Over sø og land på

Parkering Tarup-Davinde Dagen (kl. 10-16) – Gæster til TarupDavinde Dagen parkerer på denne p-plads (indkørsel fra Udlodgyden 56).
Der er skiltet ved Ørbækvej.

TARUP-DAVINDE

DA G E N
- en dag i naturen for hele familien

Lørdag, den 30. april 2022 kl. 10.00 - 16.00.

Davinde Sø

Klubber, foreninger, institutioner mv. på
Phønix (Udlodgyden 52, 5220 Odense SØ)
Phønix

Velkommen til Tarup-Davinde Dagen

Tarup-Davinde dagen er et arrangement for hele familien. Her
kan du gå en tur igennem området og se, høre og prøve, hvad
de mange klubber og foreninger bruger Tarup-Davinde området
til. Og det spænder vidt – fra hund til hest, fra Danmarks
Jægerforbund til Danmarks Naturfredningsforening, fra
børnehave til byens museer, fra stenslibning til Tarup-Davinde
Løbet

Deltagere og aktiviteter på
Tarup-Davinde Dagen fra kl. 10.00 – 16.00
Se kort på midtersiden

Parkering: Ved Udlodgyden 56, 5220 Odense SØ
Du kan starte din tur rundt i området fra to steder,
afhængig af, hvad du vil starte med at se – start ved en af pilene
på kortet

I område 1 kan du møde:
Menneskets bedste ven – hunden
Retrieverklubben. Se og hør om de forskellige racer i
Retrieverklubben. Der vil være både unge og ældre hunde på standen,
hvor du også kan høre om træning, markprøver og sociale aktiviteter i
klubben – en klub med plads til alle.
Vi vil vise træningselementer og opsætte en lille sjov aktivitet, hvor du kan
prøve med din egen hund..

I område

2 kan du møde:

Dansk Ornitologisk Forening Fyn afd. Her kan du se plancher om
fugle og fuglelivet. Fuglekikkerterne er sat op.
Du kan også prøve det store JUMBO-terningespil specielt for børn, om
trækfuglenes besværlige og farlige rejse til sydens sol og retur.

I område

3 kan du møde:

Davinde Modelbådklub. Her kan du se en udstilling af klubbens
modelbåde, og se hvordan de sejler på søen.

I område 4 kan du møde:
Den fynske Stenklub – Davinde Stenmuseum. Her kan du se
fossiler og forstenet træ, ledeblokke samt øvrige sten fra grusgrav,
mark og strand i Danmark, mineraler, se og høre om grusgravens
historie, sølvarbejde, facetslibning, microfossiler og mineraler gennem
mikroskop. Her kan små og store lære at kende strandsten, mineraler
og fossiler, finde fossiler i stenbunkerne, yderligere kan voksne og børn
fra 10 år prøve stenslibning på maskiner, under 10 år dog på plader
med slibekorn. Under halvtaget er der salg af fossiler, mineraler, bøger
og blade mv. Medbring meget gerne egne sten, mineraler og fossiler til
bestemmelse.
Odense Ny Stenklub. Hos Odense Ny Stenklub arbejder vi med
sten og lave smykker. Kom ned forbi i teltet til demonstration af
stenslibning og prøv en gang selv med hjælp fra en af vores dygtige
frivillige

I område 5

kan du møde:

Skovhjælperne og STU eleverne i Tarup-Davinde. I cafételtet
”Havørnen” på Phønixpladsen kan du købe pølser med brød,
sodavand, popcorn, is samt kaffe og kage - (Du kan betale med
kontanter og mobilpay)
I Cafeteltet vil der være salg af pølser m/ brød, sodavand,
popcorn og slik, samt kaffe og kage. I vil blive betjent af
Skovhjælperne, voksne udviklingshæmmede, og elever fra STU i Nr.
Broby, som til dagligt er med til, at vedligeholde området og sikre at der
er pænt og rent til gæsterne.
Skovhjælperne og STU eleverne vil rigtig gerne fortælle om deres
arbejde i Tarup-Davinde, så spørg endelig og hør mere, når du besøger
Cafeteltet.

Kort over stande på ”Phønix”
Du kan starte på ruten to steder, afhængig af hvad du vil starte
med at se. Der er ophængt bannere ved de to startsteder på p-pladsen.
Ruten er ca. 1,7 km lang.
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I område 6 kan du møde:

I område 7

Odense Bys Museer. Odense Bys Museer fortæller om de mange
spændende fund fra området og vi kan finde ud af, om der er fundet
noget spændende netop der hvor du bor.
Børneaktivitet: Hvordan arbejder en arkæolog – prøv at grave dine
egne fund frem og forsøg at finde ud af, hvad det er og hvor gammelt
det er.
Har du oldsager i gemmerne er du meget velkommen til at tage dem
med, og så vil arkæologerne forsøge at opklare hvad det er, om hvor
gammelt det er.

Naturskolen Åløkkestedet og Tarup-Davinde I/S
Er du klar til en gåtur hen over en af søerne? Så kom og prøv vores
tovbroer, vi står klar med instruktion og sikkerhedsudstyr til børn og
unge, som er friske.
Kom og hør hvordan Naturskolen formidler om geologi og sten og
bliv selv lidt klogere på stengenkendelse.

Tarup-Davinde Løbet. Vi afholder hvert år Tarup Davinde Løbet.
Formidle løberuter, motionsmuligheder samt naturoplevelser i Tarup
Davinde området. Fokus på motionsformen Løb - for HELE familien, med
foreløbigt 4 afholdte løb for alle aldersgrupper, med ønske om at udvide
konceptet til orientering og crossløb.

I område 7

kan du møde:

Spejderklubben Grøndalsgruppen. Hos spejderne fra
Grøndalsgruppen i Rolfsted kan du lave snobrød og pandekager på bål.
Du kan høre, hvad spejder og friluftsliv kan give dig – både som barn og
voksen.
Og trænger du til at gi’ den gas, så har vi også en lille forhindringsbane
(for børn).

kan du møde (fortsat):

Kom og se planerne for det kommende mødested i Tarup-Davinde –
et projekt til ca. 11 mio. kr. som forventes etableret til maj 2023.
Du kan også høre om Tarup-Davindes 10 årige kunstprogram.
Standen vil løbende være bemandet af Naturskolens medarbejdere og
du er meget velkommen til at kigge forbi.

I område 8

kan du møde:

Entomologisk Selskab for Fyn. Fremvisning af dag- og
natsommerfugle, og eventuelt andre insekter, samt fangstmetoder.
De Fynske Bivenner. På standen kan du se forskelligst biavls udstyr,
pjecer mm. Der fortælles om biavl og insekternes vigtige rolle for livet
på jorden. Der vil være smagsprøver og honning til salg fra
naturområdet Tarup-Davinde.

Naturbørnehaven Tarup-Davinde.
Vi deltager på Tarup-Davinde Dagen med aktiviteter fra vores hverdag,
kom forbi og prøv; at fiske i søen, lave en filtbold eller smage på naturen.

I område 9

På dagen kan du møde personale, forældre og børn, som glæder sig til at
fortælle dig om livet hos os.

Odense Sportsfisker Klub. Lystfiskerne fra O.S.K. vil vise lidt
forskelligt fiskeri, herunder fluefiskeri med vores 65+ afdeling. Karpe
fiskerne vil vise noget af deres grej. Har du spørgsmål til fiskeri i
Tarup-Davinde området, så har vi svarene.

kan du møde:

I område

10

kan du møde:

Frømandsklubben Neptun.
Drømmer du også om, at trække vejret under vandet?
Kom og oplev hvad dykning er hos Frømandsklubben Neptun.
Der vil være mulighed for, at få et prøvedyk med snorkel, og prøve
flaskeudstyr.
Samtidig vil der være mulighed for at se og røre nogle at søens dyr samt
smage krebs
Psst.. Dykning er for alle, både store og små, så husk badetøj og
håndklæde!
Sportsdykkerklubben Aqua-Club Odense
Vi dykker efter krebs og koger dem og hvis muligt deler ud af de frisk
kogte krebs til publikum.

I område

11

kan du møde:

Tarup-Davinde Rytterlaug. Kom og klap en hest - Børn kan prøve
at ride (en træktur) på en flink hest/pony. Ride- eller cykelhjelm er et
ufravigeligt krav (hjelme ligger klar til låns)
Tarup-Davinde Rytterlaug vil fortælle om de nuværende ridemuligheder i området samt om de spændende nye tiltag, som lauget er
med til at udvikle.

I område

12

kan du møde:

Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn. På hjerteforeningens stand kan
du høre om hjerteforeningens øvrige tilbud og deltage i en konkurrence
med en spændende præmie.

I område

13

kan du møde:

Danmarks Jægerforbund, Jagtforeningernes Kommunale
Fællesråd (JKF). Information om Danmarks Jægerforbund.
Prøv bueskydning, mød vores naturvejleder og smag grillet vildt.
Du kan også bage en pandekage eller bygge dig et fuglehus.

I område

13

kan du møde (fortsat):

Danmarks Naturfredningsforening. DN-aktive fortæller om
foreningens arbejde og aktiviteter.
Der vil være små børnevenlige aktiviteter og smagsprøver på grønne
produkter fra den lokale natur.
Viemosens Drambryggerlaug. Her kan du smage på ”naturen” og få
en snak om træktider på naturens urter. Du kan også købe en pose urter
med hjem til din egen dram.
_______________________________________________________________
Tarup-Davinde Dagen arrangeres af Tarup-Davinde I/S i
samarbejde med de klubber, institutioner og foreninger, der til
daglig bruger området.
Formålet er at synliggøre Tarup-Davinde områdets natur og anvendelsesmuligheder for private, klubber, foreninger, virksomheder og
institutioner.

Kontaktoplysninger:
Tarup-Davinde I/S
Langagervej 1
5220 Odense SØ
Naturskolen Åløkkestedet
Hudevad Byvej 20
Hudevad
5792 Årslev
Tlf: 63750990
Mail: naturskolen@odense.dk
Se yderligere på hjemmeside: www.tarupdavinde.dk
Facebook: www.facebook.com/oversoeoglanditarupdavinde

