DOF Storstrøm

Er du glad for at få nyhedsbrevet?
Jeres tilbagemeldinger og videre frem.
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”Strømstæren”

DOF Storstrøm
Nyhedsbrev marts 2022
1. Resultater af læsertilfredshedsundersøgelse
Det første nyhedsbrev fra DOF Storstrøm udkom i november 2020. Her i marts 2022 udkom det
syvende. Link til Nyhedsbreve på hjemmesiden.
Nyhedsbrevet bliver sendt ud til 317 e-post adresser og kan desuden læses via DOF Storstrøms
hjemmesiden og Facebook-gruppe.
I DOF Storstrøms bestyrelse har vi hidtil modtaget meget få tilbagemeldinger fra modtagerne af
nyhedsbrevet og ved derfor ikke, om modtagerne er glade for at modtage det, og heller ikke, hvad
de synes om indholdet.
Den 27. marts 2022 blev der derfor udsendt et ekstra nyhedsbrev, hvor de modtagere, som er
glade for at modtage nyhedsbrevet, blev bedt om at give tilbagemelding. De opfordredes også til at
skrive, hvad de gerne vil have, nyhedsbrevet skal indeholde.
Forsidefoto: Stære på Gedser Odde. Foto: Bo Kayser.

2. Tilbagemeldinger
Det var vores håb at få positive tilbagemeldinger fra mindst 5 pct. af læserne. Som læsere regnes
dels de 317, som modtager e-posten, og de måske 50 yderligere, som læser nyhedsbrevet via
Facebook og hjemmeside.
Den 14. april havde vi modtager tilbagemeldinger fra 34 tilfredse læsere og fra en enkelt, som ikke
kunne lide den tekniske løsning. DOF Storstrøm vil gerne sige mange tak for jeres
tilbagemeldinger.
Det var meget dejligt og inspirerende at læse jeres tilbagemeldinger om både jeres tilfredshed med
det nuværende indhold og jeres ønsker til nye former og indhold. Her er nogle eksempler:
”Jeg er selv relativt ny sommerhusejer i Ulvshale på Møn og sætter stor pris på at modtage
Strømstæren.
Jeg går selv med tanker om at engagere mig mere i forskellige fugleaktiviteter og gerne med
primært udgangspunkt i Møn/Storstrøm (er pt. bosiddende i Køge).
På den baggrund finder jeg det yderst interessant at få et godt indtryk af hvilke aktiviteter der
foregår i fugle regi hen over året - både i DOF bestyrelsesregi, men også f.eks. på fuglestationen i
Gedser, fugletællinger mm. Det synes jeg I gør super godt i Strømstæren!
Den overordnede struktur (inspirere, rådgive, overvåge, påvirke, beslutte, forbedre) synes jeg er
genial og giver en god og hurtig forståelse af hvad der er formålet med givne aktiviteter/afsnit. Det
giver et godt fokus for læseren (og jeg vil tro det også giver et godt fokus for dem der udfører
aktiviteten - der er ikke tvivl om hvorfor den udføres).
Som relativt ny fuglekigger på Møn, finder jeg det meget inspirerende at få forslag til gode områder
- jeg er med på at den bedste kilde hertil er at netværke direkte med andre fugleinteresserede, men
når man er lidt på afstand, er det god inspiration at kunne finde dem i Strømstæren, som I gjorde
med Fanefjord Skov i marts. Mere af det, hvis muligt :-)
Håber I fortsat har mulighed for at udsende Strømstæren og at dette kan bidrage til motivationen!”
” Jeg er en meget tilfreds læser af nyhedsbladet og er samtidig en nyere følger af DOF lokalt.
Det er godt at blive orienteret om arrangementer i lokalområdet, samt at høre om evt. tiltag for
fuglelivet. F.eks. om redekasse opsætning for skallesluger, og hvordan det går for bestanden. Eller
om der er nogle bestande af fugle, der har det bedre/værre og er der noget som vi medlemmer kan
gøre, ud over at donere penge.
Hatten af for Jer, der gør et kæmpe stykke arbejde til glæde og gavn for dyrene - og oplysning om
dette, - til os mennesker! Tak for det.”
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” Jeg er glad for at modtage nyhedsbrevet.
Det må godt indeholde:
•
•
•

Nyt om fugle i Strømstærens område.
Ture, foredrag og møder.
Nye tiltag vedr. fugle / natur i almindelighed.

” Jeg er glad for nyhedsbrevet. Jeg ville gerne læse lidt mere om lokale iagttagelser og
henvisninger til lettilgængelige observationssteder, da jeg er gangbesværet.”
” Jeg modtager med stor tilfredshed nyhedsbrevet. Det er rart at kunne følge med i, hvad der sker i
regi af lokalafdelingen! Jeg er tilfreds med at modtage disse nyheder på mail med faste intervaller.
De er et godt fast holdepunkt, hvor nyhederne generelt på Dofstor hjemmesiden supplerer fint.”
•

” Nyt om fugle i Strømstærens område.
Lokalitetsbeskrivelser, (vil også derved kunne hjælpe nye medlemmer med at finde
spændende fugle og få gode oplevelser)
• Ture, foredrag og møder.
• Nye tiltag vedr. fugle / natur i almindelighed. ”
•

” Jeg er særdeles tilfreds med at modtage Strømstæren og at modtage den på mail, da jeg ikke er
på Facebook. Jeg er tilflytter (for snart 5 år siden) og meget interesseret i fugle og natur, så det er
rart at blive orienteret om diverse arrangementer og andet nyt i lokalområdet samt lære nye steder
at kende. (Hertil bruger jeg også at kigge på Dofbasen) Dog synes jeg, der i Strømstæren mangler
lidt om/ og på Lolland, hvor jeg er bosat, og hvor der er mange dejlige områder. Arrangementer
m.v. er mest koncentreret om Sydsjælland, Vordingborg og Møn lige bortset fra Gedser
Fuglestation. Jeg bruger naturligvis også DOF’s hjemmeside samt forsøger at opbygge et netværk.
Når I skriver, at der er arrangementer, der ikke har været tilslutning til, er det så ikke pga. Corona?
Det er det i hvert fald for mit eget vedkommende.”

” Jeg har en bordkalender i år med Danmarks fugle. Det er vildt hyggeligt
Fik mig til at tænke på, der i nyhedsbrev kunne være lignende lille info om enkelt opmærksomhed
eller 2 med lille info. Ex når traner er på træk. Kort info om traner. Og hvor det kunne være et godt
spot at stille sig, for at få et godt kig.”
” Jeg synes selv, det er lidt svært, hvordan jeg opnår at blive mere aktiv som fugle interesseretudover egne ture og observationer, dof nyhedsbrev, hjemmeside , Facebook m.v.
Mit forslag- hvis nogle de meget aktive har lyst, at have en eller 2 med på tur, kunne det laves
form for ordning.
Det kunne ex være en kalender, hvor vi, der gerne vil guides lidt, skriver dato, hvor vi har ønske
om tur. Og så kan de erfarne se, om de skal afsted og om de har lyst at have nogle med.”
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3. Videre frem
I redaktionen vil vi videre frem fortsætte med det indhold, som I er glade for, og prøve at skrive
noget mere om de yderligere ting, I gerne vil have med. Det drejer sig fx om:
•
•
•
•
•
•

Mere om lokale iagttagelser og henvisninger til lettilgængelige observationssteder.
Nyt om fugle i Strømstærens område.
Nye tiltag vedr. fugle / natur i almindelighed.
Er der nogle bestande af fugle, der har det bedre/værre, og er der noget, som vi
medlemmer kan gøre, ud over at donere penge.
Flere artikler om gode, mindre kendte, fuglelokaliteter.
Flere informationer om og ture til Lolland.

4. Teknik bag nyhedsbrevsløsningen
Selve nyhedsbrevene skrives i Word, hvor fotos og andre illustrationer også indsættes. De færdige
nyhedsbreve gemmes som PDF-filer og indlæses på DOF Storstrøms hjemmeside under
”Nyhedsbreve”. Det er til denne placering på hjemmesiden, der laves link fra både i den udsendte
nyhedsbrevs-e-post, på DOF Storstrøms Facebook-gruppe og under nyheder på DOF Storstrøms
hjemmeside.
Som ”motor” i selve nyhedsbrevsløsningen anvendes den, for små løsninger, gratis Mailchimp
service. Den giver mulighed for at tilmelde og framelde sig modtagelse af e-post nyhedsbrevet. I
Mailchimps editor er et simpelt nyhedsbrev lavet, som i virkeligheden blot er et link til nyhedsbrevet
på DOF Storstrøms hjemmeside.
Når et nyt nyhedsbrev er udsendt via e-post løsningen, annonceres der også for det på DOF
Storstrøms Facebook-gruppe og som en nyhed på DOF Storstrøms hjemmeside.
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