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Senior og Naturmotions  udvalgene i SAI regi  havde i samarbejde med Bogense 
Senioridræt inviteret til en skøn naturoplevelse på en solrig efterårsdag fredag den 
13. oktober 2017 med en guide ved navn Sven-Erik Errebo, en pensioneret 
skolelærer fra Bogense.

25 deltagere  var mødt op på P-pladsen ved Gyldensteen Strand og guiden fortalte 
om naturopretningen med fjernelse af digerne, som i 1800-tallet var bygget for at 
indvinde landbrugsjord.

Naturfonden erhvervede i 2011 det inddæmmede område – Gyldensteen Strand 
med Reservatet ved Ore Strand samt de tidligere øer Lindholm og Langø med det 
formål at gennemføre marin (Kystlagunen) og fersk genopretning  (Engsøen – 
lavvandet og fersk sø & og rørskovsområde).

Naturgenopretningen var en stor ændring og berigelse af fuglelivet. Nye 
vådområder tiltrækker ynglende vadefugle samt rovfugle som vandrefalk, havørn 
m.m.  

En tidligere lade er omdannet til et Naturrum med skolestue, som danner rammen 
om området og dets udvikling til brug for daglig undervisning af børn og unge.

Guiden førte os af en sti ud i området til Pumpehuset med en flot udsigt over 
området ved Kystlagunen.

Aage V. Jensen Naturfond arbejder for naturens bevarelse og de vilde dyrs 
beskyttelse. Fonden støtter mange naturprojekter i Danmark. Målet er at give alle i 
Danmark mulighed for at opleve en rig natur i dag og i fremtiden.

Omkring kl. 12 takkede vi af med vores dygtige guide og kørte til Medborgerhuset i 
Bogense, hvor Lone og Randi havde dækket bord til frokost bestående af gullasch 
m/kartoffelmos m.m. med efterfølgende kaffe med hjemmebag.



Dagen sluttede med fællessang med undertegnede som forsanger. Jeg havde selv 
valgt sangene, og til den sidste sang var der to modige damer, som meldte sig 
frivilligt og så vi sammen kunne synge for om ”De Tre Musikanter”, kendt fra den 
legendariske  TV-serie Matador. 

Tak til alle – Lone og Randi for et flot arrangement – tak til fotografen Hans, og  ikke 
mindst til de to modige damer -  for en dejlig og vellykket dag.

 På udvalgenes vegne

Kurt Andersen


