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Tine Jørgensen og Jesper Flemming Pedersen er koordinatorer på Fjordens Dag . Foto: Fjordens Dag

Velkommen til
en aktiv dag ved fjorden!
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, byg en fuglekasse, 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.
Unikt naturområde, vi skal passe på
Med Fjordens Dag håber vi, at 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 også at vi sammen skal
passe på fjordområdet – naturen skal bruges hensynsfuldt og bæredygtigt. Fjordens Dag blev oprindeligt startet for at sætte fokus på den skrantende fjord. Det glæder os derfor, at der nu er etableret
et samarbejde mellem fjordkommunerne og en lang række interesseorganisationer og virksomheder
for at forbedre miljøet i Odense Fjord. Du kan møde repræsentanter for samarbejdet til Fjordens Dag
i både Klintebjerg og på Stige Ø.
Dagen byder derfor også på rigtig mange aktiviteter inden for miljø og bæredygtighed. Få tips til en
vildere have, genbrug og kreativ upcycling, madspild, bliv klogere på plastik og verdensmålene, byg
insekthoteller eller undersøg vandmiljøet i fjorden - for bare at nævne enkelte aktiviteter.
Så tag familie og venner med til en hyggelig og oplevelsesrig dag ved Odense Fjord. 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!

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 2022
Årets vinderplakat er designet af Joseﬁne Lilja fra
Middelfart, der er mediegraﬁkerelev ved Odense
Bibliotek og Borgerservice. “Inspirationen til plakaten
kommer fra de gange, jeg, både som spejder og til
naturens dag, har været ude og kigge i undervandskikkert, og har oplevet havet under overﬂaden, fortæller Joseﬁne Lilja”. Vinderen er fundet blandt 122
spændende forslag. Der blev lagt vægt på blikfanget
i plakaten og det ﬁnurlige i perspektivet på motivet.
Og så støtter det op om vores fælles fokus på at
forbedre miljøet og få mere liv i fjorden.
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Vidste du ...
... at der er mere
end 200 fritidstilbud til unge i
Odense Kommune
– og langt de fleste
er ganske gratis!

BYENS UNGE
UNGDOMSSKOLENS KU

RSUSPROGRAM 2022 -

BYENS UNGE

Find dit fritidstilbud på ungodense.dk
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STIGE Ø

– Østre Kanalvej 23, 5000 Odense C

Tæt på byen og midt i naturen ligger Stige Ø. Den tidligere losseplads er i dag omdannet
til et skønt alsidigt naturområde med bølgende bakker og en fantastisk udsigt over
fjorden. Her findes både legepladser, træningsbaner, ishus og meget mere.
Til Fjordens Dag 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. 10.45 Åbningstale v. Niclas Turan Kandemir,
byrådsmedlem i Odense Kommune (A)
Kl. 11.00 Videnskabsshow med Kåre og Emil
Kl. 13.00-13.30 Klima-talk om forbedret miljø i
fjorden og hverdagsgenbrug v. Rådmand Tim Vermund (S) og Rådmand Susanne Crawley (R)
Kl. 14.00-14.30 Debat/talk - indhold følger

TALKS OG DEBATTER

Kl. 13.00-13.30 Klima-talk om hverdagsgenbrug
og ålegræs
Hvordan kan vi hver især tænke genbrug ind i vores
hverdag? Er vi villige til at lægge vaner og goder på
hylden til gavn for klimaet? Og hvordan kan plantning
af ålegræs i Odense Fjord være med til igen at få liv i
fjorden og samtidig fange CO2?
Kom og hør børn- og ungerådmand Susanne
Crawley Larsen (R) og klima- og miljørådmand Tim
Vermund (S) i en talk om et par af de mange initiativer, der skal bidrage til, at Odense kan opfylde sin
ambition om at være klimaneutral i 2030.
Flere talks følger - programmet opdateres
løbende på fjordensdag.dk

VIDENSKABSSHOW
MED KÅRE OG EMIL

Forestillingen starter kl. 10.00
Vi kender alle Kåre og Emil, som værter i de populære tv-programmer Store Nørd på Ultra. Oplev
dem i et fantastisk videnskabsshow, der er en sand
kavalkade af hæsblæsende og vilde forsøg som ildtornadoer og eksplosioner, der efterlader både stor
og små måbende. Eller gakkede projekter som at
bygge et cola-springvand. Der er med andre ord lagt
i kakkelovnen til en både sjov og lærerig formiddag
for hele familien, når de to farverige nørder besøger
Fjordens Dag. Efter showet kan du møde Kåre og
Emil til meet ’n’ greet.
Arr.: Fjordens Dag

PRØV MOUNTAINBIKE
Mærk suset og glæden ved at køre mountainbike,
sammen med teamet. Prøv teknikbanen eller kør på
øens mountainbike spor.
Arr.: Ungdomscenter Højstrup
BYG INSEKTHOTELLER
og prøv at lave en frøbombe. Aktiviteter om biodiversitet for både børn og voksne.
Arr.: Odense Kommune

RUNDTUR I HESTEVOGN PÅ STIGE Ø
Kl. 10 - 16
Pris 25 kr. pr. tur

SMAGSPRØVER PÅ HONNING
Hør om biernes vigtige rolle som bestøver i naturen
og vigtigheden af at passe på både bier og insekter.
Få en smagsprøve på honningen. Særligt interesserede vil vi invitere til et uforpligtende besøg i
skolebigården.
Arr.: De Fynske Bivenner

VILD NATUR HVOR DU BOR
Få inspiration til en vildere have eller altan så man
kan bidrage til en større biodiversitet, hvor man bor
og arbejder. Forskellige aktiviteter for børn og voksne om planter og insekter.
Arr.: Vild have mentorerne under Landsforeningen
Praktisk Økologi og DN

KRIBLE-KRABLE OG MARIEHØNEROBOTTER
Hvordan ser insekterne ud helt tæt på? – prøv at
undersøge dem med mikroskop på iPad. Eller prøv
banen med de sjove mini mariehønerobotter (Bluebotter).
Arr.: Verdens Bedste Robotby i børnehøjde/Odense
Kommune

NATUR:
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LIVET I SØERNE
Kig forbi og bliv klogere på søernes biologi, dyr og
planter, vandkvalitet mv. Vi laver masser af små
forsøg og sjove aktiviteter for hele familien. Hjælp
desuden forskerne med at indsamle prøver i dit lokalområde, så vi bliver klogere på vandkvaliteten og
plante- og dyrelivet i vores ca. 200.000 danske søer
og vandhuller.
Arr.: Søer i fritiden/ Biologisk Institut fra Syddansk
Universitet
ØRKEN UNDER VANDET
Kig forbi og se en ﬁlm med fokus på Odense Fjords
sundhedstilstand og hvorfor fjorden er så godt som
uden liv under overﬂaden. Forskellige aktiviteter om
fjorden, og hvad der skal til for at ændre på situationen.
Arr.: Greenpeace Odense

MILJØ:
PRØV EN KLIMAQUIZ OG SMAG VEGANSK
CHOKOLADE
Betyder vandmiljøet i Odense Fjord noget for sult
i Afrika? Vi fokuserer på sammenhængen mellem
uligheden i verden og klimaforandringerne. Prøv
overraskende smagsprøver på bæredygtige fødevarer og test din viden i vores spændende quiz, hvor du
kan vinde en bæredygtig middag for to.
Arr.: Mellemfolkeligt samvirke/Kafé Kloden
FYENS STØRSTE NATURGENOPRETNINGSPROJEKT I ODENSE FJORD
Vi sætter fokus på naturtilstanden i Odense Fjord
og det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til
dato. Kom tæt på krabber og ålegræs og hør om det
nye samarbejde for at forbedre tilstanden i fjorden,
som Odense Kommune er en del af.
Arr.: Klima og Miljøforvaltningen Odense Kommune

FÅ INSPIRATION TIL AT REDUCERE MADSPILD
Hør om madspild og miljøbevidste valg omkring mad.
Smagsprøver, laves quizzer og små konkurrencer
Arr.: Stop Spild Lokalt Odense

Peter Rahbæk Juel,
Borgmester Odense Kommune
Vi taler ofte om byers grønne åndehuller,
men her i Odense er vi heldige også at
have adgang til de blå; til sejlsport, ﬁsketure, udﬂugter til stranden med madpakken i tasken. Fjordens Dag er en fremragende mulighed for at opleve alt det, der
sker både over og under vandoverﬂaden
og samtidig blive klogere på, hvordan vi
sammen værner om den særlige natur i
Odenses fjordområder.

FAMILIENS KLIMATOPMØDE
Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Hvad
er dit/jeres klimamål? Med Familiens Klimatopmøde
kan du/I få hjælp til selv at komme i gang med at
ændre vaner og udlede mindre CO2. Og dermed
bidrage til et klimaneutralt Odense.
Arr.: Klima og Miljøforvaltningen Odense Kommne
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. Der kan løbes eller man kan blot gå en tur
med kortet. Alle aldre kan deltage.
Arr.: Odense Orienteringsklub

KREATIV UPCYCLING
Design af genbrugstøj, clothing swap. Dekorer dine
sneakers med maling og selvlysende snørrebånd.
Cross-over-design med strik, vintage, tekstiltryk
m.m. Salgsbod til fordel for Børns Vilkår
Arr.: Ung Odense
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VÆRKSTEDET – GRATIS REPARATION
Reparer dine defekte ejendele 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! Vi er en frivillig
forening og passioneret for bæredygtighed og retten
til at reparere.
Arr.: Repair Cafe
UPCYCLING – SKAB GULD AF SKRALD
Mød Bronx, stedet hvor du kan være med til at gøre
Verdensmål til hverdags mål. Bronx arbejder med
genbrug på mange plan. Kig forbi og få en snak om
fællesskab, kreativitet og bæredygtighed imens du
laver noget brugbart ud af overskudsmaterialer.
Arr.: Bronx

MAD/DRIKKE:
PØLSER OG IS
Salg af pølser, hotdogs, is, gammeldags isvafler og
sodavand.
Arr.: Søpavillonen
BESTIL PICNICKURV
Forudbestil en lækker frokost til 2 personer for kun
169 kr. Kurven består af sandwiches med dijonmayo, skinke og ost (gammelknas) og grønt samt
frugtspyd og chokoladekage. Bestilles på tel. 22 48
43 82 inden fredag d. 9. sept. kl. 20.
Arr.: Søpavillonen

SKAB ET KUNSTVÆRK AF SKRALD
Årets inddragende aktivitet bliver en kunstudstilling
hvor alle kan deltage ved at lime plastik og andet
genbrugsmateriale på en figur lavet af hønsenet.
Det giver et visuelt overblik over, hvor meget affald
fylder i vores hverdag.
Arr.: ARTefakter
OPLEV KUNSTVÆRKERNE PÅ STIGE Ø
Udstillingen Harbour Art Walk forener kunst og natur
i de skønne omgivelser på Stige Ø. Oplev kunstværker rundt om på Stige Ø skabt af lokale kunstnere
under temaet TEGN.
Arr.: Harbour Art Walk

PLAST LAB ON WHEELS
Prøv vores mobile laboratorie, hvor du kan omdanne
værdiløst plastaffald til brugbare råstoffer.
Arr.: Halm-huset/UngOdense
TAG FYNBUS-QUIZZEN
Bliv klogere på, hvordan du kommer nemt, grønt
og billigt rundt på Fyn, uanset om du benytter bus,
letbane, tog eller Flextrafik. Få et Pendlertjek, og få
vist hvad alternativet til bilen betyder for dig, både
hvad angår økonomi, klimaaftryk og sundhed. Deltag
desuden i FynBus-quizzen og vind en af de lækre
præmier, vi har med.
Arr.: FynBus

KAFFEVOGN MED ODENSES BEDSTE KARMA
Stort udvalg af lækker specialkaffe, the og varm
kakao med flødeskum. Kolde drikke som hyldeblomstdrik og rabarbersaft. Og lækre muffins.
Arr.: Karma-Kaffe
PEDRO’S FOODTRUCK
serverer lækre burgere, veggieburger og forskellige
stegte kartofler samt kolde drikke, øl og vin.
Arr.: Pedro’s Grill & Veggies

TRANSPORT:

AFFALDSINDSAMLING
Hjælp os med at samle affald på Stige Ø, og hør
hvordan du bliver en del af vores netværk, der hjælper med at holde Odense ren.
Arr.: Odense Affaldshelte & Flash your trash
MILJØ-QUIZ OG KASSEREDE ÆBLER
Kom hele fjorden rundt i vores fordomsfrie quiz
”Hvordan kan landbruget redde fjorden”?
Og få en smagsprøve på de fynske æbler.
Arr.: Alternativet Fyn

OVERFART MED FÆRGEHANS
Kl. 10-16 Gratis sejlads mellem Stige og Stige Ø
efter behov. Cykler medtages. Få en tur med DK’s
mindste færge.
Arr.: Færgehans’s Venner

UPCYCLING OG GENBRUG
Bliv klogere på affald, genbrug/upcycling og ressourcer og test din sorteringsviden.
Arr.: Odense Renovation/Zirkel

BESØG OGSÅ:
KOM TIL ÅBENT HUS KL. 10.00-15.00:
RENT VAND – QUIZ OG AKTIVITETER
Verdensmålene er verdens vigtigste plan. Vi sætter fokus på Verdensmål 6 ”Rent vand og sanitet”
og Verdensmål 14 ”Livet i havet”. Prøv at lave et
vandrensningssystem af en plastikflaske og rens det
beskidte vand. Deltag i en sjov quiz om vand. Eller
prøv et case-rollespil, hvor man bliver tildelt en rolle
og ens daglige vandforbrug vil afhænge af hvilken
persona man har. Og bliv bevidst om, hvor stort ens
eget vandforbrug er, samtidig med at man oplever,
hvor uretfærdigt/ulige vandforbruget er.
Arr.: Verdensmålsambassadørerne/Verdens Bedste
Nyheder
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MARIUS PEDERSEN
Hør om sortering af dit affald og hvordan det
bliver genbrugt.
Havnegade 90, 5000 Odense C
HJHANSEN RECYCLING GROUP
Se hvordan skrot bliver til nyt jern
Havnegade 110, 5000 Odense C
Se mere under Udflugtsmål og besøgssteder
side 22

MEGET MERE

ANSVARLIGHED
•
•
•
•

Fokus på danske varer og lokale producenter
Bæredygtig transport, landbrug og opdræt
Mindre madspild, genanvendelig emballage og ansvarlig handel
Læs mere på ansvarlighed.rema1000.dk
MINDRE MADSPILD
REMA 1000 har fokus på madspild gennem hele
værdikæden. Vi arbejder sammen med vores
leverandører på at mindske spild i produktionen,
og vi sælger bl.a.
pålæg i mindre
portionsstørrelser
som kan hjælpe
med at mindske
madspildet hos
vores kunder.

LOKALE VARER
Discount kan også være lokalt, og i REMA 1000 er vi
vilde med at sælge danske og lokale varer. Vi ønsker,
at vejen fra jord til bord skal være så kort som mulig,
bl.a. fordi det giver endnu friskere varer i butikken
og sparer på transporten.

BÆREDYGTIG FISK
REMA 1000 samarbejder
med leverandører, der kan
dokumentere bæredygtig
transport og opdræt.
Mindst 80% af den fisk,
vi sælger, er MSC/ASCmærket.

GENANVENDT
PLAST
Hos REMA 1000 forsøger vi både at minimere og
optimere vores brug af plast og emballage samtidig
med, at vi sikrer, at den emballage, vi bruger, kan
sorteres og genanvendes i en cirkulær økonomi.

SANDHUSVEJ 4, MARIENLUND, 5000 ODENSE C, V/KØBMAND THOMAS BETHELSEN
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Projekt skal genskabe frodige ålegræsenge:

Fælles fodslag skal genoprette
naturen i Odense Fjord
Den økologiske tilstand i Odense Fjord er kritisk for at sige det mildt. Der er dårlige lysforhold,
hvilket betyder, at bundplanter så som ålegræs har svært ved at slå rod. Ålegræs er en
vigtig plante for fjordens økosystem, og dem har Odense Fjord forbavsende få af. Planten
er kun at finde på smult vand. Det skal der ændres på nu. De nordfynske landboforeninger,
fire fynske kommuner, VandcenterSyd, samt en række andre interessenter og SDU er gået
sammen i ambitiøst forskningsprojekt, der skal reetablere økosystemet i Odense Fjord.
Af Lisbeth Kirstine Helbo Hansen, lihh@jfmedier.dk

Skvulp, skvulp, skvulp. Biolog, og forsker ved SDU
i Odense Mogens Flindt lader sine fingre løbe
gennem det glasklarevand og samler forsigtigt et
ålegræsskud op. Han folder det ud, så han kan se,
hvor langt det er. Derefter folder han det forsigtigt
sammen igen og lægger det i en metalbakke, hvor
der i forvejen ligger flere ålegræsskud. Inde i sit
hoved tælle han, hvor mange strå han finder i den
bundprøve, han er i færd med at sortere. For det
utrænede øje ligner stråene hinanden. Det gør de
ikke for Mogens Flindt. En bundprøve med ålegræs
sladrer nemlig om tilstanden i den fjord, det er
vokset. Tager du en bundprøve i Odense Fjord, vil
den fortælle historien om en Fjord i ringe forfatning.
Det er et velkendt problem. Det skal der nu laves om
på, for de nordfynske landboforeninger er sammen
med fire fynske kommuner, VandcenterSyd og en
række andre interessenter gået sammen med SDU
i et storstilet forskningsprojekt, hvor missionen er at
genskabe økosystemerne i Odense Fjord. Derfor er
SDU med Mogens Flindt i spidsen gået i gang med
at indsamle vandprøver:
- Vi skal synliggøre overfor projektets interessenter,
hvor grelt det egentlig står til. Indtil nu har der været
en målestation i Odense Fjord. Den tilhører Miljøstyrelsen, men en målestation er ikke nok, hvis vi skal lave
kildeopsporing. Derfor har vi fået etableret 20 stationer, hvor der ugentlig bliver taget vandprøver. De bliver
filtreret og lagt i fryseren, indtil Erik Kristensen fra SDU
henter dem og laver næringssaltsanalyser på dem.
Vandprøverne bliver taget af frivillige. De er blevet
hvervet gennem Dansk Naturfredningsforenings Citizen Science-program, hvor borgere hjælper forskere
med at indsamle empirisk materiale. Mogens Flindt
er kisteglad for den hjælp, de frivillige yder.
- Det er jo guld værd. Skulle vi selv indsamle vandprøver, kunne vi ikke bestille andet, for de bliver
taget hver uge. Vi bruger i øvrigt også frivillige, når vi
udplanter ålegræs. Det har vi gjort i Vejle Fjord med
stor succes. Vi har fået hjælp fra et bådelav, gymnasieklasser og af lystfiskere, siger han.
Ud over vandprøverne arbejder forskerne også med
transplantation af ålegræs i de områder af Odense
Fjord, der ikke så hårdt ramt af de dårlige lysforhold.

Hver pose med bundprøver bliver møjsommeligt sorteret, og antallet af ålegræsskud bliver talt op. Det længste
bliver målt med en tommestok. Det er det, biolog Mogens Flindt og forskningsassistent Mia Gummesen er i færd
med her. Foto: Lisbeth Helbo
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Fakta

Biolog Mogens Flindt og forskningsassistent Mia Gummesen er i færd med at sortere bundprøver fra fjordene rundt
om i Danmark. Det gør de for at se, hvordan ålegræsbestanden ser ud. Foto: Lisbeth Helbo

Det har forskerne gjort for at teste, om de overhovedet kan få ålegræsset til at slå rod. Succeskriteriet er,
at ålegræsset overlever. Forskerne ved nøjagtig, hvor
mange de har plantet, så de kan se, om der bliver
flere skud og de breder sig. Alternativt går de tilbage
i skudantallet.

Ålegræsskuddene i metalbakkerne viser diversiteten.
Nogle er helt spæde og lysegrønne, mens andre er
mørke. Foto: Lisbeth Helbo

Der er i alt 12 transplanteret ålegræsområder. Fire
ved Seden-bassinet, fire ved Bregnør i den østlige
del af fjorden samt fire i den vestlige del af yderfjorden. Planen er på sigt at foretage flere transplantationer, men første mål er at kortlægge tilstanden i
fjorden. Og på den baggrund udarbejde en vandplan,
som så danner grundlag for, hvor stort næringsstofudslip der må komme fra fjordens ydre påvirkninger,
herunder landbrug og spildevand. Det er en stor
opgave for Odense Fjord har mange åer og vandløb.
Blandt andet Odense Å.
- Odense Å løber helt nede fra Arreskov Sø. Den
er lang, og der er masser af punktkilder og byer på
vejen. Så den tager tid at analysere. Der er også
oplandet ved den vestlige del af fjorden ved Hofmansgave. Der er der nogle dræningskanaler, som
primært kommer med næringsstofbidraget, der er
med til at hindre, at det hjørne af Odense Fjord, som
er stort og lavvandet, har et velfungerende økosystem, fortæller Mogens Flindt.

9

Projektet består af et konsortium af 14
interessenter: VandCenter Syd, Danmarks
Naturfredningsforening, L&F Centrovice,
Odense Renovation, Odense Havn, Marius Pedersen, Fjernvarme Fyn, Syddansk
Universitet, SEGES, HJ Hansen, Odense
Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune,
Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune.
Sammen skal de drive projektet, som de
tog hul på i 2021.
I 2022 er interessenterne blevet enige om
et koncept og er nu gået i gang med at
indsamle empiri.
Projektet består af:
Konsortiet, hvor alle interessenterne mødes.
Marinegruppen, som tager indsamler empiri og transplantere ålegræs.
Datagruppen, som behandler data og omsætter det til tal.
Oplandsgruppen som analyserer og kvantificerer næringsstofbelastning fra oplandet.

Ålegræs er essentielt i forhold til at genskabe et
godt økosystem i Odense Fjord. Det er den menneskelige påvirkning, der med tiden har udryddet
planten på havbunden. Den trives som så mange
andre planter bedst i sollys. Fjordens høje forekomst
af kvælstof og alger har gjort vandet mudret. Det
er blandt andet det, Mogens Flindt regner med, at
forskningsprojektet kan afhjælpe. Velfungerende
ålegræsenge er nemlig en kæmpe gevinst for klimaet i fjorden. Fungerer ålegræsengene, er de med til
at rense vandet for næringssalte og holde algebestanden nede. Derudover fungerer ålegræsengene
også som gemmested for dyr og mikroorganismer.
Det har Mogens Flindt faktisk kunnet se så snart,
ålegræsset er blevet transplanteret:
- Nærmest i det sekund det er blevet sat ud, kommer fisk og andre bunddyr. Havbunden er en ørken,
og det kan dyr ikke lide. Der skal være et sted, de
kan gemme sig. Det kan de i ålegræsset. Derfor er
det en gevinst på flere områder. Er der solidt rodfæstet ålegræs, modvirker det også, at havbunden
hvirvler op ved bølgeslag og høje strømhastigheder.
Projektets mål er at genoprette naturen i Odense
Fjord i 2027. Det er et ambitiøst mål, så forskerne
bag projektet har travlt med at komme i gang.

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,
nyde musikken og gå på opdagelse mellem de mange aktivitetstilbud.

NATUR & MILJØ:
PROGRAM
Kl. 10.30 Hundeopvisning
Kl. 13.00 Koncert med Lindø Concert Band
Kl. 13.45 Viceborgmester Klavs Norup Lauridsen
overrækker præmien på 10.000 kr. til vinderen af
Fjordens Dags plakatkonkurrence, Josefine Lilja.
Herefter kan du købe en signeret plakat.
Kl. 14.00 Videnskabsshow med Kåre og Emil
CAFÉTELT MED MUSIK OG SANG
Salg af mad, is og drikkevarer
Kl. 15.00 Jørn Lunde med trio i caféen
Kl. 12.00 Lindø Harmonikaklub, v. Judy Eggeling

SEJLTUR PÅ FJORDEN
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.

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
UDFORSK FJORDEN
Oplev vores rørebassin eller lån et net og gå selv på
opdagelse. Få hjælp til at tjekke din redningvest og
få gode råd af Søsportens sikkerhedsråd.
Arr.: Dansk amatør fiskeriforening
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

VIDENSKABSSHOW
MED KÅRE OG EMIL
Forestillingen starter kl. 14.00
Kåre & Emils Videnskabsshow er en sand kavalkade
af hæsblæsende og vilde forsøg som ildtornadoer
og eksplosioner, der efterlader både stor og små
måbende. Eller gakkede projekter som at bygge et
cola-springvand. Med andre ord er der lagt i kakkelovnen til en både sjov og lærerig eftermiddag for
hele familien, når de to farverige nørder besøger Fjordens Dag. Efter showet kan du møde Kåre og Emil til
meet ’n’ greet. Kåre og Emil er kendt som værter i de
populære tv-programmer Store Nørd på Ultra.
Arr.: Fjordens Dag

BLÅMUSLINGER OG TANG
Se, hør og rør, hvordan tang, muslinger og østers
føles, dufter og ser ud – og smager. Og hør hvordan
lokale borgere dyrker muslinger og tang i Kertemindebugten. Muslinger er godt for miljøet, 1 stor musling
kan rense op mod 200 liter i døgnet (videnskab.dk).
Arr.: Kerteminde Maritime Haver samt Fjord & Bælt
LAV FISK AF PLASTIKAFFALD
Vi sætter fokus på de alt for store mængder af især
plastikaffald i havene. Børnene kan lave farverige
fisk med ”skrald” i maven. Det giver god anledning
til en snak om hvor fiskene bor, og hvordan vi skal
passe godt på havene i fremtiden.
Prøv også fiske-quizzen for hele familien med fine
præmier. Temaet bygger på FNs verdensmål nr. 14:
Livet i havet.
Arr.: Kerteminde Bibliotekerne
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JAGT OG VILDT
Kom og se nærmere på gråænder, få smagsprøver
på grillet vildt, prøv lerdueskydning (betaling) og få
en snak om jagt og udstyr på land og vand. Eller
deltag i vores konkurrence.
Arr: Munkebo-Drigstrup Jagtforening
HONNING OG BIAVL
Få smagsprøver på honningprodukter og hør om biavl.
Arr.: Biavler Birde Mehl

SUNDHED
VANDRING I NATUREN
Hele dagen kan du møde os og høre om vandremotion med naturoplevelser under venskabelige
former.
Arr. Munkebo Fodslaw
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 om sundhed og forebyggelse
med kommunens forebyggende medarbejder,
klinisk diætist, rygestopvejleder og personer med
særlig viden om kronisk sygdom. Der vil også være
mulighed for at få taget blodtryk og blive screenet
for risiko for diabetes m.v.
Arr.: Kerteminde Kommune – Sundhedsfremme og
forebyggelse

UDSTILLING AF VETERANBILER
Kl. 14.00 – 16.00
Kom og spark dæk og få en snak om bilerne.
Arr.: Fyns Veteranbilklub

BESØG OGSÅ:
KULTURHISTORIE:

GL. MUNKEBO MINIBY
Besøg også minibyen i Munkebo.
VIKINGEMUSEET LADBY
Kom og besøg museet.
Gratis adgang på Fjordens dag.

KUNSTUDSTILLING I GALLERITELTET
Spændende udstilling med motiver inspireret af
naturen. Maleri, grafik, tegning m.m. Du kan møde
følgende kunstnere:
Annette Fuhr
Kirsten Bechmann
Kurt Normann
John Themsen
Anne Berit Brogaard
Kit Mosegaard Bruun

Se mere under Udflugtsmål og besøgssteder
side 22

Desuden kan du se et udvalg af de bedste forslag
fra årets plakatkonkurrence.
Salg af Fjordens Dag plakater.
LAV KUNST I DET FRI
Oplev, tegn og mal i naturen - museets formidlere
guider og inspirerer dig. Fynbomalerne var vilde
med at udendørsmaleri og deres kærlighed til naturen har betydet meget for naturforståelsen. Kom og
mal som dem.
Arr.: Johannes Larsen Museet

SE KNIVMAGEREN ARBEJDE
og få tips og tricks til selv at komme i gang med at
lave knive.
Arr.: Knivi

MODELSKIBE
Bygning af historiske modelskibe samt andet kreativt træarbejde.
Arr.: Werner Kalk

Borgmester Kerteminde Kommune
Igen i år ser vi frem til de fantastiske naturoplevelser, som Fjordens Dag giver til børn
og voksne. I Kerteminde Kommune støtter
vi stærkt op om et af Fyns største naturarrangementer, og vi sætter stor pris på det
gode tværkommunale samarbejde, som
samler os i naturens og bæredygtighedens
tjeneste. Dette ses også gennem Odense
Fjord Samarbejdet, hvor vi har skabt et
bredt samarbejde med private virksomheder og organisationer om at forbedre
vandmiljøtilstanden i Odense Fjord. Dermed
skaber vi ikke blot er liv omkring fjorden,
men også et rigt liv i den.
Vores fjord er ikke kun smuk, men tilbyder
også en spændende kulturhistorie, et rigt
dyreliv og muligheder for en lang række
aktiviteter. Boels Bro ved Munkebo Bakke
vil byde på forskellige oplevelser fra hundeshow til lystig musik, men mest af alt er
det muligt at komme ud og sejle på Fjorden
med Turbåden Kristine.

PRÆSENTATION AF AKTIVITETER
Fødevarefremstilling, snedkeri -smedning -strikning
-syning - stenslibning – underholdning og socialt
samvær
Arr.: Munkebo Kulturhus
MINIBYENS VÆRKSTED
Lille arbejdende stand med plancheudstilling og
eksempler på arbejder fra minibyens værksted.
Besøg også minibyen, Bakkely 50
Arr.: Gl. Munkebo Miniby

Kasper Ejsing Olsen,

HUSFLID
Arbejdende værksteder med tekstilhåndværk. I anledning af 50 års jubilæum tages der udgangspunkt i
populære husflidsfag gennem 5 årtier.
Arr.: Kerteminde Husflid og Ensomme gamle mænd
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Vi ser frem til at nyde Fjordens Dag 2022 og
siger tak til de mange foreninger, som yder
en stor og vigtig indsats og gør dagen til
noget ganske særligt.

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 sjove oplevelser for alle aldre.

Kl. 10.00 Åbningstale ved Borgmester Morten
Andersen
Kl. 10.30 Gudstjeneste
Kl. 10.00 – 13.00 Kom og spark dæk Fyns Veteranbilklub
Kl. 11.00 Havets kæmper - show for hele familien
med Emil Sanderhoff
Kl. 11.00 og kl. 12.30 (varighed 45 min.) Prøv et
Nordisk Skovbad
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.

SE FUGLELIVET MED TELESKOP
eller kikkert og hør om fuglelivet på Odense Fjord.
Fuglequiz for unge og voksne (14 -17 år og 18+).
Børnene kan prøve at vinde en præmie i ”Svalespillet”.
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening, Fyn
GUDSTJENESTE
Kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste med naturen som
tema. Bagefter er menighedsrådene værter ved en
kop kaffe.
Arr.: Østrup-Skeby Menighedsråd, Den lokale folkekirke

HAVETS KÆMPER
SHOW MED
EMIL SANDERHOFF
Kl. 11.00 Kom og oplev Emil Sanderhoffs underholdende show om de helt utrolige og overdrevet
store skabninger, der lever i dansk og internationalt
farvand! Ved du hvad en Brugde er og hvor stor den
kan blive? Eller vil du vide hvor en af verdens største
blæksprutter er fanget? Så kom med og bliv klogere
på havets kæmper. Efter showet kan du møde Emil
til meet ’n’ greet.
Emil Sanderhoff er naturvejleder og en formidabel
fortæller, der bl.a. er kendt fra TV som naturekspert
på Go’morgen Danmark og TV2 Fyn, samt da han i
2020 udfordrede Curlingklubben på natur-ture.
Arr.: Fjordens Dag

TÆND BÅL
SOM EN VILDMAND

Kan du tænde bål som en vildmand? Kom og prøv
forskellige primitive båltændingsteknikker som tændstål, flint & stål, bow drill m.m. Kim Krohn, vinder
af Alene i vildmarken 2020, giver tips og tricks til
båltænding hele dagen.
Arr.: Fjordens Dag

KÆLEKANINER
Kom og nus de søde kælekaniner og oplev forskellige kaninracer. Og hør mere om det at holde kaniner.
Arr.: Sydvestfyns Racekaniner
HVORDAN BLIVER MAN JÆGER?
Hør om jagt og de Nordfynske jagtforeninger.
Arr.: Jægerråd Nordfyn

NATUR:
PRØV DEN SJOVE KARRUSEL
Kom og besøg de blå spejderes lejrplads og bag en
pandekage over bål eller køb kaffe og kage. Du kan
også kaste med flødeboller i flødebollekanon og
prøve at vinde en bamse i bamsekranen.
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 Drambrygger
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FÅ EN TRÆKKETUR PÅ PONY
og hør mere om vores rideklub, som ligger naturskønt ned til fjorden. Her vægtes sammenhold meget højt og vi tilbyder både spring og dressurridning.
Arr.: Sportsrideklubben Bogø

LAV SMYKKER AF GEVIR
Jagt er mere end at slå dyr ihjel. Kom og få en snak.
På standen tilbyder vi vildtsuppe og vildtspyd, for at
fortælle at vildt faktisk kan spises. I værkstedet kan
børnene kan lave smykker af gevir og tegne en and/
fasan etc.
Arr.: Otterup Jagtforening
LYSTFISKERI
Få gode og tips til at komme i gang med lystfiskeri.
Byg din helt egen spinner, mal et blink eller prøv at
binde en flue. Børn kan også prøve kastekonkurrence med spinnestang.
Og vi håber at kunne servere nyrøget havørred.
Arr.: Fiskeklubben Nordfyn
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
LAV MASKER OG QUIZ OM BIER
Kom og bliv klogere på Danmarks vilde bier og
deres spændende liv. Dagen igennem vil der være
spændende aktiviteter på standen og mulighed for
at lære nyt om bierne. Vi har et maskebi-værksted
for børnene, en quiz, hvor du kan teste din viden, og
meget, meget mere.
Arr.: Vildebier.dk

UNDERSØG NATUREN I OG VED FJORDEN
Kom og undersøg livet i fjorden. Der er mulighed for
at låne waders og net, og vores biologielever hjælper
med at undersøge fangsten.
Arr.: Nordfyns Gymnasium

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

TA’ PÅ NATURBINGO
Sjov krible-krable aktivitet for hele familien. Eller
kom og få en snak om alle de fantastiske nordfynske
naturoplevelser.
Arr.: VisitNordfyn

FLET MED NATURENS MATERIALER
Kom flet et kræmmerhus og få tips og inspiration til
at flette.
Arr.: Otterup Flettekreds

KREATIVT TROLDEVÆRKSTED
Lav din egen trold af naturmaterialer
Arr.: Nordfyns Kommune

MILJØ:

KOM OG BYG EN FUGLEKASSE
og hjælp fuglene i din have.
Arr.: Nordfyns Værkstedet
MAL DIT EGET MEL
eller vals en gang havregryn. Salg af friskbagte vafler, kaffe/the og saft.
Vi har også en lille konkurrence for børn.
Arr.: Bogense-Søndersø 4h
VIS OS DINE FOSSILER
eller sten og få hjælp til at bestemme dem. Bliv
klogere på sten og fossiler. Konkurrence for børn.
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
PRØV EN METALDETEKTOR
Kom og hør om amatørarkæologi og et skattefund
fra vikingetiden. Prøv en metaldetektor.
Arr.: Arkæologi Nordfyn

BYG BI-HOTELLER
og tag med på bi-safari, hvor vi kigger på de vilde
bier i området. Udstilling om Danmarks vilde bier.
Arr.: Vilde bier i Danmark

BYG FUGLEKASSER OG INSEKTHOTELLER
Få tips til hvad du selv kan gøre for at hjælpe fugle
og insekter i din have og hør mere om os.
Billedudstilling, om Odense Fjord og dens skønne
omgivelser.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn
SJOVE NATURAKTIVITETER
Byg dit eget fuglehus, bliv malet i ansigtet eller prøv
den sjove flødebolle maskine.
Arr.: FGU Nordfyn
ÅBENT HUS I FÆLLESHUSET SKALLEVÆRKET
Se det nye foreningshus og mød de foreninger, der
er en del af huset: Beboerforening, pileflettere, SUP
klubben, Vinterbadeklubben og Naturudvikling og
Sundere Fjord, der også fortæller om planerne for at
få mere natur omkring fjorden.
Arr.: Foreningen Udvikling Klintebjerg
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MILJØET UNDER OVERFLADEN
mød en prøvetager, en dykker, fjordens dyr og planter i akvarier - fang en krabbe. Hør om iltsvind, ålegræs og andre emner fra havet. Tegnekonkurrence!
Arr.: Miljøstyrelsen Fyn
ODENSE FJORD SAMARBEJDET
Vandmiljøet i Odense fjord er i dårlig tilstand, og
sammen vil vi redde fjorden. Kom og hør, hvordan vi
arbejder for at bringe Odense Fjord i god økologisk
tilstand ud fra en nytænkende og bred lokalforankret
tilgang. Samarbejdet udgøres af 15 parter fordelt
over kommuner, forsyningsselskaber, NGO, landbruget, erhvervsparter samt videns institutioner. I teltet
kan du møde partnere fra blandt andre Fjernvarme
Fyn, landboforeningen L&F Centrovice, Vandcenter
Syd, Odense Havn, Danmarks Naturfredningsforening og Odense Renovation.
Kom og prøv sjove aktiviteter for hele familien:
Bliv en af fjordens helte. Hjælp fjorden ved at binde
ålegræsskud, som vi transplanterer i Odense fjord
ugen efter.
Tør du fange en krabbe med dine bare hænder? Hør
om hvordan de lige nu skaber problemer i fjorden,
fordi der er alt for mange.
Gå på skattejagt i akvarierne med smådyr og planter
fra fjorden, eller tegn det dyr du bedst kan lide.
Kan du lide at lege med mudder? Se hvordan fjordens mudderbund påvirker fjorden og alle de dyr og
planter, der lever i fjorden.
Og så er der masser af faglig information om økologien i fjorden, miljøstatus og projektet.
Arr.: Odense Fjord Samarbejdet og
Syddansk Universitet (SDU)

Arr.: Nordfyns Kommune
FÅ INFO OM SCLEROSE
Hør hvilke services og hjælpemuligheder vi tilbyder
til foreningens medlemmer og pårørende.
Arr. Scleroseforeningen OKN (Odense, Kerteminde
Nordfyn)
MAL PÅ FÆLLES KUNSTVÆRK
Det er godt for mental sundhed at male – så kom og
mal på vores fælles kunstværk.
Arr.: Bedre Psykiatri, Nordfyn

KULTURHISTORIE:
SUNDHED:
PRØV ET NORDISK SKOVBAD
Kl. 11 og kl. 12.30 (varighed 45 min.) Vi gearer
helt ned sammen med naturen omkring os. Ann
Berit Frostholm fra Nature Works guider jer til en
anderledes naturoplevelse med fokus på sanser og
åndedræt. Ann Berit er uddannet vejleder i natur,
krop og psyke og nordisk skovbadsguide.
Arr.: Nature Works
PRØV FORSKELLIGE SPORTSGRENE
- fodbold, basketball, gymnastik, dart og hør om
vores nye padel-afdeling. Der er konkurrencer med
præmier hele dagen, og lidt lækkert du kan købe. Vi
er den lokale klub, hvor der er plads til alle – også dig.
Arr.: Skeby GF
TAG CYKLEN
Cyklistforbundet står for at fremme brugen af cykel
til transport til arbejde, fritid indkøb osv
Arr.: Dansk cyklistforbund Odense afd.
DELTAG I LEGE OG SPIL
prøv sæbeboblemaskiner og konkurrencer med fine
præmier. Hør mere om borger-til-borger portalen.
Arr.: Boblberg.dk
BLIV KLOGERE PÅ GIGT
Få en snak om gigt og hverdagen med gigt.
Arr.: Gigtforeningen Odense Nordøst Fyns Kreds
PRØV SOFTBALL
Hvis du er vild med at spille rundbold – så er Softball
helt sikkert lige noget for dig.
Arr.: Killer Bees Softball Klub
GÆT KULHYDRATMÆNGDEN
i forskellige fødevarer og få viden om diabetes. Gratis risikotest for type 2 diabetes.
Arr. Diabetesforeningen Nordfyn
FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP
Hør om det nye projekt, der hedder “giv liv” og oplev, hvor meget det betyder at kunne give livreddende førstehjælp ved akut hjertestop.
Arr.: Hjerteforeningen Nordfyn

ÅBENT VÆRKSTED
med trædrejning og fremstilling af miniaturemøbler.
Kom og prøv en trædrejebænk.
Arr.: Allesø Husflid
GEVÆRFABRIKKENS HISTORIE
Udstilling om fabrikkens historie med særlig vinkel
på jagt.
Arr.: Historiecenter Otterup Geværfabrik
LOKALHISTORISK UDSTILLING
om livet på landet samt historier om egnens gamle
håndværkere.
Arr.: Lokalhistorisk forening for Otterup og omegn
HVAD ER DET? KOM OG GÆT
Quiz med gamle genstande fra Nordfyn.
Udstilling om strandjagt ved Odense Fjord.
Arr.: Otterup Museum
SMAG PÅ SVAMPESUPPE
og prøv at male på sten. Du kan også få inspiration
til en selvbygger-raket. Oplev AOF´s brede udbud af
aktiviteter og kurser og hør om hvilke fællesskaber
det danner.
Arr. AOF Center Odense

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
Sjove sejlaktiviteter for hele familien, guidede
ture og fortællinger.
VIGELSØ
Sejl med færgen over til Vigelsø hvor hyggelige
naturoplevelser venter.
Se mere under Udflugtsmål og besøgssteder
side 23-24.

HAVFORSKEREN FRA NORDFYN
Kom og hør mere om bogen ”Martin Knudsen – på
sporet af den glemte fysiker og havforsker”.
Om den nordfynske forsker der var stærkt inspireret
af livet på og ved Fjorden.
Arr.: Martin Knudsens Oceanografi Projekt
TEGN OG MAL
Kreativ workshop for børn og voksne, med naturen
som tema.
Arr.: Nordfyns Billedskole
SKOVLØKKEOMRÅDETS HERLIGHEDER
Oplev de mange kvaliteter, der er ved at bo Skovløkkeområdet og hør mere om områdets herligheder.
Arr.: Skovløkke Lokalråd
KOM OG SE FLOTTE VETERANBILER
Kl. 10-13.00 Udstilling af biler - kom og spark dæk
og få en snak.
Arr. Fyns Veteranbil Klub

Morten Andersen,
Borgmester Nordfyns Kommune
Med Fjordens Dag vier vi atter en fuld
dag til den helt unikke natur i og omkring
fjorden. I mange år har Fjordens Dag været
garanti for en masse dejlige naturoplevelser for deltagere i alle aldre. Og sådan
bliver det også i år. Vores aktive frivilliges
kæmpe indsats og er en helt uundværlig
forudsætning for arrangementet.
Fjorden ligger lige for vores fødder og er
altid gavmild med nye oplevelser – om det
så blot handler om at sætte sig på en bænk
og klare tankerne, eller bruge naturen
aktivt og begive sig ud på en vandretur,
overnatte i shelter, glide gennem bølgerne
i kajakken eller forsøge sig med fiskesnøren. Det er alle gratis glæder, som altid
ligger derude og venter på os.
Velkommen til en spændende dag i Fjordens tegn!

PRØV STIGEGOLF
og kaste gris (i kæmpe udgave) eller smag en sund
friskbagt banan pandekage – der er også kaffe og te
på kanden. Og hør om værestedet for psykisk syge
og generelt socialt udsatte.
Arr.: Værestedet Nordfyn
FÅ MÅLT DIN LUNGEFUNKTION
og få en snak om sundhed i hverdagen og om Nordfyns Kommunes sundhedstilbud.
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Hos SuperBrugsen finder du

Altid kvalitet
i nærheden.

SuperBrugsen Otterup
Nørregade 2, 5450 Otterup
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Fisk, muslinger og krabber. Havets
spisebord spænder bredt. Her er Emil
Sanderhoff på jagt efter muslinger.
Foto: Katrine Becher Damkjær

Den danske natur er
fyldt med små hverdagsdramaer
Er du nogensinde stoppet op og studeret, hvad den danske natur egentlig byder på? Det
er Emil Sanderhoff. Han er naturvejleder og optræder i forbindelse med Fjordens Dag med
sit show “Havets kæmper”, hvor han fortæller om de mange dramaer, der hver eneste dag
udspiller sig i den danske natur både under og over havoverfladen.
Her kan du blive klogere på Emil Sanderhoff og hans livslange kærlighed til naturen.
Af Lisbeth Kirstine Helbo Hansen, lihh@jfmedier.dk

Forestil dig en smuk og smådiset sommermorgen.
Solen er næsten lige stået op. Du er barn og har fået
lov at komme med din far på tur. I skal ud i Helnæsbugten ved Falsled og røgte garn. Du er ved at revne
af spænding over, hvilke fisk der er gået i garnet.
Måske er der rødspætter, men der må egentlig også
gerne være en torsk eller en ålekvabbe. Antallet af
fisk er ikke videre vigtigt. Det er mere oplevelsen
af at være så tæt på naturen, at du kan røre den og
senere på dagen få lov at spise et stykke af den.
Nogenlunde sådan beskriver Emil Sanderhoff nogle
af sine mest værdifulde barndomsminder. Han har,

lige siden han var helt lille, knuselsket naturen og
har prioriteret at være så tæt på den som muligt.
Faktisk var der ikke så mange andre muligheder, da
han var barn. Han er 33 år og vokset op i 1990’erne,
hvor mobiltelefoner og spillekonsoller endnu ikke var
blevet allemandseje. Emil Sanderhoffs weekender
bød derfor ofte på udendørs aktiviteter:
- Jeg er opvokset i Håstrup tæt ved Helnæsbugten. Når min bror og jeg vågnede i weekenderne,
stod vi op og pakkede vores rygsæk med kikkert,
syltetøjsglas og kiks og så tog vi ellers på tur. Det
kunne være til mosen, der ligger tæt ved Håstrup.
Vi fangede især insekter og tog dem med hjem til
vores terrarier. Vi var væk det meste af dagen. Min
mor havde en stor klokke, som hun slog på. Det var
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signal til, at vi skulle hjem. Det var før, vi fik mobiltelefon, så der var egentlig ikke så mange alternativer,
for naturen er også lige uden for døren i Håstrup.
Emil Sanderhoffs interesse for natur er blevet hjulpet
godt på vej af hans forældre. Ud over fisk elsker
hans far fugle og insekter. Det har smittet af, mens
hans mor er velbevandret i det danske planterige.
Det er i øvrigt en passion, som Emil Sanderhoffs
lillebror har taget til sig. Kort sagt er hele familien
bidt af natur. For Emil Sanderhoffs vedkommende så
meget, at naturen er blevet hans levebrød.
- Jeg brød mig ikke om at gå i skole og har gået på
flere forskellige folkeskoler. En dag pjækkede jeg fra
skole og tog til Trente Mølle. Der sad jeg og fiskede

en snog op af et vandhul, da Leif kom forbi. Han var
naturvejleder. Han spurgte, hvorfor jeg sad der, og
om jeg ikke burde være i skole. Jeg forklarede ham,
at jeg meget hellere ville sidde her. Der fortalte han
mig, at jeg en dag kunne uddanne mig til naturvejleder ligesom ham. Så kunne jeg få lov at fange en
snog eller kigge på insekter dagen lang. Pludselig
gav det mening. Jeg skulle være naturvejleder ligesom Leif, forklarer Emil Sanderhoff.
Hvis han skal sætte ord på, det der gør dansk natur
unik, er det særligt de mange små hverdagsdramaer,
som udspiller sig. Emil Sanderhoff er især begejstret
for den sorte læderløber. Det er en stor bille, som de
fleste er stødt på, når de har gået en tur i skoven. De
færreste ved, hvordan læderløberen fanger sit bytte.
- Læderløberen spiser snegle. Den sniger sig ind
på sneglen, angriber og gylper der efter udover
sneglen. Gylpen indeholder enzymer, som langsomt
dræber sneglen. Det er virkelig et drama at være
vidne til, fortæller han.
Naturen har givet Emil Sanderhoff et godt fundament. Han har været tæt på naturen. Lugtet til den,
smagt på den og sovet i den. Derfor har han også

et hjertesuk. Han mener, at nutidens børn og unge
bruger for meget energi på at spille computerspil
og skrive beskeder på deres mobiltelefoner. Det gør
nemlig, at de ikke får et naturligt og tæt forhold til
naturen, som han selv har.
- I dag vokser børn op med det, jeg kalder, asociale medier. De sidder indenfor og får slet ikke lært
naturen at kende. Som naturvejleder ser jeg det som
en kæmpe gave at kunne vise dem en frø eller en
stålorm. For mig er det en selvfølge, men for mange
børn i dag er det vildt eksotisk. Det er vigtigt, at de
lærer naturen at kende, for ellers ved de ikke, hvorfor
de skal passe på den. Det er mit mål.
Selv har Emil Sanderhoff rygsækken fuld af gode
minder. Et af de mere spektakulære handler om dengang, han fangede en haj med de bare næver. Den
historie kan du høre i forbindelse med hans show
”Havets kæmper”. Her kan du også blive klogere på
blæksprutten, kaskelothvalen og ikke mindst brandmanden, som de fleste danskere frygter at løbe ind i
på deres badetur. Vidste du i øvrigt, at brandmanden
kan blive op til 50 meter lang? Det fortæller Emil
Sanderhoff meget mere om.

Emil Sanderhoff
33 år og uddannet naturvejleder og var i
perioden 2009-2021 ansat ved Naturama i
Svendborg. Nu har han sit eget firma, hvor
han også arbejder som naturvejleder.
Har deltaget i flere tv-programmer herunder DR-programmet ”Alene i Vildmarken”.
Er født og opvokset i Håstrup ved Falsled
på Sydfyn, hvor han også bor med sin
familie.
På Fjordens Dag optræder han med showet ”Havets kæmper”.

Emil Sanderhoff er opvokset i Håstrup, der ligger tæt på Helnæsbugten. Derfor har en også et nært forhold til havet. Han ejer blandt andet en jolle, som han bruger sammen
med sine børn. Han prioriterer, at de får det samme forhold til naturen, som han selv havde, da han var barn. Foto Katrine Becher Damkjær.
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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.

Hestevogn kører i pendulfart mellem p-plads og
aktivitetsplads i tidsrummet kl.10-16.
Det koster 25 kr. pr. tur.
Kl. 10.30 Åbningstale
Kl. 10.30, 11.30, 13.30 og 14.30 Instruktion i
livreddende førstehjælp
Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste
Kl. 11.30 og 14.00 Cirkus Fyr og Flamme
Kl. 12.00 Opvisning med linedance
Kl. 12.00 Mød Fjordens Dags maskot, der uddeler
krammere
Kl. 14.00-15.00 Yoga med havudsigt

KOM OG KLAP EN FISK
Kom og se og rør nogle små havørreder samtidig
med, at du bliver klogere på havørreder. Vi svarer
på alle mulige spørgsmål om de fynske havørreder
og fortæller om, hvordan vi opdrætter og udsætter
havørreder i vandløbene.
Arr.: Fyns Laksefisk, FGU-Odense

MØD TERNEN TEODOR
Kl. 12.00 Mød Fjordens Dags maskot, der uddeler
krammere

NATUR & MILJØ:

NATURLØB OG LÆKKERIER PÅ BÅL
Prøv kræfter med spejderlivet. Kom og bag pandekager og snobrød på bål eller prøv det sjove naturløb.
Arr.: FDF Skibhuskvarteret

CIRKUS FYR OG
FLAMME
Kl. 11.30 og 14.00
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.

KANINHOP
Kom og mød verdens bedste kæledyr og repræsentanterne af de forskellige racer, samt de dygtige
hopkaniner. Kom forbi til en snak om hvad kaninen
kan bruges til; både hobby, kæl og slagt.
Arr.: Danmarks kaninavlerforening
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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 Fyen
GÅ PÅ OPDAGELSE I FJORDEN
Lån et fiskenet og en spand og undersøg livet i
fjorden
Arr.: Fjordens Dag

FÅ EN VILDERE HAVE
Udstilling om smådyr og insekter i haven, om de
forhold de behøver for at overleve, og hvad man
som haveejer kan gøre for at sikre ly, vand og føde til
havens vilde dyr. Der bliver mulighed for at bytte frø
og evt. købe små insektvenlige planter.
Arr.: Liv i haven
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
QUIZ OM KLIMA OG VIND
Betyder vandmiljøet i Odense Fjord noget for sult
i Afrika? Bliv klogere på sammenhængen mellem
uligheden i verden og klimaforandringerne. Prøv
overraskende smagsprøver på bæredygtige fødevarer og test din viden i vores spændende quiz, hvor
du kan vinde en bæredygtig middag for to.
Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke Odense/Kafé Kloden

SUNDHED:

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP
Kl. 10.30, 11.30, 13.30 og 14.30
Instruktørerne viser, hvordan man giver livreddende
førstehjælp.
Arr.: Hjerteforeningen Odense

PRØV GAMLE HÅNDVÆRK
Prøv håndværk som trædrejning, strik, 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 med foreningen om aktiviteter og tilbud.
Arr.: Fjordager IF
PRØV LINEDANCE
Kl. 12 Opvisning med linedance. Bagefter kan du
selv prøve, hvor sjovt det er at danse linedance.
Arr.: Fjordager Linedance

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

BESØG MIDDELALDERLEJREN
Der er gang i smedje, læder- og perleværksted samt
madlavning på bål.
Arr.: Saxen og de gode folk
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Kl. 11 ved sognepræst Anders Skaaning Andersen.
Arr.: Seden Kirke/Seden Menighedsråd

YOGA MED HAVUDSIGT
Kl. 14 (60 min) Prøv Hatha yoga under åben himmel, med det fineste kig udover fjorden til lyden af
fuglekvidder.
Yogaklassen vil være et mix: af kort meditation, små
styrkende sekvenser, bløde stræk, balance,
og afsluttende afspænding.
Medbring egen yogamåtte og klæd dig efter vejret.
Tag evt. et tæppe til den afsluttende afspænding.
Alle er velkomne. Foregår ved bådlauget.
Ved kraftig regn aflyses aktiviteten.
Arr.: Yogistii by Stine Skaarup

UDSTILLING OM SEDEN SKYDEBANE
Udstilling og fortælling om skydebanen som nu er
ændret til rekreativt område.
Arr.: Seden Lokalhistoriske Arkiv

MAD OG DRIKKE:
FDF SKIBHUS
Pandekager
Snobrød

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
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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

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.
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

- Det er fedt at gå på opdagelse
i naturvidenskaben
På Fjordens Dag kan du blandt andet opleve Kåres og Emils videnskabsshow. Brødrene har
arbejdet sammen om naturvidenskabelige forsøg i godt 10 år. De er glade for at arbejde
sammen, og så er de stadig bidt af at hitte på og udføre utraditionelle videnskabsforsøg.
Af Lisbeth Kirstine Helbo Hansen, lihh@jfmedier.dk

Kan man bygge en sødygtig sejlbåd ud af gaffatape
og elektrikerrør? Det er ikke umiddelbart de mest
oplagte byggematerialer at bruge til at bygge en båd.
Ikke desto mindre er det de materialer, som Kåre og
Emil Nielsen har brugt, da de i sommer konstruerede deres helt egen sejlbåd. Idéen til båden har de
fået i fællesskab, og båden er ikke en lille båd. Faktisk er den stor nok til to. Det er heldigt, for brødrene
foretrækker at udtænke og udføre deres projekter
sammen. De deler begge en stor interesse for naturvidenskab. De synes, det er sjovt at undersøge og
blive klogere på verden omkring dem.
Bådebyggerprojektet er det seneste i en lang række
af projekter, der alle har til formål at inspirere børn
og unge til at gå på opdagelse i naturvidenskabens
finurlige verden. Tidligere har de udført deres forsøg
i DR’s børneprogram “Storenørd”. Siden 2020 har de
haft deres egen Youtube-kanal, og de synes stadig,
det er sjovt at lære nyt. Det forklarer Kåre Nielsen:
- Lige op til Fjordens Dag uploader vi vores video
om bådebyggerprojektet. Videoen handler om, at vi
bygger en båd, men undervejs undersøger vi også,
hvordan en båd egentlig holder sig flydende. Vi ser
på vores egen båd, men også på store containerskibe. Vi bliver klogere på, hvad opdrift er, og hvad der
skal til for at en båd slutter tæt.
Ifølge Emil Nielsen er det nemlig vigtigt at undersøge og stille spørgsmål. Det er i sidste ende med til
at give en større forståelse for den verden, vi lever i.
- Verden bliver meget større, hvis man har en
forståelse for, hvad det er, man ser. Vi har lige
lavet en video om, hvordan teknologien bag
ansigtsgenkendelse fungerer. Det er
fascinerende, at en telefon kan
se forskel på Kåres virkelige
ansigt, en fotokopi og en
3D-printet udgave. Det er
fascinerende, især fordi
vores verden er blevet
så teknologisk. Derfor
er naturvidenskab
vigtigt.

Nogle af forsøgene fokuserer kun på teknologi, men
i de fleste spiller naturen en rolle. Og naturen har
det med at give brødreparret uventede oplevelser.
Naturen har det nemlig med at gøre præcis, som det
passer den.
- Da vi testede vores båd på Vejle Fjord, fik vi
pludselig selskab af en flok marsvin. Det var virkelig
en stor oplevelse. De lå seks-otte meter fra os og
prustede stille og roligt. Det er umuligt at planlægge
en oplevelse som den på forhånd. Selvom vi ofte
bruger naturen som værktøj i vores forsøg, kan du
bare ikke trylle en flok hvaler frem. De er der, fordi
de selv vil, og så gælder det bare om at nyde det,
forklarer brødrene i fællesskab.
Selvom naturen kan være uforudsigelig, og brødreparret kan lide at udfordre den, er det sjældent, at
kræfterne, der er på spil, kommer bag på dem.
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De har mange års erfaring med at udføre naturvidenskabelige forsøg og sikkerhed ligger dem meget på
sinde.
- Vi skelner imellem forsøg, som er let tilgængelige. Når de er det, taler vi meget om sikkerhed. Er
det et svært tilgængeligt forsøg, som eksempelvis
indeholder flydende kvælstof, som få har adgang
til, italesætter vi ikke sikkerheden i lige så høj grad,
fortæller Emil Nielsen.
Det er heller ikke en præmis, at forsøgene skal være
farlige. Det handler i højere grad om at inspirere
seerne til selv at gå i gang med at undersøge og
eksperimentere. Og så i øvrigt ikke være bange for
at fejle.
- Det er helt bevidst, at vi viser vores fejl. Vores mål
er at skabe interesse for naturvidenskab blandt børn,
så de får lyst til at gå på opdagelse i deres forældres
skur. De skal turde eksperimentere. De skal også forstå, at det er okay at fejle, så de kan tage ved lære,
forklarer Kåre Nielsen, mens hans bror supplerer:
- Der er altid noget, der kommer bag på os. Især når
vi tester de større projekter. Der er noget, som skal
justeres, fordi det ikke helt gjorde, som vi havde
forudset. Det er en del af det. Det er vigtigt at turde
fejle. Ellers lærer vi ikke noget. Lykkes du med noget
i første hug, har du enten virkelig været heldig eller
ikke anstrengt dig nok. Det betyder, at du godt kan
prøve noget, der er en tand sværere næste gang.
Brødrene synes, det er sjovt at udvikle idéer til
forsøg sammen. Det er fedt at kunne dele oplevelserne, fortæller Kåre Nielsen.
- Vi kender hinanden rigtig godt, for vi har arbejdet
sammen i 10 år. Det giver en god dynamik. Derfor er
en del af vores budskab også at tage din bror, søster
eller ven i hånden og gå på opdagelse sammen.
Er du blevet nysgerrig på Kåres og Emils videnskabsshow, kan de opleves i forbindelse med Fjordens
Dag 11. september. Her eksperimenterer de blandt
med, hvad der sker, når man putter Mentos i en flaske cola. Og giver publikum de tricks, der skal til for,
at de selv kan gå hjem og få succes med forsøget.

Udflugtsmål og
besøgssteder
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

EGENSEDYBET / BOGØ
Bogøvej 71, 5450 Otterup
Nær Klintebjerg finder du den hyggelige lystbådehavn, der til Fjordens Dag byder på sjove sejlaktiviteter for hele familien.
Kl. 10.00 Åbning Velkomsttale.

VIKINGEMUSEET
LADBY

HJHANSEN
RECYCLING GROUP

Havnegade 110, 5000 Odense C
ÅBENT HUS PÅ FJORDENS DAG
10.00-15.00
Hvad sker der med din gamle bil, cykel, køleskab
eller vandhane?
Bliv klogere og få syn for sagen hos HJHansen Recycling Group. 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
genanvendelse begrænser CO2-udledningen.
Vi giver ressourcer nyt liv!
Se mere på www.hjhansen.dk

Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
KOM OG BESØG MUSEET.
Gratis adgang på Fjordens dag.
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.
Dertil kommer, at man – udover gravene – kan opleve
pragt vikingefund fra hele Østfyn i udstillingen – der
naturligvis også huser det flotte Ladbytapet – en
fortælling om Ladbykongen.
Se mere på www.vikingemuseetladby.dk

BREGNØR

Havnevejen, 5300 Kerteminde
For enden af dæmningen og midt i Odense Fjord
ligger Bregnør Havn, som før i tiden var et af de store landingssteder for fisk fra fjorden. Ved dette lille
idylliske fiskerleje kan man på Fjordens Dag opleve
den hyggelige stemning og det lokale miljø.
Bregnør er et besøg værd på Fjordens Dag.
Vi har kaffe og kage.
Arr.: Bregnør Bådelaug
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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.
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.
Kom og hør hvad sejlklubben kan tilbyde.
Tombola med grønne præmier.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet

INDDÆMNINGEN AF EGENSEFJORDEN
Kl. 10.30–16.00
Udstilling og fortælling om inddæmningerne i
området, der skabte det nuværende Nordfyn.
MØD LOKALRÅDET
Kl. 10.30–16.00
Hvad er et lokalråd og hvad arbejder vi med.
Kom og mød os og få en snak.
Arr.: Hasmark – Egense – Norup lokalråd.

FORTÆLLETUR TIL ROMSØHUSET
Kl. 13.00
Fortælletur med forfatteren Bjarne Kim Pedersen
langs diget til Romsøhuset og ned til Bogø Pumpemølle.
Arr.: Hasmark – Egense – Norup lokalråd.
BIKESTATION
Der er mulighed for lån af værktøj, lappegrej m.m.
hele dagen.
MAD OG DRIKKE
Helstegt pattegris, vafler og kage samt kaffe, øl, vin
og vand.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet.

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.

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 Rikke Molin og
Jesper Christensen, naturvejleder i Nordfyns
kommune
SALG AF KAFFE, TE OG KAGE

På denne fredelige og smukke ø ligger i dag Naturskolen Vigelsø, som er vært for aktiviteterne på
øen på Fjordens Dag.
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

Hele kloden bliver grønnere
gennem fjorden
Odense Fjord betyder mere for miljøet, end man snakker om. Det er nemlig herigennem
verden i stigende grad vil få de vindmøller og de teknologiske kvantespring, som vil gøre
det muligt at nå de høje ambitioner for grøn omstilling, som alle venter på.
På Odense Havn finder førende virksomheder pladsen, forståelsen og investeringslysten
til at kunne forme den bæredygtige udvikling, der er bedst. Og igennem fjorden kan de
største vindmølledele transporteres til hele kloden.
Naturligvis kræver det, at udviklingen i sig selv er grøn. Og på Havnen er det for os en
selvfølge, at alt dét, der foregår, ikke samtidig er en belastning.
Derfor er vi også glade for at være en del af Odense Fjord Samarbejdet, der med
nyplantning af ålegræs netop nu tager det første skridt for at sikre en naturlig miljøbalance og gemmesteder for fjordens dyr.
Se, hvad der sker på Havnen!
OdenseHavn.dk
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Pift shelterovernatningen
op med en pizzabagning
For fremtiden behøver du ikke at bestille en pizza, når du sover i shelter ved Klintebjerg Havn.
Nu kan du nemlig lave din egen pizza, inden du lægger dig til at sove til lyden af mågeskrig og bølgeskvulp.
Af Line Olesen, liole@jfmedier.dk

Engang var et shelter en åben trækonstruktion med
en hylde, man kunne sove på, men nu findes der
et utal af varianter. Der er sheltere, som kan dreje,
sheltere på vandet og sheltere i flere etager. Det
kan gøre det svært at stikke ud i mængden, men på
Klintebjerg Havn har man gjort et gedigent forsøg.
Her er der nemlig blevet opstillet en pizzaovn, som
sheltergæster kan få lov til at benytte, hvilket gør det
muligt at pifte den gastronomiske del af en sheltertur gevaldigt op. Af samme grund drog jeg med
mine to drenge på tur til Klintebjerg Havn i juli.
Beliggenheden er i top
De to sheltere, som man kan leje via bookenshelter.dk ved Klintebjerg Havn, burde ganske enkelt
optræde i programmet ”Beliggenhed, beliggenhed,
beliggenhed” på TV 2. Shelterne, som hver har plads
til to personer, ligger i en lille, ugeneret lomme omringet af træer og buskads og helt ud til vandet. På
shelterpladsen kan man ikke høre andet end vandet,
fuglekvidder, vinden og mågeskrig, og der er udsigt
til Vigelsø, den største ø i Odense Fjord. Ved havnen
fuldendes idyllen af en række små, charmerende,
sorte fjordhuse med kig over vandet og en træterrasse med lange planker og trin ned til vandet, som
sikrer, at man kommer smertefrit fra land til vand.
Ærgerligt er det dog, at shelterne har haft besøg af
nogen, som har bøjet stængerne, der holder lågen,
man kravler ind ad, åben, hvilket betyder, at lågen i det
ene shelter kun kan stå delvist åben, og i det andet
shelter må man klappe lågen helt i og altså gå glip af
solnedgangen, vinden og fuglelivet, når man går til ro.
Pizza galore
Bag de sorte fjordhuse ligger pizzaovnen, som er
hovedattraktionen på vores tur i juli. Med en kode får
vi åbnet hængelåsen og tager pizzaspader, skorstenen og et par andre ting ud. Det er nemt at montere
skorstenen, og så er vi egentlig i gang. I en lille skinne med høje kanter placerer vi tre stykker brænde,
og da vi er færdige med at lave vores første pizza, er
temperaturen i ovnen tæt på 200 grader.

Den helt nye pizzaovn. Alle nødvendige løsdele for
at få pizzaovnen samlet ligger i skabet under ovnen.
Foto: Line Olesen

Bruger man shelterne ved Klintebjerg Havn på Nordfyn, kan man nu også få lov til at benytte en helt ny pizzaovn.
Foto: Line Olesen

Det er en fest for drengene at få lov til at jonglere
med pizzaerne på pizzaspaden med det lange skaft,
og pizzaerne, som kommer ud af ovnen, er mere end
hæderlige. En af dem er endda lidt brændt på siden,
hvilket kun bidrager til følelsen af at have fået noget
andet og mere end en frysepizza lavet i en ovn.
En gentagelse værd
Mens vi venter på, at pizzaerne bliver færdige,
bruger vi tiden på at sikre alle løsdele på bordet ved
pizzaovnen. Vinden har taget til og river nu alt, som
ikke bliver holdt nede af en øl- eller sodavandsdåse med sig. På et tidspunkt føles det som om, vi
er midt i en pizza-skypumpe med alle de ting, der
flyver rundt om os. Heldigvis er der fine toiletfaciliteter og en udendørs vask ved Klintebjerg Havn, så
når femsekundersreglen ikke kan tages i brug, kan vi
skylle tingene af.
Pizzaerne smager himmelsk, og de er helt i tråd med
traditionen i Danmark blevet læsset til med mange

forskellige ingredienser: skinke, mozzarella, oliven,
skæreost, tomater, gedeost, pepperoni, rød peber
og så videre.
Efter vi er færdige med at spise, lader vi ovnen
brænde ud, men den er så varm, at vi først kan
fjerne asken fra dens ”mave” næste morgen. Til
gengæld er det meget nemt, og vi bliver enige om,
at det bestemt ikke er sidste gang, vi skal bo i shelter og lave pizza ved Klintebjerg Havn.

Udekøkken
Der er udover Klintebjerg også etableret
udekøkken ved Naturskolen på Vigelsø
samt på Skibhusgården i Odense.
De er finansieret af Nordea Fondens
pulje ”Kysten er klar” samt
Fjordens Dag/Ung Odense.

Shelterne ligger ugeneret og i en lille lomme med beplantning, som skærmer for vinden. Placeringen får topkarakter, men shelterne kunne godt bruge en kærlig hånd. Foto: Line Olesen

Shelterne ved Klintebjerg Havn
Antal sheltere: 2 stk.
Antal sovepladser i alt: 2×2
Drikkevand og toiletbygning: Ja
Bålplads med rist: Ja
Brænde: Medbringes selv eller bestil
En sæk med løvtræ koster 45 kroner
Parkering: Cirka 50-100 meter
Pizzaovn: Ja
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FØLG
FJORDENS
DAG

Mød os til
Fjordens Dag
11. sept.

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

Lokalt forankret samarbejde
Samarbejdet er lokalt forankret og
tæller så forskellige deltagere som
Danmarks Naturfredningsforening,
fire fynske kommuner, landboforeningen
L&F Centrovice, Odense Havn, Odense
Renovation, VandCenter Syd, Marius
Pedersen, HJ Hansen, SEGES og Syddansk Universitet. Samt altså Fjernvarme Fyn.

@fjordensdag

Kom og mød os i Klintebjerg

Skibhusgården og fjordens dag

Du kan møde os i Klintebjerg til
Fjordens Dag, hvor vi er repræsenteret
sammen med de øvrige deltagere i
Odense Fjord Samarbejdet.
Fjernvarme Fyn ønsker alle en god
Fjordens Dag.

Få inspiration til natur- og friluftsaktiviteter
og følg med i hverdagen på Fjordens
Dag og Skibhusgården.
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Frivillige hjælper forskere:

Citizen science
gør forskning nærværende
Projektet om udplantning af ålegræs i Odense Fjord er et såkaldt citizen science-projekt, hvor borgere
og forskere er gået sammen om at udvikle forskning. Her kan du blive klogere på, hvad citizen scienceprojektet handler om, og hvilken værdi det skaber for befolkningen, når borgere og forskere samarbejder.
Af Lisbeth Kirstine Helbo Hansen, lihh@jfmedier.dk

De danske universiteter driver hver eneste dag mange tusind forskningsprojekter. Nogle foregår i et arkiv, mens andre foregår i et laboratorium eller under
åben himmel. Uanset hvilket projekt en forsker er i
gang med, kan det give stor værdi, at projektet bliver
stimuleret af input fra den omkringlæggende verden.
Den videndeling foregår blandt andet via Videncenter for citizen science, som holder til på Syddansk
Universitet i Odense. Thomas Kaarsted er er daglig
leder og souschef på Syddansk Universitetsbibliotek
og beskæftiger sig blandt andet med citizen science. Han forklarer her hvad citizen science er for en
størrelse, og hvorfor det gavner alle, at borgere og
forskere arbejder sammen:
Hvad er citizen science?
- Citizen science er en ny tendens i forskningen, hvor
man forsøger at få almindelige borgere til at involvere sig i forskningsprojekter. Det er en unik mulighed
for, at forskere og borgere sammen kan blive klogere
og udvikle forskning sammen.

Hvad betyder citizen science for forskningen?
- Der er to betydninger. Den ene er, at hvis man
udvikler sammen, kan man måske komme på bedre
løsninger, som er mere anvendelige i forhold til
borgerne. Det kan være at løse miljø- og bæredygtighedsproblemer. Den anden er, at der I dag er mange
beslutninger, som ikke bliver taget på grund af viden
og forskning, men på grund af meninger. Deltager
du i et citizen science-projekt, får du som borger en
måske større forståelse for, hvad forskning egentlig
er for en størrelse.
Hvilke områder beskæftiger
citizen sciences sig med?
- Vi har mange interesseområder. Vi har projekter
inden for naturvidenskab. Vi har lige igangsat et
projekt om forholdene i de fynske søer, men vi har
også projekter inden for sundhed, demokrati, climate
fiction og e-skrot. Vi har også et projekt, hvor gymnasielever interviewer deres bedsteforældre. Det er
en del af det, der hedder oral history.

Hvilken værdi skaber citizen science på Fyn?
- På Fyn har vi flere projekter. Eksempelvis “Søer
i fritiden”, som vi lige har sat i gang. Det projekt
gør, at vi ved utrolig meget om forholdene i de
fynske søer. Vi har også et projekt ved Slotsvolden i
Nyborg. Projektet hedder “Naturen helt tæt på”, og
går ud på at undersøge, hvad borgerne mener om
rewilding af naturen. Altså når naturen bliver vild
med vilje.
Hvilken værdi skaber citizen science for SDU?
- Det gør, at forskerne kommer ud af elfenbenstårnet. Som forsker kan du arbejde utrætteligt på at
opfinde en løsning på et problem, men løsningen
skal også give mening for samfundet. I Danmark
bruger vi godt tre procent af vores bruttonationalprodukt på forskning. Det er forholdsvis meget. Derfor
er det vigtigt, at forskningen også skaber værdi for
samfundet. SDU arbejder ud fra FN’s Verdensmål,
og vi er obs på værdi og ikke mindst bæredygtighed.
citizen science er et lille bidrag til det.

Odense Fjord set fra Stige Ø. Fjorden er hjemsted for mange fuglearter og insekter.
Selvom det bugner af liv, er der problemer med fjordens økosystem. Det skal et
forskningsprojekt nu rette op på. Projektet går blandt andet ud på at tage vandprøver
rundt om i fjorden for at kortlægge havtilstanden. De vandprøver bliver taget af
frivillige, der er en del af projektet citizen science. Foto: Lisbeth Helbo
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Mød Odense
Renovation til
Fjordens Dag
på Stige Ø
Fra august skal vi sortere endnu mere
i Odense – fremover bliver plast og
mad- & drikkekartoner nemlig også
hentet ved din bolig.
Kom forbi Odense Renovation til
Fjordens Dag og hør mere om, hvordan
du skal sortere i den nye beholder til
plast og mad- & drikkekartoner, og hvad
der sker med affaldet, når skraldebilen
har hentet det.

Vi glæder os til at se dig!

