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2016 årsberetning

Først skal der lyde en stor tak til alle i teamet, der har hjulpet os gennem sæsonens
arrangementer. Det har været en stor fornøjelse at mærke jeres glæde ved at kunne fortælle og
begejstre andre, om alt det gode der er i at komme ud og se på fugle.
Dejligt har det også været at se og lytte på de mange gange, I har taget turen gennem
”Svalespillet”, og fortalt de mange børn, store såvel som små, om hvor svært fuglene har det, når
de rejser fra os i efteråret og indtil de kommer tilbage i foråret. Der er helt sikkert plantet nogle
små kim i mange af de børn, der har lyttet meget interesseret på jeres fortællekunst. Jeg har
endda observeret, at de nogle gange blev så optaget af jeres fortælling, at de nær havde glemt, at
det var et spil de var i gang med. Det er øjeblikke, jeg har ofte ønsket, at det var nogle flere
forundt at opleve. Så også en stor tak fra mig til jeres arbejde på denne post.
Til Svalespillet har vi fået sponsoreret præmier fra NATURBUTIKKEN.DK, som vi her gerne vil takke
for hjælpen. Præmierne har i år været en lille fuglebog ”Fugle ved Foderbrættet”, som børnene
har været meget glade for at modtage.
Vi har deltaget i: Ørnens Dag på Stige Ø, Forårsmarked i Den Romantiske Have på Sanderumgård,
Tarup-Davinde dagen, Odense Havnekulturfestival og Fjordens Dag på Klintebjerg Havn.
Der skal også lyde en tak til dem, der har passet salget af fugle-pins og -silhuetter. Det har gået så
godt, at vi har kunnet sende kr. 2.800,- til DOF. I gennem alle årene siden 2011 har vi solgt for i alt
kr. 18.500,- - så lad os håbe på endnu en god sæson, så vi kan runde de 20.000 i 2017. Tak til alle
som køber fugle-pins hos os, og dermed hjælper DOF med at hjælpe et trængt fugleliv.
Sidder nu nogen, der kunne tænke sig at være med i teamet, så kontakt mig endelig. Da ikke alle
altid kan, så har vi i enkelte tilfælde været spændt hårdt for, når vi kun har været 2 på standen. Så
der er plads til flere, der vil være med til at sprede budskaber om fuglelivet.
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