret var ikke optimalt, og det kunne aflæses på besøgstallet. Men alligevel en god dag, 

hvor det blev til en hel del fuglesnak m.m. 

 

Årets engagementer afsluttes med en aktivitetsdag på Skovsgård på Langeland, hvor vi i 

samarbejde med Naturvejlederen på Skovsgård og Naturfredningsforening Langeland 

afholder en lille ”messe” for turister og andet godtfolk. Den afvikles Mandag uge 42, og vi 

har det fulde udstyr med inkl. svalespillet, som atter viser sin popularitet. 

 



Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor TAK! til alle de trofaste hjælpere: Jette Gandrup, 

Jens Rasmussen, Jan Erik Hansen, Per Havlit, og Victor Kansberg fordi I altid stiller 

op og tager det store slæb med telte, brochurekasser og plancher, der både skal læsses 

på trailer i Bellinge, stilles op og tages ned på udstillingen, og ikke mindst skal det hele 

også køres tilbage til Bellinge og bæres på plads. Så derfor: TAK! 

Også en stor TAK! til alle jer, der kommer og hjælper på standen, hvad enten det er med 

viden, teleskoper og kikkerter. Det har en større betydning, end I måske aner. For det 

giver en aktiv stand, et indblik i, at fugle-kiggeri også er en social affære, hvor vi møder 

ligesindede og får en ofte hyggelig og munter snak.  

 


