Nissum Fjord dagen blev - trods regn, lyn og torden - godt besøgt, især på
besøgsstederne indendørs.
Fortælle- stafetten i Pilot Naturpark Nissum Fjord blev gennemført!

Trods tordenbyger, misforståelser og forsinkelser – blev Nissum Fjord Dagen gennemført – med en
super afslutning i Thorsminde. Krabber, musik og historier om druknede mus og manglende besøg
ved nogle af de mange poster føg over bordene til lyden af hammerslag mod krabbekløernes skal
– ved dagens afslutningsfest søndag aften. Der var over hundrede gæster, hvor mindst halvdelen
havde været involveret i at arrangere Nissum Fjord Dagen. Det var, indrømmer arrangørerne, et
meget ambitiøst arrangement med 18 stafetpunkter med fortællinger på stien rundt om fjorden –
og 15 åbne kunst- og kultursteder, som kunne besøges i bil i hele Naturpark området.
Torden og lynild satte ind hen på formiddagen – og selv om det holdt inde igen først på
eftermiddagen, så forsinkede det folk og gjorde, at der var få mennesker på stafetruten rundt om
fjorden. De åbne kunst- og kultursteder var mere heldige og havde en lind strøm af gæster hen
over dagen. Vejret, men måske også andre forhold holdt folk hjemme i forhold til deltagelse i
stafetten. Men til gengæld var folkene, der havde andre besøgssteder, godt tilfredse.

De historier, som altså kun en begrænset mængde folk fik at høre, var spændende og alsidige. Der
var historier om barnelivet ved Storåen, tagrørens natur- og kulturhistorie krydret med anekdoter,
dyrkning af vin ved Nissum Fjord, produktion af birke- og tang-vin, folkets kamp med fjorden på
mange forskellige måder i fortid og nutid – vandreguleringer, tab af store investeringer og kloge
folk, der snyder de mindre kloge. Der var fortællinger om strandinger og kirkeklokker,
ringmærkning af fugle, biologi og geologi.
Dagen før – lørdag - var de frivillige fortællere samlet på Skærum Mølle for at høre hinandens
fortællinger og for at lære hinanden og fjordens natur- og kulturhistorie bedre at kende. De fik
også en grundig gennemgang af indholdet i Pilotprojekt Naturpark Nissum og den arbejdsmetode,
der bruges til at skabe samarbejder ud fra deltagernes ønsker, behov og resurser. På den måde
blev der luftet en masse ideer og gennem samtaler på kryds og tværs - en fornemmelse for, hvad
der realistisk set kan lade sig gøre, når man løfter i flok.
På grund af alle de frivillige kræfter, og de mange spændende historier der blev formidlet – ikke
mindst om lørdagen, kan vi godt kalde arrangementet en succes, vurderer formanden Rita
Sønderby. Der er skabt grundlag for, at flere engagerer sig og melder sig ind i Nissum Fjord
Netværket, som er den organisation, der samler de udøvende kræfter ved fjorden i forhold til
natur- og kulturfortællinger og i forhold til aktiviteter i Naturparken.

