
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen” informerer: 
 
 
Vær opmærksom på at transporten på alle ture, der arrangeres af gruppen, foregår i private biler og der 
er budgetteret med 4 personer i hver bil.  Ved tilmeldingen: Oplys om du har bil og gerne vil køre. 
 

Den 4. september 2020 tur til Svelmø – Øhavets ukendte perle: 

 

Svelmø er forholdsvis ukendt – beskrives som 
”Øhavets perle”. 
 
Der er lavet en aftale med en som virkelig kender øen, 
Jan Villebro, der laver en guidet tur, kun for os. Jan 
Villebro vil køre os fra Østergyden mellem Nab og 
Nakkebølle med traktor, så vi ikke får våde fødder.  

Han vil fortælle historier og anekdoter under vejs.  Vi kommer til det højeste punkt på Svelmø (18,5 m. o. 
havet), hvor der er en fantastisk udsigt over øhavet. For de friske kan der ”rappelles” via et tov ned til 
stranden, men der er naturligvis også en sti man kan gå ad. Der er gode bademuligheder og der kan sikkert 
findes tid til en dukkert for dem der har lyst – husk badetøj og gode sko når vi går rundt på øen. 
 

I prisen indgår der spisning på Svelmø – hvor der kan vælges mellem friskfanget grillet fisk eller hakkebøf 
med bløde løg. Drikkevarer tilkøbes. 
 
Der er afgang fra SG-Hallen på Ryttervej kl. 9.00, hvor vi kører mod Nakkebølle til Østergyden, hvorfra der 
er afgang kl. 9.45 til Svelmø. 
 
Pris 200 kr. for den guidede tur og spisning, afregnes med guiden.  Transport 20 kr., der afregnes direkte 
med chaufføren. Medbring kontanter til betaling for mad, den guidede tur og transport 
  
Tilmelding senest den 25. august 2020 på havblik@sydfynsmail.dk eller til Ellen på tlf. 4224 4854. 
 
Ture der er under planlægning: 
Besøg i Retten i Svendborg: 

 

 

Der var stor søgning til vores sidste tur til 
”Retten i Svendborg”, vi planlægger derfor en 
gentagelse, der forventeligt vil blive afholdt i 
november måned. Tidspunktet afhænger at 
ledige tider for besøg i retten. 
 
I alle tilfælde er der tale om et efter-
middagsarrangement. 
 
Pris for besøget forventes at blive 25 kr. 
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Tur til Horsens og Vejle i efteråret:  
 
Fængselsmuseet, Industrimuseet og Fjordenhus i Vejle. 
 

Denne tur var planlagt og mange havde tilmeldt sig, men vi måtte aflyse pga. Covid-19.  Vi forsøger 
igen.  Tidspunkt afhænger af besøgsmulighed bl.a. på Fjordenhus.  Der vil kun være plads til 25 
deltagere på denne tur. 
 

 

 

På fængselsmuseet får vi en guidet rundvisning i 
fængslet, der blev oprettet i 1853 og nedlagt i 
2006.   
 
Se flugtkongen – Carl Emil Lorensens – tunnel, få 
noget at vide om nogle af de kendte svindlere, 
der har haft husly i fængslet. 

     Vi får også indsigt i kriminalforsorgens udvikling.  Søg selv flere oplysninger på https://faengslet.dk.  
 

 

 

Efter oplevelserne inden for ”murene”,  fort-
sætter vi til Danmarks Industrimuseum, hvor 
der også er en guide, der fortæller og viser 
rundt. 
 
Det er et interessant sted, hvor man kan gense 
ting fra tidligere tider og ikke mindst følge den 
industrielle udvikling 
 
Se mere på https://industrimuseet.dk.  

 
Vi spiser frokost i Cafe Gasligth, som er inkluderet i turens pris. 

 

 

Efter en god oplevelse på industrimuseet går turen 
videre til Vejle, hvor besøget gælder Fjordenhus, der 
ligger ved havnefronten og er et helt specielt 
bygningsværk af kunstneren Olafur Eliasson. 
 

Det er en markant bygning på ca. 9.000 kvm. Den 
består af fire sammenhængende cylindre, der med 
en højde på 28 meter rejser sig op af vandet og 
skaber derved forbindelse mellem Vejle Fjord og 

byens centrum.  For at få mest muligt ud af besøget er der guidet rundvisning.  Se mere om Fjordenhus 
på www.fjordenhus.dk. 

Prisen inkl. frokost, entre og transport forventes at blive 475 kr.  Når vi kender datoen kan et detaljeres 
program m.m. ses på hjemmesiden. 

Med venlig hilsen. 

Elle, Jørgen, Anne, Marianne og Erik 
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