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Velkommen til OMØ Kultur-dage 2017 
Igen i år inviterer vi alle øboere, sommerhus-beboere, sejlere og turister indenfor 
til OMØ Kultur-dage, hvor vi vanen tro byder på masser af unikke sommeroplev-
elser for hele familien! 
Vi er fortsat på vores mission om at sætte Omø på landkortet og ø-kulturen 
under lup. Årets program er blevet til i samarbejde og sparring med alle vores 
frivillige hjælpere, og ikke mindst i kraft af den støtte vi har fået fra Slagelse 
Kommune. MANGE TAK ! 

I løbet af det forløbne år er der især to ting, som vi med temaet ”Fyr og Flamme” 
har ønsket at fremhæve i årets  program, nemlig: 1. Omøs nye slogan ”Omø -
Fyrtårnet i Storebælt” og 2. dét faktum, at Omø igen har fået selvstændigt 
postnummer 4245.
Med ”Fyr og Flamme” har vi også udfordret vores aktører, og givet dem den 
opgave at udstille deres egen passion, hvad enten det nu drejer sig om hånd-
arbejde, vin  eller Corvetter. Vi håber dermed, at der også i år vil være store 
UNIKKE øjeblikke.

Vi holder til i Omø Forsamlingshus, og (i hvert fald) tidligere gæster skal nok 
bemærke at vi starter vi en dag tidligere end normalt. Nemlig om onsdagen !!
På vores hjemmeside www.omoekulturdage.dk kan du købe armbånd og endags-
billetter, samt billetter til vin- og spisearrangementer. 

HUSK at armbånd eller endagsbillet er et krav for deltagelse i alle aktiviteter. 
Børn under 15 år skal være i følgeskab med en voksen (vi passer ikke børn).

Priser:  
4-dages-armbånd: kr. 350 pr. voks. / kr. 175 pr. barn (6-14 år/u. 6 år gratis)
Onsdagsbillet: kr. 200 pr. voks. / kr. 100 pr. barn (6-14 år/u. 6 år gratis) 
Torsdagsbillet: kr. 200 pr. voks. / kr. 100 pr. barn (6-14 år/u. 6 år gratis)
Fredagsbillet: kr. 200 pr. voks. / kr. 100 pr. barn (6-14 år/u. 6 år gratis)
Lørdagsbillet: kr. 200 pr. voks. / kr. 100 pr. barn (6-14 år/u. 6 år gratis)

ALLE ER VELKOMMEN !

http://www.omoekulturdage.dk/


Omø Burger-menu

Burger:

Lækker oksekødsburger 

i  hjemmebagte burgerboller

med salat, ost og bacon samt 

bådkartofler med 2 slags dyp

Dessert:

Banana-split

Kaffe/the

Kr. 100,-

Onsdag d. 26 juli 2017 kl. 18.30-20.304



5Onsdag d. 26 juli 2017 kl. 21.00-23.00

ALBERTE WINDING DUO

Intimkoncert med Alberte Winding & Andreas Fuglebæk.

En duo-koncert skal helst mærkes som en fortrolig samtale, eller som gamle 
venner i en velkendt stue, et sted at blive set og holdt af.
Alberte Winding og Andreas Fuglebæk evner at spille sig ind på den del af 
livet, der er poetisk, og man går aldrig fra en intimkoncert med det musikalske 
makkerpar uden at mærke hjertet banke på ny.

Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets vildveje, bundet 
sammen med en hel del sjove anekdoter, er en koncert med Winding og 
Fuglebæk proppet med varme og genkendelig erfaring med livets ned- og især 
-opture.

Alberte Winding - Sang
Andreas Fuglebæk - Guitar & kor





Torsdag, fredag og lørdag kl. 10.00-11.00

GONG
BAD

Arnlaug Björg Halfdanardottir, er født i Island og egentlig 
uddan-net sygeplejerske. For 10 år siden tog hun en Master 
i Business Coaching og uddannede sig til Kundalini yoga 
instruktør og Gong spiller, hvilket har bragt hende til bl.a. 
Indien, Norge, Japan og Grønland. Arnlaug bor til daglig ved 
Amager Strand, hvorfra hun bl.a. vinterbader og passer sin 
bestyrelsespost i Kundalini Yogaforeningen i Danmark

En Gong ... er et  gammelt 
helligt instrument til hel-
bredelse, foryngelse og 
transformation. 
Gongen producerer en 
stærk lydbølge/vibration, 
der næsten er 
håndgribelig for berøring, 
hvilket fysisk stimulerer 
kroppen ved at påvirke 
hudens overflade og hver 
eneste celle.
Ligeledes stimuleres vores 
livsvigtige livskraft, prana.

Et Gong Bad ... henviser 

til  de lydbølger eller de 

vibrationer som der    

kommer fra gongen. 

Vibrationerne er svære for 

den menneskelige hjerne 

at følge, og når du giver 

slip og bare lader lyden 

skylle over din krop og 

sjæl, så vil du kunne 

komme i en meditativ 

tilstand. Alle kan være 

med uanset alder og fysik.

Medbring ... en 

yogamåtte/ underlag, 

samt et tæppe til at lægge 

over dig. Medbring evt. en 

pude til at lægge under 

dine knæ, så du får en 

mere afslappet ligge-

stilling. 

Vi starter med lette yoga-

og åndedrætsøvelser for 

at sætte gang i kroppens 

energibaner og stimulere 

vores nervesystem. Hvis 

det er svært at ligge ned, 

så medbring istedet en 

taburet du kan sidde på.
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I år har der overhovedet IKKE været tvivl om, hvilket motiv vi gerne ville have op 
at hænge på Forsamlingshusets vægge under OMØ Kulturdage, nemlig Omø Fyr.
Det er meget oplagt og velfortjent at det netop er Omø Fyr der har inspireret til 
det nye slogan for Omø.

Omøs mesterfotograf Tom Poulsen har derfor taget en række fotos af vores 
flotte fyr. Kom og nyd de gode fotos !   

Fernisering: OMØ FYR hyldes …

Kl. 12.30-12.50: Åbning af OMØ Kultur-dage 
ALLE inviteres til at være med til den festlige og farverige åbning

af OMØ Kultur-dage 2017 med den traditionelle guirlande-ceremoni. 

Det hele foregår udenfor Omø Forsamlingshus, og der bydes på en 
lille forfriskning efter ceremonien.

Torsdag d. 27 juli 2017 

Kl. 12.50-13.15:

Foto: Tom Poulsen
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Torsdag d. 27. juli 2017 kl. 13.15-16.15. 
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SÆBEKASSEBILER

Svend Aage Jeppesen udgør sammen med hans 
kone Sonja, ”det nye skolelærer-par” på Omø 
Skole, hvortil de kom sidste år. Svend Aage er født 
på Jegindø, og har tidligere været lærer ved både 
Staby Skole og Resen Friskole (Holstebro Komm.). 
Svend-Aage og Sonja har fire voksne børn.

I år står Svend-Aage Jeppesen for en 
workshop, hvor børn mellem 6-15 år
kan lave sæbekassebiler. 

Vi har indkøbt et antal saml-selv-stel 
sådan at grundformen er skabt, og 
ikke mindst er trafiksikker.

Jeres biler skal selvfølgelig bruges  til SÆBEKASSELØBET på lørdag !

Vi har beregnet ca. 3 børn pr. bil, hvilket også svarer til
det antal som I skal være under løbet.

I må selvfølgelig MEGET gerne selv komme med 
sjove materialer der kan ”pimpe” jeres vogn op.  
Måske kan den så vinde prisen som den flotteste ?? ;-)
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Fredag kl. 13.00-16.00



Torsdag d. 27. juli 2017 kl. 13.15-16-1510

STRIKKEHULEN

Fredag og lørdag kl. 13.00-16.00 

Velkommen til tre kreative eftermiddage med strik og hækling. 
Alle kan være med, begyndere og øvede, og også jer der aldrig har prøvet det 
før. Der vil også være mulighed for at lære tunesisk hækling.

Ud over at håndarbejde er superhyggeligt, så er der den store sidegevinst,
at det færdige resultat altid kan bruges til noget. Uanset om det nu er en 
karklud, grydelap, vaskeklud, strømper eller måske en cardigan.



Torsdag d. 27. juli  2017 11

Hanne Johansen: Jeg har hæklet, strikket og syet siden jeg var 
teenager. For mig er dét at strikke en måde at slappe af på, ren 
meditation. Jeg har altid gang i 3-4 forskellige strikketøj, og jo sværere 
jo bedre. I mit arbejdsliv som socialpædagog, på en specialskole, har 
jeg med stor succes brugt broderi i det pædagogiske arbejde, som en 
måde at komme i ro på.

Camilla Johansen: Med Hanne som mor, lærte jeg tidligt både at sy, 
strikke og hækle. For tiden kan jeg bedst lide at hækle, og for nyligt 
har jeg lavet hækleprøver til Pernille Cordes´bog: Tunesisk hækling. 
Når jeg ikke laver håndarbejde så læser jeg til lærer i Kbh. ;-) 

Vi medbringer opskrifter på karklude, servietter, og krammedyr, og er der 
andet I brænder for så finder vi det på nettet, eller opfinder selv en opskrift. 

Der vil være indkøbt et lille udvalg af bomuldsgarn som I kan købe til 
indkøbspris, og I er også meget velkommen til selv at medbringe jeres eget 
garn, eller hvis I har et strandet håndarbejds-projekt, der skal genoplives !



FO-OMØ

Tilbyder kurser, foredrag og 

debatskabende aktiviteter.

Se annoncerne i Omø-Bladet.
Alle er velkomne, også selv  
om man ikke bor på Omø.



Pia Raug, musiker, poet, arkæolog. Har hus på Omø:

”Seeren fra Andalusien”, som igennem mange år var min 

ven og behandler, spurgte mig en gang i begyndelsen, om 

jeg havde lyst til at vide, hvad det var, jeg arbejdede med i

min Atlantis-inkarnation. Lidt forbløffet sagde jeg: Jaah? 

”Du arbejdede i det tempel, som havde til opgave at skabe

kosmisk lys om til lyd, så menneskene kan høre!” sagde han.

Lige siden da har de ord fået mig til at forstå, HVAD det er, 

jeg leder efter med det, der blev min passion i dette liv: SANGEN. 

At bruge sin stemme
Leg med ordene, sproget, tonerne, sangene og klangene

Hver dag skal vi lege med lydene, ordene, tonerne, sangene og forståelse. 

Vi skal opdage, at det at lytte til de andre er mindst lige så vigtigt som ens egen lyd.

Både når man synger og når man taler. Fra dag til dag vil nogle af de samme øvelser 

gå igen, så man behøver ikke nødvendigvis deltage hver dag; men man vil lettere 

finde ind til en sammenhæng, hvis man kan være med alle tre dag. 

Hvis man har tid og lyst. Altså. 

Dag 1 At afsøge stemmes rækkevidde

Vores stemmer kan meget mere, end vi selv tror

Og vi skal bruge dem

Dag 2 At blive bedre til at forstå hinandens signaler

At vores ord er ikke toldfri

Både afsender og modtager må være omhyggelige

Dag 3 At få lyde, toner, ord og sprog til at blive SANG:

Lyde som kommer fra kroppen

Toner som kommer fra struben

Ord som kommer af medviden

Sange som kommer fra hjertet

Sprog som kan nå de andre.

Afslutning. Lørdag aften opfører vi en sang eller to.

Hvis vi er blevet mange nok og har noget at byde på.

Torsdag d. 27. juli 2017 kl. 13.15-14.45 13

Fredag og lørdag kl. 13.00-14.30 



Torsdag d. 27. juli  2017 kl. 14.00-17.0014

HH G
I

J U
M

P
E R

Med en Highjumper kan du opleve suset ved et elastikspring. Mærke hvor højt 
du kan hoppe - helt op til 7 meter op i luften.

Samtidig kan du også mærke følelsen af vægtløshed når du svæver i luften. 
På grund af elastikkernes effekt kan du komme højt op og derefter lande blødt 
igen, klar til et nyt spring. Denne Highjumper har 4 trampoliner med elastikker 
og seler monteret på en mobil enhed, som opstilles på området. 

Således kan 4 personer hoppe/slå salto samtidigt, og er man rigtig dygtig, er 
det muligt at slå kolbøtter og lave akrobatiske stunts. Alle kan prøve en 
Highjumper. Der er forskellige sværhedsgrader, og man kan vælge netop den 
elastikbelastning som passer bedst. Det er helt ufarligt, og man bestemmer selv 
hvor højt man vil hoppe.



Torsdag d. 27. juli 2017 kl. 15.00-17.00 15

BESØG OMØ FYR

Den 1. September 1893 blev 
Omø fyr indviet. Sammen med 
fyret blev der bygget en 
fyrmesterbolig og en 
fyrassistent bolig. Siden kom 
endnu et par huse til.

Der var i mange år et 
spændende liv omkring fyret. 
Blandt andet blev der efter 2. 
Verdenskrig holdt nøje øje 
med alle skibe, der sejlede på 
Storebælt.

Fyret er fortsat aktivt, men 
lukket for offentligheden. 
Fyrmesteren og hans 
assistenter er væk i dag, men 
to af husene minder om det 
"lille samfund", der førhen var 
omkring fyret.

Vi har i anledning af Kulturdagene ansøgt Søfartsstyrelsen om - og fået lov til ! -
at åbne fyret i nogle timer på selve åbningsdagen.

Inden fyrtårnet bestiges vil historiker Else Trier fortælle lidt om fyrets historie 
og det særegne liv omkring fyret i gamle dage. 

Ifølge Einar Storm (fra Ø-arkivet) er selve trappen "øens flotteste ingeniørværk".

De besøgende vil blive inddelt i hold af 8 personer. 
De 2 første hold starter torsdag klokken 15. De næste 15.30, 16.00 og 16.30.

Selve omvisningen indeni fyret står Bruno Hansen for. Bruno er den nuværende 
fyrpasser, og den der ved allermest om den daglige drift. Bruno vil derfor kunne 
svare på alle mulige og måske også umulige spørgsmål.    



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

…og spille fodbold …

Torsdag d. 27. juli 2017 kl.18.30-21.30

Oldboys Grillmenu 

Forret:

Marinerede Rejer på spyd og brød

Hovedret:

Grillet Tunsteak

i citron og olivenolie

Saltbagte kartofler

Salat

Dessert:

Kaffe m. Gittes Knase-kager

Kr. 150,- pr. pers. 

Spicegirls 

Samtale-menu 

TAPAS i tre omgange, der følger Samtale-salonens tempo.

Starters

Gazpacho, Hummus, Djævleæg, Brød

Småretter 

Grøntsagstortilla, Grillspyd, Jonnas salat, Brød  

Desserter

Ost, Frugt og Kage

Kaffe/The

Kr. 150,- pr. pers.

Bemærk: det vil også være muligt at spise uden at deltage i Samtale-salonen.
Spisning vil i givet fald foregå udendørs. Læs mere på siden med billetkøb.
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OMØ SAMTALE-SALON  

- Passion for Omø ?

Samtidig med aftenmenuen dækker vi op til samtale om, hvad det er, der 
henrykker og begejstrer ved Omø. 

Men hvad er en samtalesalon? En samtalesalon er en ny måde at tale sammen på, 
selvom det mest af alt minder om at tilbringe en hyggelig aften på en café.

Samtalesaloner blev iværksat af initiativet Borgerlyst tilbage i 2010, som en måde, 
hvorpå man kunne skabe rum for uformelle samtaler om vigtige emner. 

Formålet er den gode samtale. På samtalesalonen sidder vi i mindre grupper med 
et ”menukort” med 3 overordnede emner, som vi samtaler om. 

Hvor samtalen ender, bestemmer vi selv! 

Samtalevært på Omøs første Samtale-salon er Gitte Lunding. 

Tilmelding foregår via køb af spisebillet på www.omoekulturdage.dk

Gitte Lunding bor 
lige over for 
Forsamlingshuset i 
Husmandsstræde 
18, og er antropolog 
og seniorforsker i 
Kulturcentret 
ASSISTENS på 
Nørrebro i 
København. Læs mere på www.samtalesalon.dk

eller www.borgerlyst.dk

Torsdag d. 27. juli 2017 kl. 18.30-21.30 17



Torsdag d. 27 juli 2017

Kl. 12.30-13.15: Åbning, fernisering, SKÅL

Kl. 21.30-23.15: 

ELMØ-HOFFMANN 
& JULIAN JØRGENSEN

Kl. 18.30-21.30:

SPICEGIRLS’ s  
SAMTALE–MENU

v. Gitte Lunding Johansen

Kl. 21.30 - 23.30:  PETER BELLI  
& DE REJSENDE

Kl. 21.00-21.30: Dørene åbnes & output ”Brug din stemme”

Frem til kl. 02.00 spiller DJ FAU   

MR. SWING KING-TRIBUTE

Kl. 19.00-21.00:

YOUNGBOYS’ s 
FESTMENU

Kl. 10.00-11.00: GONG-bad 
Ved Arnlaug Björg Hálfdanardóttir

Kl.13-
16.30: 
COR-
VETTE 
CLUB DK
Foredrag
og ture i 
Corvette
ved 
Kjeld 
Ottesen 
og  
venner

Kl. 17.00-18.00: SÆBEKASSELØBET !!!

Lørdag d. 29 juli 2017

Kl.13-
16: 
TRAFIK-
SKOLE 
& 
KØRE-
PRØVE
v. 
Svend-
Åge
Jeppe-
sen

Kl.13-
14.30: 
BRUG DIN 
STEMME
v. Pia Raug

Kl. 18.00-19.00:  Baren er åben 

Kl.13-
16: 
STRIKK
E-
HULEN
Work-
shop v. 
Hanne 
og 
Camilla
Johan-
sen

Kl. 15.00-
16.30: BY-
VANDRING 
Omø by set 
gennem 
Else Triers 
øjne … 

Kl. 10.00-11.00:  GONG-bad 
Ved Arnlaug Björg Hálfdanardóttir

Kl.13.15-
16.15: 
STRIKKE
-HULEN
v. Hanne 
og 
Camilla
Johan-
sen

Kl.13.15
- 16.15: 
SÆBE-
KASSE-
BILER 
Work-
shop
ved 
Svend-
Åge
Jeppe-
sen

Frem til kl. 01.00 holder vi

SMUGKRO 

Kl. 13.15-14.45: BRUG 
DIN STEMME  v,. Pia 
Raug

Kl. 15-
17.30: 
OMØ 
FYR
Else Trier 
og Bruno 
Hansen 
holder 
foredrag 
(ved 
Fyret!)

Kl. 17.30-18.30:  Baren er åben 

Kl.14
-17:

HIGH 
JUM-
PER 

Fredag d. 28 juli 2017

Kl. 21.00-21.30: Dørene åbnes & vi ser vinder af Postløbet

Kl. 19.00-21.00:     

OLDBOYS’ s 
FESTMENU

Kl. 21.30-ca.00.30:

ARLY BADSTUE
& STILL FRIENDS

Kl. 10.00-11.00:  GONG-bad 
Ved Arnlaug Björg Hálfdanardóttir

Kl.14-
16
ET 
DUKKE-
HJEM
Janne S. 
Peder-
sen om 
dukker

Frem til kl. 02.00 SMUGKRO

Kl. 13-14: BRUG DIN 
STEMME ved Pia Raug

Kl.13-16: 
SÆBE-
KASSE-
BILER 
Work-
shop v 
Svend-
Aage
Jeppese
n

Kl. 18.00-19.00: Vinsmagning med Peter 
Wang  (Tillæg på kr. 50,-)

Kl. 14-
17:
POST-
LØB
Vi fejrer 
Omøs 
nye 
post-
numme
r
v. 
Camilla 
Winnes

Kl.13-16: 
STRIKKE
-HULEN
Work-
shop v. 
Hanne 
og 
Camilla
Johan-
sen

Onsdag d. 26 juli 2017

Kl. 21.00-23.00: 

ALBERTE WINDING DUO

Kl. 18.30-20.30:

OMØ
BURGER-CAFE

Kl. 20.30-21.00: Dørene åbnes 

Kl. 17.30-18.30:  Baren er åben 

Frem til kl. 01.00 holder vi

SMUGKRO 

Der er indsat færge lørdag efter 
koncerten med Peter Belli 

fra Omø til Stigsnæs. 
Der sejles kl. 00.45. 

Plads kan bestilles på 
www.aofaerger.dk eller 

tlf. 58195311



Rene Lauridsen Kryger
Daglig leder
Ejendomsmægler, MDE og 
Vurderingskonsulent for Totalkredit A/S

Mobil: 20604145
Direkte: 47393037

Nybolig Skælskør A/S
Algade 39, 4230 Skælskør
Tlf. 5819 1088
Mail: 4230@nybolig.dk

Find din bolig på nybolig.dk

Vi ses. Jon Jonsson

Alt malerarbejde udføres.
Da jeg nu er bosat på Omø, så driver jeg mit maler firma herfra. 

Jeg har over 10 års erfaring som maler. 

Så skal du have malet, så ring på tlf. 5288 0301.

mailto:4230@nybolig.dk


Torsdag d. 27. juli 2017 kl. 21.30-23.15

Elmøe og Hoffmann er en ung og medrivende
folkduo (og vinder af Danish Music Awards
Folk 2015 - Årets Nye Talent).

Siden starten af 2015 har de udfordret 
den traditionelle folkemusik og fornyet
genren ved at skrive deres egen musik
inden for dens rammer. 

Med sig i bagagen bringer Emma Elmøe
sin klassiske skoling, mens Villads Hoffmann
har rødder i den hårdere metal-genre. 
Alligevel har de fundet fælles fodfæste
i den nordiske folkemusik, hvor baggrunden
i de to forskellige genrer tilfører folkemusikken 
en smuk melodiøsitet og et energisk udtryk.

Til denne koncert medvirker pianist Julian Jørgensen (Mads Hansens Kapel 
m.fl.) som gæsteartist. Julian er vokset op i et hjem med folkemusik og har 
senest studeret nordisk folkemusik ved Skurups Folkhögskola i Sverige.
Med sit klangfulde og swingende spil 
giver Julian 'Elmøe og Hoffmann‘ et endnu
mere dynamisk og farverigt spektrum.

Med fængende melodier og en helt særlig 
musikalsk kemi viser Elmøe og Hoffmann 
stærkt sammenspil og en smittende 
spilleglæde, som kan mærkes 
helt ud i publikum.

Elmøe og Hoffmann er:
Villads Hoffmann - guitar og cittern
Emma Elmøe - violin
Julian Jørgensen - piano

ELMØE-HOFFMANN
med Julian Jørgensen
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Fredag d. 28. juli 2017 kl. 14.00-16.00 

ET DUKKEHJEM

Ude på Stumpe Agre gemmer der sig en større samling dukker og dukkehuse, for
ikke at tale om dukkemøbler, dukketøj, små dukkevogne, dukkesenge … 
Det hele er så fint sat op, intet er overladt til tilfældigheder.ne.

Janne Stahl Pedersen begyndte at samle på dukker for mange år siden, og sam-
lingen er da også vokset betragteligt undervejs.

Janne vil fortælle om, hvad det var, der startede det hele. Hvad det er, hun finder 
så fascinerende  … og hun har medbragt en del af hendes flotte samling, så vi ved
selvsyn kan se, hvad det er hun taler om.

Da Jannes dukker kræver en nænsom hånd, vil der i stedet for dem, være et antal
dukkehuse af mere robust karakter til stede, så - formentlig nok kun - børnene 
kan lege med dem, ligesom i de gode gamle dage. 

Hvem ved, måske får det ligefrem en renæssance ?

Janne Stahl Pedersen er det ikke … men én af hendes 
utallige fine dukker, iført det stiveste puds.
Jannes passion fylder en del, og igennem de sidste mange 
år er den vokset så meget at Henning (Jannes fingernemme 
snedker-mand) har været nødt til at bygge til for at Janne 
kunne have plads til det hele, dog i dukkestørrelse ! 
Men detaljerigdommen er nærmest den samme.  
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Fredag d. 28. juli  2017 kl. 14.00-17.00

Camilla Winnes, der selv stammer fra Iversen-familien (en af
de store familier på Omø), har lavet denne lille dyst. 
Camilla har tilbragt alle sine ferier på Omø, og har sammen   
med sin familie et Klyngehus ude på Øret. Camilla har bl.a.
stor passion for heste, Omø, kager og sport over en bred kam. 
Hun går aldrig af vejen for en god dyst ! Ligeledes er Camilla 
og bror Rasmus idefolkene bag OMØ-trøjerne.     
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…og have vandkamp …
husk håndklæde og vandpistol … 
vi har nogle … men for at have nok !

…og spille fodbold …

Ikke kun jeg, men også Achton Friis blev fyr og flamme, da han besøgte Omø 
landsby i 1920erne. 

Han skrev: Omø by er …udvendig velbevaret næsten til den mindste enhed. 
Dens gamle pragtfulde gårde ligger tæt samlet om et gadekær … af herlig virkning 
er de enestående smukke gamle stendiger... Denne landsby er en af de smukkeste 
jeg har set”. 

Her ca. 100 år efter, vil jeg sige det samme. Jeg vil atter i år lede en byvandring, 
hvor jeg vil fortælle om huse og gårde. 
I år vil jeg dog, som fyrtårnets lys, sætte fokus på smukke og interessante detaljer. 
Landbyvandring starter ved forsamlingshuset, og varer 1-1½ time. 

Else Trier, cand. mag. i historie og dansk. 
Har ved siden af sit job som gymnasielærer igennem 
mange år beskæftiget sig med lokalhistorie. 
Skrev i 2013 et mindre jubilæumsskrift: 
”Omø. Sommerhusene på Ørespidsen.”
Har siden 2010 haft et sommerhus på Ørespidsen.

Fredag d. 28. juli 2017 kl. 16.00-17.30  
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Fredag d. 28. juli 2017 kl. 18.00-19.00

VINSMAGNING

I aften har vi inviteret Peter Wan til at indføre os i nogle af de grundlæggende 
principper omkring vin. Vinsmagning handler nemlig ikke om at blive en 

vin-snob! Det handler meget mere om at finde ud af hvad man selv kan 

lide, og at kunne læse etiketten, så man kan finde det igen.

Peter ved en masse om vin, og i dagens vinsmagning 
tages der selvfølgelig også udgangspunkt i at vinene 
kan købes eller bestilles i LET-KØB på Omø.

Der vil blive præsenteret 5 forskellige vine i løbet af 
den time som smagningen varer.

Bemærk at smagningen ikke er inklusiv i armbånds-
prisen, men koster kr. 50,- pr. pers. 
Billetter kan købes på vores hjemmeside hvor man 
også finder armbånd og spisebilletter. 
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Fredag d. 28. juli  2017 kl. 19.00-21.00

Oldboys Grillmenu 

Forret:

Noget med Rejer …

Hovedret:

Grillet Tunbøf

i citron og olivenolie

Saltbagte Kartofler og Blomkål

Dessert:

Frugt m. Råcreme

Kaffe/The

Kr. 150,- pr. pers. 
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Fredag d. 28. juli  2017 kl. 21.00- 00.30

STILL FRIENDS
Still Friends er, Brian Woetmann, kommer fra Nordjylland, er en rigtig multi-
instrumentalist, komponist. I dette forår udgav han ”Nøgne Fødder”. På 
“Nøgne Fødder” er der klare irske aftryk, men også skandinaviske og andre 
“root”-stemninger. Dog er der - frem for alt - tale om materiale og lyd, der er 
personlig og original. Sammen med Still Friends spiller han perkussion og 
synger kor.

Still Friends er, Niels Bonnerup som kommer fra Korsør. Han har mange 
strenge at spille på. Han er en meget empatisk og intuitiv musiker, som også 
er sangskriver. Niels er også på vej med udgivelse af eget musik. På udgivelsen 
er der stærke og personlige sange med originale melodier. Glæd jer til den. I 
Still Friends spiller han fortrinsvis båndløs bas og synger kor.

Still Friends er, Arly Badstue som er sangskriver og musiker, sanger og 
guitarist. Omkring årtusindeskiftet udgav han sammen med Palle Iversen, en 
samling stærkt Omø-inspirerede  sange, og i år bliver der føjet nye poetiske og 
lyriske numre  dertil. I løbet af koncerten, bliver der sikkert også lånt lidt fra 
bagkataloget. Sange til hjerterne og sange for stemmerne.

I år er Still Friends også Esther Maria (aka alterEgo). Hun er en sangerinde og 
sangskriver med en stærk og unik stemme som har flere udgivelser bag 
sig. Siden hendes første udgivelse 'Lay me down' i 2009, 'The Abyss' 2012 og 
den seneste 'Said and done' fra 2015, er Esther Maria begyndt at arbejde med 
at skrive sange på dansk, og det er bl.a. disse hun sammen med Arly Badstue 
vil præsentere til Omø kulturdage. Esther Maria kommer med en håndfuld 
poetiske numre som taler til hjertet og er en hyldest til hverdagen.

”Er der ikke dans bagefter?”, blev der så spurgt og svaret vil uforbeholdent 
være, JO!

Dét betyder, at vi deler aftenen op i to afsnit, en intimkoncert til at starte op 
på og en dansevenlig koncert til at slutte af med. Det er i hvert fald vores 
hensigt. Så JA, der vil være dans bagefter. / AB & Still Friends

Brian

Niels Arly

Esther Maria
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Lørdag d. 29. juli  2017 kl. 13.00-17.00

Per Kristensen, er  meget aktiv i Corvette Club Denmark, hvor 
han også er kasserer. 
Klubben arrangerer træf og fælles køreture, hvor klubbens 
medlemmer deler erfaringer og deres fælles passion.
Per er desuden også dommer ved flere af de konkurrencer som 
klubben afholder.  

De fleste har nok bemærket Kjeld 
Ottesens sølvfarvede Corvette, når han 
ind imellem lufter den på øen.
Alene lyden af den, kan helt tage luften 
fra én ;-) 

Kjeld har allieret sig med nogle af 
vennerne fra Corvette-klubben, som 
kommer med deres flotte biler og kører 
ture med Kulturdagenes gæster. 

Der kan kun være én ad gangen i bilen 
udover føreren, så der bliver nok kø !

Per Kristensen vil holde et lille foredrag 
om Corvettens historie, nummerering, 
navngivning etc. og der vil være rig 
mulighed for at få stillet sin spørgelyst, 
og også få sparket dæk undervejs. 

Foredrag holdes kl. 13.15 og kl. 15.15.   
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Lørdag d. 29. juli  2017 kl. 13.00-16.00 

Trafikskole og Kørekort

For at kunne deltage i Sæbekasseløbet, så skal man have et Sæbekasse-
kørekort. 

Svend-Aage gennemgår færdselsloven, og der skal bagefter aflægges både
en teoriprøve og en praktisk køreprøve. 

Nå man kører sæbekassebil er der tale om et samarbejde mellem den, der 
styrer og den, der skubber. Dét skal I også øve jer i, så I ikke kører ind i de 
andre under løbet og kommer til skade.

Når I har gennemført jeres prøver
så udstedes der kørekort til jer.  
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Lørdag d. 29. juli 2017 kl. 17.00-18.00

SÆBEKASSELØBET
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Så er det endelig blevet tid til dét, de sidste dage har handlet om, 
Nemlig Sæbekasseløbet ! 

Holdene er sat sammen. Vognene er lavet, de er dekoreret og pyntet op.
Trafikreglerne er forstået og kørekortet taget. Der er prøvekørt på ruten, 
og familien er stimlet sammen, og strategisk placeret som heppekor …

Startskuddet går kl. 17.00 præcis !!!! 
Så vær klar på jeres pladser i god tid.

Vi kårer både det hurtigste hold, og den flotteste bil !

Det er påkrævet 
at bære hjelm og
fodtøj under løbet



Lørdag d. 29. juli  2017 kl. 19.00-21.0032

Youngboys Festmenu

Der serveres  

Velkomstdrink 

Hovedret:

Sommerbuk på Grill

med fyldige salater og smagfulde olier 

Brød og Kryddersmør

Dessert:

Frugttærte  

Kaffe/The

Kr. 150,- pr. pers.

ALT GODT FRA HAVET !

- Fisk fra egen kutter
- Nyrøgede fisk
- Diverse salater
- Røde/hvide sild
- Hummerhaler m. m.

(Se opslag for åbningstider)

OMØ FISKEBUTIK



33Lørdag d. 29. juli 2017 kl. 21.30-23.30

PETER BELLI & DE REJSENDE 
Siden dengang i 60erne, hvor det hele startede, har Peter Belli givet tusindvis af
koncerter, indspillet mere end 40 albums og kørt et ukendt antal kilometer rundt
i landet for at optræde for publikum. 
Fødselsattesten siger 1943, - og i en alder af efterhånden 74 år, har Peter Belli 
besluttet sig for at skrue ned for tempoet. Men først efter en sidste stor tour 
med det faste band De Rejsende. 
”Hele året er sat af til at køre Danmark tyndt og derefter tænker jeg så at køre 
band-bussen i garage. Jeg har mere eller mindre stået stand by de sidste 50 år, 
altid klar til spille overalt, hvor de kaldte på mig. Men efter 2017 vil jeg kun spille
udvalgte koncerter, hvor jeg føler at sammenhængen er rigtig. 
Peter Belli lægger vægt på, at han ikke stopper helt med musikken: ”Det tror jeg
aldrig kommer til at ske. For mig er det ligeså naturligt at synge, som at trække
vejret - og begge dele holder jeg nødigt op med… 
Men altid at være klar til at rykke ud, eller skulle sætte mig op til at indspille 
fulde albums, det siger jeg farvel til nu. 
Dét gør jeg med nogle fantastiske koncerter med mit dejlige band og med et 
rigtig godt album ”Som boblerne i Bækken” (udkom i nov. 2016) med udvalgte 
danske sange - og numre af bl.a. Magtens Korridorer, De Eneste To, Sys Bjerre, 
Marie Key og Ramus Walter. 
Hvad der så sker derefter, det kan kun tiden vise …” Peter Belli på Jelling Festival 2017





Lørdag d. 29. juli 2017 kl. 23.30-01.30 35

DJ FAU
Daniel Fogh, også kendt som DJ 

FAU studerer til dagligt lyddesign

på Den Danske Scenekunstskole 

i København. Han opererer fast 

som hus-dj på Den Sorte Firkant 

på Nørrebro, men spiller også 

diverse andre dansegulv i 

København varme med jævne 

mellemrum.

Aftenens DJ-set, er opkaldt efter 

Gnags’ kæmpe 80’er hit: 

Mr. Swing King, Og man kan godt 

forvente en aften med det bedste 

fra Gnags, TV2, Thomas Helmig, 

Sanne, Lis Sørensen og mange 

flere. Så kridt danseskoene, og 

kom og hyld den nyere del af den 

danske sangskat sammen med 

os andre !



Slagelse Kommune - Landdistriktpuljen (Plan og Udvikling) 
Slagelse Kommune - Kultur, Fritid og Turisme
Økofeen - Overnatning og Naturkosmetik 
Omø Beboer- og Grundejerforening
Citroën Skælskør  - Stig Rasmussen
Midtsjællands Automatudlejning 
Grundejerforeningen Øregården
Flügger v. Kim Lanng - Skælskør
G H Tornado - Malerforretning 
Hotel Postgaarden - Skælskør
Lindhard GLAS - Skælskør 
OIF - Omø Idrætsforening
Aage Langkjær - El-anlæg
Marine Service Q8 - Omø 
Hørecenteret – Skælskør
Gerts Radio - Skælskør
Perlen Hytteudlejning 
Skælskør Autoelektro
Bog og ide - Skælskør
Fru Hansens Hjørne 
Randi og Keld Berth
Jon Jonsson - Maler
Nybolig - Skælskør
Skælskør Apotek 
Omø Fiskebutik 
Omø Superfisk 
OK Auto Rens
Mølbro A/S 
KOK-AMOK 
Omø Kirke
Omø FO
LETKØB

Og sidst, men ALLER-STØRST:
 1000 TAK 

til alle de frivillige 
der arbejder for projektet … 

uden jer, var der ingenting !!!

Bag OMØ Kultur-dage 2017 står:
Lis Stuhr, Annette Iversen, Kjeld Ottesen, 
Jonna Andersen og Lise Lotte Luukkanen

d.26-27-28-29 juli 2017


