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Hvis du hanker op i madkurven, pumper din 
cykel og samler familien, så tilbyder Fjordens 
Dag et væld af aktiviteter i den smukke natur 
omkring Odense og Kerteminde fjorde.

Dagen byder på fantastiske natur- og 
kulturoplevelser blandet med hundredevis 
af aktiviteter for børn og voksne samt god 
musik og lækker mad.

I år er vi ekstra stolte af at kunne præsentere 
vores spritnye naturkasser til udlån. Kasserne 
indeholder store stjernetelte, spændende 
naturbøger og en masse lækkert bålgrej.
Læs mere på side 31.

Gå på opdagelse i programmet og lad dig og 
din familie inspirere af de mange tilbud.
Det er helt vildt, så mange der er!

Husk også kameraet og fang de gode ople-
velser – måske bliver det dig, der vinder de 
vilde præmier fra Danish Outdoor og Odense 
Aafart.

Følg med på www.fjordensdag.dk eller på 
vores facebookside: www.facebook.com/
FjordensDag, hvor mulige ændringer i pro-
grammet bliver annonceret.

Vi ønsker dig en rigtig dejlig dag ude i det blå.

Aktivitetssteder 
Enebærodde   6-7
Egensedybet / Bogø  8
Klintebjerg  9-12
Vigelsø   13
Havnegade  14
Stige Ø   15-17
Seden Strandby  17-19
Boels Bro   20-22
Bregnør  23
Munkebo Havn  24-25
Lodshuse/Gabet   26-27
Kerteminde  28-29
Ladby   29

Information
Cykelture Fjorden Rundt 4
Kajaktur  4
Fiske- og fotokonkurrencer  5
Sejlads 30-31
Ekstra information 3 og 31

Fjordens Dag 2013 afholdes 
søndag 8. september kl. 10-16, 

ved Boels Bro dog 10-17

Medbring kontanter. De deltagende 
aktører har desværre ikke mulighed 
for at medbringe dankortterminal!



Enebærodde

Egensedybet

Klintebjerg

Vigelsø

Stige Ø

Seden Strandby

Havnegade

Boels Bro

Lodshuse

Bregnør

Kerteminde

Nyt friluftskort over Odense Fjord

Få fingrene i et kort og tag på opdagelse ved Odense Fjord.  Her finder du inspiration, når 
det gælder friluftsliv, natur og kultur i hele fjordområdet. Find kortet på dit lokale turist-
kontor, i kommunerne, hos de mange friluftsorganisationer eller på www.odensefjord.dk 
– hvor du også kan finde spændende information om fjorden og dens historie. Kortet er et 
resultat af samarbejdet mellem de tre fjordkommuner, Fjordens Dag og Naturstyrelsen.

OBS: Kortet ovenfor er et udkast (med tilføjede aktivitetssteder).
Det endelige kort kan du se på Fjordens Dag.

Ladby

Svar og Vind
Fjordens Dags sekretariat gennemfører en spørgeskemaundersøgelse for
at undersøge udviklingsmulighederne for vores dejlige arrangement.

Spørgsmålene kan besvares i ugen op til Fjordens Dag på www.fjordensdag.dk eller på 
selve Fjordens Dag i Klintebjerg, Kerteminde, Seden Strandby, Stige Ø og Lodshuse.

Blandt de besvarede spørgeskemaer bliver der trukket lod om lækre præmier fra
Summit Shop/ Friluftslageret samt gavekort til Odense Aafart. 



FJORDEN RUNDT
med Dansk Cyklistforbund
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FJORDEN RUNDT

med Kerteminde Cykelklub
Tag på cykeltur rundt om Odense Fjord og 
besøg flere aktivitetssteder. Vælg mellem 
distancer på 35 eller 65 km. Turen ledes 

af Hans Rye, forfatter til kultur- og cykelguiden 
”Fjorden Rundt”.
Det er muligt at støde til undervejs.

Kl. 8.30: Start fra udkigstårnet på Munkebo Bakke, 
hvor der er en kort introduktion
Ca. 10.00: Sejlads fra Lodshuse over Gabet
(Priser for overfart: 30 kr. for voksne,
20 kr. for børn u. 16 år og cykler)
Ca. 12.00: Afgang fra Martinegården
på Enebærodde

Ca. 13.00: Ankomst til Klintebjerg, hvor det er mu-
ligt at slutte turen ved at sejle til Lindøterminalen 
(samme priser som Gabet)
Ca. 13.30: Turlederen fortsætter langs kanalen til 
Stige, hvor der er overfart. Derefter går turen ad 
cykelrute 45 til Munkebo.

Vigtigt: Turen kan gennemføres på almindelige 
cykler (uden smalle dæk). Husk cykelhjelm, mad-
pakke, drikkedunk, tøj til vejr og vind samt penge 
til overfarter.

Arr.: Hans Rye / Kerteminde Cykelklub

Tag med Dansk Cyklistforbund på en 70 
km lang cykeltur omkring Odense Fjord. 
Undervejs besøger vi mindst 3

aktivitetssteder.
10.00: Start ved Rådhuspladsen, Flakhaven 
Odense.
1. stop Klintebjerg (stop ca. ½ time)
2. stop Enebærodde (stop en time, der er mu-
lighed for at købe frokost på Martinegården) – 

sejlads over Gabet. 
3. stop Lodshuse (stop en time) – mulighed for
at cykle tilbage på egen hånd herfra
4. stop Boels Bro – for de udholdende! 
Turen slutter ved Rådhuspladsen, Flakhaven 
Odense.

Husk madpakke, drikkedunk, penge til færgeover-
fart, tøj til vejr og vind samt cykel og godt humør.

Odense Kajakklub arrangerer fællestur rundt på fjorden. Kom med din kajak og vær med til 
fællestur – kort eller lang. Da fjorden kan være lunefuld i stærk blæst, fastlægges ruter først lige 
før Fjordens Dag, ligesom startsteder også gør det. Sikkerhed sættes højt. Vi tilstræber at have 

ture på flere niveauer for både begyndere og erfarne. Se nærmere på www.odensekajakklub.dk, hvor 
der kommer detaljer og mail for tilmelding.

Kajaktur med Odense Kajakklub
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Fiskekonkurrence i weekenden

Munkebo Lystfiskerforening arrange-
rer lystfiskerkonkurrence over to dage. 
Lystfiskerkonkurrencen starter ved midnat 

natten til lørdag den 7. september og varer til 
Fjordens Dag søndag den 8. september, hvor 
indvejningen slutter kl. 16.30.

Fiskekonkurrencen har præmier
i følgende klasser:

• Laks/ørred fra havet
• Torsk
• Fladfisk

Der er 1., 2., 3. og 4. præmie i hver klasse,
dvs. 12 præmier i alt.
Derudover er der lodtrækning blandt de
indvejede fisk og billetnumre.
Samlet værdi af præmier: ca. 20.000 kr.
Deltagerkort for voksne: 50 kr.

Deltagerkort kan købes hos
• Tropica, Fynshovedvej 210 5370 Mesinge
• FS-kiosken, Munkebo Bycenter, Bycentret 103,
5330 Munkebo
• Ækvator Sport, Nyborgvej 3, 5000 Odense C
• Go Fishing, Dalumvej 67, 5250 Odense
• Go Fishing, Butik 233, Sølvgade,
Rosengårdscentret, 5220 Odense SØ
• Jan og Bo, Vesterbro 2, 5000 Odense C

Kortsalget stopper fredag den 6. september.
Indvejning af fisk sker ved Boels Bro lørdag
og søndag kl. 15.30 - 16.30.

Præmieoverrækkelsen finder sted på
Fjordens Dag den 8. september umiddelbart
efter indvejningens afslutning.

Tag kameraet med på Fjordens Dag
og vind præmier fra Danish Outdoor
eller en tur med Odense Aafart.

Du kan deltage i to kategorier:

• Mit bedste foto fra Fjordens Dag 2013
(1. præmie er et gavekort på 300 kr. til Danish Out-
door, 2. præmie er 8 billetter til Odense Aafart)

• Mini Foto-Marathon (1. præmie er røgeovn 
med tilbehør fra Danish Outdoor, 2. præmie er et 
teleskopnet fra Danish Outdoor, 3. præmie er 4 
billetter til Odense Aafart): 
Opgaven er at lave en billedserie på 6 bil-
leder, der illustrerer temaerne: natur & friluftsliv, 
land & vand, miljø & bæredygtighed, mennesker, 
sundhed og kulturhistorie.
Billederne skal tages på Fjordens Dag 2013 og 
være os i hænde SENEST fredag den 13. septem-
ber. De kan indsendes elektronisk via

 http://www.dropitto.me/fjordensdag (brug koden 
”fjordensdag”) eller afleveres på vores kontor i 
Danmarksgade 10D, 5000 Odense C. Jo højere 
opløsning, jo bedre. Husk at opgive navn, adresse, 
e-mail og telefonnummer.

Vinderne findes i samarbejde med
ducklymedia.dk; de heldige får direkte besked
og offentliggøres på vores hjemmeside.

Ved deltagelse i konkurrencen overdrages brugs-
rettighederne til de indsendte fotos til Fjordens 
Dags sekretariat, som frit kan anvende dem i trykt 
materiale og på nettet.

Fotokonkurrence på dagen
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Danmarks Naturfredningsforening 
Nordfyn

Tema: Kend den omkringliggende natur.
Vi foretager små ekspeditioner, med pas-
sende mellemrum, til vandet for at se, hvad 
der findes af kravl, og snakker om dets 
betydning for fjorden og havet.
Vi fortsætter med vores populære ”Bank en 
fuglekasse sammen” til havens småfugle.
Er der midlertidig optaget ved aktiviteterne, 
kan man kigge på vores billedudstilling, der 
viser Odense Fjord og dens skønne omgivel-
ser, eller deltage i vores lille konkurrence.
Arr.: Jørgen Mols

Friluftsaktiviteter og konkurrence
Klatring, udlån af mountainbikes m.m. 

I år vil der være et mountainbikerace for de 
unge – Kom og vind præmier fra
Danish Outdoor. Kano- og kajakroning, kyst-
fiskeri, windsurfing. Få en snak om ungdoms-
skolernes tilbud.
Arr.: Dalum, Korsløkke, Tarup
og Rising Ungdomsskoler

Spejderaktiviteter
Pionerarbejde – lær at lave bålmad.

Arr.: Det Danske Spejderkorps
Veflinge-Morud Gruppe

Hjerteforeningens lokalkomite Nordfyn
Vi glæder os til at møde dig. Vi tilbyder at 
måle dit blodtryk, og vi kan give dig de 
nyeste oplysninger om, hvordan du passer 
godt på dit HJERTE både med god snak, 
pjecer og nye kogebøger. Samtidig tilbyder 
vi dig medlemskab af en fantastisk for-
ening, der går op i dit hjertes sundhed,
nemlig HJERTEFORENINGEN.
Arr.: Birthe Thaisen

Allesø Næsbyhoved-Broby
Husflidsforening
Udstilling fra trædrejningen samt
arbejdende stand med miniaturemøbler
i størrelsesforhold 1:12.
Arr.: Erwin Svendsen

Ordet i Naturen
Præsentation af bogen

”Inddæmningerne ved Odense Fjord”
Haikudigt-udstilling og præsentation af
”Der er et herligt land”. Haiku-antologi
inspireret af H.C. Andersen. Få en bog
med hjem fra Ravnerocks lager.
Arr.: Forlaget Ravnerock/
Fynske Forfattere/ Haikugruppen

Smag på naturen
Udstilling og udskænkning af
smagsprøver på kryddersnapse.
Arr.: Viemosens Drambryggerlaug

Fyns største sammenhængende hedeområde med karakteristiske enebærbuske og et 14
meter højt fyrtårn. Den smukke, fredede odde er beliggende mellem Kattegats bølger
og den mere rolige Odense Fjord. Naturområdet kan opleves til fods og på cykel
– og på Fjordens Dag også med hestevogn.

Enebærodde
- særegen natur



Pendulkørsel med fire vogne på ruten 
”Leddet ind til Enebærodde
– Martinegården – Anløbsbroen
til overfarten på Gabet”. 
Pris 20 kr. pr. person pr. vej.

Første afgang fra Leddet kl.10.00
Første afgang fra Anløbsbroen ca. kl.10.30
Sidste afgang fra Anløbsbroen
og Martinegården kl.16.30

Arr.: Fjordens Dags Sekretariat 

Hestevognskørsel

Hasmark Strand

Maleriudstilling i galleri Digehuset,
Vestre Strandvej 41,
Hasmark Strand. 

Arr.: Galleri Digehuset
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Mini-Max og Brumbassen

Besøg naturbørnehaven Brumbassen/
børnehuset Mini-Max. Alle er velkomne 
til at komme og lege. Der serveres
kaffe og laves bålmad.

Arr.: Mini-Max og Brumbassen

Velvære
Udstilling af hjemmelavede, sunde
naturcremer, hår- og bodyshampoo
samt andre hudplejeprodukter. 
Arr.: Birgit Tjerrild

Ved p-pladsen nær Enebærodde

Bingoløb
Prøv Bingoløb på turen ud til Martinegår-
den. Kan klares på cykel eller med heste-
vogn.
Arr.: Spejderne på Nordfyn

Bålmad
Bålstegte ribben med kartoffelsalat

Arr.: Det Danske Spejderkorps
Veflinge-Morud Gruppe

Café Martinegården
Hyggelig café med mulighed

for køb af kaffe, te, lagkage, sandwich
samt øl og vand.
Arr.: Spejderne på Nordfyn



Egensedybet / Bogø
- flot udsigt og stor sejlaktivitet

8

10.00 Åbning 
Velkomsttale ved Sejlklubben Egensedybet. 
Otterup Blæserne blæser dagen i gang.

10.30 – 13.00, 13.30 – 15.00:
Optimistsejlads, Europajolle

samt nye 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.

Vindsurfer
Prøv en vindsurfer efter
du har fået instruktion.

2-mands katamaran,
sejlads med instruktør
Prøv sejlsportens hurtigste bådtype.

Kajakker
Her kan du prøve en tur, hvor du
er helt tæt på vandoverfladen.

Sejlads med sejlbåde
Få en tur på Odense Fjord med
instruktør ombord.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet

10.30 – 16.00 Aktiviteter
for børn og unge 

Prøv at sejle i flere forskellige jolletyper i sikre 
og rolige omgivelser med instruktør.

Snobrødsbagning over bål. Krabbefiskeri. 
Kom og hør hvad sejlklubben kan tilbyde. 
Der vil være aktiviteter på og omkring
vandet hele dagen
Arr.: Sejlklubben Egensedybet
    
10.00-15.00 Førstehjælp
Jeg kan førstehjælp – kan du? Se og prøv en 
hjertestarter, og få en demonstration af hjer-
temassage. Tilmeld dig et kursus hos os.
Arr.: Dansk Folkehjælp

10.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00
Modelbådssejlads
Hvis du er bange for at blive søsyg eller våd, 
er modelbådssejlads måske noget for dig.  
Se hvordan en modelsejlbåd virker. Det er 
næsten som en rigtig sejlbåd.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet

11.00 - 15.00 Pileflet
Udstilling af pileflet og instruktion i fletning.
Arr.: Otterup Flettekreds af 2006

11.00 og 13.00 Underholdning 
Harmonikamusik i teltene. Hør de gamle 
sømandssange og et par nye.
Arr.:  Otterup Harmonika Band

Salgsboder
Håndmadder, pandekager,

pølser og kage samt kaffe, øl og vand.
Arr.: Sejlklubben Egensedybet

6 km fra Otterup ligger den lille, hyggelige havn Egensedybet, som er bygget
på lokalt initiativ. Havnen har grønne arealer, lystbåde og en enestående
udsigt over fjorden. På Fjordens Dag vil der være aktiviteter
på og omkring vandet hele dagen.



Klintebjerg
- masser af aktivitet
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Parkering og trafikregulering
ved Politikompagni Odense

Klintebjerg har ca. 20 handicapvenlige
P-pladser. Man kan færdes overalt med 
kørestol og der er handicaptoilet. Turen til 
Vigelsø er dog ikke handicapvenlig.

10.00 Åbningstale 
v/Nordfyns Kommunes borgmester Morten 
Andersen.
Musik v/ Hjemmeværnets Brassband Syd

10.30 Friluftsgudstjeneste
Gudstjeneste med temaet
”at leve, mellem himmel og hav”.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe.
Arr.: Folkekirken og Skeby
og Østrup Menighedsråd

11.00 Koncert med populærmusik
Arr.: Hjemmeværnets Brassband Syd

11.00 og kl. 14.00 Falkeopvisning
Falkejagt er en af de ældste stadig 

praktiserede jagtformer. 4.000 år kan dens 
historie spores tilbage. Oplev falk og
falkoner arbejde sammen.

11.30 og 12.30 Dansk Søredningsselskab
Dansk Søredningsselskab besøger Klin-
tebjerg. Her fremvises redningsbåden. Få 
samtidig information om DSRS’s opgaver og 
mulighederne for medlemskab.
Arr.: Dansk Søredningsselskab Bregnør

Klintebjerg husede engang både fabrikker og handelsliv, og på Fjordens dag 
er der atter liv og aktivitet ved den gamle havn. Stedet danner rammen om 
et af arrangementets største aktivitetssteder med utallige oplevelser for alle 
aldre. Fra denne havn kan man desuden sejle til Vigelsø og Boels Bro.
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12.00 og kl.14.00 Opvisning med hunde
Lydighedsopvisning med hunde i alle aldre 
og racer. Der vil være mulighed for at få en 
snak med foreningen om, hvordan man 
får en glad og lydig hund. Derudover vil 
der være mulighed for at få rådgivning om 
hunde af en adfærdskonsulent og dyrlægen.
Arr.: Nordfyns Civile Hundeførerforening

Prøv at skabe et kunstværk
Medlemmer af Kunstgruppen vil give deres 
viden og metoder videre til børn og voksne 
og vise, hvor let det er at skabe et kunst-
værk. Udstilling og auktion på kunstværker, 
hvor overskuddet går til Red Barnet.
Arr.: Kunstgruppen

Lav din egen fuglekasse
Lav din egen fuglekasse, få ansigtet malet 
eller fang en pakke i fiskedammen.
Fremvisning og salg af forskellige
produkter fremstillet af skolens elever.
Arr.: Otterup Produktionshøjskole

Fjorden fanget i fotografier
Fotoudstilling af fugle, fisk og fauna 

fra Fjorden. Udstilling af håndskårne træfisk, 
fossiler og langbuer m.m. v/ arr.:
Anette og Keld Petersen

Smag svampesuppe
Kom og smag svampesuppe, se udstillingen 
og få information om AOF – Nordfyns kurser. 
Præsentation af de gamle håndværk som 
garvning af skind, husflid, strik og filtning.
Arr.: AOF – Nordfyn

Levende bier i observationsstader
Kom, se og hør om den spændende og fasci-
nerende hobby. Der vil være erfarne biavlere, 
der kan fortælle om bierne og blomsterne i 
naturen. Smagsprøver og salg af forskellige 
honningtyper.
Arr.: Nordfyns Biavlerforening

Bryllupsbilleder fra år 1900 til år 1970
Plancheudstilling med bryllupsbilleder
fra år 1900 - 1970.
Arr.: Lokalhistorisk Forening
for Otterup og Omegn

Oplev folkedans
Opvisninger og dans med publikum – 
kl.11.00 – kl. 13.00 – kl. 14.00 og kl. 15.00.
Arr.: Otterup Folkedansere

Hønseudstilling
Udstilling af forskellige fjerkræracer
og gode råd om disse.
Arr.: Fjerkræklubben Odense – Vestfyn

Oplev fortiden som den ses den i nutiden 
og skal gemmes til fremtiden
Udstilling om hvordan der blev holdt fester 
i gamle dage, med borddækning, tøj og 
billeder.
Arr.: Otterup Museumsforening

Udstilling om Langesø Blomsterpark
Plancheudstilling om Langesø Blomsterpark.
Arr.: Søndersø og Omegns
Lokalhistoriske Forening

Pandekager på bål
Der er bygget lejrplads med bivuak 

og bålplads. Du kan få pandekager lavet på 
bål og prøve en tur på karrusellen, som er 
lavet af rafter.
Arr.: Det Danske Spejderkorps
1. Otterup Gruppe

Få målt din fedtprocent
Få målt din fedtprocent – prøv spinning. 
Specielt medlemstilbud.
Arr.: Motion & Velvære

Fiskespil på Wii – for børn
Prøv fluebinding.

Smag sandwich med røget fisk.
Arr.: Fiskeklubben Nordfyn



Smag vildt tilberedt på grill 
Information om jagt. Opvisning 

med jagthunde. Smagsprøver af forskelligt 
vildt tilberedt på grill. Mulighed for at
købe et lækkert vildtmåltid.
Arr.: Otterup og Omegns Jagtforening
– Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd

Nordfynsgården
Oplysning om foreningen ”Nordfynsgårdens 
Venner”. Udstilling og salg af produkter frem-
stillet af Nordfynsgårdens brugere.
Arr.: Nordfynsgårdens Venner

Førstehjælp – Samaritertjeneste
– Stormflodsberedskab
Information om Beredskabsforbundets 
arbejde.
Arr.: Beredskabsforbundet Nordfyn

Nordfyns Turistbureau
Information om Nordfyns Turistbureau
– uddeling af brochurer.
Arr.: Nordfyns Turistbureau

Golf – deltag i konkurrencen om et 
prøvemedlemskab
Kom og hør nyt om baneudvidelsen og det 
gode klubliv i Golf Clubben, som ligger i Fyns 
smukkeste naturområde, og deltag i konkur-
rencen om et prøvemedlemskab.
Arr:. Langesø Golf Club

Smag en Dram
Lær at fremstille din dram på naturens egne 
produkter. Salg af krydderier til fremstilling af 
dramme og uddeling af smagsprøver.
Arr.: Forenede Dram Bryggere

Vaffelbod
Bod med salg af friskbagte vafler, 

kaffe m.m. 4H konkurrence, udstilling af 
blade og brochurer.
Arr.: Søndersø – Bogense og Midtfyns 4-H

Falck 
Demonstration af Falcks mange forskellige 
arbejdsopgaver i løbet af dagen.
Arr.: Falck Otterup A/S
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Hjernesagen 
Information om foreningens arbejde.
Arr.: Hjernesagen i Odense og Nordfyn

Glæd hjertet – bevæg kroppen
Besøg hjertebilen og få målt dit blodtryk.
Arr.: Hjerteforeningens Lokalkomite Odense

Bedre Psykiatri
Oplysning om foreningens arbejde og om 
hjælp til pårørende til psykisk syge.
Arr.: Bedre Psykiatri – Nordfyn

Dansk Handicaporganisation
Information om organisationer under
DH – Dansk Handicaporganisation.
Arr.: DH – Nordfyn

Unge For Ligeværd – UFL
Information om foreningen der tilbyder 
fritidsaktiviteter til unge, som har det bogligt 
svært og som ikke har nemt ved at oprette 
social kontakt til andre unge. Caféaftener, 
bowling- og biografture er nogle af
de aktiviteter, foreningen tilbyder.
Arr.: UFL

KLINTEBJERG EFTERSKOLE

Besøg efterskolens værksteder og få
et indblik i en lille del af elevernes hverdag.

• Æselklap
• Snitning i frisk træ
• Essesmedning
• Lejrskolemiljø ved fjorden
• Rebslagning
• Salg af røgede sild, øl og vand
 samt ribbensteg på grill
• Café med kager og andet godt
• Salg af Fjordens Dag-plakater
 gennem 22 år, de vil alle være
 udstillet

Arr.: Klintebjerg Efterskole
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Strandager Jagtforening
Apportering og dressuropvisning 

med hunde – laserskydetelt – smagsprøver 
på røget edderfugl og udstilling.
Arr.: Strandager Jagtforening

Se og Hør om fuglelivet
på Odense Fjord

Kik i teleskop der gør det muligt at se fuglene 
tydeligt på 100 meters afstand. Udstilling af 
udstoppede fugle. Deltag i konkurrence
og vind fine præmier.
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening, Fyn – DOF

Salg af mad og drikke på havnen
Arr.: Klintebjerg Bådlaug

SUNDHEDSTELT

Få målt dit blodsukker
Mød diabetikere og få en snak om livet med 
diabetes. Du kan få målt dit blodsukker og 
din livvidde som led i Sundhedsteltets
sundhedstjek.
Arr.: Nordfyns Lokalforening,
Diabetesforeningen

Håndtryksmåling
Information om foreningen. Få målt dit håndtryk.
Arr.: Gigtforeningen Odense
– Nordøstfyns Kreds

Rygestoppet er dit… måske. Kom og Kvit
Test din viden om rygning. Få svar på alle 
dine spørgsmål og få målt din kulilte
– hvis du tør…
Arr.: Sundhed på Kryds og Tværs
i Nordfyns Kommune

Scleroseforeningen
Information om sygdommen. Kom og
afprøv din gangfunktion. Hvad sker der,
når det er svært at styre sine bevægelser?
Arr.: Scleroseforeningen,
Lokalafdelingen Nordfyn



Vigelsø
- naturperlen i fjorden

Vigelsø er den største ø i Odense Fjord og et af Fyns vigtigste naturområder. Her iværksatte 
Naturstyrelsen i 1990 et omfattende naturgenopretningsprojekt til gavn for bl.a. fjordens 
fugleliv. På denne fredelige og smukke ø ligger i dag Odense Fjords Naturskole,
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.
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Odense Fjords Naturskole - Vigelsø 
Åbent hus – kom og se hvordan en 

moderne naturskole fungerer. Odense Fjords 
Naturskole har base i den gamle Vigelsøgård. 
Hils på smådyr fra det lave vand i dam og 
fjord, og hør om naturskolens arbejde.
Arr.: Naturskolen Vigelsø

Dansk Ornitologisk Forening – Fyn
Fuglekyndige folk sidder klar i 

fugletårnet syd for Naturskolen. Kom og 
få at vide, hvad det er for fugle, der er på 
strandengene, og hør hvordan de lever. Vi 

plejer at se masser af gæs, ænder og vade-
fugle. Ofte ser vi også vandrefalk og med lidt 
held kan vi også se havørn.
Arr.: Dansk Ornitologisk Forening – FYN 

Naturstyrelsen Fyn 
Naturstyrelsen Fyn ejer Vigelsø. Kom 

og hør om skovrejsning og naturpleje på 
Vigelsø, og hør om, hvad Naturstyrelsen
ellers arbejder med. Test din viden om
skovens træer: Er du en rigtig træmand
– eller er du bare en lille splint?
Arr.: Naturstyrelsen Fyn



14 Havnegade
- industri og genbrug

H. J. Hansen
Genvindingsindustri A/S

Åbent hus hos H.J. Hansen Genvindings-
industri A/S. Se hvordan gamle biler, soda-
vandsdåser og bøjede cykler bliver til nyt 
jern. Hør hvor mange af jordens ressourcer vi 
bevarer ved genvinding, og hvor meget det 
gavner miljøet. Rundvisninger på pladsen af-
vikles løbende. Mød op ved Havnegade 110, 
5000 Odense C. Indgang: ved vejerboden.
Arr.: H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, 
www.hjhansen.dk

10.45 – 14.00 Prøv en tur
i en solar-båd ved H. J. Hansen

Oplev bæredygtig og næsten lydløs
sejlads på kanalen.

Marius Pedersen A/S
Åbent hus hos Marius Pedersen A/S, 

Havnegade 90, 5000 Odense C. Hos Marius 
Pedersen A/S ser vi affald som en værdifuld 
ressource. Kom og oplev hvordan affald kan 

Langs den menneskeskabte kanal fra ca. år 1800 går industri og bæredygtighed hånd i hånd!  
På Fjordens Dag inviteres de besøgende til at se, hvordan 3 af havnens store virksomheder 
fungerer, når de lukker dørene op for nysgerrige besøgende. Få indblik i, hvordan vores affald 

genbruges, og hvordan et moderne kontor kan være bæredygtigt.

omdannes til en værdifuld 
ressource gennem sorte-
ring, og få en præsentation 
af affaldspyramiden.
Indgang – følg anvisning fra 
Havnegade 90.
Arr.: Marius Pedersen A/S

Rundvisning på det 
nye Havnehus

Kom og se indersiden af det 
nye miljørigtige havnehus 
på Noatunvej 2 i Odense. 
Havnehuset er bygget med 
tanke på miljøet, her tappes 

solens stråler, varmen genanvendes og lyset 
slukker, når der ikke er behov.

For at være med på denne spændende rund-
visning, som husets ingeniører står for, skal 
man tilmelde sig det ønskede tidspunkt på
fjordensdag@fjordensdag.dk eller ringe til 
sekretariatet på tlf. 63756808. En rundvis-
ning varer cirka en halv time og der er plads 
til 10-15 personer på hver af de seks rundvis-
ninger. Pga. sikkerhedsmæssige årsager er 
det vigtigt, at man melder sig til. Det er ikke 
muligt bare at møde op ved havnekontoret 
på selve dagen.

• Gruppe 1: 10.00 – 10.30
• Gruppe 2: 10.30 – 11.00
•  Gruppe 3: 11.00 – 11.30
• Pause:  11.30 – 12.30
• Gruppe 4: 12.30 – 13.00
• Gruppe 5: 13.00 – 13.30
• Gruppe 6: 13.30 – 14.00



Stige Ø
- fra losseplads til tumleplads

09.00-10.00 Veteranbiler
Den kørende udstilling af
veteranbiler gæster os.
Arr.: Fyns Veteranbilklub

09.00 til kl.10.00
Dansk Søredningsselskab
Her fremvises redningsbåden. Få samtidig 
information om DSRS’s opgaver og
mulighederne for medlemskab.
Arr.: Dansk Søredningsselskab Bregnør

Havevolley, Beachvolley,
Kidsvolley, Bedstevolley
På Stige Ø kan du prøve kræfter med volley-
ball, et sjovt spil uanset alder og køn.
I Odense er der mere end 10 klubber for alle 
niveauer og aldre. Kom og hør mere.
Til september afholdes EM i Danmark.
Danmarks pulje skal spilles i Odense.
Arr.: Dansk Volley Forbund

Square Dance Club
Opvisningsdans kl. 11.00-11.30 og kl. 14.00-
14.30. Efter hver opvisning er det muligt 
at prøve kræfter med dansen. Kom alene 
eller tag din partner med til en Square på 8 
personer. Vi danser i alm. tøj til livlig musik 
som country/western, jazz, pop og rock. Vi 
starter en ny sæson, så der tegnes også nye 
medlemsskaber på Fjordens Dag.
Arr.: Fyn Square Dance Club

Kaninløb med spring, ca. 11.45  
Arr.: Odense Kaninavlerforening

Ca. 12.15 til ca. 13.00  Mavedans
Kan maver bølge som fjorden i baggrunden? 
Kom og se mavedans i alle dens smukke
facetter og variationer, når Fyns Mavedan-
serskole optræder med elever på alle 
niveauer. Mavedans er en folkelig og livsglad 
dans, som er sjov underholdning for hele 
familien. Små og store prinsesser vil også 
kunne prøve mavedans.
Arr.: Fyns Mavedanserskole

13.00 Falkeopvisning
Opvisning af falkejagt

Arr.: Dansk Falkejagt Klub

Glasværksted – Glaskunst og smykker
Det kreative glasværksted. Mal et glas-
billede, lav dit eget smykke til senere 
afhentning, mal et dør-/navneskilt (brændes 
derhjemme). Gæt og Vind Konkurrence.
Arr.: Glas Stedet Blommenslyst

Bueskydning
Skydebane, hvor publikum kan prøve.

Derudover er der fremvisning af buer og pile 
fremstillet af lauget. 
Arr.: Det Fynske Buemagerlaug

Ansigtsmaling 
Arr.: Glas Stedet Blommenslyst

Kaninudstilling
Vi vil fremvise foreningens kaniner.
Kaninløb og kaninspring.
Arr.: Odense Kaninavlerforening

Tæt på byen og midt i naturen ligger Stige Ø. Tidligere husede stedet en losse-
plads, men i dag er affaldsbjergene omdannet til bølgende bakker med udsigt
over fjorden, og området har en meget alsidig natur. Stige Ø danner året rundt
rammen om aktiviteter, afholdt af Fjordens Dags naturvejleder. På selve
Fjordens Dag summer dette menneskeskabte, rekreative område af aktivitet.
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16 Husflid og håndværk
Her arbejdes med trædrejning, træskæring, 
kortfremstilling, løvsavsarbejde, knipling 
samt dekoration. Kom, se, lær!
Arr.: Odense Husflid

Odense Bys Museer, Møntergården
 – Vis mig din skraldespand…!
Hvad kan affald fra fortiden og nutiden for-
tælle? Deltag i quizzen og snak med en arkæolog.
Arr.: Odense Bys Museer, Møntergården

Drambrygning
”Bitter er ikke noget man er, det er noget 
man drikker!” Vi sætter smag på fjorden, vi 
udstiller krydderier og uddeler smagsprøver.
Arr.: Viemosens Drambryggerlaug

Rumænienprojektet af 1992
Rumænske børnehjemsbørn har stadig brug 
for hjælp. Kom og hør om projektet og hør, 
hvordan du kan støtte.
Arr.: Rumænienprojektet af 1992

Gør Stige Ø flyvende
Byg din egen drage,

og se den STIGE til vejrs.
Arr.: Sct. Georgs Gilderne Odense

Geocaching – Moderne
skattejagt med GPS’er

Geocaching er den moderne udgave af 
skattejagt; her bruges GPS i stedet for kort. 
Der vil være garvede geocachere til stede, 
som introducerer GPS’erne og teknikken for 
alle interesserede ved at tage dem med ud i 
marken. Ved start står FDF med infotavler.
Arr.: DDS og FDF

Orienteringsløb
Prøv et orienteringsløb på Stige Ø. 

Vi har sat en masse poster op på området, i 
forskellige længder og sværhedsgrader. Du 
kan også høre mere om ’Find vej Danmark’ 
– et sundt og gratis tilbud om en anderledes 
tur i skoven/parken/byen overalt i Danmark. 

Kontakt os på Stige Ø.
Arr.: Odense Orienteringsklub

Tag en tur på Planetstien
Information om astronomi. Se solen 
gennem forskellige teleskoper.
Arr.: Astronomisk Selskab Fyn

Biernes Verden
Få en snak om bier og deres produkter og få 
inspiration til, hvordan du selv bliver biavler.
Arr.: De Fynske Bivenner Odense

Sundt liv med diabetes
Orientering om diabetes og sunde snacks.
Arr.: Diabetesforeningen
– Odense lokalforening

Roden til sundhed
Information om naturproduktet ALOE VERA.
Arr.: Nordfyns Aloe Vera

Café Stige Ø
Her kan du stille den værste sult og 

tørst til rimelige priser. Vi tilbyder kaffe/the, 
øl, vand, sandwich, boller med honning, 
vafler samt meget andet. Overskuddet går 
til godgørende formål.
Arr.: Sct. Georgs Gilderne Odense

Roning
I år byder vi på aktiviteter såvel på 

land som til vands. På land kan du teste dig 
selv på ergometer. Til vands instruerer vore 
instruktører i klubbens alminde-lige inrig-
ger. I år vil det også være muligt at prøve en 
nyhed: En færøsk båd med plads til 6 roere.
Arr.: Odense Roklub

Kunst i træ og jernfisk for børn
Kom og lav dit eget Kunsttryk fra Stige Ø.
Arr.: Bent Mathiassen, Vissenbjerg

Pindsvin og kogebøger
KFUM-spejderne præsenterer

nye spejderudfordringer. Kom og snus
til spejderliv anno 2013.



Seden Strandby
- Fjordens Dag for børnefamilier

Tag cyklen til Fjordens Dag på Seden Strand-
by. Vi er ikke længere fra Odense end det kan 
blive en god tur.

Minibuskørsel 
mellem P-pladsen og aktivitetsområdet.
(se side 19, nederste højre spalte)

10.30 Åbning
Ved rådmand Brian Dybro

11.00 Koncert ved Odense Skoleorkester
Arr.: Odense Skoleorkester

11.00-12.00 Fisk fra fjorden
På stranden vises dagens fangst.

Arr.: Ernst Nielsen

11.30 Miniforedrag:
Fjordens historiske rolle
I forbindelse med Seden Sogns
Lokalhistoriske Arkiv.
Arr.: Ib Holdt

12.00 og 14.00
Dissekering af havørred

Arr.: Fyns Laksefisk 

Den mest børne- og familievenlige plet ved Odense Fjord, der ligger på et 
hyggeligt græsklædt område i strandkanten. Aktiviteterne foregår mellem mindre 
træer og buske på strandarealet. Her er højt til himmel og lav vandstand, så med-
bring gerne madkurven og et par tæpper til en herlig udflugt, hvor familien er i centrum.
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13.00 Musikalsk underholdning
”Valseværket”
Arr.: Fjordens Dag

14.00 Linedans – også du kan være med
Arr.: Fjordholmens Country Line Dancers og 
Fjordholmens Country Gospel Line Dancers

Klatrevæggen
Kommer fra Grejbank Fyn.
Arr.: Grejbank Fyn, Korsløkke Ungdomsskole

Vaffelbod 
Husker du ikke vaflerne fra sidste år?

Arr.: Skibhusskolen, Korsløkke Ungdomsskole

Jernalder for voksne
Smedning, vævning, buebyggeri. m.m.
Arr.: Jernalderlandsbyen

Bue og Pil som i Jernalderen
Se og prøv.
Arr.: Iwaz Langbuelaug

Jernalder for børn
Spil og lege fra oldtiden. 
Arr.: Jernalderlandsbyen

Jernalderaktiviteter 
Eksempler på kursustilbud.
Arr.: Aktiv Historieoplysning

COOP’s nye madpyramide præsenteres
Sundt vand fra hanen
og gode sunde smagsprøver.
Arr.: FDB, Odense

Foreningen for børn med handicap
– og deres familier
Vi er talerør og støtte når det er svært.
Arr.: FBHF

Pileflet
Snak om at flette. Salg af egne produkter.
Arr.: Fyns Flettekreds

Gårdbutikken viser hvad de sælger
Prøv hvor sjovt det er at male små
kunstværker på sten.
Arr.: Elsesminde, Odense
Produktions-højskole, Gårdbutikken

Se fiskene svømme
uden at få våde fødder

Hvad ved du om fisk, en sjov konkurrence.
Arr.: Fyns Laksefisk, Elsesminde,
Odense Produktionsskole

Hvorfor kommer der grus i vores vandløb
Arr.: Vandpleje Fyn

Mød den ”Lokalhistoriske udstilling”
Få mere at vide om vores lokalsamfund.
Arr.: Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Prøv en Kano, Kajak eller SUP board
Hvis der er vand nok i fjorden,

så prøver vi igen i år.
Arr.: Grejbank – Fyn

Er du kreativ – et spændende
prøv-selv-værksted
Gamle dåser, sten fra stranden m.m. deko-
reres med sjove materialer. Genanvendelse 
i god stil. Om du vil designe til garderoben 
eller boligen, så er det på tekstilværkstedet 
det sker.
Arr.: Kulturmaskinens tekstilværksted

Dragebygning
Er du klar bygger vi en drage sammen.

Arr.: Børns Voksenvenner

Fjordens Dag Café 
Arr.: Dagskolen, Korsløkke Ungdoms-

skole & Caféprojektet, Ungdomshuset

Odense Fødevarefællesskab
Odenses økologiske indkøbsforening,
kom og hør om deres bæredygtige tiltag.
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Husflid når det er bedst
Se hvordan vi arbejder med gamle hånd-
værk, denne gang har vi mest trædrejning på 
programmet.
Arr.: Odense Husflid

Spejdersjov og spejderleg
Oplev Cityspejdernes teltlejr på 

Fjordens Dag, prøv et løb eller bag snobrød.
Arr.: Cityspejderne / 5. Odense gruppe

Mød STU-Job
Som viser os en del af deres
store cykelprogram. Prøv en cykel.
Arr.: CSV og STU-Job

KROLF – prøv ”hole in one”
Få indhold i livet, et godt netværk
og gode venner.
Arr.: DAI og Naturmotion – Odense Vest

Mød strikkedamerne fra
det Nordatlantiske Hus
Måske strikker de en kajak
i nordatlantiske mønstre.
Arr.: Kulturmaskinens tekstilværksted

Byttemarked – Mød nogle friske
piger med en god stak tøj
Medbring noget af dit eget tøj af
OK kvalitet og byt det til noget ”nyt”
– lokal velgørenhed og genanvendelse.
Arr.: Klædeskaberiet

Åbent hus på Østbirkvej 21
hos Fjordager Minigolf
Prøv Minigolf med 18 huller;
gratis ved Fodboldklubhuset.
Arr.: Fjordager Idrætsforening

Åbent hus på Strandvejen 39
hos Fjordager Tennisklub
Kom og prøv. Kom i sportssko,
resten låner du hos os.
Arr.: Fjordager Idrætsforening

Sødt og stærkt – Biavl og sennep
Mød biavleren og hans bier
og sennep kan du selv prøve at lave.
Arr.: Biavler Anker Jønson

Køb nogle af de tidligere
Fjordens Dags-plakater
Vi tømmer vores lager.
Arr.: Fjordens Dag

Buskørsel mellem P-pladsen og
aktivitetsområdet kl. 10.00 - 16.00
Første afgang fra P-pladsen kl. 10.00 og 
derefter hver halve time til 15.30.
Første afgang fra aktivitetspladsen kl. 
10.15 og derefter hver halve time til  15.45.

Pris: Voksne 10 kr., børn under 14 år 5 kr.
Arr.: Korsløkke Ungdomsskole

Minibuskørsel i Seden Strandby



Boels Bro
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13.00-14.00
Dansk Søredningsselskab Bregnør
Dansk Søredningsselskab besøger Boels Bro 
i tidsrummet kl. 13.00-14.00. Her fremvises 
redningsbåden. Få samtidig information 
om DSRS’s opgaver og mulighederne for 
medlemskab.
Arr.: Dansk Søredningsselskab Bregnør

11.30-15.30 Hyggemusik i Cafeteriatelt
Arr.: Lindø Harmonikaklub

12.45 Linedans
Kom og vær med.
Arr.: Country Connection Linedance Club

11.00 & 13.15: Hundeopvisning
Opvisning med Agility, lydighed og rally.
Arr.: Hundestjernen

9.30 - ca. 12.00 Veteranbiler
Veteran-Nordfyn vil komme med op til 20 
biler til Boels Bro fra kl. ca. 9.30 til ca. 12.
Arr.: Veteran-Nordfyn

Kom i højden
Få et kig over Odense Fjord fra 25 meters 
højde i teleskoplift. Se, hvad der sker på
de øvrige aktivitetssteder. Kom og hør
om Syddansk Erhvervsskoles tilbud.
Arr.: SDE – Syddansk Erhvervsskole

Mmmm det er sundt
Dansk mad – når det er bedst.
Kom, se og smag. Og så er det sundt!
Arr.: Fjordkøkkenet

Lystfiskeri
Mød vore Danmarksmestre i flue-

binding. Se fluebinding på mesterplan. Bind 
din egen flue eller se, hvordan du kan lave 
en spinner. Mød fiskeklubbens ”Tøseklub”. 
Udstilling fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
Arr.: Munkebo Lystfiskerforening

Modelskibe
Lær at bygge rigtige skibe i modelformat
og se dem sejle på fjorden. Udstilling
med skibe, grej og fotos.
Arr.: Odense Mini-Sail

Balloner og badgets
Kom og lav din egen badge med dine
egne tekster og motiver. Send balloner
med hilsener til fjerne venner.
Arr.: DUI - Leg og Virke

Spejderlejr
Se, hvordan en lejrplads er lavet!

Vi laver snobrød!
Arr.: Det Danske Spejderkorps

Førstehjælp og genoplivning
Se og prøv selv på de udstillede dukker. 
Konkurrence for børn.
Arr.: Røde Kors Munkebo

Hvad er det for en sten?
Kom med dine spændende sten og få
hjælp til at bestemme dem. Se udstilling
af strandsten og fossiler.
Arr.: Den fynske Stenklub, Odense

Ved foden af Munkebo Bakke ligger den lille idylliske havn Boels Bro. Herfra kan 
du se Lindøværftets gigantiske kraner, opleve gamle, maleriske fiskerhuse og gå 
på opdagelse mellem de mange aktivitetstilbud. Går du ad stien langs vandet, 
kommer du til Lindøterminalen, hvorfra man på Fjordens dag kan sejle til Klintebjerg.
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At lave radio
Hvordan bliver man radioamatør. Se og 
hør, hvordan man sender og modtager 
signal fra andre radioamatører.
Arr.: Danske Radioamatører OZ-2NYB

Cafeteria “Fjordens Dag”
• Kaffe og småkager.

• Sildemad, ribbensteg, pølser og øl/vand.
Arr.: Fjordens Dag
– Bådejerforening Boels Bro

Bzzzz Bzzzz
Se levende bier arbejde bag glas i et ob-
servationsstade, smag forskellige østfyn-
ske honninger og få en snak om biavl.
Arr.: Østfyns Biavlerforening

Udstilling om hunde
Kom og hør om foreningen og dens
aktiviteter. Få gode tips/tricks om hunde. 
Kom og hils på vores klappehund.
Arr.: Hundestjernen

Miniby
Bådejerforeningen Boels Bro. Gl. Munkebo 
Miniby Bakkely 50. Vi bygger det gamle 
Munkebo op i miniformat i størrelsesforhold 
1:10.
Arr.: Gl. Munkebo Miniby

Arbejdende værksted
Liv i drejebænk, fræser, motorsav, blyant og 
pensler. Interessegruppen Knivi.
Udstilling og fremstilling af hjemme-
lavede knive. Munkebo Bypark
– Sådan ser vore planer ud lige nu!
Arr.: Munkebo Kulturhus

Munkebo Bakke – åbent hus
Bestyrelsen i den selvejende institution 
Munkebo Bakke vil orientere om deres 
planer for udviklingen på Munkebo Bakke
og Bakkegården.
Arr.: Den selvejende institution
Munkebo Bakke
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Håndbold
Håndbold i oppustelig multibane
og konkurrencer.
Arr.: Munkebo Håndboldklub

Kerteminde Forsyning A/S
Kerteminde Forsyning vil præsentere 

sin samlede profil (vand, spildevand, varme 
og renovation) samt selskabets miljø-
mæssige indsats og værdigrundlag.
Arr.: Kerteminde Forsyning A/S

Frugtavl og saft
Udstilling om frugtavl ved Odense Fjord.
Vi viser, hvordan man laver æblemost. 
Prøvesmag vore produkter.
Arr.: Svishave Frugtplantage

Vildt!
Udstopning af vilde dyr og fugle

– Morten Boesen. Skydevogn på mark
med lerdueskydning. Bueskydning.
Flåning/partering af vildt, stegning af vildt 
med Kerteminde Hjortelaug.
Arr.: Danmarks Jægerforbund
& Kerteminde Hjortelaug

Indre og ydre personlig pleje
Råd og vejledning samt
prøvesmagning af sundhedsdrikke.
Arr.: Aloe Vera Shop – Frørup

Fiskeri
Demonstration af fluekast og

kast med multihjul. Udstilling af
præmier i Fiskekonkurrence.
Arr.: Ækvator Sport

Livet i havet
Miljøtilstanden i Odense Fjord – 

resultater fra overvågning af havmiljøet. 
Krabbefiskeri og tegnekonkurrence.
Arr.: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense

Udstilling af motorcykler
Arr.: MC veteran-gruppen Kerteminde

Gratis massage
Gratis massage eller fodtjek, konkurrencer 
og børneløb med gode præmier! Kom ned 
og besøg klinikkens stand og få 10 min. 
gratis massage af en behandler fra klinik-
ken, et gratis fodtjek hos fodterapeuten eller 
bliv stresstestet af vores psykoterapeut. Hør 
om mulighederne for behandling eller bliv 
udfordret i gættekonkurrencen eller børne-
løbet. Der er gode præmier til vinderne.
Arr.: Klinikken i Munkebo

Sjov seniormotion
Kom og deltag i glad motion. Vi tilbyder 
motion, idræt og socialt samvær for borgere 
over 60 år i samarbejde med kommunens 
forebyggende sygeplejersker.
Arr.: Livskraft i Seniorlivet



Bregnør
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12.00-14.00 Musik 
Gamle mariners mandskor spiller og synger

12.15-13.30 Veteranbiler 
Fyns Veteranbil Klub viser ca. 20 gamle 
køretøjer frem og fortæller om disse. Kom og 
hør om klubben og deres arrangementer.
Arr.: Fyns Veteranbil Klub

15.30-16.00 Dansk Søredningsselskab
Her fremvises redningsbåden. Få samtidig 
information om DSRS’s opgaver og mulig-
hederne for medlemskab.
Arr.: Dansk Søredningsselskab Bregnør

Ægte havnemiljø
Gå en tur gennem byen og ud på 

molen. Se på fiskeyngel, fugle og tang samt 
traditionelle fiskekuttere og lystfartøjer.

Musik på havnen
Om eftermiddagen kan du sætte dig og nyde 
den særlige Bregnørstemning i selskab med 
musikken.

Salgsbod i det gule havnehus
Salg af røgede sild, stegte

fiskefiletter, grillstegte pølser.
Øl, vand og kaffe med kage.
Arr.: Bregnør Bådelaug

Krabbekonkurrence
Kom og fisk efter krabber,

men pas på de ikke napper!
Arr.: Bregnør Bådelaug

Badevand
Der er både en ren sandstrand, en flot 

badeplatform og en trappe på ydersiden af 
molen – denne er meget populær blandt de 
lokale.

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.



11.00 - 12.00 Veteranbiler
Kom og se de flotte biler og få en snak med 
de stolte ejere; de har med garanti en masse 
at fortælle om deres biler. Bilerne holder på 
det grønne område på hjørnet af Troels Alle 
og Fjordvej mellem kl. 11.00 og 12.00.
Arr.: Fyns Veteranbil Klub

10.00 Guidet tur i det gamle Munkebo
En spadseretur gennem gammelt og nyt med 
fortælling undervejs. Det varer ca. 1½ time. 
Turen starter kl. 10.00 ved Munkebo Havn.
Arr.: Lokalhistorisk Forening
for Munkebo og Dræby

Kild en søstjerne
Eller klap en musling, dressér en

tangloppe og hold en krabbe. Hør om livet 
i og omkring Kertinge Nor. Tag fiskenet og 
spand med, hvis du har lyst.
Arr.: Bio Team SDU

Gæt et græskar
Information om Haveforeningen Højbos
opståen og daglige liv. Fremvisning af 
produkter af egen avl og ledige grunde.
Gæt et græskars vægt og vær med
i konkurrencen om en præmie.
Arr.: Haveforeningen Højbo

Tombola
Skt. Georgs Gildet i Kerteminde opstiller 
tombola og overskuddet går til humanitære 
formål.
 
Hvad er Sct. Georgs Gilderne?
Kom og se udstilling om
Skt. Georgs Gilderne.
Arr.: Skt. Georgs Gilderne i Kerteminde

Stemningsfuld musik
Kunstnere fra Songwriters Corner
underholder på Havnen med god musik.
Arr.: www.songwriterscorner.dk

Børneaktivitet
Pandekagebagning over bål.

Læderbrænding. Fremstilling af blyanter.
Badgetsmaskine til fremstilling af badgets.
Arr.: KFUM spejderne, Langeskov

Pedalbiler
Kom og se en samling fine pedaldrevne biler. 
Der vil også være en bil, som børnene kan 
prøve.
Arr.: Hans Henrik Ludvig
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Munkebo Havn
Ved det naturskønne Kertinge Nor ligger den lille bådehavn med Munkebo 
by i ryggen og med flot udsigt over vandet. I disse hyggelige kulisser kan du 
igen i år tage på en oplevelsesrig dag for hele familien. Du kan endda tage 
turen fra fjord til fjord, da en frisk tur over Munkebo Bakke fører dig
videre ned til Odense Fjord og aktivitetsstedet Boels Bro.



Troubadour
Havnens lokale troubadour Roald spiller 
lejlighedsvis fra kl. 10.00...
Og måske dukker der andre op!

Spejderaktiviteter
FDF Agedrup kommer og laver

forskellige aktiviteter.

Osteproduktion
Lokale kommer og fortæller om processen
i osteproduktion, og de har selvfølgelig
smagsprøver med. Det er muligt at få
opskrift på rygeost.
Arr.: Lokale fritidsosteproducenter

Roning
Prøv ro-ergometer, mål dine færdigheder.

Arr.: Munkebo Sejl- og Roklub

Mød ”Honningdamen”
Den lokale honningdame kommer og 
præsenterer sine produkter baseret på
egen biavl. Honning og diverse cremer.
Arr.: Birde Mehl Ludvigsen

Hvordan bliver man radioamatør?
Er amatørradio noget for dig? Se og hør 
hvordan du kan kommunikere ved hjælp
af radiobølger. Hør om alle vores
aktiviteter i klubben i Nyborg.
Arr.: Nyborg Afdeling,
Eksperimenterende Danske
Radioamatører EDR

Bådelaugets Salgsbod
Salg af nyrøget sild og makrel, grillede 

pølser med brød, samt kaffe og kage. Sluk 
tørsten i øl, vand, vin eller Somersby.
Arr.: Munkebo Bådelaug 
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26 Lodshuse
- malerisk strandnatur

10.45 Præmieoverrækkelse
Vinderen af Fjordens Dags plakatkonkur-
rence 2013, Laust Broe Hansen, overrækkes 
præmien i galleriteltet v/borgmester Sonja 
Rasmussen.

11.00 - 12.00 Køb en signeret plakat
Laust Broe Hansen, vinderen af Fjordens 
Dags plakatkonkurrence, signerer salgs-
plakater i galleriteltet.

Fjordens Dags Plakat 2013
Se et udpluk af forslagene til plakat-
konkurrencen 2013.

13.00 Friluftsgudstjeneste
Arr.: Mesinge-Viby kirker

10.30 – 12.30 Folkemusik
Arr.: Spillemandsgruppen “Spilfolk”

13.30 – 14.30 Hjemmeværnets Brassband
Arr.: Hjemmeværnets Brassband Region Syd

12.00-15.00 Ansigtsmaling
og dekorering af negle for børn
Arr.: 8. klasse på Hindsholmskolen

Ponyridning
Arr.: Stalden Nykærgaard

KUNSTHÅNDVÆRK

Håndkoloreret grafik
Arr.: Kurt Normann I Kirsten Bechmann

Tupilykker
Bronzefigurer inspireret af grønlandske 
tupilakker, smykker samt andre figurer.
Det er muligt for børn at lave voksfigurer.
Arr.: Bente Ekander

Kunstværker af flettet pil
Arr.: Bente Olsen

Smykker og skulpturer 
Kunstneren sidder og kreerer
smykker på stedet.
Arr.: Flemming Knudsen

Smukt beliggende ved den knapt 500 meter brede indsejling til fjorden finder man 
Lodshuse, hvor der siden 1800-tallet har været en lodsstation. På Fjordens Dag kan 
du opleve den vilde strandnatur, formidabel udsigt og masser af
kunsthåndværk. Og herfra kan du også sejle med skib til Enebærodde.
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INFORMATIONSSTANDE

Arkæologi
Kom og få en afslappet og uformel snak 
om arkæologi og hør om vore mange ak-
tive grupper som detektorgruppen, flint-
finderne, romerriget samt fx den kyst- og 
marinarkæologiske gruppe. Hør om vore 
foredragsrækker.
Arr.: Arkæologisk Forening Harja

Diabetesforeningen,
Lokalforeningen Kerteminde
Arr.: Leo Mortensen

Frivilligrådet, Kerteminde
Arr.: Leo Mortensen

Hjerteforeningen, Kerteminde
Arr.: Tonni Raab

Mesinge Lokalarkiv
Arr.: Irene Møller

Dalby Lokalarkiv
Oplev den lokale kulturhistorie.
Arr.: Helle Klüver

St. Viby Lokalarkiv
Oplev den lokale kulturhistorie.
Arr.: Jørgen Kuhlmann

Stubberup Lokalarkiv
Arr.: Else Jensen

Dyrenes Beskyttelse; Lodshuse
Arr.: Kirsten Bjerregaard Nielsen

Biernes forunderlige verden
Arr.: Asta Pedersen

S.O.S - Børnebyerne
Arr.: Lokalgruppe Nordøstfyn

Cafételt og plakatsalg
Salg af øl, vand, pølser, kaffe m.m. 

Derudover bliver årets plakat samt et udvalg 
af plakater fra tidligere år også solgt i caféen.
Arr.: 8. klasse på Hindsholmskolen

GALLERITELTET - Udstilling: 
“Fjorden som inspiration”

Fælles for de udstillende kunstnere er, at de 
alle kender fjorden rigtig godt. Med forskel-
lige arbejdsmetoder og teknikker videregiver 
de naturindtryk, som de finder væsentlige.

De udstillende kunstnere er:

Kurt Normann
Jens Trapp
Kirsten Hesselager 
Gudrun Heltoft
Ole Vedby Jørgensen
Kunstnergruppen DANE

Kunstnergruppen  DANE
 - www.naturkunstnere.dk

Danske Kunstnere for Natur og Miljø er en 
sammenslutning af en god snes naturteg-
nere fra hele landet. Mange af kunstnerne 
har en naturfaglig baggrund, som bruges i 
arbejdet med billederne. Indenfor de sidste 
ti år har de udgivet 15 bøger om danske 
naturområder.

De deltagende kunstnere til Fjordens Dag er:

Preben Andersen
Thomas Nielsen
Ulf Løbner-Olesen
Ole Runge
og sandsynligvis Helge Larsen



28 Kerteminde
- havnestemning mellem fjord og bælt

11.00 Tale
v/ Kultur- og Fritidsudvalgsformand Jesper 
Schmidt-Nielsen

12.15 – 13.00 Musikalsk underholdning
Vær med når børnebands fra Kerteminde 
Musikskole giver koncert.
Arr.: Kerteminde Musikskole

11.00 – 12.00 Musikalsk underholdning
Hyggelig stemning i teltet, hvor
”Koret ved Noret” underholder.
Arr.: Koret ved Noret

14.00 – 16.00 Musikalsk underholdning
Jazz Flavor spiller kendte hits tilsat deres 
egen ”flavor”. Stilarterne omfatter bl.a. swing, 
bossa, pop og funk med et jazz-touch.
Arr.: Jazz Flavor
 
14.00 – 16.00 Veteranbilerne ankommer
Kom og se de flotte veteranbiler og få en 
snak med ejerne om deres biler. Der er
garanteret en historie at fortælle.
Arr.: Fyns Veteranbilklub

Håndbold i naturen
Kom og vær med, når Kerteminde Håndbold-
klub puster banen op. Der vil foregå
forskellige håndboldaktiviteter.
Arr.: Kerteminde Håndboldklub

Spejdersjov
Kom forbi og vær med

til de sjove børneaktiviteter.
Arr.: DDS Spejderne Kerteminde

AWARE. Indsamling af
affald fra havnebassinet

Hvilke mærkelige ting finder de i år?
Få en snak om dykning.
Arr.: Diving 2000

Fjord & Bælt
Præsentation af havkogebogen

– mad fra Fjord & Bælt, og muligvis også 
madlavning med egen fangst fra havnen. 
Måske sniger der sig også en ”lille” haj forbi? 
Børneaktiviteter hele dagen.
Arr.: Fjord & Bælt

Arbejdende husflidsværksteder
Mød de arbejdende husflidsfolk i teltet, hvor 
der arbejdes med patchwork, filtning, maling 
og træarbejder. Prøv selv at mestre husflids-
fagene.
Arr.: Kerteminde Husflid
 
LINK – kender du din nabo?
LINK sætter fokus på de to store flygtninge-
grupper, som er kommet til Kerteminde i de 

I år afholdes Fjordens Dag i Kerteminde på den nye eventplads.
Pladsen ligger i hyggelige omgivelser på havnen med
udsigt til vandet og de flotte lystbåde.



sidste år, syriske kurdere og somaliere, med 
bl.a. smagsprøver og dans.
Arr.: LINK - Lettelse af Integration af
Nydanskere i Kertemindeområdet

Information om Frivilligcenter
Kerteminde
Kom og mød Kertemindes nye Frivillig-
center og hør, hvad centret kan gøre for de 
frivillige ildsjæle i kommunen.
Arr.: Frivilligcenter Kerteminde

Kræftens Bekæmpelse
Information og oplysning om kræft.
Mød os til en snak om lokalforeningens 
arbejde samt om sygdom og forebyggelse 
generelt.
Arr.: Kræftens Bekæmpelse, Kerteminde

Kunstkilden ved Sortekilde
Kerteminde
Kunstnere fra Kunstkilden udstiller et ud-
valg af deres flotte malerier. Kom forbi og få 
en snak med nogle af kunstnerne, der gerne 
deler ud af erfaringer og malerteknikker.
Arr.: www.kunstkilden.dk og Sortekilde

Cafételt
Oplev den hyggelige stemning i

cafételtet. Her kan du nyde kaffe, the, øl, 
vand, juice, lækre kager og andet godt.

Der vil også være salg af et udvalg af 
Fjordens Dags smukke plakater
gennem tiden.
Arr.: Kerteminde Musikskoles støtteforening
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Fjordens Dag i Ladby

Vikingemuseet sætter alle sejl …
mellem kl. 10 og 16

Kom og se at museet summer af liv. Besøg 
byggepladsen og få en snak med bådebyggere 

og smede. På byggepladsen er der
aktiviteter for børn.

I år tager vi udgangspunkt i det flotte drage-
hoved der har været på skibet.

Tæt ved fjorden ligger Danmarks eneste vikingeskibsgrav under høj.
Her blev en viking gravlagt i sit store skib for 1000 år siden. I dag er
Vikingemuseet Ladby i gang med at bygge en nøjagtig kopi af skibet i 1:1.

Vikingemuseet Ladby, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde, www.vikingemuseetladby.dk

- Tegn og mal et dragehoved.
- Prøv kræfter med styrkelege og spil fra vikingetiden.
- Følg dragen og find skatten!

Kl. 11: Følg med på en gratis fortælling om Ladbyskibet.



Sejlads 2013
30

Sejl en tur over fjorden med veteranfærgen Catrine K.
Fra kl. 10.00 – 17.15 sejles der mellem Klintebjerg og Lindøterminalen.
Fra Lindøterminalen er der en lille, frisk gåtur ad naturstien til Boels Bro.

Klintebjerg - Lindøterminalen (Boels Bro)

Afgang
Klintebjerg

10.00
11.30
13.00
14.30
16.00

Ankomst 
Lindøterm.

10.30
12.00
13.30
15.00
16.30

Afgang 
Lindøterm.

10.45
12.15
13.45
15.15
16.45

Ankomst 
Klintebjerg

11.15
12.45
14.15
15.45
17.15

Billetter købes om bord på Catrine K.
Pris/enkeltbillet: Voksne: kr. 30 – Børn under 16 år og cykler: kr. 20

Arr.: Fjordens Dag og Nord-Line 

Sejlads Nord-Line: Lodshuse
 - Enebærodde (over Gabet)

Sejl over Gabet med den fine fjordbåd 
Svanen eller Romsøbåden.
Der sejles i pendulfart fra kl. 10.00
til 16.30 imellem Enebærodde og
Lodshuse over Gabet for fodgængere
og cyklister. Romsøbåden sejler
sin sidste tur kl. 16.00.

Pris/enkeltbillet: Voksne: kr. 30
 – Børn under 16 og cykler: kr. 20

Arr.: Fjordens Dag og Nord-Line

Morgentur med Svanen eller Catrine K.
Afgang med Svanen fra Østre kaj, 
Odense havn kl. 08.00 til Lodshuse
Afgang med Catrine K fra Østre kaj, 
Odense havn kl. 09.00 til Klintebjerg
Pris pr. person 50 kr., 30 kr. for cykler.

Bemærk: Man kan kun sejle med ud til 
de to destinationer og ikke hjem.

Ekstraordinær sejlads



Sejlads og ekstra info
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Prøv Danmarks mindste færgetur
for fodgængere og cyklister!

Klintebjerg - Vigelsø Stige - Stige Ø (Bogø)

Den lille kutter ”Lunden” sejler
fra Klintebjerg til Vigelsø.

Gratis pendulsejlads fra kl. 10.00 – 16.30
Sidste afgang til Vigelsø er kl. 15.30. Sejl-
turen varer ca. 3 minutter. Der er plads til 
ca. 12 personer på Lunden. Regn med, at 
der er op til en halv times ventetid.

Arr.: Odense Fjords Naturskole – Vigelsø

Afgang
Stige

10.15
Minuttal 45
Minuttal 15

Afgang
Stige Ø (Bogø)

10.17
Minuttal 47
Minuttal 47

Pris for enkeltbillet voksne: kr. 10 – 
Børn: kr. 5 – Cykler medtages gratis

Nyt tiltag fra Fjordens Dag

Fjordens Dag er stolt af at kunne præsentere vores helt 
nye naturkasser, som er blevet realiseret på baggrund af 
støtte fra Friluftsrådet.

I kasserne vil der være stjernetelt, udstyr til mad over bål 
og inspirationsbøger til en spændende og lærerig dag i naturen. Kasserne bliver pla-
ceret omkring Odense og Kerteminde fjorde, og adgang til disse kan fås ved at kontakte 
Fjordens Dag. Kasserne er målrettet skoleklasser og institutioner, men kan også bruges 
af andre grupper, der ønsker at tilbringe en dag i naturen.

Man kan ikke undgå at blive vild med naturen!

Særlig info i programmet

Aktivitetsstedet er 
nemt tilgængeligt for 

kørestolsbrugere

Handicapparkering 
nær aktiviteter

Fremkommeligt for køre-
stolsbruger m. hjælper

Handicaptoilet 
nær aktiviteter

Særligt fokus på natur, 
miljø og friluftsliv

Godt frokosttilbud



Se mere på www.fjordensdag.dk
På selve Fjordens Dag, søndag den 8. september 2013,

kan du i nødstilfælde kontakte vores koordinatorer på tlf. 63 75 68 08 

Sponsorer for Fjordens Dag 2013


