
Ø-tur 2020  

tirsdag den 8. september – torsdag den 10. september	

 

Årets Ø-tur går til Det sydfynske Øhav,  hvor vi skal bo med to overnatninger .Turen ledes af de bestyrelsesmedlemmer, som 
kommer til at deltage.	Vi skal bo på Christiansminde Hotel lige øst for Svendborg (Christiansmindevej 16) – og har her bestilt 
ophold+fuld forplejning+opredte senge, så igen i år lægger vi op til en lidt luksus-præget tur!  Turen er en færdigkøbt pakke og 
hotellets beskrivelse af onsdagen kan læses her: 

Afgang fra Hotel Christiansminde med turguiden i egen bus, og kom med på en guidet tur til de små sydfynske øer, ud for 
Faaborg.Her lever mennesker, der brænder for deres ø og som kæmper for at bevare liv på øerne. Disse beboere kommer vi i 
kontakt med. Lokale beboere tager os med på traktortur på øen Lyø. I kommer til at sidde (godt) på ladet af en traktorvogn og 
køres rundt på øen. Undervejs fortælles der om de steder vi passerer. Og et passende sted, afhængigt af vejret, serveres 
dejlig lunch. Her er mulighed for at købe drikkevarer for egen regning.Så går turen til Avernakø. Her fortæller jeres turguide, 
hvordan livet former sig på de to "del-øer" Avernak og Korshavn, der forbindes med en dæmning. Vi besøger en af øens ildsjæle 
Gitte Ged. Hun har i sin butik masser af lækre produkter til salg og hun serverer kaffe og kage. Vi tager på kirkegården på 
Avernak og turguiden fortæller jer om kirken og øens beboere gennem tiderne. I får også spændende historier om dramatiske 
ting, der er foregået på øerne som smuglerier, kidnapning af danske konger og overlevelse under krige.Vores turguide er en 
anerkendt indfødt historiefortæller med stor viden. Hun er med på bussen fra start til slut og foruden at fortælle historier 
tager hun sig også af alt det praktiske.Fra kl. 17:50: I egen bus køres herefter hjemad. 

• Vi får 25 værelser, alle med to senge og eget badeværelse. 
• Bestyrelsen fordeler pladserne og ingen kan forvente enkeltværelse. 
• Husk at sengetøj og håndklæde kan blive hjemme denne gang!  
• Man klarer selv sin madpakke til tirsdag og man kan ankomme til hotellet fra kl. 15. 
• Aftensmaden består af to retter – og man skal selv købe sine drikkevarer til restaurationspriser. 
• Ved aftenhyggen må man ikke medbringe egne drikkevarer. Der vil være kaffe/te som del af den købte pakke. 
• Turen koster 2000 kr/deltager (excl. køreudgifter til chauffør og drikkevarer) – og der betales til Ulla Mejlvang på 

foreningens girokonto (SparNord reg.nr. 9897 kontonr. 4560923843). 
• Man kan tilmelde sig hos Kirsten Grilmer (grilmer.kirsten@gmail.com – tlf. 31956585) eller hos Ulla Mejlvang 

(umejlvang@gmail.com – tlf. 61277982). Tilmelding til turen kan påbegyndes fra dags dato og betaling (det fulde beløb) 
skal ske, før tilmelding er endelig godkendt. 

• Man skal ved tilmelding melde, om man kører selv og hvor mange, der kan køre med - eller om man ønsker kørelejlighed. 
Vi satser indtil videre på at kunne køre i egne biler – og det ligger lige nu uafklaret, om vores guide om onsdagen vil 
tillade, at vi kører i egne biler til Faaborg. 

• Tilmelding senest fredag den 21. august – og  lige op til turen kommer der besked om fordeling i biler, 
værelsesfordeling og evt. andre praktiske forhold. 

• Vi ved, at vi får lov til at spise vore måltider for os selv, men ellers må vi forvente, at der også er andre gæster på 
hotellet. 

• Man skal kun melde sig til, hvis man 100% er indstillet på at leve op til de retningslinjer i forhold til Corona som måtte 
gælde i starten af september.   

Med håb om at vi finder ud af at lave en god tur – trods alt!  


