
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denne hjemmeside er skabt for at blive brugt – ikke kun af Fogedmarkens bestyrelse og 

webmaster - men i høj grad af Fogedmarkens medlemmer. Selvfølgelig skal hvert medlem 

da have lov til blot at orientere sig på hjemmesiden og læse, hvad der nu engang står her.  
 

Men hjemmesidens stuktur er lavet således, at medlemmerne vil have meget nemt ved selv 

at skrive artikler om det, der på en eller anden måde rører dem i forbindelse med vores 

sommerhusområde. Har du en ide, et forslag til et projekt eller blot nogle endnu ikke helt 

konkrete tanker, høre vi meget gerne fra dig, og vi vil på enhver måde forsøge at formidle 

dine ideer, projekter eller tanker på en skriftlig form, så de kan komme med på hjemmesi-

den. 
 

Et af vores medlemmer er allerede i gang med at indsamle materiale om Fogedmarkens 

historie, og som I kan se af menuen, er der gjort plads til en formentlig spændende artikel. 
 

Her angives et lille udpluk af artikler, som endnu mangler forfattere: 

√ Fogedmarkens fugleliv. 

√ Fogedmarkens skadedyr (f.eks. skovflåter, rotter og husmår). 

√ Forslag til, hvorledes fællesområdet ved stranden kan benyttes og se ud. 

√ Badebroen og alternativer til badebroen. 

√ Forslag til sociale indsatsområder (f.eks. arrangement ved Sct. Hans, fodboldkampe, 

oprydning, udflugter og virksomhedsbesøg). 
 

Artiklerne behøver dog ikke kun at omhandle vores eget område, men de må gerne om-

handle noget som både vi selv og vores gæster kan få glæde af. Det kan f.eks. være: 

√ Bil-, cykel- og vandreture på Samsø – gerne med mange fotos. 

√ Brattingsborg meget flotte park og deres sjældne træer og planter. 

√ En sejltur til og vandretur på Kyholm og på Tunø. 

√ Livet på Samsø i gamle dage. 

√ ”Sommer i By” i Nordby. 

√ Lystfiskeri på Samsø (herunder f.eks. Samsø Cup) 
 

Ovenstående er blot eksempler, og formentlig kan du selv supplere med mange andre. Benyt 

eventuelt den lidt kedelige tid, inden vi atter kan komme i sommerhuset, til at gøre dig nogle 

tanker (det smager da i det mindste lidt af sommerlivet i Fogedmarken). 
 

Har du lyst til at kontakte os, så:  

1. klik på ”Kontakt” i menuen, 

2. udfyld kontaktformularen og  

3. afsend formularen.  

Herefter tager vi kontakt med dig og aftaler det videre forløb. 
 

Freddy Wisler 

 


