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Tine Jørgensen og Jesper Flemming Pedersen er koordinatorer på Fjordens Dag

Velkommen til
en aktiv dag ved fjorden!
Over 150 gratis aktiviteter venter på jer
Efter et år med nedlukning glæder vi os til endelig at kunne byde velkommen til endnu en Fjordens
Dag, der er mindst lige så sjov og livsbekræftende som den plejer at være.
Hele vejen rundt om Odense Fjord venter der jer en overﬂod af spændende aktiviteter indenfor
natur, miljø, sundhed og kulturhistorie. Kom og bliv inspireret til et aktivt friluftsliv og bliv klogere på
naturen omkring dig. Sejl i kano og kajak eller prøv et SUP-board, fang en krabbe, oplev dyrelivet i og
omkring fjorden, lav mad på bål, kør offroad på mountainbike eller tag færgen til udﬂugt på Vigelsø,
oplev kunst og kultur inspireret af naturen og meget meget mere.
En ting er sikker: Dagen byder på skønne oplevelser og masser af aktiviteter for både store og små,
unge og gamle. Alle kan være med!
Unikt naturområde, vi skal passe på
Med Fjordens Dag håber vi, ﬂere får øjnene op for det unikke naturområde, vi har i og omkring Odense Fjord, og de mange muligheder for aktiviteter, der er herude. Men vi vil med dagen også gøre opmærksom på, at vi sammen skal passe på fjordområdet – naturen skal bruges hensynsfuldt og bæredygtigt. Derfor vil rigtig mange aktiviteter på dagen også sætte fokus på miljøet i og omkring Odense
Fjord. Især på Stige Ø, er der rigtig mange aktiviteter inden for miljø og bæredygtighed. Få tips til
en vildere have, genbrug/upcycling, klimavenlig mad, bliv klogere på plastik og verdensmålene. Ved
Seden Strandby kan I hjælpe forskerne med at undersøge vandmiljøet i fjorden og i Klintebjerg høre
mere om Miljøstyrelsens og SDU’s arbejde for fjorden - for bare at nævne enkelte af aktiviteterne.
Så tag familie og venner med til en hyggelig og oplevelsesrig dag ved Odense Fjord. Vi håber dagen
vil inspirere jer til at bruge Odense Fjord til et aktivt liv i det fri og at passe bedre miljøet.

Tegnforklaring
Handicap: Aktivitetsstedet er nemt
tilgængeligt for kørestolsbrugere
Handicap p: Handicapparkering nær
aktiviteter
Handicap ledsager: Fremkommeligt
for kørestolsbruger med hjælper
Handicap wc: Handicaptoilet nær
aktiviteter
Kniv og gaffel: Mad og drikke

Vi glæder os til at se jer!
Tine Jørgensen, koordinator Fjordens Dag

Forsiden: Fjordens Dags plakat 2021
Plakaten er designet af graﬁker Lisbet Juncker Groth,
61 år fra Risskov ved Århus. Motivet er inspireret
af hendes mange strandvandringer - det at iføre sig
gummistøvler og tage ud og udforske fjordområdet.
Strandskaden er karakteristisk for fjorden, og den
har pakket rygsækken og er klar til en sjov aktiv dag
i naturen – præcis som på Fjordens Dag. Motivet
er tegnet i hånden og efterfølgende bearbejdet og
farvelagt på computer. Vinderen er fundet blandt 165
plakater indsendt af 125 kunstnere fra hele lande.
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Kolofon:
Kommercielt tillæg til Fyens Stiftstidende
søndag den 29/8.
Ekstra oplag distribueres til institutioner i Odense,
Nordfyn og Kerteminde kommuner.
Samlet oplag: 30.000 stk.
Artikler og fotos: Magasin- og Tillægsredaktionen,
Jysk Fynske Medier
Layout: JFM graﬁsk
Tryk: Jysk Fynske Medier Avistryk

Mød vinder af Alene i vildmarken
Oplev Kim Krohn, biolog, coach, mentaltræner og vinder af Alene i vildmarken på DR i 2019, fortælle om
sine 60 dage i vildmarken, om alt det du ikke så på tv. Hvordan han forberedte sig, håndterede sult, kulde,
isolation, afsavn, og de mange daglige udfordringer, hyttebyggeri og gøremål på næsten tom mave.
Af Torben Svane Christensen

Kim Krohn fortæller også om, hvad der var sværest,
hårdest og mest klamt på turen. Han afslører sin
overlevelsesstrategi og deler sin viden om, hvordan han; byggede et køleskab uden strøm og en
topisoleret hytte og konserverede mad. Du kan høre
ham fortælle om, hvordan det var at komme hjem fra
vildmarken, og hvad den lærte ham.
Træn mentalt
Det mentale spiller ind, når du er alene langt ude
i naturen og skal overleve. Kim Krohn er mentaltræner, og du kan høre om, hvordan og hvor let du
træner din hjerne, og de mange fordele du får ud
af regelmæssig mentaltræning. Han brugte selv
coaching og mentaltræning som forberedelse op til
turen, og det var en stærk medvirkende årsag til, at
han efter 60 dages strabadser kunne stå som vinder
af Alene i vildmarken.
Kan du tænde bål som en vildmand?
For at overleve i vildmarken er det vigtigt at kunne
tænde bål. Kim Krohn gennemgår forskellige træsorter, båltyper, regler, sikkerhed og alle bålets faser, så
du altid er sikker på, at du får det bedste resultat. Du
kan prøve forskellige primitive båltændingsteknikker
som tændstål, ﬂint & stål, bow drill, sollys, elektricitet, og med brug af forskellige materialer såsom
birkebark, fatwood og plantematerialer.

Her kan du opleve
Fjordens Dag
Egensedybet

Otterup

Bregnør

Klintebjerg

Vigelsø

Boels Bro
Kerteminde
Fjord & bælt

Stige Ø
Odense kajakklub

Stige
Seden
Strandby
HJ Hansen
Marius Pedersen

Odense

Vikingemuseet
Ladby

Sejlrute
Aktivitetssted
Udﬂugtsmål
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STIGE Ø

– Østre Kanalvej 23, 5000 Odense C

Tæt på byen og midt i naturen ligger Stige Ø. Tidligere husede stedet en losseplads, men i dag er
affaldsbjergene omdannet til bølgende bakker med udsigt over fjorden og en meget alsidig natur.
På Stige Ø kan du opleve et væld af gratis aktiviteter med fokus på miljø og
bæredygtighed og få inspiration til en lang række natur- og friluftsaktiviteter.

Kl. 10.30 Musikforestillingen Lods Hans
Kl. 10.00-12.30 Bålworkshop med Kim Krohn
Kl. 12.00 Bøje & Ewald blues ved Søpavillonen
Kl. 12 og 14 Tips til førstehjælp i naturen
Kl. 13.00-13.45 Foredrag Alene i vildmarken
med Kim Krohn
Kl. 14.30-15.15 Foredrag Øg din mentale styrke
med Kim Krohn

BØJE & EWALD
Kl. 12.00 Oplev skøn og personlig blues på dansk.
Kendetegnet for duoens show er originalitet, dynamik, humor og et telepatisk samspil. Bøje & Ewald
har spillet sammen i over 25 år i bl.a. Evil Sons of the
Blues og Blues Brothers Souvenir Show.
Arr.: Søpavillonen

KIM KROHN
LODS HANS
- En levende musikforestilling med skrald i!
Forestillingen starter kl. 10.30
’Lods Hans’ er en fræk og moderne omskrivning af
H.C. Andersens eventyr om Klods Hans. Heartbeat
Groups version fremføres som et ’renovationseventyr’, hvor musik på skrald tilfører historien en ny
dimension og et positivt budskab: Når vi ser kreativt
på affald, bliver det en ressource.
Med en legende tilgang, stompmusik og smittende
humor oplever børnene hvordan og hvorfor man
skal sortere sit skrald. Mød skuespillerne efter
forestillingen.
Medvirkende: Nils Antonio Kløvedal, Søren Brandt
Monberg, Morten Brandt Monberg.
Arr.: Fjordens Dag & Rema 1000 Marienlund

- Vildmarksfortællinger,
foredrag og bålworkshop
Oplev Kim Krohn, vinder af Alene i vildmarken sæson 4, biolog, coach og mentaltræner, når han slår
lejr på Stige Ø.
BÅLWORKSHOP
Kl. 10.00-12.30 Kan du tænde bål som en vildmand? Prøv forskellige primitive båltændingsteknikker som tændstål, ﬂint & stål, bow drill, sollys m.m.
ALENE I VILDMARKEN-FOREDRAG
Kl. 13.00-13.45 Kim Krohn fortæller røverhistorier
fra sine 60 dage i vildmarken, om alt det du ikke så
på tv. Sult, kulde, isolation, afsavn, og de mange
daglige udfordringer.
ØG DIN MENTALE STYRKE
Kl. 14.30-15.15 Foredrag om fordelene ved regelmæssig mentaltræning og få tips til træningen af Kim
Krohn, der er en erfaren coach. Og hør hvordan han
brugte mentaltræning til at overleve i vildmarken.
Arr.: Fjordens Dag
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MILJØ
PRØV EN KLIMAQUIZ OG
SMAG VEGANSK CHOKOLADE
Savner du klimaretfærdighed og mere lighed i
verden? Test din viden i vores quiz og vind billetter
til Kafé Klodens arrangementer. Kan du smage
forskel på vegansk og økologisk chokolade?
Prøv blindtesten!
Arr.: Mellemfolkeligt samvirke/Kafé Kloden
PLAST LAB ON WHEELS
Prøv vores mobile laboratorie, hvor du kan omdanne
værdiløst plastaffald til brugbare råstoffer.
Arr.: Halm-huset/UngOdense

UPCYCLING – SKAB GULD AF SKRALD
Vær med til at upcycle ting fra hverdagen. Måske
du får en unika vase, en holder til blyanter eller en
ny blomsterkrukke med hjem? Kun fantasien sætter
grænser, når vi skaber guld af skrald.
Arr.: Bronx – Kaffe og Krea

P
3
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INSPIRATION TIL VEGETARISKE RETTER
Få tips til at spise mindre kød og opskrifter til vegetariske retter. Hvordan kan du få ﬂere plantebaserede
råvarer ind i både dine nuværende retter og som
helt nye og spændende opskrifter? Få opskrifter og
smagsprøver – indtil de alle er spist.
Arr.: Dansk Vegetarisk Forening Fyn

P
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PRØV EN DAG SOM KLIMAAKTIVIST
Hvordan kan du tage del i klimakampen og lade din
stemme blive hørt? Prøv 10 min. workshop hvor vi
dykker ned i en klimasag, lærer hvordan man stiller
et krav, og leger at vi tager til demonstration foran
Christiansborg.
Arr.: Den Grønne Studenterbevægelse Odense

1: Rødhusene
2: Vandaktiviteter
3: MTB
4: Odense Kajakklub

PRØV RØGDYKKERBANEN
Mød beredskabet og deres juniorkorps og hør hvordan du bliver frivillig i beredskabet.
Arr.: Beredskab Fyn
VÆRKSTEDET – GRATIS REPARATION
Medbring dine defekte ejendele og få dem repareret
i stedet for at smide dem ud! Repair Café genopliver
din mobiloplader, syr ﬂængen i din skjorte eller får
din gamle brødrister til at riste igen. Og al hjælp er
gratis!
Arr.: Repair Cafe
BÆREDYGTIGT DESIGN OG PLANTETRYK
Indsaml planter og lav din egen lille blomsterpresse
af genbrugsmaterialer så du selv kan lave blomstertryk derhjemme. Og hør om cirkulær økonomi og
hvordan Von Linné arbejder med bæredygtigt design
med ukrudtsblomstertryk på genbrugstekstiler.
Arr.: VON LINNÈ

Peter Rahbæk Juel,

Borgmester Odense Kommune
I Odense er vi omgivet af natur der inspirerer og bruges til motion, friluftsliv, leg
og læring. Der er så mange ting, naturen
kan bruges til og give os - og Fjordens dag
er en perfekt anledning til at opleve det
hele og blive endnu mere opmærksomme
på, hvordan vi passer på vores unikke ﬂora
og fauna og gør Odense både grønnere og
vildere.

BLIV KLOGERE PÅ PLASTIKFORURENING
Bliv klogere på udfordringen med plastik, hvordan og
hvorfor det lander i miljøet, hvad det betyder for dyr
og økosystemer, og hvad vi som borgere kan gøre
mod den stigende plastikforurening. Kig ind i vores
Plastikhelteskole med ﬁlm og tekster. Quiz med og
se om du er den klogeste på plastik.
Arr.: Plastic Change
SKAB ET KUNSTVÆRK AF SKRALD
Vi sætter fokus på at naturen behandles som en
losseplads ved at lave Trash Art/Skraldekunst: Kom
og skab dit eget kunstværk af forskelligt skrald.
Arr.: ARTefakter
FÅ INSPIRATION TIL AT REDUCERE MADSPILD
Hør om madspild og miljøbevidste valg omkring mad.
Smagsprøver, quizzer og små konkurrencer.
Arr.: Stop Spild Lokalt Odense
UPCYCLING AF TØJ OG MØBLER
Få inspiration til upcycling projekter – tøj, møbler
m.m. Og bliv klogere på affaldssortering.
Arr.: Zirkel - Odense Renovation genbrugsbutik
BIODIVERSITET – HVAD KAN DU SELV GØRE?
Kom forbi til en snak om biodiversitet. Hvad er det?
Hvorfor er det vigtigt? Og hvad kan du selv gøre for
at skabe mere biodiversitet?
Arr.: Dansk Naturfredningsforening Odense Ung

FRA AFFALD TIL SPORTSTØJ
Se og mærk på bæredygtige tekstiler og lær lidt
mere om hvad alt dit sportstøj i virkeligheden er
lavet af. Hør om hvordan gamle ﬁskenet, gulvtæpper
og nylonaffald kan blive til helt nyt sportstøj.
Arr.: Vain Dane
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Jytte Birgit Hansen,

Otterup. Besøgende på Fjordens Dag
Det er en rigtig dejlig familiedag, som vi
glæder os til hele året. Vi skal rundt og se
på det hele, nyder smagsprøver og aktiviter og at møde mennesker vi kender, eller
ikke kender, men bare at snakke med en
masse folk.

KEMI I KOSMETIK OG PÅ BADEVÆRELSET
Hvad er op og ned på kemi i kosmetik? Tjek kemien
på badeværelset med kemiluppen. Få inspiration ideer
og opskrifter til “naturlige” produkter, der er nemme
at lave selv hjemme. Mix dufte fra æteriske olier.
Arr.: Klimatøser - Ung Odense
HØR OM VERDENSMÅLENE
Mød verdensmålsambassadørerne – og få tips til
hvad du kan gøre i hverdagen.
Arr.: Verdens Bedste Nyheder

NATUR
OPLEV KUNSTVÆRKERNE PÅ STIGE Ø
Harbour Art Walk forener kunst og natur i de skønne
omgivelser på Stige Ø. Oplev 11 kunstværker rundt
om på Stige Ø skabt af lokale kunstnere under temaet TEGN.
Arr.: Harbour Art Walk

VILD NATUR HVOR DU BOR
Få inspiration til mere vild natur omkring dig.
Arr.: Vild have mentorerne
KOM TÆT PÅ INSEKTER OG SNIT MED KNIV
Naturen i børnehøjde. Studér insekter i forstørrelses glas eller med lup. Hvad er det for insekter og
planter?
Eller prøv at snitte i træ med en snittekniv.
Arr.: Naturfamilier Odense
ZOOM IND PÅ NATUREN
Kunstaktivitet, der kombinerer det digitale med det
analoge og naturen med det kunstige. Lån en iPad
og fotografér de steder, hvor naturen møder det
menneskeskabte. Bagefter kan du redigere fotoet og
overføre det (nu abstrakte) til et stykke A3 akvarelpapir med vandopløselige fedtfarver.
Arr.: Kunstmuseum Brandts
LAV FRØBOMBER
Kom og lav frøbomber med frø fra vilde blomster.
Bag snobrød og pandekager på bål.
Arr.: Kold College 10. klasse Choise10

PRØV MOUNTAINBIKE
Mærk suset og glæden ved at køre mountainbike,
sammen med teamet. Prøv teknikbanen eller kør på
øens mountainbike spor.
Arr.: Ungdomscenter Højstrup

SUNDHED

PRØV STAND-UP-PADDLE
Prøv en tur på Stand-Up-Paddle-Board. Det er sjovt
og udfordrende. Personer under 18 år kun med
forældresamtykke. Man kan godt prøve SUP uden
at falde i vandet, men medbring gerne badetøj eller
våddragt og evt. en langærmet trøje.
Arr.: SUPO – se Facebook @supodense

PRØV FORHINDRINGSLØB
Hele familien kan prøve den sjove og udfordrende
forhindringsbane på Stige Ø og høre mere om OCR
(Obstacle Cross Race). Vi fejrer at OCR Odense
fylder 2 år - deltag i vores små udfordringer og vind
præmier.
Arr.: OCR Odense Aps

KAN DU FINDE VEJ I NATUREN?
Kom og afprøv dine færdigheder på en orienteringsbane. Få et kort og løb eller gå ud og find poster på
Stige Ø. Både for voksne og børn.
Arr.: Odense Orienteringsklub

OCR FAMILIELØB
Kl. 12-13.30 Kom og deltag i det sjove OCR familieløb med forhindringer. Der er fine præmier på spil.

RUNDTUR I HESTEVOGN PÅ STIGE Ø
Pris 25 kr. pr. tur
Arr.: Fjordens Dag

Pris 50 kr. pr. person. Tilmeld jer på ocrodense.dk.
Se mere information på OCR Odenses facebookside
Arr.: OCR Odense ApS

FÅ TIPS TIL FØRSTEHJÆLP I NATUREN
Kl. 12 og 14 – workshops med tips til førstehjælp
i naturen.
Mød samaritterne og hør om førstehjælp.
Arr.: Samaritter Dansk Folkehjælp

MAD/DRIKKE
GRILLEDE PØLSER OG IS
Salg af grillede pølser, is og drikkevarer.
Arr.: Søpavillonen
KAFFEBOD
Stort udvalg af lækker kaffe, iskaffe og kakao.
Arr.: Baboon Coffee
FALAFEL OG SHAWARMA
Lækre hjemmelavede falafler i wraps, salater og
bowls. Shawarma med flankesteak.
Arr.: FalafelMate

TRANSPORT
OVERFART MED FÆRGEHANS
Kl. 10-16 sejlads mellem Stige og Stige Ø efter
behov. Cykler medtages.
Arr. Færgehans’s Venner

BESØG OGSÅ
KOM TIL ÅBENT HUS KL. 10.00-15.00:
MARIUS PEDERSEN
Hør om sortering af dit affald og genbrug.
HJHANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S
Se hvordan skrot bliver til nyt jern
Se mere under Udflugtsmål og
besøgssteder side 22.
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MEGET MINDRE

PLASTSPILD
MADSPILD
PLASTSPILD OG MADSPILD ER TO STORE PROBLEMSTILLINGER REMA 1000 ARBEJDER MED.
Se vores plast- og emballagestrategi på
rema1000.dk.
Du kan også deltage i madspildstesten
på megetmindremadspild.dk

Vi ønsker at finde bæredygtige og langsigtede
løsninger på problemerne, deor samarbejder
vi med organisationerne Plastic Change og
Stop Spild Af Mad.

GODE RÅD MOD PLASTSPILD

•
•

•
•
•
•
•

Madspildsfælden lurer, når du har et proppet
køleskab - hold orden!
Lav ikke ’UFO’er’ i din fryser
(Uidentificerede Frosne Objekter)
Kog fond af dine grøntsagsrester
Køb aldrig ind på tom mave
Køb ikke mere end du skal bruge
Gå eer datovarer til nedsat pris
SE MERE PÅ WWW. MEGETMINDREMADSPILD.DK

Discount med holdning
7

KILDE: STOP SPILD AF MAD

SE MERE PÅ WWW.PLASTICCHANGE.DK

•

KILDE: PLASTIC CHANGE

•
•
•

Tag en mulepose med, når du handler
– sig nej til plasticposer
Brug en drikkedunk og undgå at købe vand i
plasticflasker
Drop engangsservice, balloner og sugerør til festen
Fyld vaskemaskinen op så du slider mindre på tøjet
Køb dine plejeprodukter i store beholdere frem for
mange små

GODE RÅD MOD MADSPILD

Genbrug er godt for vores natur
EU har sat et mål om at gøre al emballage genbrugeligt eller genanvendeligt inden 2030.
Det giver god mening, for plastik er 500 år om at blive nedbrudt, hvis du smider det i havet
eller i en vejkant. Til Fjordens Dag på Stige Ø, kan du blive klogere på genbrug af affald.

Af Torben Svane Christensen

Til Fjordens Dag kan du møde organisationer,
foreninger og firmaer, der har fokus på genbrug, for
det kan gøre en stor forskel i kampen for mindre
plastikaffald i vores natur og have.
Plastic Change er en organisation, der har fokus på
at minimere plastikforurening og arrangere affaldsindsamlinger.
Claudia Sick er biolog og miljøfaglig rådgiver hos
Plastic Chance, og hun kunne godt tænke sig at
aktivere de besøgende til Fjordens Dag.
- Vi skal i gang med et projekt, der er et producenttjek op til World Clean Up day. Vores mål er,
at producenterne skal tage mere ansvar for den
plastikemballage, de sender ud. Derfor kunne det
være relevant at sende en flok ud og samle affald til
Fjordens Dag. De skal så registrere det indsamlede
affald og se, hvilke producenter, der har lavet det,
siger Claudia Sick.

Bliv affaldsjæger med app
Der også mulighed for at konkurrere om at samle
mest affald, og sammenligne sine resultater med
familie og venner.
- Vi har haft samarbejde med dem, der har lavet
Wastehunters. Det er en app udviklet i Danmark,
der forener affaldsindsamling og fysisk aktivitet.
Du kan kan samle affald og sammenligne dine
resultater med andre. Vi har givet feedback på
appen, og til sidste World Clean Up Day, foreslog
vi, at man kunne integrere antal indsamlet kilo i
appen. Den er gratis og man kan bare downloade
den, siger hun.
Mere fokus på genbrug
Plastic Change har eksisteret i seks år, og Claudia
Sick er glad for, at der er kommet mere fokus på
plastikaffald.
- Genbrug er vejen frem, og vi skal blive ved med
at presse på for at producenter laver genbrugelige
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produkter af plastik. Vi kan se, at der er flere virksomheder, der har forstået budskabet. Vi er med i
sammenslutningen Break Free From Plastic – hvor
2000 organisationer på verdensplan er med. Vi er
med i styregruppen, og vi har meget at skulle have
sagt, understreger Claudia Sick, der opfordrer besøgende til Fjordens Dag til at kigge forbi hendes stand
og få en snak om genbrug og eventuelt tage en quiz
om plastikaffald.
Affald bliver til sportstøj
Tina Søgaard-Pedersen har lavet firmaet Vain Dane
Athletic, der er et lokalt Odense firma, som upcycler
affald så gamle fiskenet, gulvtæpper og nylonaffald
bliver til helt nyt sportstøj.
- Efter 10 år i Mellemøsten som HR chef og som
storforbruger af tøj, stoppede jeg en dag op og besluttede mig for at ændre mit liv 180 grader. Jeg var
træt af at se på plastik i naturen, i havet, i min bolig
og ikke mindst i min garderobe, fortæller hun.

Hvorfor er plastik i miljøet et problem?
Når plastik ligger i havet kan det “suge” miljøgifte og farlige kemikalier til sig, som dyrene får
med, når de spiser plastik, og som mennesker
får i sig, når de spiser f.eks. fisk.
Hvorfor bliver plastik ikke nedbrudt?
Plastik er lavet af det stof, som hedder polymerer. Olie kan omdannes til plastpolymerer,
hvorefter man kan tilsætte en række stoffer,
herunder blødgørende phthalater og solfiltre,
som gør, at plastikken bliver meget solid. I havet
nedbryder sol og bølger større stykker plastik til
mikroplastik, men det forsvinder ikke helt.
Hvilke lande udleder mest plastik i havet?
Omkring 60 procent af plastik i havet kommer
fra Kina, Indonesien, Filippinerne, Thailand og
Vietnam. Grunden til netop disse landes høje
plastikforurening er, at det er lande, som oplever en økonomisk vækst.

Odense Renovation har lavet Zirkel, hvor organisationer og borgere kan hente og købe ting, der er for gode til at
ryge på forbrændingen.

Et genbrugsunivers
Odense Renovation er også med til Fjordens Dag,
og de vil blandt andet slå et slag for deres genbrugsunivers, kaldet Zirkel, fortæller Morten Glasius,
kommunikationsmedarbejder.
- Vi har været i gang et år nu med Zirkel i Næsby. Det
er store haller med ting og tøj, der er for gode til at
smide ud. Det er delt op, så der er en afdeling, hvor
humanitære organisationer kan komme og hente
ting, som de kan sælge i deres butikker. De skal
booke en tid til at hente ting, og det er der flere og
flere, der gør, fortæller han.
Men helt almindelige borgere kan også komme og
gøre en god handel og købe brugt i den butik, der er
på stedet.
- Den er flot sat op med forskellige afdelinger med
legetøj, service og tø. Her arbejder side om side
ansatte, der har en baggrund indenfor design og
fleksjobbere. Som affaldsselskab skal vi arbejde for
endnu mere genbrug, siger Morten Glasius
Zirkel tiltrækker også kunstnere, der bruger de
frasorterede ting til at lave nye ting af, for eksempel
lamper af gamle flasker.
Et vægtæppe lavet af affald, der skal synliggøre, hvilke
producenter, der producerer det affald som ender i
naturen.

Pant på tøjet
Nu er firmaet et år gammelt, og corona har været en
udfordring i forhold til at komme ud og vise produkterne frem til kunderne.
- Jeg skal fortælle folk om, at deres sportstøj,
om det er Adidas eller Nike, så er det lavet af
plastik. Det gode ved mit tøj er, at det er lavet af
eksisterende plastik i stedet for ny plastik. Der er
også pant på mit tøj, og det gør, at kunderne har
et grønt alternativ til at smide det ud, så det ikke
ender på forbrændingen. Kunden får 15 procents
rabat på nye køb uanset, om de har købt for store
eller små beløb i min webshop, lyder det fra Tina
Søgaard-Pedersen. Kundernes indleverede tøj samt
afklip fra produktionen af sportstøjet bliver brugt til
at lave yogamåtter af.
Nu er Tina Søgaard-Pedersen på udkig efter en
investor, der kan være med til en fremtidig vækst.
- Jeg er et godt sted nu med mit firma, jeg sælger
ind til virksomheder, der er førende på det grønne
område. Jeg har tøjet med til Fjordens Dag, og
man kan få en snak med mig og røre ved tøjet.
Jeg vil gerne have kunderne til at købe mindre
sportstøj, men af en bedre kvalitet, siger Tina
Søgaard-Pedersen.

Er plastikforurening et problem i Danmark?
Danmark er det land i Europa, der laver mest
affald pr. indbygger. På trods af, at vi i Danmark
har et veludviklet affaldssystem, hvor skraldemænd indsamler skrald og kører det til for
eksempel forbrændingsanlæg, så ser vi stadig
rigtig meget plastikforurening rundt omkring
i den danske natur. Danmark har investeret
en masse penge i affaldsforbrænding, hvor vi
brænder vores skrald og laver det om til el og
fjernvarme. Hos Plastic Change mener man, at
det er en dårlig løsning, fordi plastik er et værdifuldt materiale, hvis vi håndterer det rigtigt.
Hvordan påvirker plastik den mad, vi får fra havet?
Plastik spises af forskellige fiskearter, også
fiskearter som vi spiser, f.eks. sild. Når fisk
spiser plastikstykker, sker der nogle processer
i fiskens mave, som gør at nogle af de kemikalier, der findes i plastik ”overføres” til fiskens
væv. Når vi spiser fisken bliver disse kemikalier
derfor overført videre til os. Om kemikalierne
derefter spredes rundt via vores blodomløb og
væv, er der ikke så meget forskning om endnu.
Hvordan hænger plastik sammen med
klimaudfordringen?
Plastik er forbundet til klimaudfordringerne i alle
led: fra udvinding af olie og gas til plastik, i produktionsfasen og til bortskaffelsen. Desuden
bliver der udledt CO2, når plastik nedbrydes
i naturen ved solens stråler. Plastik udgør på
nuværende tidspunkt 6 procent af det globale
olieforbrug af råolie-udvinding, og det svarer til
flysektorens forbrug globalt.
Kilde: Plastic Change

Nedbrydningstider på affald:
Døde dyr, madrester (f.eks. æbleskrog) og
hundeefterladenskab: 2 uger
Appelsin- og bananskræller: 2-5 uger
Aviser: 3 – 12 måneder
Mælkekartoner: op til 2 år
Ispapir: op til 2 år
Cigaretskod: 1 - 5 år
Tyggegummi: op til 5 år
Ispinde: op til 10 år
Materialer i nylon: 30-40 år
Kapsler: op til 100 år
Plastikposer: op til 500 år
Plastikflasker: op til 500 år
Aluminiumsdåser: op til 500 år
Cykler – mere end 1.000 år
Flasker og glas: op til 1.000.000 år
Plastikaffald bliver til nyt sportstøj i firmaet Vain Dane
Athletic.
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Kilde: Institut for Miljøvurdering

BOELS BRO

- Boels Bro 16, 5330 Munkebo

Ved foden af Munkebo Bakke ligger den idylliske og nyrenoverede havn, Boels
Bro. Herfra kan du se Lindøværftets gigantiske kraner, opleve maleriske gamle
fiskerhuse og gå på opdagelse mellem de mange aktivitetstilbud.

CAFÉTELT MED MUSIK OG SANG
Salg af mad, is og drikkevarer
Kl. 11.00 “Spilfolk” med Willy Hansen
Kl. 12.45 Lindø Harmonikaklub, v. Judy Eggeling
Kl. 15.00 Jørn Lunde med trio
PÅ PLADSEN
Kl. 12.00 Borgmester Kasper Ejsing overrækker
præmien på 10.000 kr. til vinderen af Fjordens Dags
plakatkonkurrence, grafiker Lisbet Juncker Groth.
Herefter kan du købe en signeret plakat.
Kl. 14.00 Koncert med Lindø Concert Band
INDVIELSE AF “LINDØSTIEN”
En ny vandresti på den nye landtange overfor Boels
Bro langs udbygningen af Lindøterminalen.
Kl. 10.30 Følg Munkebo Fodslaw på vandretur fra
Boels Bro til Lindøtangen.
Kl. 11.00 Snoren ”klippes” ved P-pladsen på Lindøterminalen og stien indvies officielt.
Arr.: Odense Havn

SMAG PÅ NATUREN
Hør om drambrygning på planter fra naturen, få en
smagsprøve og køb evt. en pose, så du kan lave din
egen dram.
Arr.: Viemosens Drambryggerlaug
LEVENDE BIER
Udstilling af levende bier. Smagsprøver og salg af
honning. Hør om biavlens betydning for naturen.
Arr.: Østfyns Biavlerforening
CIRKUS FYR OG FLAMME
Kl. 11.00 og 13.30
Troldmanden fra Samsø har slået sit cirkustelt op.
Her optræder han med hunde, rotter, mus og kalkun.
Der er også trylleri, jonglering, klovneri, ildnumre,
musik på harmonika og vaske ægte gøgl. Udenfor
teltet vil være en indhegning med grise, and, kalkun
mm.
SEJLADS
45 minutters sejlads med Turbåden Kristine.
Afg. kl. 11, 12, 13, 14 og 15 fra Boels Bro.
Tag med omkring det nye havneanlæg og industriparken. Hør om det store udvidelsesprojekt.
Pris: 50 kr. for voksne. Børn op til 14 år gratis, når de
ledsages af en voksen.

NATUR
MØD TERNEN TEODOR
Kl. 12.30 Mød Fjordens Dags maskot, der uddeler
krammere

HUNDEOPVISNING
Opvisning kl. 10.30
Børn kan prøve banerne derefter.
Hele dagen er vi klar til en god hundesnak og besvarer spørgsmål om hundesport.
Arr. Hundestjernen
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MARITIME HAVER
Se, hør og rør, hvordan tang, muslinger og østers
føles, dufter, ser ud – og smager. Og hør hvordan
lokale borgere dyrker muslinger og tang i Kertemindebugten.
Arr.: Kerteminde Maritime Haver
PRØV SPEJDERLIV
Lejrliv og bagning af fladbrød, lær at folde en kop og
få noget at fugte ganen med.
Arr.: Munkebo-spejderne
KLAP EN KRABBE
Lær af dyrene i fjorden. Spændende aktiviteter for
børn og voksne.
Arr.: Fjord & Bælt, Kerteminde
KENDER DU STEN?
”sten”- aktiviteter for hele familien samt konkurrencer og quiz med fine præmier. Dyst på viden om
sten-arter, og viden om personer, der hedder Sten.
Arr.: Kerteminde Bibliotekerne
HONNING OG BIAVL
Få smagsprøver på honningprodukter og
hør om biavl.
Arr.: Biavler Birde Mehl

Kasper Ejsing Olsen,

Borgmester Kerteminde Kommune
Fjordens Dag har i mange år budt på uforglemmelige naturaktiviteter for børn og
voksne, og det skal den igen efter sidste år,
hvor den desværre blev aflyst. I Kerteminde
Kommune sætter vi stor pris på de oplevelser, som vores smukke fjord tilbyder, og den
er en fantastisk ramme for at få flere ud og
bruge naturen aktivt.

KULTURHISTORIE
SUNDHED
TAG MED PÅ VANDRETUR
Kl. 10.30 Tag med på tur ad den nye vandresti fra
Boels Bro til Lindøtangen.
Hele dagen kan du møde os og høre om vandremotion med naturoplevelser under venskabelige former.
Arr. Munkebo Fodslaw
DIABETES
Få en snak om diabetes, salg af kogebøger og uddeling af æbler.
Arr. Kerteminde Diabetesforening
BØRNEAKTIVITETER
Få en tatovering med airbrush og lav din egen badge.
Arr.: DUI Leg og Virke
FRIVILLIGHED
Find frivillige aktiviteter og træf nye bekendtskaber
med samme interesse.
Arr.: Frivilligcenter Kerteminde Kommune
SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE
Kom og få en snak med en fagperson om sundhed,
forebyggelse og kroniske sygdomme. Eller få hjælp
til rygestop, bliv screenet for risiko for diabetes og få
taget blodtryk.
Arr.: Kerteminde Kommune

KUNSTUDSTILLING I GALLERITELTET
Spændende udstilling med motiver inspireret af
naturen. Du kan møde følgende kunstnere:
Katja Herrik, Willy Hansen, Birthe Marie Fyrst, Iris
Juul, Kamilla Herskind, Helga Bugge, Emma Freja
Pedersen, Susanne Thea, Ellen Susanne Baldus,
Ung Odense kunsthold v. Dan Stæhr Eskekilde.
Desuden kan du se et udvalg af de bedste forslag fra
årets plakatkonkurrence.
Salg af Fjordens Dag plakater.

Fjordens Dag er et af Fyns største naturarrangementer og er et positivt samarbejde
på tværs af kommunegrænser. Det er dog
de frivillige kræfter, som bærer Fjordens
Dag. Et af de bedste eksempler er de frivillige foreninger, som hvert år sørger for at
Boels Bro i Munkebo er et helt særligt sted
at få interessante natur-, frilufts- og kulturoplevelser.
Vi byder derfor velkommen til et arrangement, der både byder på spændende historier, sjove aktiviteter og vigtig viden.

LAV KUNST I DET FRI
Prøv at tegne og male - museets formidler og
professionelle kunstnere viser vejen ind i kunstens
verden. Alle kan deltage. Aktiviteten en del af samarbejdet mellem museet, Kerteminde Kommune og
Kulturministeriet.
Arr.: Johannes Larsen Museet
MODELSKIBE
Bygning af historiske modelskibe samt andet
kreativt træarbejde.
Arr.: Werner Kalk
PRÆSENTATION AF AKTIVITETER
Fødevarefremstilling - snedkeri - smedning - strikning - syning - stenslibning – underholdning og socialt
samvær.
Arr.: Munkebo Kulturhus
SE HVORDAN EN KNIVMAGER ARBEJDER
og få tips og tricks til selv at komme i gang.
Arr.: Knivi
HUSFLID
Arbejdende værksteder med tekstilhåndværk, maling
og træarbejde - og fokus på genbrug.
Arr.: Kerteminde Husflid og Ensomme gamle mænd

Sara Hanghøj,

Formand for Kerteminde Husflid
Fjordens Dag er stedet, hvor man kan opleve engagerede husflidsfolk fortælle og vise
deres håndværk og dermed få lyst til selv
at gå i gang! Fjordens dag er spændende
oplevelser, udstillinger og kreative mennesker!
Fjordens dag er et unikt møde mellem
natur og kultur, hvor vi i vores forening
nyder fællesskabet, mens vi arbejder med
råmaterialer fra naturen og omskaber dem
til smukt håndværk.

UDSTILLING AF VETERANBILER
Kl. 14.00-16.00. Kom og spark dæk.
Arr.: Fyns Veteranbilklub
MINIBY
Lille arbejdende stand med plancheudstilling og
eksempler på arbejder fra minibyens værksted.
Besøg også minibyen, Bakkely 50
Arr.: Gl. Munkebo Miniby

PÅ MUNKEBO BAKKE
GUIDEDE TURE Kl. 11 og 14 med historier fra
istid, vikinge- og til nutid. Salg af kaffe og kage
(kl. 10.30-16).
Arr.: Munkebo Bakkes Venner
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BESØG OGSÅ
FJORD & BÆLT
Oplev havets magi - der gives i dagens
anledning 20% rabat på entréen.
VIKINGEMUSEET LADBY
Kom og besøg museet.
Gratis adgang på Fjordens dag.
Se mere under Udflugtsmål og
besøgssteder side 22

KLINTEBJERG

- Klintebjerg Havn, 5450 Otterup

Klintebjerg husede engang både fabrikker og handelsliv. På Fjordens Dag emmer
den gamle, nyrestaurerede havn af liv og aktivitet. Stedet danner rammen om et af
arrangementets største aktivitetssteder med utallige gratis oplevelser for alle aldre.

NATUR
Kl. 10.00 Åbningstale ved Borgmester Morten
Andersen
Kl. 10.30 Gudstjeneste
Kl. 10.30 og kl. 14.00 Marias vilde fortællinger
om vilde bier for børn og barnlige sjæle.
Kl. 10.00-11.30 Kom og spark dæk Fyns Veteranbilklub
Kl. 11.00-12.00 Kom og dans folkedans
Kl. 11.00 og 13.00 Dans med hunde
Kl. 12.00 Sebastian Kleins Soloshow
Kl. 10-16 Hele dagen vil Lunden sejle i pendulfart
mellem Klintebjerg Havn og Vigelsø. Vær forberedt
på at der kan være kø. Sejladsen er gratis. Se mere
under ”Udflugtsmål og besøgssteder s. 24.

PRØV DEN SJOVE KARRUSEL
Besøg vores spejderlejrplads og bag en pandekage
over bål eller køb kaffe og kage.
Arr.: DDS 1. Otterup Gruppe
PLUK KRYDDERURTER
til snapsebrygning sammen med en specialist i kryddersnaps. Og få tips til selv at lave kryddersnaps.
Arr.: Fortryllende Drambryggere
SE FUGLELIVET MED TELESKOP
eller kikkert og hør om fuglelivet på Odense Fjord. Børnene kan prøve at vinde en præmie i ”Svalespillet”.
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening, Fyn
GUDSTJENESTE
Kl. 10.30 Naturen er uendelig værdifuld og nok
værd at sige tak for. Bagefter er menighedsrådene
værter ved en kop kaffe.
Arr.: Østrup-Skeby Menighedsråd,
Den lokale folkekirke
HVORDAN BLIVER MAN JÆGER?
Hør om jagt og hvilke krav, man skal opfylde for at få
jagttegn.
Arr.: Jægerråd Nordfyn
LAV SMYKKER I GEVIR OG LÆDER
i jægerværkstedet kan du prøve kræfter med at lave
smykker af gevir og læder, høre om strandjagt og
købe lækker ”Mad med vildt”.
Arr.: Otterup Jagtforening

VILDE FORTÆLLINGER OM VILDE BIER
Kl. 10.30 og kl. 14.00 Kom og hør Marias vilde
fortællinger for børn og barnlige sjæle, hvor du kan
møde en buksebi, en hvepsebi og nogle af de andre
bier, der har travlt med at hente maden i blomsterne.
Hele dagen vil der være aktiviteter på standen, hvor
du kan lære nyt om bierne og deres spændende liv.
Arr.: Vildebier.dk
TA’ PÅ FJORDBINGO OG FÅ PRÆMIE
Og kom og få en snak om alle de fantastiske
nordfynske naturoplevelser.
Arr.: VisitNordfyn
BYG ET INSEKTHOTEL
og hør om hvordan du kan være med til at gøre
Nordfyn ”vildere”, som en del af #DKVild.
Arrangør: Nordfyns Kommune

LYSTFISKERI
Prøv forskelligt grej og få gode og tips til at komme i
gang med lystfiskeri. Salg af nyrøget havørred.
Arr.: Fiskeklubben Nordfyn

BYG FUGLEKASSER OG INSEKTHOTELLER
Hør hvad du selv kan gøre for at bevare og hjælpe
naturen.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn

SEBASTIAN KLEIN
SOLOSHOW
Kl. 12.00 Sebastian Klein er kendt som en underholdende ekspert i natur og dyr. Oplev hans sjove soloshow for hele familien, som gennem grin og gøgl vil
gøre os mere kloge på dyr og natur. Han tryllebinder
alle med hjælp fra levende dyr, gøgl, dans og håbløse
tryllenumre. Der er garanti for fabelagtig underholdning hele showet igennem, og både børn og voksne
må finde sig i at vride sig af grin undervejs.

MAL DIT EGET MEL
eller vals en gang havregryn. Salg af friskbagte
vafler, kaffe/the og saft.
Arr.: Bogense-Søndersø 4h
ER DU TIL FRILUFTSLIV?
så prøv kræfter med bål og kajak eller kast dig ud
i grøn sløjd i det kreative værksted. Caféen sælger
sandwich, vand, kaffe og kage. Ved naturhytten kan
der købes ribbenssandwich, øl og vand.
Arr.: Klintebjerg Efterskole
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VIS OS DINE FOSSILER
eller sten og få hjælp til at bestemme dem.
Bliv klogere på sten og fossiler. Konkurrence
for børn og voksne.
Arr.: Den Fynske Stenklub

MØD DE LEVENDE BIER
og få viden om biavl, biernes produkter og deres
store betydning for natur og miljø.
Arr.: Nordfyns Biavlerforening
HØR OM AMATØRARKÆOLOGI
og se og mærk på fund fra stenaldermenneskets liv
nær fjorden.
Arr.: Arkæologi Nordfyn
MØD EN KRATLUSKER
eller dykker, fang en krabbe og andre vanddyr, eller
hør om nogle af de organismer, som findes i den
danske natur. Tegnekonkurrence! Quiz om Danmarks
natur.
Arr.: Miljøstyrelsen Fyn
UNDERSØG NATUREN I OG VED FJORDEN
Se dyre- og planteliv på nært hold i akvarier og mikroskop. Studer vejret og solen.
Arr.: Nordfyns Gymnasium
OPLEV ”FOLKEDANS MED HUNDE”
til levende musik kl. 11 og 13. Der vil være mulighed for at prøve træning med egen hund.
Arr. Nordfyns Civile Hundeførerforening
KOM OG BYG EN FUGLEKASSE
Arr.: Nordfyns Værkstedets Venner
JAGT OG VILDT
Få en introduktion til jagt, naturformidling om vildtarter omkring fjorden, strandjagt og hundetræning.
Smagsprøver på vildt.
Arr.: Strandager Jagtforening
BYG BI-HOTELLER
og kom med på bi-safari
Arr.: Vilde bier i Danmark
SJOVE NATURAKTIVITETER
Prøv et par VR briller og udforsk naturen. Byg dit
eget fuglehus. hør om fauna og insekter og hvad der
rør sig. Ansigtsmaling og flødebolle maskine.
Arr.: FGU Nordfyn

Morten Andersen,

Borgmester Nordfyns Kommune

HJÆLP DYR I NØD
Hør om de skadede dyr, vi får ind i pleje, og hvad
vi gør for at hjælpe dem. Hvad kan du gøre, hvis du
finder et dyr i nød?
Arr.: Vildtplejestation Otterup

Luft i håret og sand mellem tæerne. Naturen kan bruges til at rense sjælen, men
kalder også på et aktivt udeliv. Fjorden, dyrelivet omkring fjorden og den afvekslende
natur er en meget vigtig del af nordfynboernes DNA. Fjordens Dag banker på døren
igen, og vi glæder os som altid!

FLET MED NATURENS MATERIALER
Kom og prøv kræfter med håndværket og få tips til
at flette.
Arr.: Otterup Flettekreds

MILJØ
LORT, PIS OG PAPIR
kommer du andet i toilettet? Hør, hvad der udfordrer
vores fælles kloaksystem, og hvordan vi er med til
at sikre det rene vand i fjorden. Prøv kræfter med et
spil lortebasket.
Arr.: VandCenter Syd
MILJØET I FJORDEN
Plant ålegræs, og find småfisk og andre dyr blandt
ålegræs og sten. Rør en krabbe og se hvordan
blåmuslinger filtrerer og renser vandet. Hør hvad der
gøres for at forbedre miljøtilstanden i fjorden.
Arr.: Biologisk Institut fra Syddansk Universitet

Lone Knudsen,

Næstformand Skeby GF
Det er en fantastisk dag fyldt med smil og en
masse glade mennesker. Som forening kan
vi komme ud og vise området hvem vi er. Vi
vil naturligvis gerne have nye medlemmer,
men vi nyder også når tidligere medlemmer
kommer forbi til hygge og snak om minder.

PRØV SUP
Kl. 11.00, 12.00. 13.00 og 14.00
Prøv stand up paddling med instruktør på ovenstående
tidspunkter (varighed ca. 30 minutter). Begrænset antal
pladser. Skriv dig på vores tilmeldingsliste ved boden.
Vi udlåner boards og veste til alle. Medbring evt. badetøj og badesko. Kom og hør mere om vores klub.
Arr.: SUP klub Klintebjerg

Nikolaj Holmboe ,

Marinbiolog, Ph.D.,
Miljøstyrelsen, Fyn
Vi nyder at få besøg af natur og miljøinteresserede, som vil høre om, hvad vi går og laver
i Miljøstyrelsen – fx om tilstanden i Odense
Fjord, der ligger lige på den anden side af
teltdugen. Børnene kan fange krabber i den
store krabbefisketank, og vores akvarier
giver et kig ned under overfladen blandt
ålegræs, på stenrev med farverige tangplanter, søanemoner, eremitkrebs, og fisk der
pludselig dukker frem når børnene sidder og
tegner – og lur mig, om der ikke også skulle
være en havfrue og måske en haj i nogle af
akvarierne – det ser vi i hvert fald nogle gange på de tegninger, som børnene har tegnet i
vores tegnekonkurrence.
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PRØV FORSKELLIGE SPORTSGRENE
som rugby, basketball, fodbold eller gymnastik.
Deltag i vores sjove konkurrencer.
Arr.: Skeby GF

SMAG PÅ SVAMPESUPPE
og bliv klogere på svampe. Oplev AOF´s brede
udbud af aktiviteter og kurser.
Arr. AOF Nordfyn

GÆT KULHYDRATMÆNGDEN
i forskellige produkter og få viden om diabetes.
Gratis risikotest for type 2 diabetes.
Arr. Diabetesforeningen Nordfyn
FÅ MÅLT DIT BLODTRYK
Arr.: Hjerteforeningen Nordfyn
UDFORDR DIN HJERNE
med to forskellige øvelser, der udfordrer din raske
hjerne til eftertænksomhed. Hør om muligheder for
støtte, vejledning og rådgivning.
Arr.: Hjerneskadeforeningen FYN
FÅ MÅLT DIN LUNGEFUNKTION
og få en snak om sundhed i hverdagen og hvilke muligheder du har med en sygeplejerske og terapeut.
Arr.: Sundhedsafdelingen Nordfyns Kommune
FÅ INFO OM SCLEROSE
Hør hvilke services og hjælpemuligheder vi tilbyder.
Arr. Scleroseforeningen OKN
MAL PÅ FÆLLES KUNSTVÆRK
Det er godt for mental sundhed at male.
Arr.: Bedre Psykiatri, Nordfyn
KOM OG DANS MED
Kl. 11-12 Folkedans opvisning – efterfølgende kan
du danse med.
Arr.: Otterup Folkedansere

SUNDHED
TRÆKKE TURE PÅ PONY
Mød klubben og hør om ridesportens glæder.
Arr.: Sportsrideklubben Bogø
DELTAG I LEGE OG SPIL
og en konkurrence med fine præmier. Hør mere om
borger-til-borger portalen.
Arr.: Boblberg.dk
BLIV KLOGERE PÅ GIGT
via blade og foldere eller køb en krammebold.
Arr.: Gigtforeningen Nordøst Fyns Kreds

FÅ TIPS TIL FØRSTEHJÆLP I NATUREN
og hør om samaritternes arbejde
Arr.: Samaritter Dansk Folkehjælp

KULTURHISTORIE
ÅBENT VÆRKSTED
med trædrejning og fremstilling af miniaturemøbler.
Kom og prøv en trædrejebænk.
Arr. Allesø Husflid
LOKALHISTORISK UDSTILLING
om egnens godshospitaler. Og fejring af 100 året for
Acton Friss og Johannes Larsens besøg på Vigelsø
med ekspeditionsskibet Rylen.
Arr. Lokalhistorisk forening for Otterup og omegn
300 ÅRS HISTORIE FRA OTTERUP HOSPITAL
Historisk udstilling med både billeder og effekter.
Få også historien om Geværfabrikken og
ammunitionsfabrikken.
Arr.: Otterup Museumsforening

TEGN OG MAL
med udgangspunkt i naturen og landskabet.
Arr. Nordfyns Billedskole
DELTAG I QUIZZEN OM LOKALOMRÅDET
Se udstillingen om Skovløkkeområdet og hør mere
om områdets herligheder. Quiz og vind kurv med
lokale råvarer.
Arr.: Skovløkke Lokalråd
KOM OG SE FLOTTE VETERANBILER
Udstilling af biler fra kl. 10-11.30.
Arr. Fyns Veteranbil Klub

MAD OG DRIKKE
KLINTEBJERG EFTERSKOLES CAFE
Caféen sælger sandwich, vand, kaffe og kage.
Ved naturhytten kan der købes ribbenssandwich,
øl og vand.
Arr.: Klintebjerg Efterskole
KLINTEBJERG BÅDELAUG
Salg af bl.a. grillpølser øl og vand.
Arr.: Klintebjerg Bådelaug
RETTER MED VILDT
Salg af suppe og grillspyd med vildt.
Arr.: Otterup Jagtforening
FRISKE VAFLER
Salg af friskbagte vafler, kaffe/the og saft.
Arr.: Bogense-Søndersø 4h
PANDEKAGER
Bag selv pandekage over bål, eller køb kaffe og
kage.
Arr.:Det Danske Spejderkorps, 1. Otterup Gruppe

BESØG OGSÅ:
EGENSEDYBET/BOGØ
Sejlaktiviteter for hele familien,
guidede ture og fortællinger.
GUIDET LYDVANDRING ENEBÆRODDE
Vandretur med forfatter Sanne Flyvbjerg.
Se mere under Udflugtsmål og
besøgssteder side 23.
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DET ER IKKE
KUN UDENPÅ,
AT BUSSERNE
ER GRØNNE
Kører du kollektivt, mindsker du trængslen på vejene, reducerer partikelforureningen, nedsætter
CO2-udledningen, og så er der faktisk penge at spare ved at vælge bussen fremfor bilen.
Som om det ikke var nok, er det fra april blevet endnu grønnere at køre kollektivt
i Odense med indsættelsen af 20 spritnye elbusser.
Giv dine transportvaner et eftersyn på FynBusPendlertjek.dk

FIND DIN REJSE I REJSEPLANEN, OG LAD OS KØRE DIG HELE VEJEN
Kollektiv trafik på Fyn er mere end bare busser. Kombinerer du bustur, plustur og flextur, kan du ofte blive kørt
hele vejen, også selvom der ikke er et stoppested i nærheden. Du finder det hele i rejseplanen.

LÆS MERE OG SE KØREPLANEN FOR DIN KOMMUNE PÅ FYNBUS.DK/GODTUR
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- Vigelsø er
en hemmelighed
helt tæt på byen
Den lille færge Lunden sejler til Vigelsø to gange om
måneden i sommerhalvåret. Vi er taget med naturvejleder
Rikke Molin på ø-besøg for at opleve øen i Odense
Fjord og for at smage på naturens spisekammer.

Fra Klintebjerg Havn kan man se til Vigelsø, hvor fodermesterhuset er det første, besøgende møder, når de går i
land. Arkivfoto: Jens Wognsen

Af Peter Lilja

Man behøver ikke megen proviant til færgeoverfarten fra Klintebjerg og til Vigelsø i Odense Fjord.
Sejlturen med den lille ombyggede kutter, der bærer
navnet Lunden, er blot knap 300 meter lang. Avisens
udsendte har sat naturvejleder Rikke Kaas Molin stævne på den lille ubeboede ø i fjorden, for at få hende til
at vise rundt på en lille perle, hvor naturen langt hen ad
vejen får lov at vokse frit, og hvor fuglene har et helle.
Hun er egentlig gået på ferie, så med på turen har hun
sin mand og to drenge, Rasmus og Mikkel, som i høje
gummistøvler er klar til at indtage øen.
Fra vi træder over rælingen og i land på den lille landtange, hvor færgen lægger til, går der ikke længe, før

vi første gang gør stop for at smage på nogle af de
vilde urter, som gror langs kysten. Læge-kokleare
med sin salte, karseagtige smag, og strandvejbred,
hvis lange græslignende blade kan bruges rå.
- Man kan også skære bladene i fine strimler på
tværs af årerne og putte dem i en dej, hvor de giver
en fin saltsmag, siger Rikke Kaas Molin.
Hun er uddannet biolog og naturvejleder på Skibhusgården Natur- og Friluftscenter, som dækker
fjorden i Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommune. Hun er desuden formidler for Vild Mad, som
er et initiativ med blandt andre Noma-kokken René
Redzepi bag.
Vores tur går først forbi det gamle fodermesterhus,
hvor der i dag er offentlige toiletter og plancher
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med øens fugle. Indtil 1990, hvor Naturstyrelsen
købte Vigelsø, blev der drevet landbrug på øen. Nu
er der naturskole med bålplads, udekøkken med
røgeovn, laboratorium og plads til 30 overnattende
i den renoverede Vigelsøgård. Samme år, som øen
skiftede ejere, blev en række egetræer plantet, og
de står ranke langs stien, der fører ind i skoven og
mod naturskolen.
Alene på en ubeboet ø
- Vigelsø er en hemmelighed helt tæt på byen, hvor
man kan få oplevelsen af at være langt væk, selvom
man stadig er tæt på Odense. Her kan man få oplevelsen af at være alene på en ubeboet ø, siger Rikke
Kaas Molin, da jeg spørger, hvad der i hendes øjne
er særligt ved Vigelsø.
Selvom færgen sejler hver anden søndag, og både
sejlende og kajakroere jævnligt gæster øen og
bruger de to lejrpladser på nordøen, føles den aldrig
overrendt, mener hun. Dyrelivet fraregnet møder
vi da heller ikke andet selskab end vores eget i de
timer, vi går rundt på øen.
Naturskolen ligger midt på øen omgivet af skov.
Græsset gror i hoftehøjde langs stien, mens stien
er holdt tætklippet. Det er drenge fra efterskolen i
Klintebjerg, der holder stien
Derfra fortsætter vi mod syd, hvor der er udsigt over
strandengene. Bag hegnet, hvor der om sommeren
plejer at gå græssende kvæg, sidder utallige grågæs.
Bag dem er der udsigt til det gamle Lindøværft og
den store portalkran.
Bag os ligger fugletårnet, som er et af de steder,
Rikke Molin anbefaler, at man besøger, når man
er på Vigelsø. Den snoede trappe fører op i tårnet,
hvorfra der er god udsigt over fjorden. Ofte er der
havørne, der fouragerer over øen, der er officielt
EU-fuglebeskyttelsesområde. Der er et væld af
fuglearter på øen, hvor vandfugle som edderfugl,
knopsvaner, grågæs og havterner yngler. For at
beskytte fuglene og deres yngel bliver rævebestanden reguleret.
- Hvis et par ræve får etableret sig og får unger, så
bliver der hurtigt mange, siger Rikke Kaas Molin.
Dødedyrskassen
Hun har ofte skoleklasser med på øen, og noget,
der er et sikker hit blandt eleverne, er “dødedyrskassen”. Her placerer naturvejlederen større døde dyr,
hun finder på øen, så de kan ligge der og forrådne, til
kun skelettet er tilbage.
- Hvis børnene bor i byerne, er det sjældent, de har
set et dødt dyr. Her kan de få lov at se, hvad der
sker, når et dyr forrådner. Og det skal gerne lugte
helt forfærdeligt, så de får hele oplevelsen med,
siger hun og griner.
For tiden ligger kun nøgne knogler i kassen, der er
lavet af træ og hønsenet og har låg over. Hun samler
et rævekranium op og banker det to gange mod sin
håndflade, og ud falder en hel koloni af små bænkebidere, der kravler forvildede rundt i hendes hånd.
Den er sikker hver gang.
Det næste sted, vi bevæger os hen, er til fugleskjulet. Det er en hytte, hvor ø-gæsterne kan betragte
fuglene gennem et smalt udsnit i hytten. Selve
hytten har voksende græsser på taget og er skjult
for fugle- og dyrelivet bag en høj.
Zoologisk have uden hegn
Mens vi bevæger os rundt på Vigelsø, har drengene
deres opmærksomhed rettet mod jorden. De finder
urter, vinbjergsnegle og store sorte skarvfjer. Øens

Smag på Vigelsøs natur
Det bugner af spiselige og velsmagende urter og planter
på Vigelsø. Mange af dem smager ret ens, lidt af salt og
af forskellige afskygninger af karse. Derfor er det sjovt
at gå på jagt efter dem, som kan tilbyde et anderledes
smagsindtryk. Her guider Rikke Kaas Molin til tre planter, du
kan finde og spise på Vigelsø. Husk, kun at spise det, du er
sikker på, hvad er, og tag ikke mere, end du kan bruge.
Skarvkolonien larmer og lugter, og det er en sjov oplevelse at gå under træerne, som fuglene har indtaget.
Foto: Peter Lilja

store skarvkoloni er vores næste stop. De yngler i løbet af foråret, og der er et væld af liv, da vi nærmer os.
- Skarvkolonien plejer at være et hit. Det er lige som
at være i zoologisk have, bare med vilde dyr, siger
Rikke Molin.
Vi kan høre skarverne, før vi ser dem. Deres kald
lyder næsten søløveagtige, og lugten fra deres
ætsende afføring, som over tid dræber vegetationen under dem, river i næsen. Der er oplevelser
for alle sanser på Vigelsø. Da vi kommer tæt på,
letter en del af kolonien, mens resten virker aldeles
upåvirkede af vores tilstedeværelse. Jorden er glat
og svampet af fuglenes efterladenskaber, og jeg
begynder at forstå, hvorfor hele familien er iklædt
høje gummistøvler med gode såler på denne ellers
tørre og hede julidag.
Det tager ikke lang tid at gå gennem kolonien. Det er
med risiko for at blive ramt af, ja, fuglelort, når man
bevæger sig igennem, men vi klarer frisag. Vi lader
fuglene være og bevæger os videre. Helt nede ved
vandet gror vilde løg og forvildede asparges, som
har sået sig selv, efter øens have blev nedlagt.
Vi begynder at søge tilbage mod det lille færgeleje.
På vejen passerer vi Planetstien, hvor planeterne i
vores solsystem har hver deres stolpe, som er placeret i den rigtige rækkefølge og i miniformat illustrerer
afstanden mellem de himmellegemerne. Når færgen
sejler hver anden søndag, er det med afgang fra Klintebjerg klokken 10 og retur klokken 13, men det er
værd at tage en overnatning på øen, hvor lysforureningen er lav, så stjernehimlen kan indtage scenen.
Rikke Molin ringer efter skipperen, da vi er ved at
være tilbage, og før vi når landtangen, er Lunden i
land og klar til at sejle os tilbage. Vi når dog at gøre
holdt ved vandet ved molen. Det er lavvande, og
sandormenes udgravninger er blottede.
- Prøv at lytte, siger Rikke Kaas Molin.
- Det knitrer.
Ganske rigtigt lyder en konstant knitren fra sandormene under sandet. Et par minutter senere tager vi
afsked ved Klintebjerg, og jeg kører mod Banegårdspladsen i Odense. Det føles, som at have været på
en rigtig udflugt.
Om Vigelsø
Fra marts og indtil uge 42 sejler færgen hver anden
søndag. Overfarten koster 40 kroner pr. voksen og
20 kroner for børn. Færgen og naturskolen kan desuden bookes af private.
Det er muligt at overnatte på de to lejrpladser på
nordøen , samt i et nyopført shelter i skoven bag
Fodermesterhuset. Lejrplads og shelter bookes på
www.naturstyrelsen.dk.
På www.fjordensdag.dk kan du læse mere om øen,
ombooking af Naturskolen og om færgesejladsen.

Af Peter Lilja

Strandtrehage
Strandtrehage ser ikke ud af meget. På
afstand ligner planten en græstue, og den er
svær at få øje på blandt de andre vækster på
Vigelsø. ”Bladene er næsten trekantede, når
du ser dem fra oven - og hule indeni. De er
smalle, lange, kødfulde og har en linje ned
gennem midten. Planten er samlet ved roden
og står lige op i luften,” skriver Vild Mad i
beskrivelsen i deres app. Rikke Molin kalder
planten for nordisk koriander, og planten smager ganske rigtigt umiskendeligt af koriander.
Skær bladene af et ad gangen, så du ikke
kommer til at trække den op med rod, og brug
den rå som topping. Bladene er sprøde og
gode rå. De kan blancheres kort, men de mister hurtigt både smag og bid, hvis de bliver
overtilberedt.

Sødskærm
(også kendt som spansk kørvel)
Langs stien plukker Rikke Molin nogle store
skærme af sødskærm. Planten er nem at kende på sine knudrede, bregnelignende blade,
men pas på med forvekslinger, for skærmplanter kan være meget giftige. Sødskærmen
er dog ufarlig, og den smager godt og aromatisk af lakrids og anis.
“Spansk kørvel kan blive over en meter høj og
har en hul og rund stængel med riller. Bladene
kan minde om bregneblade. De er trekantede,
deler sig i fjerlignende former og er bløde og
hårede, så de nærmest virker fløjlsagtige,”
lyder Vild Mads beskrivelse. Brug den rå som
garniture, som snack eller prøv at bruge den
i en sauce bearnaise, eller i asiatiske retter. I
snaps minder smagen om mild pastis.

Salturt
Salturt er naturens svar på chips med havsalt.
De sukkulente blade er sprøde og salte, og
Rikke Molins drenge spiser dem som snack,
mens vi bevæger os rundt på Vigelsø. Salturten har brug for det salte vand, så den står
helt tæt på kysten. Nøjes med at plukke eller
skære den øverste halvdel af planten, så den
kan vokse videre efterfølgende.
I Vild Mad-appen står: “Den passer rigtig godt
til havets retter, hvor den bidrager med en
mild og ikke for dominerende saltsmag. Prøv
at bruge almindelig salturt sammen med fisk,
kartofler, bronzefennikel, pasta og skaldyr
som krabber, krebs og muslinger. Den kan
også bruges i det søde køkken, hvor du ellers
ville bruge havsalt, for eksempel med karamel
eller lakrids.”
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SEDEN STRANDBY
– Muslingevej 62, 5240 Odense NØ

Den mest børne- og familievenlige plet ved Odense Fjord. Beliggende
på et hyggeligt græsklædt område med aktiviteter mellem mindre træer
og buske på strandarealet. Her er højt til himlen og lav vandstand, så
medbring gerne madkurv og et par tæpper til en herlig udflugt.
DANMARKS VILDESTE KOMMUNE
Tag på bioblitz med din mobil, deltag i naturquizzen,
og få tips til mere natur og biodiversitet i din have.

NATUR
Hestevogn kører i pendulfart mellem p-plads og
aktivitetsplads i tidsrummet kl. 10-16.
Det koster 25 kr. pr. tur.
Kl. 10.00 Odense Skoleorkester – start ved p-pladsen
Kl. 10.00, 12.00 og 14.00 Workshops med
vandforsøg v. STEAM 365 bussen
Kl. 10.30 Åbningstale
Kl. 10.30, 12.00 og 14.00 Rundvisninger
(30 min.) om klimaforandringer og indsatser for
biodiversitet ved fjorden

SMAG PÅ NATUREN
Hør om drambrygning på planter og bær fra naturen,
få en smagsprøve og køb evt. en pose, så du kan
lave din egen dram.
Arr.: Viemosens Drambryggerlaug
KANINHOP
Mød verdens bedste kæledyr. Oplev forskellige
kaninracer og se de dygtige hopkaniner. Få en snak
om kaniner
Arr.: Øst- og Midtfyns Kaninforening

Kom med på rundvisninger (30 min.) kl. 10.30, 12
og 14 og hør om klimaforandringer og indsatser for
biodiversitet i Odense Kommune og ved Odense
Fjord samt strandtudsens tilbagekomst til fjorden.
Arr.: Odense Kommune

MILJØ
QUIZ OM KLIMA OG VIND
Savner du klimaretfærdighed og mere lighed i
verden? Er der fremgang at spore? Test din viden
i vores quiz og vind billetter til Kafé Klodens arrangementer. Kan du smage forskel på vegansk og
økologisk chokolade?
Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke Odense/Kafé Kloden

Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste
Kl. 11.00 Morgenyoga med fine præmier
Kl. 14.30 Sebastian Klein Soloshow

LAV VANDFORSØG OG HJÆLP FORSKERNE
Hvad kan en dråbe vand fortælle os om klimaet?
Besøg STEAM 365 Science Bussen og hør mere.

KOM OG KLAP EN FISK
Hvad ved du om fisk og vandløb? Quiz og vind fine
præmier.
Arr.: Fyns Laksefisk, FGU-Odense
FRILUFTSLIV
Kom og prøv vores aktiviteter og snus til spejderlivet. Køb en pandekage og bag den på bålet.
Arr.: FDF Skibhuskvarteret

SEBASTIAN KLEIN
SOLOSHOW

FLUEBINDING OG -KAST
Kom og bind en flue – og prøv fluekast. Og få tips til
at komme i gang med at fiske.
Arr.: Odense Sportsfiskerklub/Fiskeskolen

Kl. 14.30 Sebastian Klein er kendt som en underholdende ekspert i natur og dyr. Oplev hans sjove
soloshow for hele familien, som gennem grin og
gøgl vil gøre os mere kloge på dyr og natur. Han
tryllebinder alle med hjælp fra levende dyr, gøgl,
dans og håbløse tryllenumre. Der er garanti for
fabelagtig underholdning hele showet igennem, og
både børn og voksne kan ikke undgå at vride sig af
grin undervejs.
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Workshops kl. 10, 12 og 14
(kom fra begyndelsen hvis du vil deltage i én).
Tag med og undersøg vandet i fjorden - og hjælp
forskerne med at undersøge, hvor meget CO2 vores
farvande kan absorbere fra atmosfæren.
Arr.: STEAM 365 bussen/Ungdomshuset

SUNDHED
CIRKUSARTIST FOR EN DAG
Lær at være cirkusartist og prøv det rigtige cirkusudstyr. Børn og instruktører fra Cirkus Flik Flak
kommer og lærer fra sig.
Arr. Cirkus Flik Flak
MORGENYOGA MED FINE PRÆMIER
Kl. 11-12 Prøv Hatha yoga under åben himmel, til
lyden af fuglekvidder og kig til fjorden. Mix af
meditation, små styrkende sekvenser, bløde stræk,
balance og afspænding. Alle kan være med. Medbring egen yogamåtte/underlag og evt. et tæppe til
den afsluttende afspænding. Vi trækker lod om
2 fine præmier blandt alle deltagere.
Mød mig efterfølgende på pladsen og hør mere om
yoga.
Arr.: Yogistii by Stine Skaarup

KULTURHISTORIE
FOTOUDSTILLING OG FILM
Kig ind i vores telt og se billeder og film om livet
i Bullerup/Agedrup - dengang og nu. Prøv vores
gamle legetøj.
Arr.: Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening

FÅ MÅLT DIT BLODTRYK
- og træn førstehjælp med træningsdukker.
Arr.: Hjerteforeningen Odense

PRØV GAMLE HÅNDVÆRK
Prøv håndværk som trædrejning, knipling, kortfremstilling og knivmageri. Mulighed for at prøve en
drejebænk (skal være fyldt 16 år)
Arr.: Odense Husflid

PRØV STIGEGOLF OG MYGOLF
Og hør om vores mange aktiviteter og tilbud.
Få en snak om frivillighed i foreningen.
Arr.: Fjordager IF

BESØG MIDDELALDERLEJREN
Der er gang i smedje, læder- og perleværksted samt
madlavning på bål.
Arr.: Saxen og de gode folk

PRØV LINEDANCE
Kl. 12 Opvisning med linedance. Bagefter kan du
selv prøve, hvor sjovt det er at danse linedance.
Arr.: Fjordager Linedance

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Kl. 11.00 ved sognepræst Anders Skaaning
Andersen
Arr.: Seden Kirke/Seden Menighedsråd
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UDSTILLING OM SEDEN SKYDEBANE
Udstilling og fortælling om skydebanen før og nu.
Se desuden historiske billeder fra Seden området.
Arr.: Seden Lokalhistoriske Arkiv

MAD OG DRIKKE
FDF SKIBHUS
Bålkaffe
Sodavand eller saftevand
Køb en pandekage og bag den på bålet
4. SCT. GEORGS GILDES CAFÉ
Flütes med pålæg
Boller med smør
Hjemmebagt kage
Øl/sodavand/saftevand/vand på flaske
Kaffe og te
UNGDOMSHUSETS CAFÉ
Hjemmelavede pølser på grillen
Specialøl

Stompshow med skrald i
Kom med til musikforestillingen ”Lods Hans”, der er en moderne
omskrivning af H.C. Andersens eventyr om Klods Hans.

Foto: Pressefoto

Heartbeat Groups version fremføres på Stige Ø som
et renovationseventyr, hvor musik på skrald tilfører
historien en ny dimension og et positivt budskab:
Når vi ser kreativt på affald, bliver det en ressource.
Med en legende tilgang, stompmusik og smittende
humor oplever børnene, hvordan og hvorfor man
skal sortere sit skrald.
HeartBeat Group består af Morten og Søren Brandt
Monberg og Nils Antonio Kløvedal, der har turneret
siden 2009.
Hvor: Stige Ø, søndag den 12. september, kl. kl. 10.30.

Foto: Pressefoto

Foto: Pressefoto

Show med
Sebastian Klein
til Fjordens dag
Sebastian Klein er kendt som en
underholdende ekspert i både
natur og dyr. Oplev hans sjove
soloshow for hele familien i både
Klintebjerg og Seden Strandby.
Gennem grin og gøgl vil Sebastian Klein gøre os
mere kloge på dyr og natur, og han tryllebinder alle
med hjælp fra levende dyr, gøgl, dans og håbløse
tryllenumre. Der er garanti for fabelagtig underholdning hele showet igennem.
Hvor: Klintebjerg, Klintebjergvej 182, 5450 Otterup,
søndag den 12. september, kl. 12.
Seden Strandby Muslingevej 62, 5240 Odense NØ,
kl. 14.30.

Foto: Birgitte Carol Heiberg
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Vi støtter
Fjordens Dag

Sammen vil vi forbedre
miljøforholdene i Odense Fjord
Som naboer er vi naturligvis interesserede i fjordens tilstand og udvikling.
Derfor er vi gået sammen med en
række andre store fynske virksomheder, institutioner og organisationer.
Sammen ønsker vi at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord.

Fjorden i fokus
Det nye lokale samarbejde giver flere
muligheder for at forbedre vandmiljøet, end når det sker alene gennem
national regulering.

Stige Ø

Søpavillonen

Lokalt forankret samarbejde
Samarbejdet er lokalt forankret og
tæller så forskellige deltagere som
Danmarks Naturfredningsforening,
Odense Kommune, landboforeningen
L&F Centrovice, Lindø Port of Odense,
Odense Renovation, Vandcenter Syd,
SEGES og Syddansk Universitet. Samt
altså Fjernvarme Fyn.
Fjernvarme Fyn ønsker alle en god
Fjordens Dag.

Derfor støtter vi op om lokale initiativer, der kan skabe forbedringer af
vandmiljøet samtidig med, at der tages hensyn til både natur, mennesker,
institutioner og erhverv.

200 gratis tilbud til dig som er ung i Odense
FIND DIN FRITIDSAKTIVITET PÅ UNGODENSE.DK

Dans

Elektronisk musik

Krop &velvære

Håndværk
Iværksætteri & innovation

Sport
Sprog
S.T.E.A.M

Internationalt & rejser
rogram
Ungdomsskolens kursusp
2021 - 2022

design
teknologi
Byens unge

1

& friluftsliv

Kultur
Spis
21

Motor
Musik

Teater

Udflugtsmål og
besøgssteder
HJHansen Genvind
ingsindustri A/S

Marius Pedersen
Havnegade 90, 5000 Odense C
ÅBENT HUS PÅ FJORDENS DAG
Kl. 10.00-15.00
Marius Pedersen A/S er aktiv i omstillingen til
cirkulær økonomi. Deltag i en rundvisning på vores
sorteringsanlæg til pap og papir og se, hvordan affald
bliver til nye ressourcer. Derudover har du mulighed
for at se vores mange biltyper, der dagligt indsamler affald og genbrugsvarer på hele Fyn og hilse på
vores kolleger fra FKS Slamson A/S.
Indgang: Følg anvisning fra Havnegade 90
Se mere på www.mariuspedersen.dk

Havnegade 110, 5000 Odense C
ÅBENT HUS PÅ FJORDENS DAG
Kl. 10-15
Hvad sker der med din gamle bil, cykel, køleskab,
vandhane? Bliv klogere og få syn for sagen hos HJHansen. På Fjordens Dag kan du komme indenfor på
vores plads og få en spændende rundvisning, hvor vi
fortæller om, hvordan en gammel bil eller en ekset
cykel kan blive til nyt jern. Hør også, hvor mange af
jordens ressourcer vi bevarer, og hvordan genvinding
begrænser CO2-udledningen.
Vi udvinder næste generations guld.
www.hjhansen.dk

Fjord & Bælt
Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde
Fjord & Bælt er en kombineret turistattraktion og
forskningsinstitution beliggende ved indsejlingen
til Kerteminde Fjord. Centrets formål er gennem
forskning, udstillinger, skoletjenester og aktiviteter at
formidle livet i de indre danske farvande.
Fjord & Bælt deltager i år ved Boels Bro, hvor der
blandt andet vil være mulighed for at klappe en
krabbe.
Har du i stedet lyst til at opleve havets magi i Fjord
& Bælt i Kerteminde, gives der i dagens anledning
20% rabat på entréen.
www.fjord-baelt.dk

Vikingemuseet Ladby
Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
Kom og besøg museet.
Gratis adgang på Fjordens dag.
Oplev Ladbykongens grav med alle de prægtige
gravgaver – og som noget helt nyt udstilles nu en
rytterfyrstegrav fra Rosenlund ved Langeskov side
om side med kongens. Dertil kommer, at man nu –
udover gravene – kan opleve pragt vikingefund fra
hele Østfyn i udstillingen – der naturligvis også huser
det flotte Ladbytapet – en fortælling om Ladbykongen.
Deltag i gættekonkurrence om vikingernes våben.
Tæt ved fjorden ligger Danmarks eneste vikingeskibsgrav under høj. Her blev en viking gravlagt i sit
store skib for 1000 år siden. Ved bådebroen i fjorden,
lige udenfor muséet, ligger Ladbydragen, en nøjagtig
kopi af skibet i 1:1.

Kajaktur
Start v. Odense kajakklub, Østre kanalvej 12, 5000
Odense C
Tag med på kajaktur på Odense Fjord til nogle af
de øvrige aktiviteter ved fjorden og retur. Medbring
egen kajak, udstyr, mad og drikke samt reserve tøj i
vandtæt pose.
Du skal være klar til afgang kl. 10.00 fra kajakklubben. Du skal have EPP2 og min. kunne ro 10 km.
Turen forventes afsluttet kl. 16.00
Arr.: Odense Kajakklub
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Poetiske
lydvandringer
GUIDEDE TURE
Kan man gå en historie? Det kan du nu!
På Fjordens Dag 12. september kan du komme på
en gratis guidet tur med forfatterne bag Spoken
Word Festivals nye podcastserie ”Poetiske lydvandringer”. Oplev en fortælling folde sig ud i naturen
på din vandretur. Lokale forfattere har skrevet og
indtalt litterære historier knyttet til naturskønne
vandreture på Fyn.

Egensedybet / Bogø
Kl. 10.00 Åbning med velkomsttale.
PRØV SEJLADS
Kl. 10.30–13.00 og 13.30–15.00
Optimistsejlads, nyere TERA joller:
Prøv at sejle alene med kyndige instruktører i
følgebåde.
Sejlads i 2-mands FEVA-jolle:
Prøv en tur sammen med en kyndig instruktør.
Windsurfere:
Prøv en windsurfer efter du har fået instruktion.
2-mands katamaran sejlads med instruktør:
Prøv sejlsportens hurtigste bådtype.
3-mands Yngling sejlads med instruktør
Kajakker:
Prøv en tur, hvor du er helt tæt på vandoverfladen.
Sejlads med sejlbåde:
Få en tur på Odense Fjord med instruktør ombord.
Stand Up Paddle:
Få en prøvetur på de populære SUP-boards
Arr.: Sejlklubben Egensedybet.

LIDT MERE VILD
Kl. 10.30–16.00
Kan vi hjælpe naturen i vores lokalområde?
Lidt om naturen og de vilde hegn.

Fyns Hoved kl. 10-11.30 Guidet tur med forfatter
Anne Katrine Bagai ud i naturen på Fyns Hoved.

FORTÆLLETUR TIL ROMSØHUSET
Kl. 13.00
Fortælletur med forfatteren Bjarne Kim Pedersen
langs diget til Romsøhuset.
Arr.: Hasmark – Egense – Norup lokalråd.

Tilmelding på mail: produktion@spokenwordfestival.dk
Se mødested m.m. på www.spoken.dk

BOGØ PUMPE MØLLELAUG
KL. 10.00-15.00
Billeder og fortælling af historien om Bogø Pumpemølle. Hør om planerne for restaureringen af møllen og
dens betydning for området. Rundvisning ved møllen.
Arr.: Bogø Pumpe Møllelaug

Eneærodde Kl. 13-15 Guidet tur med forfatter
Sanne Flyvbjerg i Enebæroddes smukke natur.

Eller lyt når det passer dig - hent de ”Poetiske Lydvandringer” på Spotify til din næste vandretur. Der er
5 forskellige historier/vandreruter.
Arr.: Spoken Word Festival

BIKESTATION
Der er mulighed for lån af værktøj, lappegrej m.m.
hele dagen.
MAD OG DRIKKE
Helstegt pattegris, vafler, pølser og kage samt kaffe,
øl, vin og vand.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE
Kl. 10.30–16.00
Der vil være aktiviteter på og omkring vandet hele
dagen.
Sejl i Jolle: Prøv at sejle i flere forskellige jolle typer
i sikre og rolige omgivelser med instruktør.
Snobrødsbagning over bål.
Krabbefiskeri.
Krabbevæddeløb.
Tombola med grønne præmier.

Jakob Harrekilde Jensen,
Skovrider på Vigelsø

For mig er der noget særligt ved at komme
til en mindre ø, hvor der ikke er veje og trafik,
og hvor man bare går rundt og oplever. Og
med sin blanding af skov, kyst og strandenge giver Vigelsø tilmed mange forskellige
indtryk og oplevelser. Med båden Lunden i
pendulfart er Fjordens Dag en rigtig fin mulighed for at vise øen frem, og fortælle om
hvordan vi i Naturstyrelsen laver naturpleje
af strandengene og hvordan vi passer skoven. Det er fx nyt for mange, at egeskoven er
specielt designet til at producere frø (agern),
som bliver solgt til planteskoler.

Kom og hør hvad sejlklubben kan tilbyde.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet
INDDÆMNINGEN AF EGENSEFJORDEN
Kl. 10.30–16.00
Udstilling og fortælling om inddæmningerne i
området, der skabte det nuværende Nordfyn.
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Vigelsø
GRATIS SEJLADS MED FÆRGEN ”LUNDEN”
FRA KLINTEBJERG
Vigelsø er den største ø i Odense Fjord og et af Fyns
vigtigste naturområder. I 1990 iværksatte Naturstyrelsen et omfattende naturgenopretningsprojekt på
øen til gavn for bl.a. fuglelivet i fjorden.
På denne fredelige og smukke ø ligger i dag Naturskolen Vigelsø, som er vært for aktiviteterne på øen
på Fjordens Dag.

VIGELSØ NATURSKOLE
Mød naturvejlederne og hør om naturen på Vigelsø.
Hør om VILD MAD og smag på Vigelsøs urter.
Du har også mulighed for at prøve små aktiviteter,
samt låne grej og selv gå på opdagelse.
Arr.: Fjordens Dags naturvejleder
Arr.: Fjordens Dags naturvejleder Rikke Molin og
Jesper Christensen, naturvejleder Nordfyns Kommune.
SALG AF KAFFE, TE OG KAGE
Bag snobrød og andre aktiviteter.
Arr.: Rasmus Rask Spejderne

Færgen ”Lunden” sejler i gratis pendulfart mellem
Klintebjerg og Vigelsø hele dagen. Vær forberedt på,
at der kan være kø, især på havnen i Klintebjerg.
HØR OM DRIFTEN AF VIGELSØ
Naturstyrelsen fortæller om, hvordan strandengene
plejes, om høst af frø fra skoven samt hvilke muligheder der er for friluftsliv på øen. Turene starter
kl. 11, 12.30 og 14 fra Udstillingen ved Fodermesterhuset. En mindre gåtur på ca. 1 time.
Arr.: Naturstyrelsen
OPLEV ØENS FUGLELIV
I fugletårnet syd for Naturskolen vil Kurt Due fra
DOF fortælle om fuglene på Vigelsø.
Hør også mere om det nye naturprojekts
betydning for fuglelivet.
Arr.: Kurt Due DOF
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Vigelsø
Naturskole

Tak,
fordi du er Havnen
”Tænk det vildeste, du kan,
og gang det så med halvanden eller to.”
Carsten Aa
CEO

På Odense Havn dyrkes fremtidens fantastiske, internationale erhvervsmuligheder.
Her skabes hver dag nye forretningseventyr, jobs og grønne kvantespring. God plads,
stærke transportforbindelser og de rette værktøjer til landets førende virksomheder
mødes med vilje, kreativitet og dygtige mennesker. Odense Havn er med til at forme
dit Danmark i morgen. Og som borger i byen er du selv en del af det store potentiale.
Se, hvad Havnen kan!
OdenseHavn.dk
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Oplev Odense Fjord:

Fem fjordtastiske steder
Tag på opdagelse omkring den 13 kilometer lange Odense Fjord, der løber fra den
nordlige del af Odense og ud i Kattegat. Oplev blandt andet Fyns største hede på
Enebær Odde og en losseplads, der er blevet en legeplads på Stige Ø.
Af Mette Pørtner Jensen

Stige Ø
Indtil 1994 fungerede Stige Ø som et affaldsdepot for
Odense Kommune. Derefter blev lossepladsen dækket med ren jord. Siden området blev renset, er det
blevet omdannet til et natur- og aktivitetsområde. Den
inderste del af Odense Fjord er en lavvandet bugt
med mange planter og dyr, som tiltrækker fjordens
fugle, og som er et af Danmarks vigtigste overvintringsområder for sangsvane, knopsvane og blishøne.
Hvis du ikke er kommet for at kigge på fugle, men
i stedet har brug for at få brugt noget energi, er der
også rig mulighed for det på Stige Ø, der byder på
en mountainbike-bane, vandrerute, en legeplads
med store gynger og en cirkeltræningsrute.
Det er muligt at blive i området et godt stykke tid,
for der er både sheltere, som man kan booke på
hjemmesiden www.stigeoe.dk, toiletter, indendørs
brusere, udendørs vandhane, bålplads, et overdækket madpakkehus og en iskiosk, der har åbent hele
sommeren.
Under det bakkede landskab skabes gas, som bliver
udvundet til energiproduktion. Af den grund er det
forbudt at ligge i telt på Stige Ø.
Læs mere www.visitodense.dk.
Stige Ø ligger mellem Odense Kanal og Odense
Fjord. Området opstod i begyndelsen af 1800-tallet,
da man begyndte på udgravningen til kanalen. Dæmningerne, der opstod, blev begyndelsen til Stige Ø.

1

Adressen er Stige Ø, 5000 Odense.

2

Enebærodde
Enebærodde adskiller Odense Fjord fra Kattegat. På
spidsen af odden står det hvide Enebærodde Fyr,
der er 14 meter højt.
Omkring odden går en 12 kilometer lang sti, der
tager dig forbi både løv- og granskov og Fyns største
hede med lyng og enebærbuske, som har givet
odden navnet Enebærodde.
På hjemmesiden www.udinaturen.dk kan du få en
overblik over ruten, der begynder der, hvor vejene
Halshusene og Tygesvej mødes. Her er en stor parkeringsplads. Biler er ikke tilladt på odden.
På odden græsser Galloway-kvæg, mod Odense
Fjord er der fuglereservater, og så er der også en del
hugorme, der soler sig i sandet.
På odden er også en fin sandstrand, men det er
forbudt at bade ved spidsen af odden, for der er
stærk strøm. Derudover er der også gode muligheder for at fiske. For eksempel trækker havørreder
ved højvande ind på en syv kilometer lang fiskekyst
øst mod fyret.
Det er også muligt at opleve odden fra hestevogn.
Læs mere om sådan en tur på www.visitnordfyn.dk.
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Klintebjerg Havn
Fra lystbådehavnen Klintebjerg Havn er der udsigt
til Odense Fjord og Vigelsø. Det er Klintebjerg
Baadelaug, der bestyrer den lille, private havn, som
ligger på den nordfynske side af Odense Fjord.
Faktisk var Klintebjerg Havn engang den største
i fjorden, for inden den første udgave af Odense
Kanal kom til i 1804, fungerede Klintebjerg som
udskibningshavn.
På en guidet tur med lokal guide kan man blive klogere på området, som også har huset et treetagers
pakhus, som blandt andet var toldsted, eddikebryggeri og skalleværk, der solgte knuste muslingeskaller. Man kan booke en guidet tur for 50 kroner på
hjemmesiden www.visitnordfyn.dk.
Fra Klintebjerg Havn kan man på fem minutter sejle
til Vigelsø med den lille båd Lunden hver anden
søndag frem til efterårsferien. Læs mere om pris og
tid på www.fjordensdag.dk.
Adressen er Klintebjergvej 192, 5450 Otterup.

4

Naturreservatet
Ølundgård-Lammesø
De inddæmmede naturområder Ølundgård, Lammesø og Firtalsstranden er rige på fugleliv og planter.
Områderne er en del af det store område langs
med Odense Fjord, der blev inddæmmet i løbet af
1800-tallet, hvor den tidligere fjord blev til landbrugsjord. Flere oversvømmelser endte dog med at
ødelægge afgrøderne og inddæmningerne.
I stedet opstod en ny idé. Aage V. Jensen købte
Ølundgård-inddæmningen i 1997 og begyndte at
genskabe vådområdet, så det i dag strækker sig over
158 hektar. Genskabelsen har resulteret i, at Ølund,
Firtalsstranden og Lammesø er blevet Fyns vigtigste
yngleområder for vadefugle og rasteplads for blandt
andet grågås og lille kobbersneppe.
Vil du ud for at kigge på fuglelivet, er der parkeringspladser, stier og to fugletårne.
Adressen er Lammesøvej 11, 5450 Otterup.

5

Munkebo Bakke og Boels Bro
Munkebo Bakke er et udflugtsmål i sig selv. Bakken er 58,4 meter høj og
blev dannet i istiden af materialer fra Kertinge Nor, og i vikingetiden havde
bakken en strategisk betydning som vagtpost.
På Loddenhøjen er der i 1993 bygget et tårn i stedet for et udsigtstårn
fra 1890’erne. Muren har den lokale kunstner Finn Bjørnholdt dekoreret
med kakler om Munkebo. Tårnet har ingen døre, så det er muligt at nyde
udsigten året og døgnet rundt. Fra tårnet har man en fantastisk udsigt over
Odense og Kerteminde Fjord.
Ved foden af Munkebo Bakke ligger den lille havn Boels Bro, som har tilknyttet et bådelaug af samme navn. Havnen blev etableret i 1960’erne, da
erhvervsfiskere - der i mere end 100 år havde haft landingsplads på Lindø
- blev gjort hjemløse. Det skete i forbindelse med at A.P. Møller købte øen
og anlagde dokker og høje haller til Lindøværftet. På den måde opstod
Boels Bro, også selv om der kun var få erhvervsfiskere tilbage. I dag har
flere fritidsfiskere base ved den lille havn, hvor man også kan tage et kig
på et par gamle kampestensmurede redskabshuse med stråtag, som
menes at være opført i 1834.
Det er muligt at bestille en rundvisning om Munkebo Bakke på cirka en
times varighed til en pris af 10 kroner pr. person.
Læs mere på www.visitkerteminde.dk og www.odensefjord.dk.
Adressen er Loddenhøj Alle, 5330 Munkebo.
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zirkel

Skrald eller genbrugsfund?
På Fjordens Dag 2021 kan du møde
Odense Renovation og det nye
genbrugsunivers, Zirkel. Her kan du
blive klogere på sortering, genbrug
og genanvendelse. Du kan også høre,
hvordan Odense Renovation arbejder
med cirkulær økonomi - både gennem Zirkel og i det daglige arbejde.

zirkel

Zirkel
Højvang 40 - 5270 Odense N
www.butikzirkel.dk

Genbrugsuniverset Zirkel
På Højvang 40 i Næsby ligger Zirkel.
I butikken sælger vi de ting, som er
blevet afleveret til genbrug på Odenses genbrugsstationer. Samtidig huser
Zirkel et stort fælleslager med de
humanitære organisationer – dét er
hjertet og kernen i huset. Kom og hør
mere om konceptet og tankerne bag
genbrugsuniverset.

Affaldssortering i Odense
I 2020 afsluttede vi udrulningen af
den nye affaldsordning, hvor alle
Odenses borgere fik mere sortering.
Affaldsbranchen er under konstant
udvikling, og allerede nu er der endnu
mere på vej. Kom og hør om fremtiden for Odenses sortering og bliv
klogere på, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det.

