ÅRSBERETNING 2021
Fra DOF Fyns Formidlingsudvalg.

Udvalget har atter som så mange andre været hårdt ramt af nedlukning af aktiviteter.
Året begyndte som vanligt med Ørnens Dag på Stige Ø. Det blev i ´21-udgaven
omdannet til en net-konkurrence, hvor man skulle indberette sine Havørne obs på
Dofbasen. Den der havde indberettet flest obs, var vinderen og modtog en beskeden
gevinst.
Men så fortsatte Covid-19, og først blev Tarup-Davindedagen aflyst og dernæst fulgte
aflysningen af udstillingen på Sanderumgård.
Bedre gik det ikke med samarbejdet med Elsesminde Produktionshøjskole, nu FGU,
om endnu engang at være til stede på dyrskuet, som en hjælp til de unge elever på
dyrepasserlinjen.
Sidste søndag i maj er det jo ”Fuglens Dag”, og i samarbejde med IB Bager, blev der
afviklet lidt udstilling og spillet lidt ”Svalespil” samt gættet tipskonkurrencer på en dejlig
solskinsfyldt søndag. Ib Bager havde aftale med en lokal grundejer om, at vi til
formålet måtte låne grundejerens store græsplæne, hvor fra vi med solen i ryggen
havde fri udsigt til Fønsvang, og hvor vi kunne rejste teltet og udlægge svalespillet.
Det blev en rimelig succes med henved 100 gæster, og en del fik en god og informativ
fugle-vandre-tur i den lokale omegn, under kyndig ledelse af Ib Bager. Fra gruppen
skal der lyde et stort og hjerteligt TAK! til Ib og Susanne for al hjælp til at få
arrangementet stablet på benene, annonceret og omtalt, samt hjælp på dagen, og ikke
mindst for den dejlige afslutning og beværtning på terrassen på toppen af bakken
mellem Fønsvig og Fønsvang. Måske det event skal gentages i 2022?
I samarbejde med Faaborg Turistkontor, Kaleko Mølle og Fugleværnsfondens Frivillige
Arbejdsgruppe i Bøjden Nor, blev der også i år 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. Vores forslag om at ændre
betingelserne for heste droschens medtagen af passagerer, som vi sidste år
fremsendte til Turistkontoret, faldt nok ikke i god jord. I hvert fald var hestedroschen
droppet i uge 27. Men umiddelbart mærkede vi det ikke på antal besøgende, idet der
især var mange cykelturister forbi. Vi bemærkede flere hold udenlandske cykelturister,
der var meget spørgelystne til vores event som sådan, såvel som til fuglelivet generelt.
Også i år kom der nogle medlemskaber ud af det.
Nordfyns kommune søsatte i september/oktober et projekt, de kaldte ”Naturen i byen”.
Vi blev ”lokket” med gratis stadeplads i gratis telt. Det var 2 X lørdage i september og
1 X lørdag i oktober. Vi begyndte i Bogense, hvor Jette og Jan og undertegnede
gjorde forsøget, fra en plads i gågaden. Arrangementet var godt annonceret, og der
var god søgning hele dagen.
Dernæst kom turen til Søndersø. Den pågældende dag var to af os forhindret i at
deltage, og vejret på dagen var samtidigt spået meget dårligt, og da den sidste m/k
skrantede med forkølelse, valgte vi at afblæse.

Sidste event blev i Otterup, hvor der også var god tilslutning og deltagelse ved
eventet, dog ikke så god som i Bogense.
Så når vi frem til september og den sædvanlige Fjordens Dag. Den blev i år
gennemført i flot vejr og med rimelig stor tilslutning, samt deltagelse ved vor stands
aktiviteter.
Det er forunderligt, 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 blev der atter i samarbejde med DN Langeland og Fugleværnsfondens
Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland afviklet aktivitetsdag på DN’s gods Skovsgaard i
Lindelse. Det er nu 4 gang, at det blev afviklet, og det er nu ligesom blevet en tradition,
hvor de lokale og mange turister og 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 til alle
arrangementer igen til næste sæson.
I det forgangne år, har gruppen også arbejdet på at skaffe midler til indkøb af nyt
udstyr. Det lykkedes til fulde, og gruppen vil gerne bringe en stor TAK! til DOF Fyns
bestyrelse for opbakning og tilskud, så projektet kunne gennemføres.
Gruppen vil bruge foråret på at klargøre det hele, så det formentlig er klart til brug ved
Tarup-Davindedagen og Forårsmarkedet på Sanderumgård. Vi testede en enhed af
udstyret i Bogense, og det viste sig at være en god disposition. Der var nogle
generende ”fejl”, som der nu er rettet op på.
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 Vestdanmark, så ville det
blive en omfattende søndags tur at skulle kunne komme rundt med præmierne.
Som koordinatoren vil jeg gerne takke alle de mange, der hjalp en time eller fem, eller
en dag eller to. En særlig stor TAK! skal lyde til den faste stab i gruppen: Jette
Gandrup, Jan Erik Hansen, Mieke de Jonge, og Per Havlit for stor beredvillighed og
trofasthed, når der indkaldes til arbejdet med at klargøre materiel, og når materiellet
skal læsses på og af i depotet. Det er altid rart, at der i stor udstrækning bliver sagt ja,
når der bliver ringet og bedt om hjælp. Så stor TAK! til alle.
Vh. p.u.v.
Børge

