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En stor tak til alle, der har bidraget med planlægning og praktisk gennemførelse
af Fjordens Dag 2021. Arrangementet kunne ikke gennemføres uden et

FORDORD
I 2020 blev Fjordens Dag aflyst pga. COVID-19, og planlægningen af 2021 var
længe usikker. Men det lykkedes, og arrangementet blev afholdt for 30. gang
søndag, den 12. september 2021 kl. 10-16 langs Odense og Kerteminde fjorde.
Det foregik som sædvanligt i tæt samarbejde med de tre fjordkommuner;
Nordfyns, Odense og Kerteminde. De fire hovedaktivitetssteder var Seden
Strandby, Stige Ø, Klintebjerg og Boels Bro. Derudover var flere aktivitets- og
besøgssteder koblet på eventet.
Foreningslivet, institutioner, interesseorganisationer, særlige foredragsholdere
og privatpersoner med noget på hjerte i forhold til Natur, miljø, sundhed og
kulturhistorie havde mulighed for med inddragende aktiviteter, at få deres
budskab ud og samtidig give dem en god oplevelse. Arrangementet er gratis for
både aktører og de besøgende.

omfattende samarbejde mellem de tre kommuner og de lokale frivillige i
Koordinationsudvalget, der er med til at planlægge, og står for det praktiske
arbejde på dagen. Tak til alle de foreninger, institutioner og dele af erhvervslivet,
som er med til at give dagen indhold i form af aktiviteter og oplevelser til de
besøgende.

Fjordens Dag har fokus på de naturnære oplevelser og trækker tusindvis af
besøgende ud til fjorden ved fire hovedaktivitetssteder og en række udflugtsmål
Vejret var med os og eventet var godt besøgt på trods af at mange private fester
og store events var rykket til primo september bl.a. Royal Run med kongeligt
besøg i Odense. Der skønnes at have været ca. 28.000 besøgende.
Arrangementet er for mange forbundet med en fast tradition.

Indtægterne, der danner rammen for dagen, skabes af de tre kommuner og
private sponsorer - uden dem ville der heller ikke være en Fjordens Dag.
Fjordens Dag opstod på baggrund af det dårlige ry, Odense Fjord havde fået som
følge af den megen forurening. Odense havde vendt ryggen til fjorden, og
initiativtagerne ønskede at skabe aktiviteter, som kunne lokke borgerne ud til
fjordområdet. Man allierede sig derfor med foreningslivet og institutioner
omkring fjorden, og skabte et éndagsarrangement med aktiviteter indenfor
friluftsliv og kultur.

På de følgende sider har vi forsøgt at give et stemningsbillede fra
aktivitetsstederne. Dette er ikke en fuldt dækkende beskrivelse af alle de
aktiviteter og aktører, som kunne opleves på dagen.
Hvis man ønsker at se det komplette program, kan det ses på hjemmesiden:
Fjordens Dag program 2021.pdf
Rapporten indeholder også de nøgletal og potentielle udviklingsområder, der skal
være vores arbejdsredskab i det fremtidige arbejde med tilrettelæggelsen af
arrangementet, så vi fortsat sikrer at arrangementet er relevant for de
besøgende.
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En aktiv dag ved fjorden

NORDFYNS KOMMUNE

Borgmester Morten Andersen åbnede dagen, og et var en fornøjelse at se alle de
glade mennesker kaste sig ud i aktiviteterne på trods af Covid-19.

Den idylliske, Klintebjerg Havn sammen med de grønne arealer ved Klintebjerg
Efterskole og den skønne udsigt til Vigelsø, satte rammerne for den 30. udgave af
Fjordens Dag. Stedet bød sammen med Naturskolen Vigelsø og Egensedybet på
en bred vifte af aktiviteter, der alle kredsede om det gode liv med naturen og
fjorden som omdrejningspunkt.

Lunden sejlede hele dagen i
pendulfart og fragtede 400
personer gratis over til Vigelsø.
Der var hele dagen kø på
bådebroen for at komme til den
skønne ø. På Vigelsø formidlede
Naturvejlederen fra Nordfyns
kommune og Fjordens Dags
Naturvejleder sammen med Naturstyrelsen og DOF øens skønne natur, fugleliv
og spiselige planter. Fugletårnet på den sydlige del af øen var udgangspunkt for
DOF’s formidling af fuglelivet. Naturstyrelsen fortalte på guidede ture om
naturplejen og forvaltningen af øen. De to Naturvejledere gav smagsprøver på de
vilde urter, der vokser på øen under temaet VILD MAD og man kunne låne grej til
at udforske naturen på øen.

Natur, miljø, sundhed og kulturhistorie er de bærende overskrifter, på en dag der
på trods af sin alder, stadig er relevant og vedkommende for børn og voksne,
friluftsfolk og dem som går med en indre kratlusker i maven, der venter på at
springe ud. Dagens sammensætning af aktører og aktiviteter er med til at
understøtte brandingen af Nordfyns kommune som Danmarks bedste
friluftskommune, aktiviteterne er med til at sætte en tyk streg under strategien
Fri.Luft.Liv, ved at føre de besøgende sammen med de ca. 60 lokale foreninger,
kulturinstitutioner og aktører der gennem” hands on” aktiviteter får vist frem,
hvad det er muligt at bruge kommunens natur til, på en nærværende og
inkluderende måde. Enkelte aktører havde i år meldt afbud – mange foreninger
har haft svært ved at mødes i coronatiden og koordinere dagen, og mange har
privat rykket fester
og konfirmationer,
så det for nogen var
en udfordring at
skaffe frivillige til
dagen. Men det var
samlet set et fint
aktørantal. Vi håber,
at vi næste år kan
vende tilbage til
normalen.

Sebastian Klein var årets hovednavn
og hans show tog udgangspunkt i hans
bog ”100 mest truede dyr”. Han er
kendt for sine utallige udsendelser på
tv, hvor han med begejstring og
engagement har og stadig formidler
om vores forunderlige natur. Han
leverede et super show, der var
underholdende og samtidig gav stof til
eftertanke. Hans medbragte
pythonslange nåede at blive berørt af en del børnehænder andre betragtede
slangen på behørig afstand. Han gav sig tid til både før og efter showet at alle der
ville, fik mulighed for at få en selfie eller signeret en medbragt bog.

Til sammen trak de nordfynske lokationer min 15.000 af huse og ud til en aktiv
dag ved fjorden i et helt fantastisk vejr. Det resultat er vi godt tilfredse med taget
i betragtning at mange private fester og store events var rykket til primo
september bl.a. Royal Run med kongeligt besøg i Odense.

Et vigtigt element for os er at de besøgende får mulighed for at få aktiveret så
mange sanser som muligt, når de besøger den enkelte aktør, og de skulle gerne
tage hjem med oplevelsen af at have været en del af et større fællesskab. De
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mange udfoldelsesmuligheder den Nordfynske natur byder på er blevet
formidlet gennem aktiviteter, der er foregået både til lands, til vands og i luften.
Alt sammen bliver til på baggrund af en perlerække af foreninger, offentlige
institutioner og andre ildsjæle som sætter pris på lokalt området og dens
muligheder.

måde og ved at besøge dem alle kunne man få et lille hint om, hvordan det står
til med helbredet eller inspiration til at støtte pårørende. Udover det fysiske
helbred, så er det mentale lige så vigtigt. Set i
lyset af, at der mange som går ned med
stress, så er det en fornøjelse at have aktører
med, som kan være med til at sætte spot på
netop mental sundhed.

Fjordens Dag er også et udstillingsvindue for mange af kommunens foreninger,
potentielle borgere kan ved et besøg få et fornemt indblik i, hvad man kan kaste
sig ud i, hvis man bosætter sig. Og man møder dem, der bor i
området/kommunen i forvejen, da det er lokale, der står for aktiviteterne.

Bevægelse i fællesskab med andre er også en
vigtig faktor, for et godt og sundt liv. Der var rig mulighed for at få bevæget
kroppen både på vandet og ikke mindst på land. Ridning, fodbold, basketball,
gymnastik, sejlads med kajak og SUP-Board. Disse aktiviteter var i den grad med
til at få gang i kredsløbet og give lidt sved på panden - og samtidig introducere de
lokale sportsforeninger.

Områdets vilde urter og mulige anvendelse blev vist frem, så når man på sin
næste tur ud i det grønne for eksempel kunne samle urter ind til den lækre
kryddersnaps, man havde smagt på dagen. De vilde bier og deres betydning for
både for os mennesker blev hele tre steder formidlet på forskellig vis, så vi kan
blive ved med at have noget at sanke til det vi sætter på bordet.

At udfolde sig kreativt, fordybe sig og lære noget nyt, er en faktor i det at opnå
god livskvalitet og holde gang i de små grå. AOF viste en del af deres
aftenskoleprogram frem. Her er der rig mulighed for at blive udfordret på
håndværk eller mere teoretiske emner. Nordfyns Billedskole var med for første
gang, de havde fokus på det at tegne og male i naturen.

Nordfyns Gymnasium, SDU Biologisk Institut og Miljøstyrelsen Fyn tog de
besøgende med under overfladen for at vise livet i fjorden og dermed sætte
fokus på miljøtilstanden. Gymnasiet havde lånt Fjordens Dags Krible Krable trailer
så man selv kunne deltage i undersøgelserne. Livet i fjorden er udgangspunkt for
de fugle, som er der hele året
og dem som kommer forbi på
træk. Man kunne med DOF’s
teleskoper ved selvsyn opleve
den store variation af fugle,
der findes i området - nogen
var så endda så heldige at se
havørnen.

Her i coronatiden satte de to lokalhistoriske foreninger fokus på både 300 års
hospitalshistorie fra egnens gods hospital og fejrede 100 året for Acton Friss og
Johannes Larsens besøg på Vigelsø i forbindelse med deres rundtur med Rylen.
Stenklubben og amatørarkæologerne havde snuden i
sporet i forhold til fortiden, både den der involverer
mennesker og de ting der er skabt geologisk.
Både Visit Nordfyn, Skovløkke Lokalråd og Fri.Luft.Liv
lokkede de besøgende med konkurrencer eller
muligheden for at lave et insekthotel. Det var også
inspiration til, hvordan man som borger kan gøre
villahaven vildere. De fik derved også præsenteret
Nordfyns mange muligheder for skønne naturoplevelser
og lokalområdets kvaliteter med sigte på at kunne
tiltrække nye tilflyttere og turister.

Jægerne, lystfiskerne,
spejdere, efterskolen og den lokale SUP- board klub gav deres bud på, hvad
området også kan bruges til. Naturfredningsforeningen og FGU lavede
fuglekasser og formidlede vigtigheden af at sikre rede steder for småfuglene.
Sundhedsteltet er med til at sætte fokus på de ting, som vi alle bør have fokus på
i en travl hverdag. De forskellige patientforeninger kan mødes på en uformel
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I Egensedybet havde sejlklubben sat en masse grej i vandet, så alle der havde lyst
til at prøve kræfter med forskellige bådtyper og discipliner indenfor sejlsporten.
Var man mere til fordybelse kunne man høre egnes historie, både om
inddæmningen, pumpemøllen og Romsøhuset havde på udvalgte tidspunkter
fortællinger om egnens historie. Klubben serverede helstegt pattegris med
tilbehør og til dessert kunne der købes vafler.

Tilgængelighed – Fjordens Dag tiltrækker en bred vifte af borgere på tværs af
generationer og interesser. Der er aktiviteter for alle, det er gratis, dette gør at
det muligt for alle at deltage uanset indkomst.

I Klintebjerg var der også rig mulighed for at få noget godt til ganen, både i form
af smagsprøver og havde man lyst mere, serverede efterskolen forskellige former
for sandwich, kaffe og kage i deres café. Hos spejderne og 4H både på vafler og
pandekager. Bådelauget havde startet den store grill op. Jægerne havde
vildtgryde og var man mere til fisk, så
var der friskrøget havørred hos
lystfiskerne.

Et blomstrende kultur- og fritidsliv bliver vist frem i den bredde der er af
aktiviteter de deltagende aktører udbyder.

Livskvalitet - Dagen er med til at give et bud på hvor borgerne kan opnå
livskvalitet, viden og dannelse. Der er fokus på et aktivt og sundt liv og lærerige
oplevelser.

Turisme - Fjordens Dag trækker hvert år 10-15.000 besøgende ud til Klintebjerg.
Det er både lokale fra Nordfyn og turister fra hele Fyn.
Fjordens Dag understøtter også kommunens Naturpolitik - Nordfyn Fri.Luft.Liv.
Der er på dagen i høj grad fokus på
naturen og miljøet i og omkring
Odense Fjord og opfordrer borgerne til
at have fokus på at passe på naturen men handler også om at benytte
naturen, samarbejde og formidling af
natur-og kulturoplevelser.

Mangfoldigheden af aktiviteter
beviser at Nordfyns Kommune
rummer et pulserende og aktivt
kultur- og fritidsliv for alle uanset
alder og fysiske formåen.

Sidst men ikke mindst understøtter
Fjordens Dag i høj grad Nordfyns
Kommunes brandingstrategi om at
være Danmarks bedste friluftskommune for familier.

Nordfyns kommunes strategier
Fjordens Dag er i god overensstemmelse med mange af politikkerne og
strategierne i Nordfyns kommune bl.a. Kultur- og fritidspolitikken.

Besøgende fra hele Fyn kommer ud og oplever Klintebjerg og Egensedybet ved
fjorden og bliver præsenteret for et væld af natur- og friluftsaktiviteter, som kan
dyrkes i kommunen. Samtidig står lokale aktører, foreninger og lokalråd klar og
fortæller om de mange muligheder i området.

Aktive børn og unge – Fjordens Dag tiltrækker rigtig mange børnefamilier og
giver dem inspiration til et væld af de fritids- og friluftsaktiviteter, der udbydes i
lokalområdet. Hele eventet er bygget op om glæden ved et aktivt liv.

Det praktiske

Udvikling af aktiviteter og fællesskaber – Fjordens Dag styrker
fællesskabsfølelsen i lokalområdet, når mange lokale aktører mødes på dagen.

Forholdene var gode og arrangementet forløb med stor tilfredshed fra såvel
aktører som besøgende.

Den nordfynske kulturarv – lokale museer, lokalhistorisk arkiv og lokale
foreninger sætter fokus på den lokale kulturarv.

Teltene var lejet udefra. Pga. stor aktivitet havde teltleverandøren hyret en
underleverandør og det affødte en del knas i koordineringen af opsættelse af
telte. Men det blev løst, og var ikke noget der påvirkede kvaliteten på dagen.

Samarbejde - Der er samarbejde mellem professionelle og amatører/frivillige,
kultur/fritid og aktører i lokalområdet, og på tværs af kommunerne
5
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weekenden. Besøgstallet på omtrent 4.500 var set i det lys meget
tilfredsstillende.

KERTEMINDE KOMMUNE
Fjordens Dag 2021 blev afviklet for 30. gang i et for årstiden godt vejr. Eventen
ved den hyggelige gamle bådehavn Boels Bro med udsigt til fjord og Lindø
Terminalen blev godt besøgt, hvilket viser os, at den stadig er relevant og
vedkommende for mange.

En aktiv dag
Et vigtigt element for os er at de besøgende får mulighed for at få aktiveret så
mange sanser som muligt, når de besøger den enkelte aktør, og de skulle gerne
tage hjem med oplevelsen af at have været en del af et større fællesskab. De
mange udfoldelsesmuligheder den lokale natur byder på er blevet formidlet
gennem aktiviteter. Alt sammen bliver til på baggrund af en perlerække af
foreninger, offentlige
institutioner og andre
ildsjæle som sætter pris på
lokalt området og dens
muligheder.

Natur, miljø, sundhed og kulturhistorie er de bærende overskrifter, på en dag
der på trods af sin alder, stadig er vedkommende for børn og voksne, friluftsfolk
og dem som går med en indre kratlusker i maven der venter på at springe ud.
Der er en rigtig god opbakning af dagen fra de lokale foreninger, institutioner og
andre ildsjæle, der deltager som aktører. Enkelte aktører havde i år meldt afbud
– mange foreninger har haft svært ved at mødes i Corona tiden og koordinere
dagen, og mange har privat rykket fester og konfirmationer, så det for nogen var
en udfordring at skaffe frivillige til dagen. Men det var samlet set et fint
aktørantal. Vi håber, at vi næste år kan vende tilbage til normalen.

Dagen er en fest dag for
børnene, da mange
aktiviteter er rettet mod at
aktivere den yngre del af de
besøgende. Trækplasteret i år var Cirkus Fyr og Flamme, der igen trak mange
familier til Boels bro, og leverede to velbesøgte forestillinger for de mindste.
Troldmanden og spejdernes lejr sikrede, at der var nogen til at passe
udstillingerne i de øvrige telte lørdag aften og nat. På dagen kunne man bage sit
eget fladbrød på bålet hos spejderne og male på sten – og snuse lidt til
spejderlivet hos den lokale gruppe.

Dagen er et oplagt udstillingsvindue for det lokale foreningsliv, både for de
lokale borgere men i høj grad også for dem som lige er flyttet til kommunen, eller
for dem som evt. tænker på at bosætte sig i ”Haven ved havet”.

Munkebo Fodslaw gik fra Boels Bro, med
besøgende som en del af indvielsen af
den nye vandresti, langs udbygning af
Lindøterminalen. Den officielle og
obligatoriske klipning af snor foregik kl.
11.00. Det var også muligt at besigtige
området fra havsiden med turbåden
Kirstine, der sejlede ture hele dagen.

I år var der konkurrence både fra ”NU- festival” på Lundsgård, Broløb over
Storebælt, fredag og lørdag, søndag var der Royal Run i Odense og Høstmarked
på Sanderumgård. Så der var en del større ting som folk kunne deltage i løbet af
6
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Naturen og dens mange facetter blev udfoldet af
en bred vifte af aktører. Der var smagsprøver på
kryddersnaps og gode råd til det selv at fremstille
den af sankede urter. Dyrkning af tang og
muslinger er med til at rense Kerteminde Fjord og
hos Kerteminde Maritime Havhaver kunne der
duftes, føles og ikke mindst smages på havets
frugter. Fjord og Bælt havde med deres
rørebassin med krabber og søstjerner og
aktiviteter i vandkanten fokus på livet i fjorden.

Når man færdes på vandet, er det godt at kunne blive reddet, hvis man skulle
komme i nød. Søredningstjenesten Bregnør holdt ”mand overbord” øvelse i
havnebassinet ved Boels Bro. De fik vist vigtigheden af deres tilstedeværelse og
gav gode råd om sikkerhed til søs.
At have et kæledyr måske en hund, kan også være et glimrede supplement til at
holde kroppen og sindet i balance. Der var rig mulighed for at få en snak om
hunde og evt. prøve den opstillede bane af med sin firbenede følgesvend. Der var
også råd at hente hvis man skulle til at anskaffe sig en hund.
Kreativitet og fordybelse og det at skabe noget med egne hænder om det er
kunst eller kunsthåndværk er i den grad også noget der har positiv indvirkning på
livskvaliteten. Johannes Larsen Museet
havde i deres telt åbnet for kunstens
verden, med et tegne- og malerværksted.
Under kyndig instruktion af museets
formidlere fik man inspiration til at tegne og
male i naturen.

Bibliotekerne i kommunen havde i år fokus på
”sten” både den geologisk udgave og dem der bærer navnet. Spejdernes lejrplads
gav mulighed for at prøve at bage fladbrød over bål og lære at folde en kop.
Bier skal der til, hvis man ønsker honning, og her kunne man komme helt tæt på
bierne og høre mere om det at holde bier selv. De er selvfølgelig også
nødvendige, hvis man vil have noget at sanke, til sin kryddersnaps, både de vilde
bier og dem man avler er vigtige. Tips til at lave sin egen kryddersnaps kunne
man selvfølgelig også få hos drambryggerne.

Kunst var der også masser af i Galleriteltet.
Her udstillede lokale fynske kunstnere
skønne værker inspireret af naturen. Der var
ligeledes udstillet et udpluk af de
plakatforslag, som var blevet indsendt i
årets plakatkonkurrence. Vinderen af årets konkurrence fik overrakt præmien af
borgmester Kasper Ejsing Olesen

Det gode liv omfatter både den fysisk og mentale sundhed, begge dele skal
holdes vedlige. På Fjordens Dag er det muligt at få en snak om begge dele ved
Kerteminde Kommune og Diabetesforeningen. Det er bedre at være på forkant
og forebygge.
Fællesskab er vigtigt. I Frivilligcenter Kerteminde og hos
Munkebo Kulturhus er det muligt at møde andre med
samme interesse og blive en del af et større fællesskab.
Munkebo Fodslaw er vandremotion med
naturoplevelser under venskabelige former. Motion og
hygge kan man ikke få for meget af. Børnene kunne hos
DUI leg og virke gav mulighed for at være kreativ, enten
ved at lave egen badge eller at få en airbrush
tatovering.

Munkebo Kulturhus og Kerteminde husflid gav de besøgende mulighed for at
prøve gamle håndværk. De havde begge et bredt udpluk af de aktiviteter med,
som det er muligt at arbejde med i deres regi. Bl.a. træarbejde, smedning,
tekstilhåndværk, strikning for blot at nævne nogen af aktiviteterne. Knivi, en lokal
knivmager viste sine håndlavede knive frem og gav beredvilligt tips og tricks til
hvordan man selv kunne komme i gang med at lave knive. Det samme gjorde sig
gældende for modelskibsbygning. Alt sammen aktiviteter, der kunne give
inspiration til at dyrke en ny hobby i fællesskab med andre.

7
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På toppen af Munkebo Bakke var der guidede ture med historier fra istid, vikingeog til nutid. Der var her man kunne få et indblik i den rige historie, som er en del
af egnen og betydningen af at være det højeste punkt rundt om Kertinge Nor og
Odense fjord.

er det med til at skabe tryghed og udvikling, der i sidste ende skaber holdspillere,
der er glade og livsduelige.
Alle aktørerne på Fjordens Dag kan på hver deres måde være med til at
understøtte, det at fremme sundhed og forebyggelse. Både den mentale og
fysiske del af livet. De lægger op til både at være kreative i samspil med andre,
indgå i sociale relationer og derved skabe netværk.

Munkebo Miniby holder også til på Munkebo bakke her kan man opleve
opførelsen af byen som den så ud før 1959. Til Fjordens Dag var der fri entré i
minibyen og ved Boels Bro blev der vist hvordan husene bygges.

I år lykkedes det desværre ikke at få nogen af folkeskolerne involveret som aktør.
Der var en god opbakning fra skolernes side i forhold til at promoverer
arrangementet ved at hænge vores plakater op. I 2022 vil vi gøre endnu et forsøg
på at få inddraget en eller flere af kommunens skoler eller forældregrupper som
aktører ved Boels Bro.

Veteranbilklubben gav mulighed for at sparke dæk, da de gæstede Boels Bro kl.
14., de kom fra den anden side af fjorden, nemlig Klintebjerg. De mange
forskellige biler giver et historisk indblik i hvordan vognparken har udviklet sig
gennem tiden.
Ladbyskibet og Fjord & Bælt er aktive både i Boels Bro og hjemme hos dem selv
på museet og det er til nedsat entré pris. Det er to gode samarbejdspartnere,
som vi skal holde fast i.
Bregnør Havn holdt igen i år åbent hus, det er en hyggelig lille havn at besøge.

Kerteminde Kommunes strategier
På Fjordens Dag møder børnefamilier, tilflyttere og potentielle borgere de lokale
foreninger, institutioner og repræsentanter for kommunen til en aktiv dag, hvor
det er muligt at få et indblik i, hvad der rør sig i kommunen. Alle aktiviteterne er
på forskellige måder inddragende og
involverende.

De natur- og kulturværdier, der er omkring fjorden, bliver på dagen fremvist til de
besøgende. Der bliver formidlet med engagement og entusiasme, og det er med
til at skabe en fælles identitet og rodfæstethed, når man har kendskab til sit
lokalområdes historie og muligheder for naturoplevelser. Aktørerne synliggør
områdernes rekreative potentiale for de besøgende og gør det nemt at møde de
lokale foreninger, hvor man kan komme i kontakt med ligesindede.

Fritidslivet og de fællesskaber, det er
muligt at blive en del af, er med til at
udvikle barnet eller den unge til
livsduelige medborgere. Disse er også
med til at danne og udvikle barnets
sociale kompetencer, når de er medlem
af et forpligtende fællesskab. Når børn
og unge møder voksne frivillige,
professionelle, forældre og lokalsamfundet, som er med til at drive foreningerne,

Fjordens Dag er et udstillingsvindue for de lokale foreninger og institutioner og
derved bliver dagen også en understøtning af frivilligt initiativ, der er det
bærende i mange foreninger.
Tre af kommunens museer er repræsenteret, Johannes Larsen, Fjord&Bælt og
Ladbyskibet. Dette er med til at give en vis tyngde og er med til at sætte den
lokale historie i perspektiv.

8

Fjordens Dag rapport 2021

Denne mangfoldighed af aktører, der er aktive på dagen, er direkte eller indirekte
med til at sælge lokalområdet som et sted, hvor der er et levende kultur- og
fritidsliv, hvor det er muligt at udfolde sig på mange forskellige måder og derved
opnå at kunne leve et aktivt og godt liv fyldt med gode oplevelser i fællesskab
med andre.

En del af de faste aktører havde
desværre meldt afbud i år pga. COVID19 og problemer med at skaffe
frivillige til dagen. Men det lykkedes
os at skaffe en række ny aktører, så
det alligevel endte med en god dag
med mange aktiviteter. Og det gav en
del fornyelse til dagen.

Det gør det dermed attraktivt at bosætte sig i området og gøre brug af dets
muligheder.
Det praktiske
Forholdene var i top med en nyrenoveret havn, og arrangementet forløb godt
med stor tilfredshed blandt såvel aktører som besøgende.

Odense Skoleorkester var sammen
med medlem af By- og
Kulturforvaltningen Anders W. Bertelsen på traditionsrig vis med til at starte
dagen i Seden Strandby.

Bortset fra Cirkusteltet og spejdernes var alle telte lejet udefra og samarbejdet
med teltleverandøren fungerede upåklageligt.

Cirkus Flik Flak havde medbragt ethjulede cykler, stylter og en masse grej man
kunne jonglere med, og både børn og voksne prøvede dagen lang kræfter med
cirkuslivet. Det var inddragende cirkus, når det er bedst. Var man mere til en rolig
start på dagen indbød Yogistii til morgenyoga i vandkanten.

ODENSE KOMMUNE
I Odense holdes Fjordens Dag på to lokationer: Stige Ø og Seden Strandby. Det
var en weekend hvor der var hård konkurrence om de besøgende med bl.a. Royal
Run i Odense med kongeligt besøg og Høstmarked på Sanderumgård. Så der var
en del større ting som folk kunne deltage i løbet af weekenden. Mange private
events som f.eks. konfirmationer var også rykket til primo september. Det kunne
mærkes på besøgstallet på de odenseanske lokationer. Så vi nåede desværre ikke
helt samme deltagerantal som i 2019. Estimeret nåede vi ca. 2.500-3.000
besøgende på Stige Ø – Sebastian Klein var dog et godt trækplaster i Seden
Strandby, så der nåede vi næsten tidligere år med 3-4.000 besøgende. Men taget
den hårde konkurrence med royalt besøg i betragtning, er vi godt tilfredse.

Sebastian Klein var hovednavn på dagen og underholdt om eftermiddagen børn
og voksne med sit sjove soloshow, der inddrog børn og voksne og gjorde os alle
klogere på naturen på hylende morsom måde.

Seden Strandby
Seden Strandby er et hyggeligt græsklædt område idyllisk
beliggende, omgivet af træer og buske i den indre del af
fjorden, og med et malerisk view ud over vandet. Et rigtigt
familievenligt sted med. Disse kvaliteter ville være
ukendte for mange, hvis ikke Fjordens Dag lokkede dem
derud én gang om året.
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Seden Menighedsråd havde flyttet søndagens gudstjeneste ud i det fri med
udsigt til havet. Temaet for årets friluftsgudstjeneste var naturen og de
udforinger, vi står overfor i forhold til klima og biodiversitet.

smedje, læder-/perleværksted og madlavning på bål i den
hyggelige middelalderlejr.
Ungdomshusets Café, 4. Sct. Georgs Gilde og FDF Skibhus
sørgede for et lækkert udbud af forplejning på dagen.

Mellemfolkeligt Samvirke satte også
fokus på klimaet med quizzer og
smagsprøver på vegansk chokolade. Og
Ungdomshusets STEAM 365 Bus
inviterede børn og voksne til at tage
vandprøver og undersøge kvaliteten af
vandet i fjorden i samarbejde med
forskere. Odense Kommune gav
rundvisninger i området og fortalte om
kommunens indsatser for
klimaforandringer ved fjorden, biodiversitet og strandtudsens tilbagevending til
området. Aktiviteterne er med til at sætte fokus på miljøet i fjorden og gøre folk
bevidste om hvilke miljøindsatser er er i gang i området og inspirerer folk til selv
at blive mere miljøbevidste.

Fjordens Dag styrker fællesskabsfølelsen i lokalområdet,
når de lokale aktører mødes på dagen og lokalområdets
aktivitetsmuligheder præsenteres for beboerne.
Stige Ø
Samarbejdet med Miljøets Folkemøde i 2019 viste os, at det var et område, der
virkelig interesserede de besøgende. Desværre har Miljøets Folkemøde ikke
ønsket at fortsætte samarbejdet og ser ikke længere ud til at være aktive. Men
derfor har vi valgt fortsat at have ekstra fokus på miljøaktiviteter på Stige Ø og
det har i år tiltrukket en lang række nye aktører. Som gammel losseplads
omdannet til rekreativt område, er Stige Ø en perfekt ramme til at rumme både
miljø og naturaktiviteter sammen med sundhed og kultur. Vi fik en lang række
lokale aktører og ungdomsorganisationer involveret suppleret med
landsdækkende foreninger.

Man kunne også smage på naturen og samle urter til sin egen dram hos
Viemosens Drambryggerlaug. Fyns Laksefisk fortalte om arbejdet med udsætning
af ørreder i fjord/å, og deres rørebassin var som altid populært. Og
Sportsfiskerklubben & Fiskeskolen stod klar med fluebinderværksted og tips til
fiskeri. Hos spejderne fra FDF Skibhuskvarteret kunne man snuse til spejderlivet
og bage pandekager på bål.

Dagen blev slået i gang til rytmiske toner på genbrugsmaterialer, da den lokale
stomp gruppe Heartbeats Group opførte forestillingen Lods Hans. Med rytmisk
stomp på genbrugsmaterialer og en fræk og moderne omskrivning af eventyret
om Klods Hans fik børn
og barnlige sjæle lært,
hvordan man skal sortere
sit affald. Det var i
sandhed et eventyr med
skrald i. Og budskabet
om, at når vi ser kreativt
på affald så bliver det en
ressource, blev formidlet
til fængende rytmer.
Både børn og voksne blev

Fjordager Linedance bød op til dans og Fjordager IF viste
deres mange aktiviteter frem og man kunne prøve både
stigegolf og mygolf.
Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening og Seden
Lokalhistoriske Arkiv viste historiske billeder fra
lokalområdet – bl.a. om Seden Skydebanes udvikling fra
militærområde til naturperle. Saxen og de gode folk
havde slået lejr på området og der var gang i både
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inddraget i forestillingen og spillede musik på skrald.

Dansk Vegetarisk Forening Fyn satte også fokus på klimaet og gav lækker
inspiration til at spise mindre kød i hverdagen. Stop Spild Lokalt Odense
supplerede fint med inspiration til at reducere madspild og delte poser med
overskudsvarer fra supermarkeder ud.

Hos Plastic Change kunne man blive
klogere på problemet med
plastikaffald i naturen, og deltage i
en affaldsindsamling på Stige Ø og I
Halmhusets Plastlab on wheels
kunne man selv prøve at omsmelte
plastik til nye genstande og se
affaldet som en ressource. Den
lokale bæredygtige virksomhed
Vain Dane viste også hvad affald
kan bruges til med sin kollektion af
sportstøj produceret af nylongenbrugsmaterialer som fiskenet og gulvtæpper.
Her fik de besøgende desuden indblik i, hvad det vil sige at starte en bæredygtig
virksomhed.

Klimatøserne fra Ung Odense tjekkede kemien på badeværelset med kemiluppen
og gav inspiration til “naturlige” produkter, der er nemme at lave selv hjemme.
Der var flere kunstaktiviteter på dagen. De besøgende kunne nyde en tur rundt
på øen og se Harbour Artwalks udstilling af kunstværker i naturen. De mere
kreative kulturelle indslag stod ArteFakter, som står bag Harbour Artwalk, og
Kunstmuseum Brandts for.
ArteFakter med en sjov og meget
populær krea-workshop, hvor
genbrugsmaterialer som bl.a.
dåser, plast og garn blev
forvandlet til skønne kreative
værker. Kunstmuseum Brandts
havde en kreativ aktivitet, hvor
man med iPad tog billeder af
blomster og planter på Stige Ø og
efterfølgende konverterede det
digitale foto om til et akvarelmaleri.

I stedet for at smide ting ud viste Repair Café, hvordan mange elektronikgenstande og tøj kan repareres og Zirkel - Odense Renovations genbrugsbutik gav
inspiration til at upcycle brugte genstande, så
møbler, tøj og inventar kan få nyt liv. Bronx –
Kaffe og Krea inviterede ligeledes de
besøgende til at upcycle ting fra hverdagen
og skabe guld af skrald. Her blev bl.a. dåser til
vaser og fine blyantholdere.

Dagen bragte også masser af inspiration til at passe på naturen omkring os. Vild
Have Mentorerne gav tips til at gøre villahaverne og
altankasserne vildere, og hos Dansk
Naturfredningsforening Odense Ung kunne man
ligeledes få en snak om biodiversitet. Kold College 10.
klasse Choise10 skabte også biodiversitet med deres
sjove bod, hvor man kunne lave frøbomber med
mudder og frø fra vilde blomster.

Verdens Bedste Nyheder satte fokus på FN’s
verdensmål og hos Mellemfolkeligt
samvirke/Kafé Kloden kunne man teste sin
viden i en klimaquiz og smage vegansk
chokolade. Den Grønne Studenterbevægelse
Odense udfordrede de besøgende med
spørgsmål og fortalte om, hvad det vil sige at
være klimaaktivist.

Naturfamilier Odense inspirerede børnefamilierne til at
komme tættere på naturen – her blev børn og voksne
sendt ud i området for at indfange insekter og fisket
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efter smådyr med net i fjorden – alt blev
efterfølgende blev nærstuderet grundigt
under forstørrelsesglas.

Pastor Olsens Kvartet bidrog også til underholdningen med en indlevende og
humoristisk blueskoncert, der kunne nydes med grillede pølser fra Søpavillonen
eller en kop lækker kaffe fra Baboon Coffee. Falafelmate skulle have bidraget
med et vegetarisk udbud af mad, men valgte simpelthen at brænde os af uden
nogen form for respons.

Ud i naturen kom man også med Kim Krohn,
vinder af Alene i vildmarken på DR i 2020. Han
gav to foredrag på dagen - et om de 60 hårde
dage i vildmarken, om alt det du ikke så på tv.
Sult, kulde, isolation, afsavn, og de mange
daglige udfordringer. Og et foredrag om fordelene
ved regelmæssig mentaltræning og hvordan han
brugte det til at klare strabadserne i vildmarken.
Kim Krohn er uddannet biolog, coach og
mentaltræner. Inden foredragene kunne man
prøve at tænde bål med forskellige
vildmarksteknikker som flint, bow drill og tænd
stål. Det tiltrak rigtig stor interesse fra både børn
og voksne.

Beredskab Fyn rykkede en stor del af vognparken ud på Stige Ø og opfordrede de
besøgende til at blive frivillige i beredskabet. Og så kunne børn og barnlige sjæle
prøve at være brandmand i den seje røgdykkerbane.
Tæt på Stige Ø ligger
virksomhederne H.J. Hansen
Genvindingsindustri A/S og Marius
Pedersen. De havde i forbindelse
med Fjordens Dag også fokus på
affaldssortering og genbrug. Begge
virksomheder holdt åbent hus, så de
besøgende kunne se hhv. hvordan
skrot bliver omdannet til nye
råstoffer og hvordan pap og papir
bliver sorteret og genbrugt.

De skønne naturfaciliteter på Stige Ø giver
mulighed for at dyrke en masse friluftsaktiviteter.
På dagen kunne man prøve en lang række
aktiviteter. SUPO satte paddle-boards i vandet, Ungdomscenter Højstrup udlånte
mountainbikes til en tur i bakkerne, OCR-Odense lavede forhindringsløb for hele
familien (Obstacle Cross Race) på den spændende
bane derude, og så kunne man prøve et miniorienteringsløb hos Odense Orienteringsklub.
Odense Kajakklub inviterede erfarne kajakroere
på tur ud i fjordområdet. Derudover benyttede en
lang række besøgende lejligheden til at gå en tur i
bakkerne på øen, eller tog hestevognen på en
rundtur. Så der var rig mulighed for at få sved på
panden og samtidig få set hele det skønne
område og de mange muligheder for
friluftsaktiviteter der er derude.

Odense Kommunes strategier
Arrangementet understøtter Odense Kommunes Kultur- og Fritidspolitik på en
lang række områder:
Ledelse og samarbejde • Vi arbejder aktivt på Fjordens Dag på at øge
egenindtjeningen og opnå ekstern finansiering primært gennem sponsorater. Der
er også søgt hos fonde, men her har vi ikke haft held de seneste par år til at opnå
støtte direkte til eventet Fjordens Dag, men primært til øvrige aktiviteter vedr.
naturformidling. Fondene vægter i højere grad noget der giver gavn i en årrække,
fremfor et endagsevent. Det skal der arbejdes mere på i de kommende år.
Vi styrker kunst- og kulturoplevelserne igennem samarbejde med
kulturinstitutioner og aktører, hvor vi i år har Kunstmuseum Brandts, Bronx,
ArteFakter, Ungdomshuset og Skoleorkestret og den lokale teater/stomp gruppe
HeartBeat Group med om bord i Odense. Vi håber at få flere med om bord
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fremover. Vi har desuden samarbejdet med Spoken Word om lydvandringer og
flere lokale virksomheder om aktiviteter på dagen eller som besøgssted.

kulturaktiviteter” længere nede i rapporten.
#VILDODENSE • Kunst og kultur på Fjordens Dag er for det brede publikum og
med brugeren i centrum. Det er inddragende aktiviteter og med udgangspunkt i
natur og miljø som er to af søjlerne i Fjordens Dag. Der er så meget inspiration at
hente i naturen. Fjordens Dag er med til at brande Odense Kommune som et
sted, hvor det er muligt at være del af en levende og pulserende by og stadig
dyrke naturen. Og så er Fjordens Dag med til at sætte Odense på landkortet, da
det er et af Danmarks største friluftsevents.

Den høje kvalitet på eventet opnår vi blandt andet gennem godt samarbejde på
tværs af kommuner, kultur- og uddannelsesinstitutioner, kulturaktører,
erhvervsliv, foreninger og andre relevante aktører. Det giver også en lang række
lokale aktører mulighed for at mødes og måske inspireres til andet samarbejde.
Et skabende kunst- og kulturliv • Fjordens Dag ser det som en vigtig del af sit
DNA at formidle koblingen mellem kultur og natur, det sker både direkte og
indirekte. Vi har som nævnt i foregående punkt, haft
flere kulturaktører med i år. Kunstaktiviteter kan være
med til at få budskaber som miljø og naturbevarelse
ind i bevidstheden på en mere kreativ måde. Vi giver
på dagen Odenses børn og unge (og voksne) mulighed
for at stifte bekendtskab med kunst og kultur og giver
dem mulighed for selv at få fingrene i kunsten og
skabe egne værker. At give dem mulighed for at blive
kulturvante og kritiske kulturbrugere og -udøvere. Det
er i år sket med akvarelworkshop og kunstworkshop
med genbrugsmaterialer.

Synlighed og urbanitet • Vi søger konstant at optimere vores synlighed på en
bred pallette af markedsføringsplatforme og få større rækkevidde for pengene. Vi
bruger altid årets plakat som et gennemgående motiv i markedsføringen for at
optimere brandingen og skabe genkendelighed. Det var planen at lave en pop-up
begivenhed i gågaden i centrum i ugen op til Fjordens Dag som reklame for
eventet. Men måtte erkende, at det ikke var en opgave praktikanterne i år kunne
løfte. Men idéen tages med ind i 2022. Fjordens Dag giver ikke synlighed til
aktiviteter i centrum, men er med til at markedsføre de faciliteter kommunen har
at byde på ude ved Odense Fjord. Vi markedsfører eventen lokalt i de tre
kommuner og på Fyn, men også nationalt via Naturens Dag. Målet er at nå bredt
ud med en dag, hvor der er tilgængelig for alle (fri entré), så de får en god
oplevelse og forhåbentlig noget viden med hjem.

Teaterforestillingen Lods Hans var også inddragende – her spillede børn og
voksne med under forestillingen på dåser og tomme plastikflasker. Det gav en
aktiv og sjov koncert med fede rytmer.
Når Odense Skoleorkester marcherer til
Fjordens Dag kan det give andre unge
lyst til at prøve et instrument eller
være med i fællesskabet. Derudover
har vi gennem de UngOdense hold, der
har deltaget, givet indblik i nogle af de
muligheder, de unge har for kulturel
udfoldelse i fritidslivet. Se mere under
”Indsatsområder – Kunst og

Bidrage med viden, sparring eller konkrete tilbud til den åbne skole • Vi er glade
for den brede repræsentation af både skoler, gymnasier, SDU og de mere
erhvervsrettede uddannelser vi
normalt har – det har som beskrevet
længere nede i rapporten været lidt
en udfordring i år pga. Covid-19 og
aftaler om arbejdstider for lærerne.
Men vi håber i det kommende år at
vende tilbage til normalen. Det er
nemlig udbytterigt for både dem og
os. Skolerne får mulighed for at flytte
undervisningen fra klasseværelset ud
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i naturen, hvilket skaber en autenticitet i undervisningen og understøtter
elevernes læring.

mange miljø- og bæredygtighedsaktiviteter er med til at give både Fjordens Dag
og Odense en skarpere miljøprofil – og at understøtte visionen om Odense som
Danmarks grønneste storby.

Fritidspolitik • Fjordens Dag understøtter også Odense Kommunes fritidspolitik.
Vi understøtter fællesskaberne og viser en lang række fritidsaktiviteter og
foreninger frem – både indenfor kreativitet, kultur, historie, friluftsliv og idræt.
Og uden foreningerne og deres mange frivillige kunne vi ikke skabe Fjordens Dag.

Praktik
Både i Seden Strandby og på Stige
Ø forløb alt som planlagt.
Tidligere års problem med
trafikken på Stige Ø blev i år løst
med p-vagter og bedre skiltning.
Teltene var lejet ved ekstern
udlejer, og det forløb uden
problemer.

Sammenhængskraft i naturen – friluftsliv og udeaktiviteter • Odense Kommune
vil videreføre ambitionen om at blive Danmarks Grønneste Storby og således
skabe rammerne for friluftsliv og udeaktiviteter i byens rum. Til Fjordens Dag får
vi vist de skønne områder på Stige Ø og i
Seden Strandby frem for både borgere og
besøgende udefra. Vi oplever hvert år
gæster, der besøger stederne for første gang
og slet ikke er klar over, hvor skønne
naturområder, vi har så tæt på byen og især
hvilke faciliteter Stige Ø har at byde på. Det
gør også at borgere i de to lokalområder oplever der sker noget ude hos dem og
ikke kun i centrum af byen. At deres område også er prioriteret. Og så får vi
inspireret borgerne til at komme ud og bruge naturen ved at samarbejde med en
bred pallette af kommunens aktører på friluft- og idrætsområdet.

INDSATSOMRÅDER OG NØGLETAL
KUNST- OG KULTURAKTIVITETER
Der har været gjort en indsats for at få flere kunst- og kulturaktiviteter med på
Fjordens Dag, og det er noget der skal arbejdes videre på i de kommende år. Især
samarbejde med lokale kunst og kultur-aktører. Det er kultur i øjenhøjde og for
det brede publikum. Det er inddragende aktiviteter og med udgangspunkt i natur
og miljø som er to af søjlerne i Fjordens Dag. Og kulturhistoriske oplevelser med
fokus på udviklingen i lokalområderne.

Der findes ikke andre events, der på én dag præsenterer så stort og mangfoldigt
et udvalg af fritids- og især friluftsaktiviteter som Fjordens Dag. Vi giver
odenseanerne mulighed for at fordybe sig i aktiviteter og opdage nye
fritidsinteresser og dermed at blive en del af gode fællesskaber, noget der i høj
grad bidrager til ”det gode liv”.

Teater:
• HeartBeats Group med stomp
forestillingen Lods Hans.
Anden underholdning/foredrag/taler:
• Sebastian Klein – Store soloshow i
både Klintebjerg og Seden
Strandby
• Kim Krohn, vinder af Alene i vildmarken på DR i 2020 - to foredrag - om
de 60 hårde dage i vildmarken, og et foredrag om mentaltræning.
• Cirkus Flik Flak – cirkusworkshop for de besøgende

Vi er desuden med til at inspirere borgerne
til at passe på naturen og fjordområdet,
blive klogere på naturen og finde
inspiration til en mere bæredygtig hverdag.
Vi giver inspiration til vildere haver, og
Odense Kommune har selv deltaget for at
oplyse om biodiversitet i kommunen. De
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•
•
•
Musik:
•
•
•
•
•
•

I samarbejde med Spoken Word Festival i Odense har vi markedsført
lydvandringer på Enebærodde og Fyens Hoved. Der skulle have været guidede
ture til Fjordens Dag, men de blev desværre aflyst pga. sygdom.

Medlem af By- og Kulturforvaltningen Odense Anders W. Bertelsen
Borgmester Nordfyns Kommune Morten Andersen
Seden Menighedsråd - friluftsgudstjeneste

Fjord & Bælt og Vikingemuseet Ladby og Gl. Munkebo Miniby gav de besøgende
rabat eller fri entré på dagen. Og Munkebo Bakke havde også ekstra formidling
og guidede ture.

Pastor Olsens Kvartet - blueskoncert
Odense Skoleorkester
Lindø Koncertband
Spilfolk med Willy Hansen
Lindø Harmonikaklub v. Judy
Eggeling
Jørn Lunde med trio

Vi havde i år ekstra midler til aktiviteter i Odense Kommune, da vi fik overført en
del af de midlerne fra 2020 der ikke var brugt, fordi vi måtte aflyse. I 2022 vil vi
være tilbage til normalen. Det er generelt en udfordring at skaffe de store navne
som kan være trækplaster, især til børnefamilierne. Vi har i år gjort et scoop med
Sebastian Klein, der fordi han tit har været med på Fjordens Dag, gav os de to
shows til en meget favorabel pris. Store Nørd og andre kendte koster ofte min.
30.000 kr. for en times underholdning. Så det rækker budgetterne for Nordfyn og
Kerteminde desværre ikke helt til. Det er derfor en stor udfordring vi vil få i de
kommende år, og som vi er nødt til at forholde os til.

Kunst/kreativitet:
• Harbour Artwalk for - udstilling af kunstværker rundt om på Stige Ø.
• ArteFakter - krea-workshop skab kunst med genbrugsmaterialer
• Kunstmuseum Brandts - akvarelworkshop.
• Galleriteltet Boels Bro - 7 kunstnere udstillede og et kunsthold fra Ung
Odense ledt af Dan Eskekilde. Samarbejde mellem Fjordens Dag og Fyns
Grafiske Værksted har været med til at sikre kvaliteten af det udstillede.
• Johannes Larsen Museet – tegne/male workshop
• Nordfyns Billedskole
• Kulturhuset Bronx fra Bolbro - workshop med
fokus på genbrug/upcycling.

SKOLER/UDDANNELSESINSTITUTIONER
Vi var i dialog med en del skoler i 2020, og fik fra alle en tilbagemelding om at de
pga. COVID-19 ikke havde overskud til at deltage, og at mange pga. regler om
arbejdstid desuden har svært ved at deltage på en søndag, og at de heller ikke
kunne deltage i 2021. I år blev der derfor ikke sendt invitation ud til
folkeskolerne, men vi koncentrerede os om at holde fast i eksisterende aftaler og
de enkelte, som vi havde opbygget en dialog med i 2020.

Kulturhistorie:
• Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening
• Seden Lokalhistoriske Arkiv
• Saxen og de gode folk - middelalderlejr
• Gl. Munkebo Miniby
• Kerteminde bibliotekerne
• Munkebo kulturhus
• Otterup Museumsforening
• Lokalhistorisk forening for Otterup og omegn
• Fyns Veteranbilklub

Ejerslykkeskolen har trofast deltaget i Fjordens Dag, men også de måtte desværre
melde afbud i år. Vi regner dog stærkt med deres deltagelse igen næste år. Vi har
også fået en ny kontakt til Højby Skole, som har tilkendegivet, at de vil være med
i 2022. De er verdensmåls-certificeret og passer perfekt ind i de mange
miljøaktiviteter på Stige Ø.
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Kold College deltog for første
gang med deres 10. klasse Choise
10 på Stige Ø. I deres workshop
kunne man lave frøbomber og
bage pandekager på bål.

Samarbejdet mellem Fjordens Dag og ungdomsuddannelserne i de tre kommuner
blev videreført. Vi er glade for repræsentationen af både gymnasier,
produktionsskoler og de mere erhvervsrettede uddannelser, selvom vi også på
dette område blev ramt af et par afbud i år. De har lige som folkeskolerne været
hårdt presset af COVID-19. Kold Tekniske Gymnasium måtte desværre i sidste
øjeblik melde afbud pga. længerevarende sygemelding i lærerstaben. Men vi
forventer helt klart at de er tilbage næste år.

I år har vi til gengæld haft en hel
del UngOdense hold, der deltog
på dagen. På Stige Ø deltog
Ungdomscenter Højstrup med
mountainbike aktiviteter,
Halmhuset med deres Plastlab on
Wheels og holdet Klimatøserne satte fokus på kemi i hverdagsprodukter og det
naturlige alternativ. I Seden Strandby slog STEAM 365 science bussen dørene op
til vandforsøg, hvor fjordens vand blev testet.

Ungdoms- og videregående uddannelser
Kommune
2017
Odense
7
Nordfyns
2
Kerteminde
0

Deltog 2017

Deltog 2018

Deltog 2019

Deltog i 2021

Odense

2

3

3

1

Nordfyn

1 privatskole
1 efterskole

0 folkeskoler
1 efterskole

0 folkeskoler
1 efterskole

Kerteminde

0

1

1

0 folkeskoler
1 efterskole
1 privatskole
0

0 folkeskoler
1 10. klasse
Kold College
0 folkeskoler
1 efterskole
0 privatskoler
0

2021
2
2
0

Elever og studerende deltog med brugerinvolverende kvalitetsaktiviteter
indenfor natur, miljø, og naturgenopretning. FGU Odense havde fokus på fiskeog vandløbspleje samt lystfiskeri i samarbejde med Fyns Laksefisk. Sidst nævnte
er en del af det tværkommunale projekt Havørred Fyn. FGU Nordfyn deltog i
Klintebjerg med naturaktiviteter hvor der bl.a. blev bygget fuglehuse og
udforsket natur med VR-briller.

I Kerteminde kommune har ingen af skolerne kunnet deltage, hverken som
aktører eller praktisk hjælp. Vi fik få uger før eventet en henvendelse fra en 10.
klasse, der ønskede at deltage. Men det var desværre for sent at nå at koordinere
deltagelsen. Så vi håber, de er med næste år.
Inviterede
Folkeskoler

2019
5
1
0

De videregående uddannelser var i år repræsenteret ved SDU Biologisk Institut.

På Nordfyn blev der inviteret en privatskole og 1 efterskole - her deltog
Klintebjerg Efterskole. De har flere workshops på dagen og man kan prøve
friluftsaktiviteter som eks. Kajakroning. Desuden bidrager de med praktisk hjælp
på eventet og er en god samarbejdspartner i koordinationsudvalget.

Kommune

2018
6
2
0

I Klintebjerg blev fjordområdets liv
nærstuderet flittigt af både børn og voksne
med kyndig hjælp og instruktion af lærer og
elever fra Nordfyns gymnasium med indholdet
af Skibhusgårdens Krible Krabletrailer. Grejet i
traileren understøtter undersøgelser både af
livet på det lave vand, men også af insektlivet
på land. Den bliver lånt ud til skoler og
institutioner af Grejbank Fyn.
SDU biologisk institut og Miljøstyrelsen er
sammen med Nordfyns Gymnasium med til at
belyse miljøtilstanden i fjorden, med
udbytterige hands on aktiviteter.
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Det tværkommunale samarbejde mellem Odense- Kerteminde- og Nordfyns
kommune omkring Naturskolen på Vigelsø blev vist frem, og der var aktiviteter
arrangeret af Fjordens Dags Naturvejleder i samarbejde med Naturvejlederen fra
Nordfyn. Udover dem deltog Naturstyrelsen, der ejer øen samt DOF Odense.

kræver vedholdenhed at blive ved med at eksperimentere sig frem til den bedst
mulige aktivitet. Medmenneskelighed, det kræver tolerance overfor
klassekammeraterne i processen med at skabe noget, der skal formidles videre til
andre. Elever og studerende får desuden tillært viden på en helt anden måde, når
de samtidig skal indtænke den i at skulle videreformidle det til de besøgende.
Emnerne, som aktiviteten vælges ud fra, er opdelt i hovedtemaerne natur,
sundhed, og miljø.

Derudover har to Multimediestuderende fra UCL været med fra august og har
hovedsageligt stået for at lave visuelt materiale til at markedsføre eventet.
Tidligere på året har vi haft to multimediestuderende til at udarbejde
designforslag til opgradering af vores hjemmeside og efterfølgende en gruppe på
5 Multimediestuderende til at skrive hovedopgave med udgangspunkt i at
videreudvikle hjemmesiden og visuelt indhold på sociale medier. Hjemmesiden er
pt. under produktion og forventes udrullet i 1. kvt. 2022.

NØGLETAL - MARKEDSFØRING
Målsætningen har været at opnå et bredt kendskab til Fjordens Dag og skabe
interesse om begivenheden. Der er skabt synlighed på tværs af mange platforme
ved at bruge årets plakatmotiv som det bærende element. Det har givet
genkendelighed på tværs af medier og skabt en effektiv kampagne på trods af et
ret begrænset budget. Vi har i år valgt at gå lidt mere digitalt til værks i
markedsføringen fremfor den mere tidskrævende manuel uddeling af trykte
programmer.

For Fjordens Dag som arrangement
er skolerne og
uddannelsesinstitutionernes
tilstedeværelse som aktører vigtig.
For det første er det med til at sikre
en event, hvor alle alderstrin er
repræsenteret som aktører.
Derudover får vi nogle
kvalitetsaktiviteter, hvor der er ung-til-ung formidling af emner indenfor natur,
miljø, sundhed og kulturhistorie, set fra de unges perspektiv. Dette gør også, at vi
nemmere kan nå en målgruppe, vi ellers har svært ved at få i tale. Vores håb er,
at det kan være med til at tiltrække flere unge i aldersgruppen 13-25, som for os
er en gruppe, der er svær trække ud til aktiviteter med familien. Og det på trods
af at miljø og klima fylder mere og mere i de unges bevidsthed. Samarbejdet
mellem dem og os er givtigt for begge parter. For de unge, der deltager som
aktør, kan det bidrage til deres dannelse – noget som Børne- og
Ungeforvaltningen i Odense Kommune har fokus på udover det fag faglige.

Programmet blev i år – lige som de foregående år - udgivet som et flot 28 siders
magasin i Fyens Stiftstidende søndagsudgaven den 29/8-2021. Oplaget var på
30.000 eksemplarer. Søndagsudgaven af Fyens Stiftstidende har ca. 90.000
læsere. Ud over at indeholde programmet, giver det store magasin også plads til
4 redaktionelle artikler, der i år har omhandlet nogle af hovednavnene på
Fjordens Dag som Kim Krohn, vinder af Alene i vildmarken 2020, Sebastian Klein
og Teaterforestillingen Lods Hans. Derudover artikler om genbrug, som
understøtter miljøvinklen på Fjordens Dag, og et par artikler om naturskønne
seværdigheder i fjordområdet: ”Fem fjordtastiske steder” og ”Vigelsø er en
hemmelighed tæt på byen”.

Overblik markedsføring

Her er der 4 hovedkaraktertræk, der kommer i spil, når de deltager med en
aktivitet på Fjordens Dag. Nysgerrighed omkring et emne er vigtig, når der skal
skabes en aktivitet, man skal se emnet eller problemstillingen fra mange vinkler
for at få skabt en kvalitetsaktivitet. Der skal mod til når aktiviteten skal
præsenteres for de besøgende og den tilegnede viden skal videreformidles. Det

•
•
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Program – trykt tillæg til søndagsavisen Fyens Stiftstidende oplag 30.000
stk.
Uddeling til skoler, turistbureauer, biblioteker, daginstitutioner m.m.:
o 300 store plakater
o 500 A3-plakater med fokus på hovedaktiviteter
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o
•
•
•

•

10.000 A5 flyers

Daily Total Video Views

Aktiviteterne er blevet indtastet på www.kultunaut.dk,
www.oplev.odense.dk, www.naturensdag.dk mfl.
PR
Annoncering
o Fyens Stiftstidende (¼ side om Plakatkonkurrencen + ¼ side op til
Fjordens Dag)
o Ugeavisen Odense, Nordfyn og Kerteminde (¼ side op til Fjordens
Dag)
Digital annoncering
o Facebook
o Instagram
o Bannerannoncering på top 100 medier med retargeting til
Fjordens Dag hjemmesiden

Antal følgere Facebook
Antal følgere Instagram
I skemaet er 2020 udeladt, da eventen var aflyst.

Målsætningen var CTR (Klikrate) på 0,15 (for Google og Facebook er
gennemsnitlig klikrate 0,12) og 100.000 visninger. Resultatet blev en klikrate på
0,89 og 169.000 visninger. Kampagnen er derfor nået længere ud end forventet
og væsentlig højere klikrate. Kampagnen var mest effektiv på SOME.
Bannerannoncer var bedst til at skabe bevidsthed/frekvens ikke aktive kliks. Vi
opnåede en højere klikrate på SOME.

2021

Ændring

Ændr. %

184.999

108.421

142

Total Organic Reach (Antal nået organisk/gratis)

53.082

63.117

10.035

19

57.474

127.673

70.199

122

159.589

243.137

83.548

52

Total Paid Reach (antal nået med annoncer/boost)
Total Impressions (samlet antal visninger)

-16

1.262

1.851

589

47

116

878

762

654

Vi har opnået en rigtig fin stigning i rækkevidden af vore aktiviteter. Vi er samlet
set nået ud til langt flere i år – mere end 100.000 flere. Både organisk (dvs. når
opslag selv spreder sig) og betalt. I og med det digitale budget er øget er
stigningen selvfølgelig størst på paid reach. Videoer er dog ikke nået så langt ud i
år. Der ser vi en tilbagegang på 16%. De praktikanter vi havde i år, har ikke
formået at skabe så meget indhold som forrige år og kvaliteten har desværre ikke
været helt så god som tidligere, så det har i høj grad påvirket tallene. Sponsorer
og samarbejdspartnere har været synliggjort i samtlige videoer.

Resultater sociale medier
76.578

-3.913

Der har kørt annoncekampagne med et budget på
4.500 kr. på Facebook/Instagram i 1 ½ uge op til
Fjordens Dag. Beløbet var 2.200 kr. i 2019. Der har
kørt 4 annoncesæt, der var segmenteret til at
ramme forskellige målgrupper: Børnefamilier,
friluftsinteresserede samt miljø og
klimainteresserede. Og så er
Facebookbegivenhederne blevet boostet for at opnå
flere begivenhedssvar.

Den digitale kampagne har opnået rigtig fine resultater. Der er kørt
bannerannoncer på top 100 danske medier, segmenteret geografisk på de 3
fjordkommuner og efter interesse i friluftsliv, natur og miljø.

Periode medio august t.o.m. Fjordens Dag 12. sept. 2019

20.205

Antallet af følgere på Facebook er det seneste år steget med 18 % fra 1.587 til i
alt 1.851 følgere. Stigningen har været 47% siden seneste event i ´19. Vores
Instagram har vi endelig fået godt gang i og her er vi nu oppe på næste 900
følgere. Tilvæksten er sket organisk ved at skabe
relevant indhold og afholde enkelte konkurrencer ikke kun i perioden op til Fjordens dag, men hele
året, i samarbejde med vores naturvejleder og
Grejbanken.

Resultater digital annoncering

Total Reach (Antal personer vi er nået ud til)

24.118

Antal ultimo året

18

Fjordens Dag rapport 2021

En del lokale Facebooksider i Munkebo, Kerteminde, Odense og på Nordfyn har
desuden delt mange af vores opslag på vores opfordring, og vi har selv delt
opslag i en række lokalgrupper.

Vi har nået en større rækkevidde med digital markedsføring i år fremfor at få
trykt ekstra programmer og bruge ressourcer på omdeling til skoler m.m. Og
bannerannoncer har givet god synlighed. Annoncerne skal dog i år færdiggøres
tidligere da Jysk Fynske Medier forsinkede vores indrykning, da de havde en
meget langsom produktionsafdeling på trods af, at
materialet var indleveret til deadline. Vi fik derfor en
kortere mere koncentreret kampagneperiode end
ønsket. Der bør desuden næste år arbejdes med to
målgrupper på bannerannoncerne – en generel til
Fjordens Dag og børnefamilier, for at få en tydeligere
kommunikation. Det kan vi
se har været effektivt på de
sociale medier.

Resultater PR
Der blev sendt PR ud i forbindelse med plakatkonkurrencen, hvilket gav
foromtale på fyens.dk, i Ugeavisen Odense og Ugeavisen Nordfyn. Der kom
desuden omtale i Fyens Stiftstidende og Fyns Amtsavis samt fyens.dk og i
forbindelse med udvælgelsen af vinderplakaten.
Artiklerne fra vores program om 5 fjordtastiske steder og Vigelsø var skrevet i
samarbejde med journalister fra Fyens Stiftstidende. Så artiklerne blev også bragt
i Fyens Stiftstidende og enkelte af lokalaviserne. Artiklerne er også spredt
nationalt, da de også blev bragt i Københavnliv.dk samt en lang række af Jysk
Fynske Mediers dagblade i Jylland og på Sjælland både online og på print.
Op til Fjordens Dag blev der desuden udsendt PR for de enkelte
aktivitetsområder til de relevante lokale medier. Det gav foromtale i Ugeavisen
Nordfyn, Kerteminde avisen og Fyens Stiftstidende samt på fyens.dk. Fyens.dk
bragte desuden en reportage fra Klintebjerg sidst på dagen. TV2 Fyn lavede et
kort indslag fra Seden Strandby.

at dele vores indhold

UDVIKLINGSOMRÅDE – MARKEDSFØRING

Der skal fortsat skabes flere
følgere på de sociale
medier, så vi får mere
synlighed og bliver mere
attraktive for sponsorer. Og
vi skal forsøge at få flere til
og poste billeder fra dagen.

Næste år vil det
desuden give ekstra
synlighed at lave en happening i byen, hvor der kan uddeles flyers – evt. i
kombination med en konkurrence, der kan give incitament til at tage en flyer
med hjem. F.eks. i ugen for HCA festivals, hvor der er mange folk i gaderne.

Det giver rigtig god synlighed at programmet trykkes som et flot magasin/tillæg
til Fyens Stiftstidende, så det er helt klart vejen frem. Der er allerede lavet
samarbejdsaftale med Fyens Stiftstidende for 2022, hvor vi desuden får annoncer
mod at lave arrangementer for Stiften Fordele.

Vi har ikke længere mulighed for de kommunale outdoorpladser i busser og
Adshells. Vi skal derfor tænke i andre løsninger for at opnå den samme synlighed.
Det kunne være at ansøge om at sætte skilte op ved de store indfaldsveje på de 4
lokationer.

Det store magasin giver desuden plads til ekstra profilering af miljø og
naturoplevelser samt Natur- og Friluftscenter Skibhusgården. Det skal ligeledes
sikres at vi også næste år kan få mindst samme antal sponsorer – helst flere, og
at disse får øget synlighed på de sociale medier.

19

Fjordens Dag rapport 2021

og tiltrække nye besøgende, skal det sikres, at der hvert år sker en fornyelse og
udvikling i de aktiviteter, der udbydes. Samtidig skal antallet af aktører fastholdes
eller øges.

NØGLETAL - INDHOLD OG AKTØRER
Antal aktører

2018

2019

2021

Ændring
ifht. 2019

Heraf nye i
2021

Andel af
nye i 2021

Klintebjerg

50

50

47

-6%

6

13%

Stige Ø

28

37

27

-27%

16

59%

Seden

33

28

19

-32%

5

26%

Boels Bro*

35

28

22

-21%

6

27%

Vigelsø

5

5

5

0%

0

0%

Egensedybet
Øvrige besøgssteder

4
6

5
7

4
6

-20%
-14%

0
1

0%
17%

161
10

160
10

130
6

-19%

34
4

26%

Aktører i alt
*Heraf kunstudstillere

De enkelte aktører tilskyndes desuden til at nytænke deres aktiviteter, og
sekretariatet stiller sig til rådighed i processen med at skabe nyt.
Vi har en forventning om, at nye aktiviteter også fremover vil udgøre min. 20% af
det samlede program. Der skal gøres en indsats for også at skabe fornyelse på de
mindre steder. Og så skal vi sikre, at dem der måtte melde afbud i år, vender
tilbage i 2022 - heldigvis har mange allerede tilkendegivet, at de nok skal vende
tilbage.

NØGLETAL - BESØGSTAL

Det samlede antal aktører har i 2021 ligget noget under 2019. I alt 130 mod 160 i
2019. Vi har oplevet en del frafald af aktører, fordi mange foreninger har haft
svært ved at mødes under Corona og deres fokus efter sommerferien, hvor alt
åbnede igen, har for mange været på at få deres medlemmer tilbage til
aktiviteter. Og en del har meldt fra, fordi det har været svært at skaffe frivillige til
dagen pga. andre events og familiefester/konfirmationer var rykket til
september. En del meldte desværre afbud ret tæt på eventet. Især Odense
lokationerne har været ramt af frafald (hhv. 27% og 32%).

Besøgstallet er det vigtigste pejlemærke for, om dagen har været en succes.
Vejret spiller en afgørende rolle for antallet af besøgende. Andre arrangementer
rundt på Fyn har selvfølgelig også en betydning for resultatet.
De besøgende betaler ikke
entré, og derfor er det ikke
muligt at give et præcist tal på,
hvor mange der har deltaget.
Det beror på et skøn, hvor der
skeles til antallet af biler på ppladser, madbodernes
omsætning, aktørernes
tilbagemeldinger om travlhed,
flowet af folk og trængslen på
området henover dagen.

Men vi har især på Odense
lokationerne været rigtig gode til at
skaffe nye aktører. Der har været
lagt en stor indsats i at skaffe
aktiviteter inden for natur, miljø og
bæredygtighed. Vi kunne jo se der
var stor interesse for aktiviteterne i
samarbejde med Miljøets Folkemøde
i 2019. Da de ikke har ønsket at samarbejde længere, men lukket deres
aktiviteter ned, så har vi tilstræbt at føre den type aktiviteter videre. 59% af
aktørerne på Stige Ø var nye og 26% i Seden Strandby. Samlet set har 26% af
aktørerne til Fjordens Dag været nye i år. Målsætningen for hele arrangementet
var 20% nye aktiviteter i 2021. For at sikre en stadig interesse for arrangementet

Det var en weekend, hvor der var hård konkurrence om de besøgende med Royal
Run i Odense med kongeligt besøg, Høstmarked på Sanderumgård og desuden
”NU- festival” på Lundsgård og Broløb over Storebælt, fredag og lørdag. Så der
var en del større ting som folk kunne deltage i løbet af weekenden. Derudover
var mange private fester også rykket til september. Det kunne mærkes på
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besøgstallet på de odenseanske lokationer. Så her vi nåede ikke helt samme
deltagerantal som i 2019. Estimeret nåede vi ca. 2.500-3.000 besøgende på Stige
Ø – Sebastian Klein var dog et godt trækplaster i Seden Strandby, så der nåede vi
næsten tidligere år med 3-4.000 besøgende.

undtagelse af ved kunstudstillingen ved Boels Bro. Så det kunne være et mål for
2022 at få de unge involveret i UngOdenses aktiviteter på dagen.
For at få flere med, skal der evt. fra os som arrangører komme nogle oplæg
omkring emner, man kan deltage med, hvor der er taget udgangspunkt i de mål,
som er opstillet fra undervisningsministeriet indenfor de enkelte fag.
Dannelsesmålene for Odense Kommune er også et parameter, der med fordel
kan skeles til. Skolerne kunne også kobles sammen med andre aktører, og af den
vej være med til at sikre fornyelse. Det kunne være en idé at få en praktikant, der
kunne hjælpe med at involvere flere skoler. Så det er noget vi vil kigge nærmere
på i 2022.

I Klintebjerg og ved Boels Bro mærkede vi ikke helt samme påvirkning. I
Klintebjerg havde vi ca. 15.000 besøgende og ca. 4.500 ved Boels Bro.
Så samlet når vi på Fjordens Dag 2021 i omegnen af 26-28.000 besøgende. Så
taget den hårde konkurrence med bl.a. royalt besøg
i betragtning og afbud fra aktører er vi godt
tilfredse.
Nøgletallene for aktører/aktiviteter, markedsføring
og antal besøgende hænger selvfølgelig sammen,
og er tre indsatsområder, der hele tiden skal være
fokus på. Ovenstående skal holdes op imod de fire
søjler og derved sikre at der fremadrettet er en
udvikling af dagen, der gør den relevant for de
besøgende.

UDVIKLINGSOMRÅDE - FN’S VERDENSMÅL
Tidligere år har vist at der er stor interesse for verdensmålene og
miljø/bæredygtighedsaktiviteter på dagen. Det har primært været i Odense, der
er kommet ekstra aktiviteter til
inden for dette område. Vi vil
arbejde på at skrue ekstra op for
miljø- og klimaaktiviteter på de
øvrige lokationer. Det kan være
med nye aktører eller ved at
hjælpe eksisterende aktører til at
inddrage verdensmålene i deres
formidling.

UDVIKLINGSOMRÅDE UDDANNELSESINSTITUTIONERS DELTAGELSE
Skolerne er udfordrede på tid og ressourcer, hvilket spiller en rolle for, hvor
mange, der deltager. Det har de seneste år været sværere og sværere at få
skolerne involveret pga. aftaler om arbejdstid, og COVID-19 har næsten lukket
mulighederne helt ned.

UDVIKLINGSOMRÅDE - REKRUTTERING OG
FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE

Omkring skolernes deltagelse kræver det desuden en tæt dialog mellem os og
den enkelte skole, for at sikre at alle informationer når frem til de lærere, der
deltager sammen med klassen.

Fjordens Dag er i den grad udfordret på at have mandskab nok i form af
frivillige/ansatte i forskellige ordninger, der kan være med til at stå for
planlægning og det praktiske på selve dagen. Det er ikke så attraktivt som at
være frivillig på eks. festivaler og lignende hvor man får koncertoplevelser eller

Vi har som tidligere beskrevet haft en del UngOdense hold med, som jo er en del
af vores egen organisation. Der har dog ikke deltaget nogle af de unge – med
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billetter som belønning. Det kan vi som gratis event
desværre ikke lokke med. Så vi skal overveje, hvad vi
kan gøre for at blive mere attraktive. For vi kunne helt
sikkert godt bruge ekstra hænder de sidste uger op til
eventet og på selve dagen.

sponsoratet, og flere og flere virksomheder går væk fra printannoncer i deres
markedsføring. Vi har derfor de sidste par år sikret dem synlighed på de sociale
medier i opslag og i alle de videoer, vi deler – så det skal vi videreføre og
videreudvikle på.
Vi oplevede desuden i år at det gav pote at tilknytte en lokal sponsor ved at binde
sponsoratet op på en aktivitet. Børneteaterforestillingen Lods Hans blev
sponsoreret af den lokale Rema 1000, så de fik ud over den sædvanlige annonce
og synlighed på sociale medier også bannere sat op ved sceneområdet og blev
ekstra fremhævet i markedsføringen af forestillingen. Det blev mere konkret og
håndgribeligt for dem end blot at sponsorere overordnet på et event. Så det skal
vi udnytte i større udstrækning i 2022 og kigge ind i mindre lokale sponsorer i
Nordfyn og Kerteminde, hvor det kan vægte at støtte lokalt.

Vi står med en akut udfordring, da Per Christiansen
(tidligere leder af Fjordens Dag, der nu er tilknyttet
som frivillig) har meddelt at han om et år vil trække sig
som frivillig på Fjordens Dag. Der skal derfor gøres en
indsats for at finde en afløser som koordinator på
Seden Strandby. Tidligere forespørgsler i bl.a.
grundejerforeningen og lokalområdet derude har
desværre endnu ikke båret frugt. Det optimale vil
være at finde en afløser først på året, som kan køre parløb med Per i et helt
planlægningsår.

En anden mulighed er at give sponsorer mulighed for at lave salgsaktiviteter på
selve Fjordens Dag. Vi har jo
egentlig principper om at salg skal
foregå i meget begrænset omfang –
det primære er formidling. Men vi
kunne vælge at gøre en undtagelse
for sponsorer, for at blive mere
attraktiv. Så dette bør undersøges
nærmere.

Vi har som tidligere beskrevet i år haft 2 praktikanter fra UCL Erhvervsakademi
Multimedielinje til support på produktion af markedsføringsmaterialer og videos
til Fjordens Dag. Vi er meget afhængige af at få kvalificerede studerende, for at få
produceret godt indhold til de sociale medier og markedsføringsmaterialer af høj
visuel kvalitet.
Man kunne også bruge praktikanter i foråret til at producere generelt
videomateriale til Facebook for både Fjordens Dag, Grejbank Fyn og
Naturvejlederen. Og det kunne være en idé med en praktikant i foråret, som
kunne få flere skoler involveret i Fjordens Dag og finde nye aktører.

Når der deltager store private
aktører, vil der blive arbejdet på at
få dem til at dække en del af deres
teltudgift.
Det er ikke lykkedes os at få støtte fra fonde de sidste par år. Der er en generel
tendens til at man hellere vil støtte projekter der har en længerevarende effekt
end noget, der foregår på en enkelt dag. Så vi kan på Skibhusgården nemmere
tiltrække fondsmidler til projekter på gården og formidling, der kommer mange
elever til gavn i årene frem. Vi skal derfor se på, hvordan vi kan vinkle
ansøgningerne til Fjordens Dag til at dække noget vedvarende/langsigtet på
Fjordens Dag.

UDVIKLINGSOMRÅDE – SPONSORER
Det er en udfordring at finde sponsorer. Der bliver hvert år lavet et stort stykke
arbejde for at finde sponsorer og vi har de seneste år haft en stabil mængde
sponsorer, men det er uden tvivl blevet sværere. Der er mange andre
arrangementer, foreninger m.m., der også søger penge til deres projekter. En af
udfordringerne ligger også i, at vi tilbyder annoncer i programmet for
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TAK
TIL VORES SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE I 2021
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