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Velkommen til OMØ Kultur-dage 2014  
 

OMØ Kultur-dage vil gerne ønske Omø tillykke med de nye diger, og ønsker  
samtidigt stort held og lykke til det nye tang-projekt.  
 

Efter sidste års store succes var det egentlig vores plan, at nedtone ambitionerne 
lidt i år, men desværre er vi ikke rigtigt lykkedes med det … 
 

Vi har faktisk ved hjælp af de mange gode ideer I har givet os, fået endnu et  
forrygende program stablet på benene for de tre OMØ Kultur-dage. Og aldrig har  
forhåndsinteressen været større end i år, vi håber at ”den kan holde vand” ! 
 

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 ! 
 

Kandis har selvfølgelig fra første nys været det helt store samtaleemne, men vi  
kan love, at det øvrige program til fulde lever op til de både Kandis og ikke mindst 
de tidligere års standard. Kig dig om i programmet, se om ikke der er noget, der  
kan fange din interesse ? Det både håber og tror vi ;-) 
 

Da pladsen i og omkring Forsamlingshuset har sin begrænsning, har vi efter mange 
overvejelser, besluttet at vi udelukkende sælger 3-dages-armbånd i de første 3 uger.  
Derefter bliver der åbnet op for salg af 1-dagsbilletter, såfremt der ikke meldes  
udsolgt inden. Det er især Kandis-koncerten der fordrer denne begrænsning, da vi 
har fået utallige henvendelser alene på den. 
 

Da vi er af den mening, at alt det andet vi laver OGSÅ er værd at komme efter, så  
sikrer vi på denne måde, at gæster med armbånd til alle tre dage i hvert fald ikke 
kommer til at gå forgæves, heller ikke til Kandis-koncerten.   
 

Armbåndene sælges fra vores hjemmeside www.omoekulturdag.dk , og ligeledes har  
vi lagt Spis og Oplev ind samme sted.  Når de første tre uger er gået gør vi status, og 
hvis der er flere pladser tilbage, så bliver der lagt 1-dagsbilletter ud på hjemmesiden. 
 

Priser:   
      3 dages armbånd: kr. 300 pr. pers. /kr. 150 pr. barn (6-13 år) 
      Torsdagsbillet: kr. 100 pr. pers./ kr. 50 pr. barn (6-13 år) 
      Fredagsbillet: kr. 200 pr. pers./kr. 100 pr. barn (6-13 år) 
      Lørdagsbillet:  kr. 100 pr. pers./ kr. 50 pr. barn (6-13 år) 
 

Bemærk desuden indsættelsen af natfærge fredag aften efter Kandis-koncerten . Den 
sejler kl. 00.30 hvilket vi meget gerne vil takke Agersø Omø Færgerne for !!!! (husk at 
booke plads, - begge veje !). Ligeledes skal SLAGELSE KOMMUNE også have en kæmpe 

krammer herfra. Uden jeres støtte, var der ingen OMØ Kultur-dage …   SES VI ?  

http://www.omoekulturdag.dk/


 

Torsdag d. 24. juli  2014 

 

  Kl. 10:00-12:30:          Kor-workshop (i Forsamlingshuset) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  Ved sidste års OMØ Kultur-dage debuterede Marianne Jaworski med det første 

  ”Omø-Kor”, hvor både øboere, sommerhusfolk og turister -  børn som voksne -  

  samarbejdede omkring en fælles musikalsk aktivitet, som sluttede med en FLOT  

  koncert ;-) Desværre var der mange, der ærgrede sig over ikke at have været med   

  sidste år, så vi har fået Marianne til at gentage kor-projektet igen i år.  

  Vi håber at rigtig mange vil være med, når Marianne ”holder kor” hver dag 

  mellem kl. 10:00-12:45 (bemærk dog, at undervisningen er ændret den første dag 

  til kl. 10:00-12.30  pga. åbningshøjtideligheden kl. 13.00).  

  Der øves i de 3 formiddage og forløbet afsluttes med en afslutningskoncert lørdag 

  aften.  ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN ! 
 

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 alle kombinationer af aldre, køn, genrer og ikke 
mindst på mange forskellige lokaliteter. 

                                             Marianne har desuden et sommerhus på Omø.  
 

 

  Kl. 13.00-13.30:      Åbning af OMØ Kultur-dage 2014 
 

  Du inviteres til at være med til åbningen åbning af OMØ Kultur-dage 

  der også i 2014 indeholder den efterhånden traditionelle guirlande- 

  ceremoni. Det hele foregår udenfor, og udenpå, Omø Forsamlingshus,  

  og der bydes på en lille forfriskning efter ceremonien. 

Omø-koret 2013 
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Kl. 13:30-14:15:       Hyldest til Omøs 5 nye diger … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Nu er det her, det nye dige … eller rettere de 5 nye diger ! 

 Vi har inviteret selveste borgmester Stén Knuth, og ingeniør Morten Rosbæk  
 der har tegnet det  hele, til at komme og fortælle lidt om tilblivelsen. Både sådan 
 politisk, og ikke mindst teknisk. Hvorfor ser det ud som det gør ? Hvad ligger der  
 bag ? Kom og bliv klogere ! 

Stén Knuth. Borgmester i Slagelse Kommune (V) siden d. 1. jan. i år.  
Uddannet bankmand, sports- og foreningsmand, har været leder af 
en produktionsskole, samt leder af Ungdommens Uddannelsesvej- 
ledning i Nordvestsjælland. Stén er født og opvokset i Slagelse,  
og gift med Helle. Sammen har de tre børn.  

Morten Rosbæk. Rådgivende ingeniør, med firma i Svendborg, hvor 
han også selv bor. Morten har været Slagelse Kommunes rådgivende 
ingeniør på digeprojektet på Omø, så han kender også alle de tekniske 
detaljer.  Morten har mere end 40 års erfaring i digeanlæg, kyst-
beskyttelsesopgaver, havne- og undervandsanlæg i hele Danmark.  
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(Hasløv og Kjærsgaard) 

(Dette indslag er finansieret ved hjælp af LAG-midler.)               
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 Kl. 13:30-15:00:                    Ansigtsmaling (i teltet)  
 
 

Birgitte Aubeck har endnu en gang stillet sig til rådighed med masser af krigs- 
maling og tålmodighed … Der gælder først til mølle !  
 

Kl. 14:15-15:00:         Smag på Tangprojektet      (i Forsamlingshuset) 
 

          
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fotos  
fra  

2013 

Det er sikkert og vist: Tang har sat sig  
fast i folks bevidsthed som noget 
spiseligt, og interessant!  
Og ikke bare slimet og besværligt  
affald fra fiskernes garn …. ;) 
 

En fremtidsudsigt for øen med mange 
nye muligheder, skubbet i gang af både 
kommune, EU, fiskere, konsulenter og 
kendte kokkes goodwill.  
 

Helene Gerup er ernæringskonsulent  
og tang-pakker på Omø, hvor hun bor. 
 

Claus Falconi er havbiolog med speciale 
i tang og konsulent på projektet.  
 

Sammen fortæller de om tangprojektets 
tilblivelse og fremtidsmuligheder.  
 

Der vil også være smagsprøver , så  

kom og få SMAG FOR TANG !   

Claus Falconi og Helene Gerup 

Projekt ”Sunde fødevarer fra Storebælt” 
har modtaget støtte fra : 
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Kl. 15:00-16:30:    Kagekonkurrence 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle udfordres hermed til den første og største Omø Kagedyst. Lav din helt egen 
fortolkning af en ægte OMØ-kage. Skal det være en sandkage ? en flødekage ? en 
tærte ?  Småkager ? eller noget helt syvende er fuldstændig op dig.  
Og ingredienserne bestemmer du også helt selv. 
 

Kom med din kage til Forsamlingshuset, hvor du har mulighed for at lave den 
sidste finish inden et yderst kompetent dommerpanel vil smage, votere og 
bedømme. Ligeledes vil ”publikum" vil også have mulighed for at smage og 
bedømme. Der vil være præmier til 1. 2. og 3. pladserne ;-) 
 

Der bedømmes ud fra følgende kriterier: 
• Smag 
• Konsistens 
• Det visuelle udtryk 
• Den mest kreative fortolkning af temaet: Omø  
       (som i princippet kan findes i de 3 andre punkter) 
 

Det kræver ikke tilmelding - mød bare op fredag kl. 14.45 med din kage - men 
giv os da gerne et praj, hvis du gerne vil deltage på omoekulturdage@gmail.com 
 

Armbånd er selvfølgelig påkrævet, både for at kunne deltage i selve konkurrencen 
og for at kunne smage …  

mailto:omoekulturdage@gmail.com
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Omø har sin egen uafhængige aftenskole, Frit 
Oplysnings Forbund, til daglig kaldet FO-OMØ, 
som ledes af en bestyrelse. 
 

Formålet er at tilbyde kurser, foredrag og debat-
skabende aktiviteter, og vi  kan bl.a. tilbyde:   
finere madlavning for mænd,  modeopvisninger, 
knipling,  linedance m.m. 
 

Se annoncerne i Omø-Bladet! 
 

Alle er velkomne, også selv om man ikke bor på 
Omø. 
 

Venlig hilsen FO-OMØ 
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Kl. 16:30-17:30:          Digte til diget 
 

Haiku-digtning vil egne sig fortrinligt til at indramme øboers og gæsters tanker 
omkring det nye, og med længsel ventede dige. Et Haikudigt beskriver en 
begivenhed i nutid - det henviser til et naturfænomen/en årstid/et dyr /en plante - 
og samtidig skal det, efter reglerne, være stramt og kort.  
 

Det siges, at man ikke kan ændre eller fjerne ét eneste ord fra de bedste 
Haikudigte, uden at hele digtet bryder sammen. På den måde ligner digte diger. 
Også dér skal der kun gå hul et eneste sted, og så bryder hele systemet sammen.  
 

Diger og digte kræver samme omhu i tilblivelsen og begge må finde et balance-
punkt mellem det skønne og det faktuelle.  
 

Program for Mini-Workshoppen: 
 

Torsdag kl. 16:30-17:30: 
At skrive Haikudigte 
Haiku-formens regler gennemgås og illustreres. 
Dige-digtningen startes med stikord til inspiration 
 

Fredag kl. 13:00-14:00: 
Haikudigte ud fra gårsdagens inspiration deles 
Naturen og diget i centrum - modsætninger mødes 
Glæde/bekymring - forventning /vrede - skønhed /vemod 
 

Lørdag kl. 15:00-16:00 
Leg med Haiku-strimler. Alle individuelle Haiku oplæses, 
nedskrives, indsamles og registreres efterfølgende 
 

Lørdag aften kl. 20:30-21.15: 
En fælles collage af ”Haikudigte-til-diget” skabes på  
stedet. Resultatet læses op og videregives  
 

Både børn og voksne er meget velkomne til at deltage ! 
 
 

       Pia Raug har gennem mange år afholdt workshops om kommuni- 
       kation og sprogforståelse -  bl.a. om hvordan forskellige versemåls 
                             stramme regler kan lokke og udfordre mennesker til at afsøge og 
                             lege med sprogets muligheder - og måske til at finde fryden ved at  
                             skrive digte selv.” Læs mere om Pia på www.raug.dk 

 

Stormen bryder løs 

Havet mødes af en mur 

Milles måger glor 
 

Presset sort vinyl 

Rugbrødsblomsterne lyser 

En grøn frø griner 

 

Kirketorne sner 

Præstefruerne længes 

søen er kvæk – kvæk 
 

 

 

 

 

Pia Raug 
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              Kl. 16:30- 17:30:                     Hannes Motion   (udenfor) 
 

                                                                     Igen i år har vi været heldige, at Hanne 
                                                                                Nielsen har sagt ja til at stå for motionen  
                                                                                for alle mellem 3-99 år.  
 

                                                                                Det kræver blot at du møder op … og giver 
                                                                                den fuld gas !  
                                                                                Det er lige efter kagekonkurrencen … hi hi ! 
 

                                                                                Og selvom det er hårdt, og du bliver våd af  
                                                                                sved … så er det smadder sjovt !!!!    

 
 

              Kl. 17:30-18:30:                             Happy Hour   (på terrassen) 
 

            Omø Ø-lejr har ”Irsk uge” i   
              denne uge og de kommer  
              gladeligt forbi, og giver en  
              opvisning efter næsten en  
              uges træning og hygge.  
               
              Og i baren kan du fx købe to  
              øl for éns pris ... ;-) 
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Spis og (Op)Lev er et projekt der handler  
om at skabe oplevelsesarrangementer,  
hvor kunst, kultur og historie spiller  
sammen med lokale fødevarer.  
 

Projektet er et af Slagelse Kommunes  
initiativer for at støtte udviklingen i land- 
distrikterne og er udviklet i samarbejde med Landudvikling Slagelse og 
VisitVestsjælland.  
 

Du kan læse om udviklingsarrangementerne i det Spis og (Op)Lev magasin, der 
udgives en gang om året eller på hjemmesiden spisogoplev.dk 



 

                                                            Kl. 18:30-20:30:  
 

                                    Old-Boys inviterer til en herlig fiskeaften: 
 

               En fisk efter øl …     

 

   Inden selve spisningen byder vi på øl-smagning med bryggeriet Kongebryg,  

   der har til huse i den gamle gardehusarkaserne i Næstved.  

   Der kommer en brygmester fra Kongebryg for at  fortælle passioneret om deres   

   fortræffelige øl … ;-) 
 

                                            Vi skal smage 5 forskellige øl, så vi har lidt at vælge imellem  

                                            til aftenens menu, som FO-Madlavningsholdet for finere   

                                            mænd står for. De har brugt eftermiddagen på at frembringe  

                                            nogle af de ”sikre” succeser fra det Omø’ske skolekøkken,  

                                            som de vil servere for os: 
 

   Forret:           Hennings tunmousse 

   Hovedret:     Omø fiskefileter med kartoffelsalat, 

                          pastasalat og sauce verte 

   Dessert:        Hannes dessert-kage 
 

   … der er al mulig grund til at glæde sig !  
 

   Maden skal bestilles og købes på www.omoekulturdage.dk ligesom armbåndene. 

   Der gælder først til mølle. Vi har kun 60 pladser. Armbånd er påkrævet. 
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         Omø Beboer- og 

         Grundejerforening 
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Kl. 21:00-24:00:                   Åben Ø-Scene 
 

Har du en sang i hjertet der bare MÅ ud ? 
Er det et nummer du selv har skrevet ? 
eller forelsket dig i, eller forelsket dig til?  
Ser du dig selv som alvorlig kunstner, 
glad underholder, dygtig sanger, ferm  
musiker, god fortæller ...  eller kort  
og godt spradebasse og spillemand? 
 

På Åben Ø-Scenen er der plads til det  
hele. Du skal bare have lyst til at træde  
op, og ud på scenen, til glæde for dig selv, 
dine venner eller familien ... og et publikum! 
 

Du skal på forhånd have valgt 3 numre (max). 
Der er genrefrihed, og det vigtigste er at du har øvet dig, så du KAN dine numre , 
rimeligt og helst udenad. Du skal vide, at du kan optræde med alle tre numre, men 
afhængigt at hvor mange der deltager, så kan det være, at det bliver færre. Det er 
vigtigt at vi sammen kan sammensætte så varieret og kvalitativ en aften som muligt. 
 

Da det er sjovest - også at høre på - hvis du har god kontakt til publikum, så skal du 
på forhånd tilmelde dig til ”øve-campen”, der er programsat til torsdag kl. 13.30-
17.30.   
I øve-campen samles vi, og sammensætter repertoiret for aftenen. Sammen finder 
vi ud af i hvilken rækkefølge "acts’ne" skal lægges, og vi laver prøver med lyd og lys.  
I forsamlingshuset vil der være PA-anlæg og mikrofoner og et keyboard.  Du må 
meget gerne tage dit eget instrument med, forstærker, baggear. osv.  Men skriv nu 
det hele til mig, så finder vi ud af det. 
 

Send din tilmelding med navn, titler på dine numre og måske en lille baggrunds-
fortælling til arly.badstue@gmail.com. Fortæl mig gerne lidt om, hvad du forestiller 
dig, hvor mange I er, evt. instrumenter, eller om du/I skal akkompagneres osv. /AB 
 

                                                Arly  Møller Badstue er først og fremmest singer-song writer. Han er  
                           født i Bogense i 1958, men vokset op på Omø. Han skrev sine første 
                           sange som 14-årig og har i dag, mere end 40 år efter, spillet i mange    
                           mange  sammenhænge og steder. Han har skrevet et hav af sange,  
                           og spiller også originale kopier, som han selv udtrykker det. Arly var   
                           sammen med Palle Iversen i det hedengangne ”the STAMP”, et lokalt 
                           Omø-band der hærgede øen i slutningen af 1970’erne . 
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Fredag d. 25. juli  2014 
 

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

   Kom og dyst. Alle spilleglade gamblere inviteres til:   

 OMØ Back-Gammon Mesterskab 2014  
                   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 der er trukket 
                    lod så kom præcis, eller måske lidt før …  

                                                                              
 

 

   Kl.13:00-17:00:                       Vi laver Totemdyr  (i teltet)  
 

   Tusmelda laver magiske totemdyr med alle børn fra 0- 99 år.  
 

   Du skal selv finde de ting, du vil bruge til dit specielle totemdyr, som du kan lave 

   på træ eller på noget helt andet: Det kan være plastting fra køkkenet, eller sten  

   fra stranden - kogler - perler - grene - tørret tang osv.   
 

   Vi arbejder med maling, lim, ståltråd, bånd, snor og dit totemdyr kan komme til  

   at se ud præcis, som du vil have det til. Det kan også være kæmpestort, eller lille  

   og fint. Det er dig der bestemmer. 
 

   Efter fremstillingen vil dyrene blive udstillet -  og for at gøre det ekstra spændende 

   så laver vi det som X-faktor, med et dommerpanel på 2 personer, der bedømmer 

   totemfigurerne.   
 

   Der vil være præmier i 3 klasser:  

   Unge-gruppen:        fra 0-10 år 

   Ældre-gruppen:       fra 10-14 år  

   Og de gamle !:         over 14 år   
 

   Efter præmieoverrækkelsen  

   får i jeres figur med hjem. 

16 



 

Fredag d. 25. juli 2014 

 
 
 
 
 

Kl. 14:30-17:00:                Linedance for alle   
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Vi er blevet inspirerede af, at FO-Omø er begyndt at lave Linedance på Omø, og 
i dag er der en lille fast gruppe på 9 personer der danser i Forsamlingshuset. 
Linedance er en god måde at få rørt sig på, samtidig med at man har det sjovt  
sammen.   
 

Vi har derfor inviteret Jette Blomsterberg fra Sorø Linedancere til at komme og 
holde en lille workshop, således at alle der er interesserede i at prøve Linedance, 
har muligheden nu. Der er ingen tilmelding, du møder bare op i Forsamlingshuset ;-)  

Jette Blomsterberg kommer fra Sorø Linedance klub. Hun har 
danset siden 2002, først i Square dance klubben Granny, hvor 
hun sammen med 19 andre ”gik solo” for 4 år siden, for at lave 
deres egen klub, nemlig Sorø Linedance. Jette er foruden at være  
formand, også instruktør og ”menig” danser i klubben. 

Sorø Linedancere  

Kl. 17:00-18:00:                             Happy Hour   (på terrassen) 

                   - Nu med ”stilhed før storm” 
 

Vi tager en velfortjent pause imellem eftermiddagens Linedance og opvarmningen til 
aftenens store fest. I pausen vil man kunne hvile ørene til  masser af fuglesang, fløjt, 
kvidder og masser af triller. I baren kan du købe ”dobbelt op”  ... ;-) 



 
 
 
 

www.anitadietz.com 
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                                                            Kl. 18.00-20.00:  
 

                                    

 

 
 

I år har vi i samarbejde med Fru Hansens Fiskebutik på havnen fundet frem til en 

spændende picnic-menu, som vi synes egner sig godt til at sidde og hygge sig over 

inden aftenens store koncert. I bydes på små retter: 

 
    Madpandekage m.laks 

    Fiskefrikadelle m. remo/tang 

    Cappachio 

    Skinke og kartoffelsalat 

    Pulled Pork og Grøn salat 

    Kage til dessert    kr.150 pr. per. 

   

Ved koncerten med Kandis har vi lagt op til en anderledes fest i Forsamlingshuset. 

Selve spisningen foregår ved fællesborde i teltene, som er sat op ”rundt om”  For- 

samlingshuset. Selve Forsamlingshuset vil i dag være omdannet til danserum, hvor 

borde og stole er fjernet, da der skal være scene, bar og dansegulv.  
 

I løbet af spisningen vil Linedance-workshoppen give en lille opvisning. 
 

Hygge og snak under og efter maden foregår ved bordene i teltene - i salen skal der 

danses. Der opstilles en bænk i salen så ældre/gangbesværende kan sidde ned og  

lytte til et par numre. Man kan forvente at de pladser man har fået tildelt ved  

spisningen kan fastholdes under selve koncerten, også selv om der evt. kommer flere 

gæster efter spisningen. Sene gæster må påregne at der kun er ståpladser tilbage.   
 

Maden skal bestilles og købes på www.omoekulturdage.dk ligesom armbåndene. 

Der gælder først til mølle. Vi har plads til 170 spisende gæster. Armbånd er påkrævet. 
 

Færgeselskabet har indsat en ekstra 

færge kl. 00.30 (1000 TAK for det !!!) 

Husk at bestille plads, hvis du skal  

med på tlf. 58195311 eller gå ind på 

www.aofaerger.dk 

   UP POP-     -PICNIC 
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Tlf. 58195311 

www.aofaerger.dk 

http://www.omoekulturdage.dk/
http://www.aofaerger.dk/


eta´s atelier  living art café eta´s atelje  living art café 

Søvej 14, Omø  - www.etaalbihn.sk-1.se & www.etaalbihn.yolasite.com 

eta´s atelier  living art café 

Søvej 14, Omø    www.etaalbihn.sk-1. se 



 

Fredag d. 25. juli 2014 

 

  Kl. 20:00-23:30:       Vi byder hjertelig velkommen til: 
 

           
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

             Kandis er rejsende i livsglæde. Det handler om sol, sommer, kærlighed og evig  
             troskab. Det handler også om en kultur, som hver uge fylder idrætshaller med 
             danseglade mennesker og iørefaldende toner -  fulgt af fadøl og fællessang. 
 

             Med et salg på over 1,5 millioner plader og en fanklub på godt 3.000 medlemmer 
             har Kandis skabt sig en unik platform uden sidestykke på den danske musikscene. 
 

                       Siden starten i 1989 har Kandis underholdt over tre millioner mennesker, der for  
             en aften har glemt alt om hverdagens trængsler og fået sveden til at pible frem  
             på et tætpakket dansegulv. 
 

             Kandis har tilbagelagt 1,3 millioner kilometer på landevejene - det svarer til mere 
             end 30 gange rundt om jorden - for at spille på kroer, i haller, på markedspladser 
             eller musikfestivaler. 
                        

             Hvad der for Kandis begyndte med ”En lille ring af guld”, er siden blevet til meget, 
             meget mere. Kandis er ganske enkelt Danmarks populæreste danseorkester !!! 
 

             KANDIS er: Johnny Hansen (sang & guitar)      Jens Erik Jensen (keyboard) 
                                  Jørgen Hein (bas)                              Frank Thøgersen (trommer) 
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Lørdag d. 26. juli 2014 

    
 
 
 
 

Kl. 13:00-14:30:       Velkommen til Omø år 2064 !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- En future Ø-Battle hvor deltagerne afgør øens udvikling 

 

Omø har klaret den globale vandstandsstigning på 2,5 m ved at forhøje sine diger 
i 2032 og 2056 i modsætning til flere andre af de nu forsvundne småøer. 
 

Økonomien har fået det bedre efter øen kom med i det udvidede frizoneforsøg 
med lav skat. Man påbegyndte disse forsøg i 2030 for at opløse skellet mellem de 
store byer og de tidligere såkaldte udkantsområder. I frizonerne afprøver man bl.a. 
afgrænsede steders muligheder for velfærd, hvor beboernes glæde og tilfredshed 
vurderes som en naturlig del af et bæredygtighedsindex med målinger af miljø, 
kultur og biodiversitet.  Mange nye afgrøder (f.eks. specialgrøntsager, svampe og 
druer) kan endvidere nu dyrkes p.gr.a. temperatur-stigningen på 3,6 º, og den 
indbringende tangforretning kommer også øens kendte fiskerestauranter til gode.  
 

Der planlægges en højskole på øen, som skal spille sammen med Omø efterskoles 
idéråd. Dette råd arbejder tæt sammen med Omøs beboerforening om at skabe 
nye turisme- og projektinitiativer.  
Og så er stemningen ellers generelt optimistisk, nu da sejladsen fungerer mere 
stabilt året rundt med Omø og Agersøs nye afløserfærge.    
 

Fem inviterede fremtidsvidner vil give hver deres bud på, hvordan Omø er blevet  
et mere bæredygtigt helårssamfund. Kom og stil dem nogle gode, borende spørgs-  
mål, så vi kan finde ud af hvilken fortælling der ”holder mest vand”. Der skal findes 
                                     en vinder, men hvis fortællingerne ellers hænger sammen 
                                     indbyrdes, så er vinderen i virkeligheden Omø selv i år 2064. 
 
                                     Jørgen Rasmussen Filosofisk underviser, skribent og konsulent  
                                     i Slagelse Kommune omkring velfærd og etik. Har gennem 12 
                                     års ø-liv arbejdet på en filosofi om øer og ø-dannelser.  
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http://knowledge.allianz.com/mobility/infrastructure/?1528/green-cities-urban-utopias 



 

Lørdag d. 26. juli  2014 

 

   Kl. 13.00-15.00:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Kl. 13:00-15:30:                Gør et KUNST-KUP !!!  (i teltet) 
 

    

 

 

 

 

   Omøs svenske kunstner Eta Albihn lyn-maler dit gamle maleri om til et nyt … 

   Du går ind i din stue … kigger dig rundt … hov, dér hænger jo den rædsel, som  

   din mand har arvet fra sin gamle faster i  Maribo … maleriet ned af sømmet … 

   op under armen … hen til Forsamlingshuset … ud i teltet til Eta, der maler på det  

   … 10 minutter senere … VOILA ! - du har et SPRITNYT MALERI  !!!!!!!! 

                                Eta Albihn er uddannet fra Grafikskolan FORUM i Malmø, og 

                                hun har deltaget i et utal af både fælles- og separatudstillinger 

                                i Sverige, Tyskland, Monaco og Danmark.  

                                Eta bor på Omø, hvor hun arbejder fra sit eget atelier, og rygtet  

                                siger at hun pt. har gang i noget STORT dernede på Søvej …  
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Trækture på Birgittes heste    (i Husmandsstræde)  

          Der gælder først til mølle  



Kl. 16:00-17:00:                 BALLONMANDEN  (i Forsamlingshuset)   

                                       alias Lars Lottrup  

Kl. 17:00-18:00:             Happy hour på terrassen ! 
                                             - Nu med hønseskidning …      

 

Lørdag d. 26. juli  2014 

 

    

 

 

 

Selv om det er den sidste dag i OMØ Kultur-dage, 
så ligger vi ikke på den lade side …  
 
I dag har vi nemlig premiere på  HØNSESKIDNING 
under OMØ Kultur-dage 
  
Kom og spil på, hvor hønsene lægger deres klatter 
alt imens vi har HAPPY HOUR i baren ….   

24 

Måske er der nogen der husker "ham  
der kravlede ind i en ballon” fra Zirkus 
Nemo ? dét var Ballonmanden !  
 

Hans show med kæmpeballoner som 
han kravler ind i, har glædet publikum  
i Kina, USA og det meste af Europa.  
Og nu kommer Lars også til Omø ;-) 
 

Lars Lottrups show er en solid 
blanding af artisteri, komik, gags og 
klovneri. Man vil opleve artistisk 
underholdning, hvor publikum på skift 
griner og gruer, alt imens alle bliver 
forført og henrykt.  
Det er et show der henvender sig 
både til børn og voksne, han fanger os 
alle, på tværs af alder og køn. 
 

Kom og bliv kongeligt underholdt !!!! 



 

Lørdag d. 26. juli  2014 

 

                                                           Kl. 18.00-20.30:  
 

                Youngboys viser at de  

        kan noget med ungt kød ! 

 Vores lille gruppe af unge mænd (og nu også en enkelt pige, eller to) har glædet 

 sig til at vise muskler med denne menu: 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

  Forret:        Cremet Tomatsuppe i kop med et twistet drys 

  Hovedret:  Grillet Unghanebryst med stegte timiankartofler, spidskålssalat,  

                       rarbarberkompot og krydderurtedressing  

  Dessert:      Dorthes friske sommer-dessert 
 

  Undervejs får vi besøg af en ung bly kvinde Frk. Rosa, som måske kan få de unge   

  mænd til helt at rødme …  ;-) 
 

  Maden bestilles og købes på www.omoekulturdage.dk ligesom armbåndene. 

  Der gælder først til mølle, vi har plads til 60 spisende gæster. Armbånd er påkrævet.                                        
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http://www.omoekulturdage.dk/


 

Lørdag d. 26. juli  2014 

  

             Kl. 20:30-21:15:           Fernisering Digte til diget 
 

           Så er vi kommet til det tidspunkt, hvor Pia Raug og deltagerne i workshoppen  

               ”Digte til diget” vil præsentere deres digte … det bliver helt sikkert både sjovt, 
               følsomt og festligt ! 
                                                                          Velkommen !   
           
 
 
 
 
 
 
   

 
 
    Kl. 21:15-22:00:                            Kor -koncert 

 

Marianne Jaworski og hendes Omø-kor har nu knoklet på 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 i år … 
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Lørdag d. 26. juli 2014 

 

                              
  
 
         

Jacob og Olav 

Kl. 22:00-01:00:    Smalltown Blues Band 
 
Smalltown Blues Band er en oplevelse for sig - her får du hele pakken! 
 
En stor musikoplevelse serveret af et band, hvor musikerne har noget at fortælle. 
Historier om livet på landevejen, længsler og afsavn, dagligdagen, kvinder og kærlighed, 
alle de ting livet i bund og grund handler om.  
Alt sammen er bundet op omkring, og garneret med sej blues spillet på guitar, 
mundharpe, bas og trommer af fire musikere med tilsammen over 100 års erfaring i 
musikbranchen.  
Musikken er en blanding af egne numre og klassiske bluesnumre. Blues genren bliver 
tolket bredt, med flydende grænser til nærliggende genrer. Rock, jazz og country bruges 
som krydderier i musikken. 
 
Smalltown Blues Band har udgivet 4 cd’er, den seneste ”Living the blues” i oktober 2012. 
Den består af 10 originale numre skrevet af Torben Rønholt og Jacob Kragh, og 
produceret af Henning Pold, Hans Fagt og Smalltown Blues Band. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smalltown Blues Band er: 
 Torben Rønholt Vokal, guitar 
 Jacob Kragh   Guitar, mundharpe 
 Henning Pold   Bas, backing-vokal 
 Hans Fagt   Trommer, backing-vokal 
 
Smalltown Blues Band er et ægte klub band, musikken kommer ud over scenekanten og 
musikerne skaber sammen med publikum en unik musikoplevelse.  Arly 

Thomas 
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Thomas 

Ny cd  

http://www.bluesnews.dk/wp-content/uploads/Smalltown_LivingTheBlues.jpg


Mange tak til: 
 

Omø Beboer- og Grundejerforening 
FO - Omø  

Kaj Jørgensen, Skælskør  
Skælskør Apotek  

eta’s atelje  living art café 
REKORD RENS OG VASK, Slagelse  

KOK-AMOK 
 Lindhard GLAS, Skælskør  
Anita Dietz - Dansk tang 

Tømrermester Claus Marcussen 
 Perlen Hytteudlejning  

Omø Kirke  
Randi og Keld Berth 

 Fru Hansens Fiskebutik  
Hyllinge Tømrer og Snedkeri Aps  

DANMARK fra luften  
Omø Superfisk  

 Midtsjællands Automatudlejning  
 G H Tornado - Malerforretning  

Mølbro A/S  
Omø Lystbådehavn og Camping  

Økofeen - Overnatning og Naturkosmetik 
 Aage Langkjær - El-anlæg 

Agersø - Omø færgerne  
LET-KØB  

Marine Service - Omø  
 

Slagelse Kommune  
                    Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 

                                                     Kultur, Fritid og Turisme  

             
 Og ALLER-STØRST:  1000 TAK  til alle jer frivillige  

der arbejder for projektet … uden jer, kunne vi ingenting !!! 

Bag OMØ Kultur-dage 2014 står: 
Lis Stuhr - Eta Albihn - Katja Rasmussen 
Annette Iversen og Lise Lotte Luukkanen 


