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Velkommen til OMØ Kultur-dage 2013  
 

            Igen i år inviterer vi ALLE, både øboere, sommerhus-beboere, sejlere og turister  
            indenfor til OMØ Kultur-dage, hvor der er gode sommeroplevelser at hente ! 

 

            Vi fortsætter med at sætte Omø under lup, og også dette års spændende program 
            er blevet til i samarbejde med alle vores frivillige hjælpere, og ikke mindst i kraft af  
            støtten fra (især) Slagelse Kommune - MANGE TAK !  Og hvilket program !!! 
 

            I år har vi valgt temaet ”Det Gode Liv” med undertitlen …”nu også med minder”. 
                    Vi har været så SUPER heldige, at Pia Raug har sagt JA til at holde et foredrag …  
            hver dag og vi får besøg af Cirkus Panik fra København. Vi skal have vandkamp og  
            lave masker og sværd. Vi skal male på sten og ride på hest og spille BackGammon.     
            Vi skal høre Jazz og Dansktop, og der kommer en luftballon. Filosoffen kommer  
            og Bugtaleren og hans dukke kommer. Der er børnebio og kor-sang, og Arly  
            kommer med dygtige musiker-venner ... og hele Danmarks Søren Dahl fra Café Hack 
            kommer allerede den første dag ;-) … ja, og der kommer meget mere og mange flere 
            indslag - LÆS PROGRAMMET !  -  vi er utrolig glade og stolte over det !  
 

            I cafeen har vi justeret konceptet lidt. Vi har nemlig aftalt med Lillian i Café Loen,  
            at hun giver 10 % rabat på hele regningen, i de tre OMØ Kultur-dage, til alle der har 
            købt et armbånd. Også Omø Lystbådehavn & Camping og Langelændergården giver 
            forskellige rabatter (se annoncer) ved fremvisning af armbånd. 
 

            I praksis, betyder det at der ”kun” vil være kaffe og kage mm. i vores cafe i dag- 
            timerne. Til gengæld bliver der ikke sparet på aftensmåltidet, hvor vi i lighed med  
            sidste år, har lagt os i selen for at lave nogle helt UNIKKE SPIS & OP(LEV)- aftener  
            til jer.  
 

Som en servicemeddelelse kan vi fortælle, at vores naboer - Ø-arkivet - er blevet 
inspireret af vores tema ”Det Gode Liv” og har i hele juli måned en særudstilling af 
samme navn om det gode liv på Omø i et historisk perspektiv. Vi vil derfor gerne her  
i programmet opfordre jer alle til at lægge vejen forbi. 
 

Vi håber at I synes, at de emner og aktiviteter vi har valgt, er både spændende og 
underholdende. Hvis I har nye ideer, så kom frem med dem, vi vil rigtig gerne lytte. 
 

OMØ Kulturdage 2013 foregår i Omø Forsamlingshus i dagene d. 25-26-27 juli,  
hvor der kan købes adgangsgivende armbånd ved indgangen: 
 

3 dage : kr. 150,- pr. voksen / kr. 75,- pr. barn (6-14 år)       
2 dage : kr. 125,- pr. voksen / kr. 65,- pr. barn (6-14 år)  
1 dag :   kr. 100,- pr. voksen / kr. 50,- pr. barn (6-14 år) 
 

  
 
 

- VI SES ! 



 

Torsdag d. 25. juli  2013 
 

  Kl. 09:30-11:30:          Kor-workshop (i Forsamlingshuset) 
 

  Marianne Jaworski afholder kor-workshop hver dag fra kl. 10.30-12.30. 

  (Bemærk dog, at undervisningen er ændret den første dag til kl. 09:30-11.30 pga. 

  åbningshøjtideligheden kl. 12.00). Oplæget er, at der øves i alle 3 dage og derefter   

  afsluttes forløbet med en fælles afslutningskoncert lørdag aften ;-) 
 

Marianne Jaworski  er musikpædagog og musiker (pianist). 
Hun har gennem mange år undervist børn, unge og voksne i Ballerup 
Musikskole. 
 

Hendes uddannelse har givet hende mulighed for at arbejde  
med, snart sagt, alle kombinationer af aldre, køn, genrer og  
ikke mindst på mange forskellige lokaliteter. 

 

              Marianne har desuden et sommerhus på Omø. Ved sidste års OMØ Kultur-dage 
              fik hun  den spontane idé, at det kunne være sjovt at samle Omø-boere, sommer- 
              husfolk og turister - børn som voksne - omkring en musisk aktivitet, som så kunne  
              munde ud i en lille optræden. Og den ide har så udviklet sig til dette kor-projekt,  
              som vi håber at rigtig mange vil deltage i. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN !  
 

 

  Kl. 12.00-12.30:      Åbning af OMØ Kultur-dage 2013 
 

  ALLE inviteres til at være med til en festlig og farverig åbning 

  af OMØ Kultur-dage 2013 efterfulgt af en lille ceremoni. 

  Det hele foregår udenfor Omø Forsamlingshus, og der bydes 

  på en lille forfriskning efter ceremonien. 

 

  Kl. 12.30-13-00:      Kniplinge-værkerne overdrages … 
 

  Ved sidste års OMØ Kultur-dage sagde Omøs kniplinge-damer JA TAK til at kniple to 

  små ”duge” til Omø Kirke, til henholdsvis alterkalk og disk.  

  Værkerne er nu færdige  og skal udstilles i årets tre OMØ Kultur-dage, hvorefter de  

  får deres plads i kirken. Som en fin afslutning på udfordringen fra sidste år hylder vi   

  Irene Halling (lærer) og de meget arbejdsomme Omø Kniplinge-damer ;-) 
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Torsdag d. 25. juli  2013 

 
 

 
 

 

Kl. 13.00-13.30:         Lars Lundgren holder fernisering (i Forsamlingshuset) 
 

Kunstneren Lars Lundgren (f. 1963) er uddannet 
hos maleren og skulptøren Flemming Vincent. 
Lars har malet og udstillet siden 1990, og han har 
afholdt ca. 25 separate udstillinger.  
 

I de senere år har han været med til at udsmykke 
og ombygge bl.a. Grand hotel i Odense, og  
Crown Plaza i København. Og han har igennem  
årene lavet en række udsmykningsopgaver for  
større danske virksomheder bl.a. Nordea, NOVO 
Nordisk, Den Danske Bank, FOA, Electrolux Denmark og PFA, og han har også været 
med i designet af flere restauranter  i København.  

Slagelse Kommune søsatte sidste år et nyt  
Projekt, Spis og (Op)Lev, som bl.a. skal sætte  
fokus på lokalt producerede fødevarer.  
Projektet er et af kommunens initiativer for at  
støtte udviklingen i landdistrikterne, og er  
udviklet i  samarbejde mellem Landudvikling  
Slagelse og Visitsydvestsjælland. 
 

Ideen med Spis og (Op)Lev er at få producenter, kunstnere, kunsthåndværkere,  
restauranter,  konferencesteder og institutioner til at gå sammen om at lave fælles 
arrangementer med lokalt producerede fødevarer som omdrejningspunkt, hvilket fx 
OMØ Kultur-dage har valgt at gøre både i år, og sidste år. 
 

Oplevelserne kan findes i det nye Spis og (Op)Lev Magasin, som fortæller om alle  
arrangementerne, ligesom der er markeringer på kort der angiver, hvor det hele 
foregår. Magasinet kan findes på Visitsydvestsjællands hjemmeside 
www.visitsydvestsjaelland.dk eller i det nærmeste turistbureau. 

 
 
 

Midtsjællands Automatudlejning 
Storstrømsvej 23  
4862 Guldborg 

54 70 66 70 eller 40 63 96 70  
www.mauautomater.dk 

 
 

 
 

Malerne G H Tornado 
v. Gerda og Tonny Hansen  

Strandagervej 3, Yderby Lyng  
4583 Sjællands Odde  

Tlf. 24 64 84 41 
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Langelændergårdens Gårdbutik  
 

    Stort udvalg i uldplaider, filtsko, halstørklæder 
      i baby-alpacauld, Fair Trade, Italiensk keramik  
      fra CASAgent , gyngefår, smykker, glas, natur-     
      honning, olie, salt, økologiske produkter og 
      meget mere … 
 

      Kulturdags-tilbud: Vi giver 10 % rabat ved køb  
      af 2 flasker kvalitetsvin af samme mærke til  
      dem, der har armbånd fra OMØ Kultur-dage. 
 

      www.langelændergaarden.dk - tlf. 58165150                                  
 

              Følg med i nyheder, tilbud  
              og åbningstider 

Se luftfotos fra hele Danmark på vores site 

www.danmark.dk 
 

Østermarksvej 8, Omø 
4230 Skælskør - tlf.: 40993071 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Økofeen  
- overnatning og naturkosmetik 

Omø Havnevej 43 

Omø 

4230 Skælskør 

Tlf. 20 53 25 12 

www.oekofeen.dk 

Omø Lystbådehavn ligger kun et stenkast fra 
børnevenlig badestrand. I forbindelse med 
lystbådehavnen er der mulighed for at campere 
og adgang til toilet-, bade- og vaskefaciliteter.  
 
Priser for overnatning pr.døgn: 
Lille telt op til 4 pers.              Kr.  80,-  
Villatelt/campingvogn/autocamper        Kr. 115,- 
 
Alle billetter købes på Havnekontoret i automat 
som både modtager kontanter og kreditkort.  
 
Kulturdags tilbud i uge 30: 
Overnatning i lille telt (op til 4 pers.)  Kr. 50,00 pr. 
døgn 
 
For strøm og andet info om campingpladsen, 
kontakt Havnefogeden på tlf. 58 19 90 90 

http://danmarkfraluften.dk/showcase-launch?showcase=Danmark Fra Luften/dfl/ws/egeskovslot


 

Torsdag d. 25. juli  2013 - kl. 13.30-15.30 

 
  
  
 

  

De fleste kender nok Søren Dahl som den sprudlende og veltalende radiovært fra 
programmet Cafe Hack, der sendes hver søndag formiddag på DR P4. Søren har 
også været tv-vært i DR-programmet "Det' ren kagemand" og for "Charlie får 
gæster" på TV2 Charlie.  
 

Oplev den populære radiovært i Omø Forsamlingshus, hvor han er klar med en 
blanding af musik, snak og interviews, alt sammen afleveret i hans velkendte 
humoristiske og musikalske stil. 
 

Søren vil blandt andet have lokale gæster på scenen og underholde med alt det der 
interesserer ham i hans eget liv - livsglæde, kvinder, mad, miljø, religion og musik, 
for blot at nævne nogle af hans yndlingsemner.  
 

Søren Dahl er uddannet musikpædagog ved Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium i 1984 og har en lang musikalsk karriere, der har budt på samarbejde 
med Finn Nørbygaard, Jacob Haugaard, De Nattergale og masser af opgaver 
indenfor TV film, showbiz og teater. Søren har desuden videreuddannet sig i 
musical- og film-komposition i London. Af programmer kan bl.a. nævnes: 
Forsvundne danskere, Vagn i New Zealand, Fjordfiskerne, Vagn på floden og 
Profilen. 
 

Søren Dahl er thybo og født i Thisted.  

”Livsglæde bliver der mere af,  
  jo mere vi bruger af den ….”  
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Torsdag d. 25. juli  2013 

 

              Kl. 16.00-17.00: Pia Raug præsenterer ”Paradis-triologien” (3 foredrag) 
                      

              Vi er umådelig stolte over, at Pia har sagt ja til at deltage i OMØ Kultur-dage, og  
              så oven i købet med noget der ligner en ur-opførsel. Pia arbejder nemlig for tiden  
              med noget, der måske vil ende med at blive en slags familie-krønike, der strækker 
              sig over 100 år startende fra hendes farmors fødsel i 1902 og frem.      
 

              Spørgsmål som ”Hvad kom jeg af? Hvordan og hvorfor blev jeg den, jeg blev?  
              Hvilke rødder sprang jeg ud af?” 
 

              Pia har givet de foreløbige overvejelser arbejdstitlen: ”Paradis-trilogien”, hvor 
              Del 1. ”Vejen til ”Paradiset” (torsdag) handler om hendes farmors historie 
              Del 2. ”Det tabte Paradis” (fredag) handler om hendes fars og mors historie 
              Del 3. ”Paradisets børn” (lørdag) handler om det, der kom ud af dét, og dem:  
              nemlig Pia Raug selv, eller som hun selv siger: ”Mig, mit og mit virke - musikken  
              og ordene”.  

 
 

. 

 

Kl. 13.15 -14.45: Film: Zarafa (i teltet udenfor) 

  

                                                                        

                    

 

 

 

                                 :  

 
 

 

 

 

I cafeen kan købes sodavand og popcorn… 

Som en moderne troubadour, både musiker og poet, har  
Pia Raug med kompromisløshed afsøgt sprogets og musikkens 
grænser. Hendes sange, der både har nerve, hjerte og hjerne, 
beskriver usentimentalt tilværelsens kontraster. Hun har især 
optrådt på mindre spillesteder, hvor hun med fortællinger om 
egne oplevelser og politiske holdninger har sat sine sange i 
perspektiv. 
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Animationsfilmen  Zarafa er en sand, men eventyrlig 
beretning om en lille drengs kæmpestore mod i  
bestræbelserne på at holde sit løfte og redde sin 
bedste ven, den forældreløse girafunge Zarafa.  
Efter at have været skyld i girafmoderens død, lover 
Maki Zarafa evigt troskab. Men skæbnen vil, at 
prinsen Hassan er befalet at levere girafungen som  
en gave til den franske konge. Maki må nu sætte alt 
ind for at stoppe Hassan og bringe giraffen tilbage til 
sit fædreland…  
 

- Filmen er fra 2012 og blev udtaget 
til Berlin Film Festival 
 



 

Torsdag d. 25. juli  2013 kl. 15.30-17.30 
 

 
 

 

                              
  
 
         

Pigefnidder Drengehørm 

Vi skal spille med Kendama ... 

…og have vandkamp … 
husk håndklæde og vandpistol …  
vi har nogle … men for at have nok ! 

Piger må gerne deltage 
- hvis de kan tåle mosten ! 

 Drenge er også velkomne 
- hvis de har lyst til glimmer 

Styling 

Modelfoto 

…og spille fodbold … 

… og lave sværd … 
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                                                            Kl. 18.00-20.30:  
 

                             Vi inviterer til en festlig og nostalgisk aften: 
 

Nyt Smørrebrød på Dansk toppen …!  

 

 

 

 

 

 
 

 

Køkkenholdet bag aftenens menu venter spændt i køkkenet  på at præsentere og 

servere alt det ”nye” Omø Smørrebrød, som de har brugt det meste af dagen på at 

tilberede. Da der udelukkende er tale om lokale inspirationskilder, kan vi godt love at 

det bliver en meget unik og sjælden aften. 
 

Som om at det ikke var nok . Så har vi også inviteret en gæst, nemlig: 

Leif Lønsmann, der til dagligt er chef for DRs Koncerthus i København.  

Det er nu ikke lige Dansktop, der bliver spillet mest af i Koncertsalen, 

men hjemme i privaten giver Leif Lønsmann den fuld skrue, med hans 

omfangsrig singleplade-samling med alle de gode gamle dansktop- 

sange, som mange af os kan udenad, og som vi elsker at synge med på 

i festligt lag med for eksempel: Øl, Snaps  og Smørrebrød. 
 

Der vil blive vekslet mellem spisning og selve foredraget , hvor Leif Lønsmann vil give 

både seriøse og muntre eksempler på, hvorledes dansktopmusikken - måske lidt 

overraskende - afspejler sin samtid. Og så spiller han også en enkelt plade eller to.  
 

Vi håber at aftenen kan bringe os ud på en festlig musikalsk tilbagerejse i tiden, og 

sætte minderne i gang i os alle sammen … en gammel kæreste … den første bil … eller 

en morsom aften med vennerne.  Glæd jer ! 
 

Prisen inkluderer foruden 5 stk. smørrebrød også 1 stk. fadøl og 1 stk. snaps (pr. pers).                                                                    
 

Forsamlingshuset er forbeholdt Cafeens spisende gæster  

Husk at bestille bord på tlf. 21809307. Vi har kun 50 pladser.  Der gælder først til mølle. Armbånd kræves. 

Torsdag d. 25. juli  2013 10 



Det er ikke hver dag, at der flytter en skole-
lærerfamilie ind på Omø. Faktisk skete det 
sidste gang for 25 år siden. 
 

Aftenens foredrag er et tilbage-kig på et 
kvart århundredes liv på Omø.  
 

Hvordan er det, når arbejdsliv, fritidsliv og 
privatliv flettes så meget sammen, at det 
er svært at se forskel ? 
 

Kom og få indblik i skolelærerparrets liv når 
Dorthe Winther og Ole Odsgaards fortæller 
mærkelige, skæve og sjove historier fra 
deres 25  år på Omø. 
 

Kl. 21.30-24.00:       Bal for de unge på 40 … og alle os andre ! 
          med Leif Lønsmann ved grammofonen. 

Torsdag d. 25. juli  2013 

Kl. 20.30-21.30:      25 år i Omøs ”Öppna Landskap” 

Ole og Dorthe ved Signes (yngste datter) 
barnedåb i marts 1989. Privatfoto. 
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Fredag d. 26. juli  2013 
 

   Kl.13.00-?:                       Back Gammon Turnering (indenfor) 
 

   Kom og dyst. Alle spilleglade gamblere inviteres til:   

 OMØ Back-Gammon Mesterskab 2013  
          Interesserede skal henvende sig til Jesper Mølgård,  
            der står for konkurrencen.  

 

            Medbring gerne dit eget bræt for en sikkerheds skyld. 
            Kampene begynder straks efter at holdene er sat, så 
            kom præcis, eller lidt før. 

 
                                                                             Vinder du ?   
 

 

   Kl.13.00-13.55:      Motionstimen (udendørs under træet)  
 

  Det er blevet tid til at røre sig lidt. 

  Hanne Nielsen lokker med motion 

  og bevægelse for alle i alderen 

  3-99 år.  Vi skal ha pulsen op, og 

  lege med hulahopringe, faldskærm  

  og lave  forskellige sjove stafetløb.  

  Det bli’r sjovt ;-) 
 

 

   Kl. 14.00-16.00:  Mal en Stenfisk (i teltet) 
 

  Annette og Birgitte sidder klar med  

  sten, maling, pensler og ikke mindst  

  tålmodighed, til alle der har lyst, til at 

  male en stenfisk eller noget andet flot …  

  Bagefter udstilles det hele på terrassen  

  når Duddi og Due holder Happy Hour 

  på Terrassen kl. 17.00-18.00 
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Fredag d. 26. juli  2013 

Kl. 15.30-16.30:                  Et godt liv i fremtiden?  
                                        
                         - danske småøer som velfærdseksperimentarier  
 

  Hvordan skal Danmarks fremtidige velfærd udforme sig ?  
  Hvilke ressourcer omfatter civilsamfundet egentlig? 
  Er det tilstrækkeligt at lade nationen beruse sig i  
  frivillighedsmantraet ?  
 

  Småøerne rummer i deres overskuelige geografi nogle  
  oplagte muligheder for ideer og handlinger, som 
tilskynder til velfærdsvindinger. Flere danske kommuner på fastlandet arbejder 
med at udvikle nogle af deres tilsvarende overskuelige bydele som såkaldte 
velfærdseksperimentarier. Så øerne er allerede kommet til byen, så at sige.  
Men, hvorfor stoppe dér ?  
 

De geografiske øer skærper blikket for, hvordan fremtidig velfærd kunne tage sig 
ud med velovervejede og lokale behov, ønsker og valg. Så her må øsamfundene 
insistere på et Danmarks-kort uden udkantsområder, og fremelske nogle nye og 
grundlæggende forbindelser mellem øer og fastland. Navnlig gennem udviklingen 
af en velfærd, hvor  alle og enhver kan tage del og ansvar, og udvikle et godt ø-livs 
værdier for således at repræsentere en mere almen form for bæredygtighed. 
 

Jørgen Rasmussen Filosofisk underviser, konsulent og skribent. Omøboer på 12. år, 
som arbejder på en ø-teoretisk tilgang til virkeligheden og ikke mindst Danmarks 
stående udfordringer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 www.aofaerger.dk  
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Fredag d. 26. juli  2013 

 

                              
  
 
         

Jacob og Olav 

 
For nogle år siden mødte Daniel Fogh og Rasmus Due hinanden, da de begge gik 
på Askov Efterskole. Der opstod sød musik imellem dem, og sammen dannede 
de efterfølgende duoen Duddi og Due. 
 

Begge spiller akustisk guitar og repertoiret er både egne numre, og fortolkninger 
af andres - både engelske og danske numre.  
 

Duddi og Due holder Happy Hour på terrassen … samtidig udstilles alle de flotte 
stenfisk og andre sten der er blevet produceret i løbet af eftermiddagen   

Kl. 17.00-17:45:            Happy Hour med Duddi og Due 

Duddi og Due ved Omø Fyr i 2012, 

 

OMØ SUPERFISK 

Leverandør af friske fisk  

til det danske folk ! 

Tlf. og fax: 58165055 
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Fredag d. 26. juli  2013 
 

                                                           Kl. 18.00-20.00:  
 

                                  Vi inviterer på en smagfuld og morsom aften: 
 

             En underlig fisk …!  
 

 

 

 

 

                                                

 

 

 Vi kan ikke love, at Klaus kan skaffe så flot et eksemplar som den her ovenfor,  

 men det er sikkert og vist, at Omøs finere mænd (aftenskole-madlavningsholdet) 

 vil tilberede den ”underligste” - eller den mest sjældne - fisk, som vi kan skaffe 

 på Omø denne dag … og der vil blive kredset for os. 
 

 Undervejs vil Erling Gerup skabe en  

 passende salonstemning på klaveret.  

 
 

                                                                        I pausen mellem hovedret og dessert 

                                                                              vil de to skønne Omø-quinder  

                                                                              Jonna Andersen og Gitte Lassen  give 

                                                                              den som Bugtaleren med sin dukke.                                                                                

                                                                              Nogen vil nok kunne genkende 

                                                                              figurerne fra tidligere års Omø-revy  

                                                                              og ved derfor, at man kan vente hvad 

                                                                              som helst fra den kant ;-)  
 

 Måltidet afsluttes med en dejlig dessert-kage som Hanne og Tom Nielsen har sat 

 på menuen. Så der er al mulig grund til at lægge vejen forbi.  
 

  Forsamlingshuset er forbeholdt Cafeens spisende gæster  

  Husk at bestille bord på tlf. 21809307. Vi har kun 50 pladser. Der gælder først til mølle. Armbånd kræves. 
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Fredag d. 26. juli  2013 

 
 
 
 
 

Kl. 20.00-22.00:          Omø set fra en Luftballon   

Ballonskipper Thomas Sjøgren har fået 
ballonflyvning ind med modermælken ,  
og det er da også hans mors ballon, som 
han har med til Omø.  
 

For at afstemme jeres forventninger skal  
I vide, at Omø er for lille til at man kan  
foretage fri flyvning, da man ikke rigtig  
kan bremse i vinden, og pludselig er man  
ude over åbent bælt og skal hentes på  
Langeland ! Man kan nærmest sammen-
ligne det med en robåd med en spiler … 
 

Der vil derfor være tale om en ”forankret  
ballon” dvs at ballonen fæstnes (tøjres) 
så den ikke flyver eller driver væk. 
 

Måske lyder det lidt kedeligt, men en 
forankret ballon giver faktisk et fint indtryk 
af, hvordan det er at flyve frit, og så får 
man jo også mulighed for at opleve den 
gode udsigt over øen … hvilket ikke ret 
mange af os har prøvet før ;-) 

Det er meningen at ballonen ”letter og lander” som en slags luft-elevator og 
udveksler passagerer ved hvert skifte.  
Da ballonflyvning er helt afhængigt af vejret, har vi aftalt med Thomas, at seancen 
foregår om aftenen, i timerne før solnedgang, hvor der erfaringsmæssigt er mindst 
vind.  Hvis det regner eller blæser for meget,  kan vi blive nødt til at aflyse, og det er 
alene Thomas’ vurdering, pga. sikkerheden. Men lad os nu ikke tage sorgerne på 
forskud, og i stedet fokusere på, at det jo  plejer at være sommer og sol i juli ;-)  
 

  
 

FAKTA 

•  Ballonen er syet af 1.400 m2 stof. 
•  Der kan være 4 personer i kurven. 
•  Man må ikke være beruset. 
•  Der er ca. 40 ballonflyvere i DK  
 
 

Thomas Sjøgren har 
haft ballonflyvning 
som interesse og  
hobby i næsten 30 år. 
For 3 år siden fik  
han sit eget pilot-
certifikat.  
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Fredag d. 26. juli  2013 

 

  Kl. 21.00-24.00:       Løvenholdt’s Jazz-Cirkus 
 

            Løvenholdts Jazz-Cirkus er et traditionelt jazz- og swingorkester fra Korsør.  
             De spiller glad og humørfuldt New Orleans-jazz, swingmusik og danske folke- 

  melodier - krydret med en masse gode sangnumre.  
 

             Orkestret har stor spilleglæde og er eminente til at skabe godt humør, og fest  
  og ballade. Samtidig er de gode til at få musikken og den gode stemning på  
  scenen ”ud over scenekanten”. 

 

             Repertoiret er bredt og lyder bl.a. på: 
             Blue Berry Hill, Nyboders Pris , Sidder på et Værtshus, Når Lygterne Tændes, 
             Ensom dame fyrre år, Beautiful Dream, White Cliffs of Dover, When the Saints, 
             Dinah osv.  

 
 

           
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
             Orkesteret består af:              
 

             Niels Frich - Klarinet, sax og trompet 
             Curt Asklund - Bas og sang 
             Mogens Jensen - Klaver og sang   
             Ole Løvenholdt - Trommer og sang 
 

              Glæd jer ! 
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Deres forestillinger er festlige, forrygende og tempofyldte  - og for folk i 
alle aldre.  Naturligvis er humor og humør i højsædet, for det er gøgleri i 
ordets bedste betydning.  
I løbet af forestillingen bliver vi ført igennem keglebold og jonglering 
med sten, diablo ekvilibrisme, balanceshow, ild- og fakirkunst, 
tempofyldt 1-hjulet cykel opvisning og dramatik i vakkelvorn trapez.  
Og selvfølgelig bidrager publikum til en stor del af morskaben...  

Lørdag d. 27 juli 2013 - udendørs kl. 13.00-14.00 
 

http://cirkuspanik.dk/typo3temp/pics/61d1dc5094.jpg
http://cirkuspanik.dk/cirkus/


 

Lørdag d. 27. juli  2013 
 

  Kl.14.00-16.00:                     Workshops (i teltet) 

 

  Masker 
  Eta Albihn inspirerer og  hjælper dem, der gerne 

  vil gøre lidt ekstra ud af dét med udklædningen 

  ved aftenens Maskerade fx med en flot maske … 

  Eta har igennem de seneste måneder samlet alt  

  fra muslinger og skaller til småsten og flotte grene, 

  og købt limpistoler, glimmer og fjer og perler …  

  så bare kom og lav din egen unikke kreation. 

 

 Forvandlingsrummet   
  Maibritt Heigaard er vores dresser, eller 

  kostumier om I vil. Hun hjælper med at  

  finde frem til lige det stykke tøj med netop  

  dén flotte detalje, der klæder dig og måske   

  understreger din maske eller ansigtsmaling.  

  I dagens anledning har vi lånt tøj i henholdsvis 

  Genbrugsbutikken, og i Skolekomediens og  

  Omø Revyens garderober. 

 

  Der skulle nok være noget for enhver smag.                                        

 

 

 

 - gør det ordentligt 

 

 XL-Byg Carl Medings Trælasthandel A/S 

Træbjergvej 1  -  4230 Skælskør  -  Tlf. 5819 4008 

www.carlmeding.dk 

 
 

 
 

   Citroën Skælskør 
   Stig Rasmussen Automobiler  
   Industrivej 11  
   DK-4230 Skælskør 
   Tlf: 58 19 45 35 
   www.citroen-skalskor.dk 
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Økofeen sælger: 
 

Koldrørte håndsæber 
Creme og shampo 
Sukker-saltscrub 
Massageolie 
Ramsløgssalt 
Rosengele 
Filosoffens knækbrød 
Hårfletninger med perler Dåsekast Slå søm i 

Blomsterkranse 

Sværdkamp 

Stylte-løb 

Bålboller 

Lørdag d. 27. juli 2013 

                        

 

 
 
 
 
 

Langelændergaarden sælger: 
- Fair Trade varer 
- Ø-produkter 
- Håndflettede kurve 
- Uldgarn fra Gotlænderfår 
- Økologisk vin 
 

 
 

 



 
Clairvoyante Tusmelda fortæller om 
- Urtekyndige 
- Clairvoyance 
- Healing i middelalderen 

 
Fodbad og massage 

Trækheste 

Hop 
på 

 træ- 
stubbe 

Ansigtsmaling 

Hesteskokast 

Gabestok 

Kl. 16.00-18.00:  



 

Lørdag d. 27. juli  2013 
 

                                                           Kl. 18.30-21.00:  
 

                          Vi inviterer på en overdådig MASKERADE-aften: 
 

Pyntet svin i lånte  fjer…!  
 

 

 

 

                                                

 

 

   
 

 Vi spiser udendørs ved langborde i Husmandsstræde, der i arrangementets  

 anledning er afspærret. I dagens løb har kreative børn og voksne pyntet  fint op, 

 og hele dagen har vi alle kunnet dufte den gode pattegris, som blev lagt på grillen 

 i formiddags. Og køkkenholdet har været i gang med lækkert tilbehør, og en lille 

 frisk frugtdessert bliver der også plads til ;-)  
 

 Så er det bare gæsterne, der mangler … Hvem mon gemmer sig under masken ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Aftenen er ung … og alt kan ske ved en MASKERADE … for dem der tør ;-)  
 

 Forsamlingshuset - og området omkring -  er forbeholdt OMØ Kultur-dages spisende gæster  

 Husk at bestille bord på tlf. 21809307. Vi har kun 50 pladser.  Der gælder først til mølle. Armbånd kræves. 

 

● ● ● ● 
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Lørdag d. 27. juli  2013 

 
 
    

Kl. 21.00-21.30:                                Kor-koncert 
 

Marianne Jaworski og hendes kor har knoklet hver formiddag de sidste tre dage 
for at blive parate til i aften. 
 

Det bliver spændende,  
at høre, hvilke numre 
de har valgt, 
at synge  
for os … 
 
 
(Der går  
rygter om , 
at koret skal synge  
sammen med Arly … !?!?)  
 
 

Tag på Ø-lejr  på Omø 

www-oelejr.dk  

 

 

Hyllinge Tømrer & 
Snedkeri  

v/Jørgen Pedersen 
Førslevvej 16, Hyllinge 

4700 Næstved 
Tlf. 55444338  
eller 40194338 
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Café Loen 

Frokostcafe og Galleri midt i Omø By. 
Åbent hver dag fra kl. 12-18 (fra 1/6 til 31/9) 
 

I anledning af OMØ Kultur-dage gives der  
10 % rabat i cafeen på hele regningen, til alle 
der har købt et adgangs-armbånd. 
 

Overnatning på Valtersgaard: 
2 dobbeltværelser m. adgang til bad og toilet. 
Fælles opholdsstue med TV.  
Pris: Dkr. 2000,- pr. uge,   Dkr.300,- pr. døgn 
(incl. forbrug) 

 

Tlf. 58199690/52999818 
 www.omoe-net.dk under ”Oplev Omø” 

Café Loen 

FYRVEJ 13, OMØ - 4230 SKÆLSKØR - TLF. 58199003 ELLER MOBIL 40741843 - MAIL: 4230.fyrvej@letkøb.net 
 

Omøs dagligvarebutik tilbyder: 
 

- Friske frugt og grønt   - Kolonial    - Postekspedition   
- Fersk kød   - Bake-off    - Apoteksudsalg 
- Mælk og æg mm.  - Dag- og ugeblade  - Tips og Lotto    
 

(Der kan aftales levering udenfor åbningstiden  - se denne på havnen og på Porten i byen). 

Kom ned forbi butikken og se vores forskellige fiskeretter, som  
man kan nyde udenfor eller tage med sig sammen med lidt 
koldt til ganen.  
 

Vi hjælper gerne, hvis du har nogle specielle ønsker evt. til en 
selskabelig lejlighed. 
 

På gensyn på havnen. 
 

Tlf. 20721174 – email: fruhansensfiskebutik@live.dk  
Hjemmeside: www.omoe-net.dk   

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.omoe-net.dk/
http://www.omoe-net.dk/
http://www.omoe-net.dk/
mailto:fruhansensfiskebutik@live.dk


 

Lørdag d. 27. juli  2013 

 

                              
  
 
         

Jacob Mygind - saxofonist, kommer fra en flække 
syd for Frederikshavn, hvor han voksede op som 
'Skidt-sparker', sammen med Alan Olsen. I alle 
tilfælde, så har han set ham på legepladsen ;-) 
Han har spillet i New Jungle Orchestre, Match- 
brother, Rockmaskinen og er bl.a. kendt for sin  
fine lyriske lyd og finurlige improvisationer. 
Jeg er meget glad for at kunne tilbyde Omø  
denne store musiker. 
 
 
 
 

Jacob og Olav 

Arly B har samlet et frygtløst orkester til denne festlige og kulturelle lejlighed, bestående af 
musik-venner fra henholdsvis Aarhus og Aalborg. Samlet set er der tale om 210 års ædel, 
musikalsk erfaring … på samme sted, samme tid - alle højt-uddannede musikere fra enten 
Konservatorium eller Universitet. Genremæssigt spænder vi over klassisk, rock, jazz, folk, 
verdensmusik, pop og vise. Orkestret stiller op med budskabet om, at "dejlig og glad musik 
nærer og skaber venlig og fælles tilgængelighed". De ønsker det bedste.  
Arly præsenterer her sit hold: 

 Kl. 21.45-00.30:                              Still Friends 

Olav Gudnasson - kontrabassist, og kommer fra Island og det siger 
alt, eller i hvert fald rigtig meget. For Olav er en generøs musiker, 
med et groovy, musikalsk overskud og har dannet musikalsk 
legestue med Jacob igennem mange år. Olav har det sjældne og 
skattede talent, at han kan indtage scenen og når han er der, så er 
han aldrig fedtet med at dele musikgaver ud til publikum. Glæd Jer 
til at opleve denne musikalske "geyser”. 
 
Thomas Biilmann - trommeslager og pianist, musikalsk 
muskelmand og indpisker. Oprindelig Københavner, nu Aarhus. 
Omø havde muligheden for at opleve Thomas sammen med Arly B 
i trioen ’Biilmann, Bylling & Badstue’ for et par år siden. Han spiller 
cajun, et meksikanskt, kasselignende instrument. Han tilfører 
orkestret god energi og seværdighed, og på den måde er Thomas 
et glædeligt must, til sådan en aften. 
 
Arly Badstue - ja, hvad er der at tilføje? Måske er vi ved at være 
der, hvor næsten alt er skrevet, sagt og sunget. Jeg, Arly er 
orkestrets ankermand, scenens "empaticus"!  
Mindre kompromisløs og mere cirkulær. Og dog, så er jeg bare mig 
selv og glæder mig til at spille, på scenen i Omø Forsamlingshus  
40 år og fem måneder efter min første optræden, samme sted 
sammen med Palle Iversen. Vi ses /AB. Arly 

Thomas 
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STOR TAK til: 
  

Slagelse Kommune - Erhvervsudvikling, Innovation & Arbejdsmarked 
Slagelse Kommune - Kultur & Fritid  

VisitSydVestSjælland 
 XL-BYG Carl Meding Trælasthandel A/S, Skælskør  

 Citroën Skælskør & Slagelse - Stig Rasmussen  
 Hyllinge Tømrer og Snedkeri Aps  
 Midtsjællands Automatudlejning  

 G H Tornado - Malerforretning  
 Aage Langkjær - El-anlæg 
 Lindhard GLAS, Skælskør  
  Kaj Jørgensen, Skælskør  
 Agersø-Omø færgerne  

Skælskør Apotek  
Mølbro A/S  
 Omø Ø-lejr 

LET-KØB  
DK fra luften  

Omø Superfisk  
Søvejens Service 
Cafe Loen - Omø  

Langelændergården 
Marine Service - Omø  
 Perlen Hytteudlejning  
 Fru Hansens Fiskebutik  

 Omø Lystbådehavn og Camping  
Omø Beboer- og Grundejerforening 

 Økofeen - Overnatning og Naturkosmetik  
 

                 Og sidst, men ALLER-STØRST:  1000 TAK  til alle de frivillige  
der arbejder for projektet … uden jer, kunne vi slet ingenting !!! 

Bag OMØ Kultur-dage 2013 står: 
Lis Stuhr, Annette Iversen, Katja Rasmussen, 

Eta Albihn, Søren Anshelm og Lise Lotte Luukkanen 


