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Så oprandt den, dagen for det frivillige arbejde, der var medvirkende til at få pengene i hus til 

hele stien og ikke mindst kystsikringen (stenkastningen). Der var dog ikke så mange 

tilmeldinger, som ønsket men vi, der var der, fik knoklet igennem – frivilligt selvfølgelig… Og 

tusind, tusind tak for det! 

 

Dagli´Brugsen havde doneret kaffe og rundstykker, som vi indledte dagen med på P-pladsen 

for enden af Villavej. Kommunen stillede venligt vand og øl til rådighed i løbet af dagen. Efter 

ca. 10 pæle og et halvvejs nedgravet bord/bænkesæt ved Hølken, indtog vi en dejlig frokost 

på Egmont. 

 

 
 



Overraskende var det, at det tog noget længere tid at grave end beregnet, selv om vi havde 

pælebor mv. Bestemt ikke damearbejde, blev Bente og jeg enige om dagen efter Men andre 

var seje og fortsatte med bord/bænkesæt og A2 tavler om søndagen. 

 

Det kom dog ikke bag på os, at vi ikke blev færdige. Heldigvis stiller de 2 skolers pedeller op 

samt Ole Sørensen og fortsætter nedgravningen af de 60 pæle. Hurra for det. Der skal skrues 

forskellige tegn, pile, Qr-koder og andet op på pælene. De forskellige farver på pælene 

angiver ejerskabet: Naturstyrelsen, Kommunen, privat. 

 

 
 

Vi indkalder til yderlige frivilligaftener i næste uge, hvis der bliver behov. 

De store maskiner er også kørt i stilling for at forny hele stenkastningen. Det bliver 

spændende at se det i virkeligheden, nu hvor man har gået og drømt om det i årevis efter at 

have set tidens tand og menneskelig påvirkning erodere kysten.Grillhytten ved Hølken bliver 

påbegyndt senere. 

 

Alt skal være færdigt til 5.juni arrangementet på Egmont,  

hvor Kirsten Brosbøll kommer  

og indvier stien omkring kl. 14.  

Nærmere program følger senere. 

 

 
 

Personligt har det været spændende at være med i en processen: ”Fra drøm til virkelighed.” 

Jeg fandt ud af for 5-7 år siden, at drømmen om stibeskyttelse delte jeg med andre, der også 

havde drømt, og derfor indledte vi – de lokale foreninger og skoler, det grønne samarbejde 

med Museet, Odder Kommune, Naturstyrelsen, DN, m.fl.og nu 5 år efter, sker det. Hele 

processen er blevet styret professionelt og virkelig godt af konsulent Bendt Nielsen, Ry. 

Synes det er et eksempel, på demokratiet virker, og at det er godt at drømme! 


