
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen”. 
Arrangerer en tur til Svelmø 25. august 2021. 

 
I 2020 arrangerede vi en tur til Svelmø.  Denne tur blev overtegnet, men det var ikke muligt at 

arrangere en ny tur.  Turen var en dejlig oplevelse, så vi har fået lavet en ny aftale med ejeren af øen 

– Jan Villebro - om en tur den 25. august. 
 

Svelmø er Øhavets næsten ukendte perle. 
 

 
 

 

Turen til øen foregår med traktorbus, så vi får 

ikke våde fødder. Turen begynder for enden af 

Østergyden mellem Vester Åby og 

Nakkebølle. 
 

Jan Villebro guider turen rundt om på øen, 

hvor han vil fortælle om øens natur og 

anekdoter fra tidligere tider.  
 

Vi bliver taget med rundt og kommer til øens 

højeste punkt (18,5 m. over havet), hvor der er 

en fantastisk udsigt over Øhavet. Der er også 

mulighed for at blive lidt udfordret ved at 

”rappelle” via et tov ned til stranden. 
 

Der er en god strand, så de der har lyst kan tage 

badetøj med og få sig en dukkert.  

 

Efter turen rundt på øen og en pause er det tid 

til at spise. Der er mulighed for at vælge 

mellem friskfanget grillet fisk eller hakkebøf, 

begge dele smager godt.  Ved tilmeldingen 

oplyses, hvad man ønsker at spise. 

 

Prisen for deltagelse i turen er 260 kr. inkl. spisning, drikkevarer for egen regning. Betaling sker inden 

afgang og kun kontant, husk lige penge. Der betales 20 kr. for transport der afregnes direkte med 

chaufføren – der regnes med 4 i hver bil. 
 

Tilmelding senest den 20. august til Ellen på tlf. 4224 4854.  Ved tilmeldingen oplyses om du kan 

køre, idet turen til Østergyden foregår i private biler. 

 

Vi mødes på P-pladsen ved Idrætshallen, Ryttervej kl. 9.15. Turen med traktorbus har afgang fra 

Østergyden kl. 10.00, forventet hjemkomst kl. 15. 

 

Med venlig hilsen. 

 

Ellen 

 

 

Udsendt den 2021 


