
Premieren på DOF Fyns  

Afholdt ved Bøjden Nor.  

8. maj 2022 

 

Af Børge Langkilde Rasmussen. 
 

Så blev det en realitet, at DOF Fyn nu også har en afdeling af ”Ørneklubben” som forenings-tilbud. 

Fra bestyrelsen er Henrik Kingo Andersen udpeget til medlem af styregruppen, og 

bestyrelsessuppleant og Michael Bjerregaard blev ligeledes tildelt en plads i styregruppen. Derudover 

består styregruppen af Mieke de Jonge og Børge L. Rasmussen.  

Af praktiske årsager blev dette første arrangement henlagt til Bøjden Nor, hvor der er mange fugle i 

reservatet, et par dejlige fugleskjul med plads, et stisystem der også kan bruges til dagens opgaver, 

og så at Mieke bor nabo til, hvor der på gårdspladsen var mulighed for at servere boller, kage og 

saftevand, samt udlægge svalespillet. Som en bonus kunne der endda i haven vises ringmærkning af 

fugle. 

Alle betalende medlemmer modtog direkte invitation, og så blev der også lavet opslag på relevante 

facebook og hjemmesider, samt at der blev sendt pressemeddelelse ud til lokale medier.  

Det gav fin omtale, og der meldte sig 10 børn og 7 voksne, og på dagen mødte yderligere en 

bedstemor+barnebarn op til festlighederne efter at have set opslag i avisen. 

Der blev budt velkommen ved ”hovedindgangen” til reservatet, og gennemført en kort 

præsentationsrunde, hvor under de fremmødte også fik udleveret en ”bingo-plade”, som Michael 

havde lavet. Den gjaldt for hele dagen, og man skulle afkrydse felter, når man havde set eller fundet 

den fugl/plante/dyr/ting, der var vist på spillepladen. 

Derefter gik alle til Klydeskjulet, hvor der indledtes med at kigge fuglene ud. Efter en rum tid tog 

Henrik og Michael alle med på en tur op til Bjergandeskjulet og dernæst på en strandvandretur, hvor 

de hver især var udstyret med en æggebakke til at samle effekter i, som man så kunne studere ved 

hjemkomst til gården. Under alt dette havde Mieke hjemme på gårdspladsen lagt svalespil ud, sat 

plancher op, brygget kaffe, te og saftevand samt sat boller og kage frem på borde på gårdspladsen. 

Boller + kage saftevand var et hit, også kaffen til forældrene, og så gik svalespillet i gang for fuld kraft. 

De var meget ivrige, og selvom nogle ”døde” indtil flere gange, så tabte de ikke modet, men blev bare 

mere tændt på at skulle gennemføre spillet. En enkelt forsøgte 10 gange, uden at han gennemførte 

spillet. Det fik han selvfølgelig også en præmie for. Der var fundet lidt bøger, ting og notesbøger frem 

af gemmerne, som vi kunne udlevere som præmier tillige med et Ørneklubben kort. 

Efter svalespillet var slut, tog Michael børnene med rundt og tømme net. Dog måtte børnene først 

igennem en grundig instruktion i, hvorledes man færdes, når der sker ringmærkning, så fuglene ikke 

unødigt forskrækkes og derved tager skade. Børnene oplevede ringmærkning på nærmeste hold, de 

opførte sig eksemplarisk, og det var en gren af fuglehobbyen, de var meget imponerede over. 

Efterfølgende fortalte Henrik lidt om Gøgen Gunnar, ud fra hjemmesiderne, som var blevet udprintet 

og overført til A3 og lamineret til udendørsbrug, så alle forældrene blev gjort opmærksom på siderne 

for børn. 

Afslutningsvis blev så vist noget om Gøgen Gunnars fætter JAC, ovre i England, hvor BTO har et 

projekt med satellitsendere på gøge. Gøgen JACs rute var udprintet og lamineret, så alle kunne se, 

hvor mange step den brugte for at komme til det centrale Afrika for at overvintre, og der efter retur til 



England, når det bliver forår. Alt dette udført for at vise børnene ruten, som svalerne stort set også 

følger, og dermed hvorfor spillet indeholdt felter om uvejr over bjerge og pas samt tørke i ørkenen. 

De var meget interesserede, lyttende og spørgende til alle indlæg og aktiviteter. 
Men alle fire i styregruppen var meget overrasket og imponeret over, hvor meget viden mange af de 

fremmødte børn besad om både fuglenavne og naturen generelt. 

Der var dagen igennem en god stemning og mange tilkendegivelser fra forældre om, at det havde 

været en god dag for børnene, og at der gerne snart måtte komme en invitation igen!  

Der var også lige en lille kende malurt i bægeret, og det gælder infoen i invitationen. Der var ikke 

blevet oplyst om, at selv om det op ad dagen er meget varmt inde i landet, så kan der godt om 

morgenen være noget køligt helt ude ved kysten i skygge og med lidt vind.  

Styregruppen undskylder og beklager. Det afstedkom desværre, at nogle børn og voksne måtte 

afbryde midt i eventet og søge hjem i varmen pga. for tynd påklædning. 

Næste tur bliver en 3-4 timers fuglekiggertur til et område med både sø, skov og strand. Så da skulle 

der gerne kunne vises fugle, uanset hvorledes vejret bliver. Datoen er den 18. juni. 

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen på den dag. 

NB:  

Der var en enkelt deltager, der havde glemt at få sin præmie med sig. Hvis vedkommende læser 

dette, så kontakt endelig styregruppen, så vi kan finde ud af at få leveret gevinsten til rette 

vedkommende. 

Nedenstående fotos bringes med alle deltagene forældre-/bedsteforældres accept. 
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Så oprandt dagen, hvor DOF Fyn 

havde inviteret til premiere på 

Ørneklubbens første arrangement 

i lokalt regi. 

Vejret var fint omend lidt køligt fra 

morgenstunden 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

Der havde været 

forhåndstilmelding og alligevel 

virkede det overraskende, hvor 

megen trængsel, der pludselig 

blev på Dyndkrogvej ved 

Indgangen til Fugleværnsfondens 

reservat BøjdenNor 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

Der var tilmeldt 10 børn og 7 

voksne, hvilket var en dejlig 

passende forsamling, når det nu 

var første gang. Her er Michael 

Bjerregaard i færd med at dele 

naturbingo-plader ud, medens 

Henrik Kingo forklarer om 

reglerne. 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 

 

 

 

Der var tilmeldt 10 børn og 7 

voksne, hvilket var en dejlig 

passende forsamling, når det nu 

var første gang. Her er Michael 

Bjerregaard i færd med at dele 

naturbingo-plader ud, medens 

Henrik Kingo forklarer om 

reglerne. 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 



 
 

 

  
 

 

 
 

Michael Bjerregaard i færd med at 

dele de sidste naturbingo-plader 

ud, medens Henrik Kingo forklarer 

om reglerne. 

Det gjorde velkomsten mere 

festlig, at Fugleværnsfonden 

havde nået at fremsende de nye 

fine lyseblå beach-vindfløje til at 

markere samlingsstederne. 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 

 

 

 

Dagens første fuglekig blev fra 

Klydeskjulet, og der var mange 

fugle at kigge på. Da dagen var 

forbi ved 14-tiden, var der noteret 

51 arter, som børnene havde nået 

at se.  

På dagen havde også 

Fugleværnsfondens Frivillige 

Arbejdsgruppe Åbent Tårn, og 

bagerst til højre står Troels 

Tvedebrink og hjælper med at 

fortælle om fugle og svare på de 

mange spørgsmål fra børnene. 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 

 

Efter en vandretur ad stierne til 

Bjergandeskjulet, blev der også tid 

til en strandtur. Det gav børnene 

yderligere mulighed for at samle 

ting sammen i den æggebakke, 

som de havde fået udleveret. Så 

kunne der vises og fortælles om 

fundene, når vi kom op til gården 

senere. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Efter en vandretur ad stierne til 

Bjergandeskjulet, blev der også tid 

til en strandtur. Det gav børnene 

yderligere mulighed for at samle 

ting sammen i den udleverede 

æggebakke, som de havde fået 

udleveret. Så kunne der vises og 

fortælles om fundene, når vi kom 

op til gården senere. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

Vel ankommet til nabogården, 

hvor resten af dagens indslag skal 

foregå, er MichaelBjerregaard her i 

gang med at fortælle om de 

mange fund fra vandreturen, som 

børnene havde samlet sammen. 

Her på den solbeskinnede 

gårdsplads er der læ for vinden og 

alle fik hurtigt varmen igen. Mieke 

de Jonge havde udlagt svalespillet 

og gjort klar til at servere boller, 

kage, saftevand og kaffe/te. Det 

bekom alle vel, især den varme 

kaffe! Og under alt dette blev 

Svalespillet sat i gang. Der var stor 

lyst til at spille, og høre om 

svalens trængsler for at komme til 

Sydafrika og retur. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

Det der fik mest opmærksomhed, 

var dog ringmærkning af fugle, 

som MichaelBjerregaard tog sig af. 

Først skulle børnene have 

instruktion i hvordan man færdes 

ved og omkring nettene, for ikke at 

skræmme fuglene unødigt. Og 

dernæst fik de forklaring om, hvad 

der skulle ske, hvis der var en fugl 

i nettet. Alle var lydhøre og meget 

nysgerrige og spørgende på det 

udstyr, der hang på og var i 

lommerne på vesten. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 



 
 

 

 
 

 

 

Her forklares for børnene, hvorfor 

der ringmærkes, og hvilke data der 

registreres, og hvordan det gøres. 

Som det ses af alle billederne, var 

der stor interesse fra børnenes 

side. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så gik turen om i haven hvor 

nettene var sat ud. Ingen fugl i 

første net, men så var der god 

mulighed for, at børnene fik vist, 

hvorfor fuglene ikke på nogen 

måde tager skade af at blive 

fanget i nettene. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heldigvis var der opsat flere net, 

og selvom det var midt på dagen, 

lykkedes det at fange nogle få 

fugle. Det blev til 2 Grønirisk, han 

+ hun, 1 Gulspurv han, 1 Hvid 

Vipstjert han, samt 2 Skovspurve 

der havde ring på i forvejen. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 



 
 

 
 

 

Her vises hvordan man sætter 

ringen på, og ved hjælp af tangen 

sikrer sig, at ringen bliver lukket 

pænt, så den ikke på nogen måde 

skader fuglen. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev også forklaret, hvordan 

der kan ses forskel på han og hun 

ved hjælp af farverne på vingen på 

grønirisk. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kom turen til en Hvid Vipstjert. 

Michael fortæller om hvorfor den 

hedder en Vipstjert. Børnene viste 

dagen igennem stor lydhørhed og 

kunne næsten ikke komme tæt 

nok på fuglene. Indimellem var 

man næsten nervøs for, om 

Michaels mange og store 

armbevægelser ville gå ud over en 

af børnene.  

Det var overraskende for hele 

styregruppen, hvor meget viden og 

fakta at børnene vidste om fuglene 

inkl. navnene på dem. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

Michaels fortællinger om fuglene 

blev der lyttet intenst til. Og når 

der blev stillet spørgsmål til 

børnene, var det overraskende, 

hvor ofte svarene var korrekte. 

Meget imponerende hvad børnene 

vidste og kunne ræsonnere sig til. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her den Hvide Vipstjert han med 

halen højt løftet. 

 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her gør Hvid Vipstjert klar til at 

blive sluppet ud i friheden igen. 

Nogle af børnene var også 

forbavsede over, hvor tynde 

vingefjerene var, når man sådan 

næsten kunne kigge igennem 

dem. 

 
Foto:  

Børge Langkilde Rasmussen 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange af dagens indslag 

handlede om fugle på træk, og her 

efterspurgte Michael, om nogen 

ville gætte på, i hvilken retning 

fuglen flyver, når den bliver 

sluppet fri. Det var ikke fair over 

for børnene, for hvad Michael på 

det tidspunkt ikke vidste var, at det 

var den ene halvdel af det lokale 

ynglepar! 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens sidste netrunde, hvor 

magen til første netrundes 

grønirisk, hun, her bliver taget ud 

af nettet. En fornøjelse at se, hvor 

ledes børnene fulgte de fra start 

fortalte anvisninger for færdsel og 

opførsel ved netstederne.  

Ud over svalespillet og 

ringmærkning var der også indlæg 

om Ørneklubbens logo-fugl: 

Gøgen Gunnar, og et andet 

indlæg om Gunnars fætter JAC i 

England, hvor BTO har et projekt i 

gang med satellitmærkning af 

gøge. Begge dele far fundet på 

nettet, printet ud lamineret, så alle 

kunne se nærmere på kortene. 

Alle fremmødte udtrykte ved 

afsked deres glæde for 

arrangementet, og henstillede til, 

at der kom mere af samme slags. 

Det blev styregruppen selvfølgelig 

glad for at høre, men kunne også 

tydeligt mærke presset og 

ansvaret for, at det kommer til at 

ske. 

Styregruppen takker alle for den 

positive modtagelse og lovede at 

følge op det. 

Næste arrangement den 18. juni 

bliver en ren fugletur på 3-4 timer 

til et sted på Fyn. 

 
Foto:  

David Mc Nally <david@mcnally.dk> 

 


