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Begivenheder i uge 28 

fra 12. juli til og med 18. juli 2021 

 

Til søs: 

Sejlture med skonnerten Meta - søndag, mandag og tirsdage fra Frederiksø, Svendborg. 

 Øtur fra kajen på Frederiksø kl. 10.00 til 14.00 og Solnedgangstur fra kl. 19.00 til 21.00 

- billetter skal købes på www.billet.dk eller på Turistkontoret på Havnepladsen 2. 

M/S Helge sejler ud fra Jessens Mole i Svendborg Havn kl. 10.00 – 12.30 – 14.40 og kl.  16.40. 

Rundturen varer 1 time og 50 min. – men man kan stå af i hhv. Vindebyøre, Christiansminde, 

Troense, Grasten og ved Valdemars Slot. – Billetter på www.mshelge.dk 

Sydfynsk Ø-Hop. Mulighed for at besøge alle de hyggelige sydfynske øer: Lyø, Avernakø, Bjørnø, 

Drejø, Skarø, Hjortø og Strynø. Turen er kun mulig ved køb af billet på www.ø-hop.dk  

Stå selv til søs:  Vil man selv stå for turen til søs ud i Svendborgsund, så kan man leje en motorbåd 

eller et paddleboard hos Sydfyns Bådudlejning på Frederiksø.  

Leje en Havkajak, et SUP-board, komme på UV jagt, snorkle og leje grej hos Nicus Nature, 

Vindebyørevej 31 B, eller hos Life Plan Kajak & Friluftsliv, Østre Havnevej 47.  

 

 

Oplevelser: 

Danmarks Forsorgsmuseum/Svendborg Museum har åbent tirsdag – søndag fra 10.00 til 16.00. 

Grubbemøllevej 13. 

Danmarks Kostumarium – Nyt og spændende på Frederiksø 16 C, 2.sal holder åbent mandag – 

fredag fra kl. 10 til 16 og lørdag fra 10-14.Et museum dedikeret Kostumedesigns og 

kostumefremstilling. I øjeblikket udstilling af Anne Marie Helgers fantastiske rober. 

 

Naturama, åbent hver dag fra 9.00 til 16.00.  Masser af spændende udstillinger året rundt. 

Særudstilling ”Dyre dufte – dyredufte” samt udstilling om invasive arter og nye dyr.   

Hver dag kl. 15.00 er der kakerlakvæddeløb. 

http://www.billet.dk/
http://www.mshelge.dk/
http://www.ø-hop.dk/
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Valdemars Slot på Tåsinge er lukket resten af sæsonen 2021. 

Johannes Jørgensens Hus, Fruestræde 15 holder åbent tirsdag fra 14 til 16, og fra 1. juli 

sommeråbent: tirsdag – onsdage og torsdag fra kl. 14.00 ti 16.00 

 

Danmarks Museum for Lystsejlads, Frederiksø 16 F, Udstilling om lystsejlads og sejlsportens 

historie. Frem til 1. august vises en særudstilling om Troels Kløvedal. Åbent 28. juni – 1. august alle 

dage fra kl. 10 til 17. 

Kirketårnet i Bregninge Kirke. Tag turen op i kirketårnet hvorfra der er den mest fantastiske udsigt 

over Øhavet. Tårnet er åbent fra solopgang. 

Gorilla Park, Stenstrup. Gorilla Fitness for hele familien. Motion og sjove oplevelser. Book plads på  

www.gorillapark.dk. Åbent alle ugens dage. 

Tåsinge Museum i Bregninge Bakker. Se Skipperhjemmet og folkemindesamlingen og måske især 

den spændende udstilling om Elvira Madigan og Sixten Sparre. Åben tirsdag – søndag fra k. 11.00 

til 16.00. 

Cykeludlejning: Svendborg Cykeludlejning, Frederiksø 18 F – Tel. 6052 9284, mail: 

kontakt@svendborgcykeludlejning.dk.  

Åbningstider:  alle ugens dage fra kl. 10 il 14 og efter aftale. 

Rottefælderevy i Svendborg Teater: Rottefælderevyen spiller hver aften fra tirsdag – lørdag kl. 

20.00. Billetter kan købes på Turistkontoret, Havnepladsen 2. 

Den sorte boks: Harja 50-års jubilæum – åben til 8. august 

Den Sorte Boks er Svendborg Museums mobile museum. Denne gang markerer vi 50-års jubilæet 

for HARJA, den arkæologiske forening. Besøg boksen og læs om foreningens arbejde og hvordan 

du selv kommer i gang, hvis du interesserer dig for arkæologi. 

Scala Svendborg, Centrumpladsen 2, 5700 Svendborg. (Åben alle dage kl. 08:00-21:00) 

Mandag den 12. juli kl. 10.30: Rundvisning og smagning på Mosgaard – Økologisk Gin og whisky 

destilleri. Rundvisning, hvor man kan se produktionen og smage de forskellige produkter. 

Tilmelding nødvendig på Tel. 2480 9302. Mosgaard Whisky, Tanghavevej 43, 5883 Oure 

Onsdag den 14. juli kl. 18.30: Åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og 

veteranmotorcykler ved Christiansminde Is & Minigolf. Gratis at deltage. 

Tirsdag den 13. juli kl. 11:00 til 13: Smag på Fattiggården 

Få en smagsprøve på en Fattiggårds-inspireret ret. Enten med frugt eller grønt direkte fra 

http://www.gorillapark.dk/
mailto:kontakt@svendborgcykeludlejning.dk
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Museumshaven. En have, som Fattiggårdens indlagte i over 100 år passede og plejede. Gratis når 

entréen er betalt. Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 

Onsdag den 14. juli kl. 11:00 til 13: Smag på Fattiggården 

Få en smagsprøve på en Fattiggårds-inspireret ret. Enten med frugt eller grønt direkte fra 

Museumshaven. En have, som Fattiggårdens indlagte i over 100 år passede og plejede. Gratis når 

entréen er betalt. Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 

Torsdag den 15. juli kl. 14 – 15. Den aktuelle udstilling "Alt det usagte" på Danmarks 

Forsorgsmuseum har fokus på familiehemmeligheder ifm. psykisk sygdom. Her der drages 

paralleller til Fattiggårdens familiehemmeligheder.  Omvisningen er forbeholdt voksne. 

Omvisningen er gratis, når entréen er betalt. Der er begrænset antal pladser, så tilmelding er 

nødvendig. Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 

Torsdag den 15. juli kl. 10.30: Rundvisning og smagning på Mosgaard – Økologisk Gin og whisky 

destilleri. Rundvisning, hvor man kan se produktionen og smage de forskellige produkter. 

Tilmelding nødvendig på Tel. 2480 9302. Mosgaard Whisky, Tanghavevej 43, 5883 Oure 

Fredag den 16. juli kl. 12.00: Antik og lopper på Torvet i Svendborg. 

Fredag den 16. juli: Fredags Afternoon Tea på Mosgaard, det økologiske gin og Whisky destilleri:  

Gin, kaffe/te og hjemmebag fra kl. 13.30. Reservation er nødvendig på Tel. 2480 9302. 

Mosgaard Whisky, Tanghavevej 43, 5883 Oure 

Lørdag den 17. juli kl. 10.30: Rundvisning og smagning på Mosgaard – Økologisk Gin og whisky 

destilleri. Rundvisning, hvor man kan se produktionen og smage de forskellige produkter. 

Tilmelding nødvendig på Tel. 2480 9302. Mosgaard Whisky, Tanghavevej 43, 5883 Oure 

Lørdag den 17. juli kl. 9.00 Torvedag: lørdag formiddag fra k. 9.00 til 14.00. Marked med 

grøntsager, fisk, æg, kød, blomster og meget mere. Torvet i Svendborg 

Lørdag den 17. juli fra kl. 10.00 til 20.00 – Kunsthåndværkermarked på Frederiksø, Svendborg 

Havn. En række kunsthåndværkere og kunstnere sælger deres mange smukke kunsthåndværk fra 

boder på Frederiksø. 

Søndag den 18. juli: Sommer Shopping – Søndage fra kl. 11 til 15.: Byens butikker holder 

søndagsåbent fra kl. 11.00 til 15.00. Masser af underholdning i hele byen for hele familien. Se 

program på Shopping Svendborgs Facebook side. 

Søndag den 18. juli kl. 10:00 – cykeltur i Elvira og Sixtens fodspor. På turen skal vi genskabe 

parrets færden på Tåsinge i 1889 og høre om steder og historier der ikke tidligere har været kendt. 
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Medbring selv drikkevarer og eventuelt madpakke. Turguide Keld Bo Larsen. Turen er gratis - ingen 

tilmelding - mød blot op ved Badstuebroen, Troense, Badstuen 1, 5700 Svendborg (ca. 4,5 time) 

Søndag den 18. juli kl. 13.00 til 15.00 – Åben Mølle i Christiansmøllen, Møllevænget 11, 

Svendborg 

By- og andre vandringer: 

Mandag den 12. juli kl. 16.30 – 18.00 – Byvandring – Svendborg Besat. En af Svendborg museums 

erfarne guider fortæller om tiden fra 9. april 1940 til 5. maj 45, hvor Svendborg var besat. 

Mødested ved Wessels Trappe på Torvet. Det er gratis at deltage. Arrangør: Svendborg 

Turistforening. 

Tirsdag den 13. juli kl. 20.00 til 22:  Ghost walk gennem Svendborg by.  

En sommerspøgelsesvandring gennem byen og langs sundets mest uhyggelige steder, spøgelser, 

monstre og Ufoer. 

Guide er Bo Bomuld Hamilton-Wittendorf, der har skrevet den populære bog ”Det okkulte 

Danmark. Børn u. 12 år er gratis, men medbringes på eget ansvar. Billetter på Turistkontoret eller 

www.billet.dk 

Onsdag den 14. juli kl. 16.30 – 18.00 Byvandring – Søfartens Svendborg. En af Svendborg 

museums erfarne guider fortæller om søfarten i Svendborg fra Mærsk, om matroser og matroner. 

Mødested ved Wessels Trappe på Torvet. Det er gratis at deltage. Arrangør: Svendborg  

Torsdag den 15. juli kl. 16.30 til 18.00 - Byvandring – Svendborgs skyggesider – En af Svendborg 

Museums erfarne guide fortæller om Svendborgs idyl, der altid har haft en bagside.  Mødested ved 

Wessels Trappe på Torvet. Det er gratis at deltage. Arrangør: Svendborg Turistforening. 

Danske Digterruter – Lyt til musikken i Johannes Jørgensens digte i Svendborg. Find ruten og 

inspiration på www.danskedigterruter.dk 

Sundets stilhed - en dramatiseret lydfortælling. På turen krydser man sporene af 6 forfattere, der 

alle bor eller har boet i Svendborg. Download app’en BaggaardTeatret og køb den ønskede app til 

kr. 89. Tillad app’en at bruge GPS og husk hovedtelefoner. 

Fortællinger fra Svendborgsund. Hent app’en Useeum – søg efter Svendborg – start lydguiden til 

Svendborgsund og nyd de mange spændende historier. 

Mysteriet om Elvira Madigan. Hent app’en Useeum, vælg mysteriet om Elvira Madigan og start 

lydvandringen. 

http://www.billet.dk/
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Gallerier: 

Atelier Clot – galleri og litografisk værksted, Frederiksø 16 A. Åbent torsdag og fredag fra 13 til 17, 

og lørdag fra 11 til 14. 

Skulpturium, Frederiksø 18 A, Åben dør mandag og fredag mellem kl. 9 og 15. 

Galleri DGV / Villa Tårnborg, Christiansmindevej. Åbent hele juli: torsdag & fredag fra kl. 12 til 15 

og lørdag & søndag fra kl. 12.00 til 15.00.  

Aktuel udstilling med Erik A. Frandsen kan ses indtil den 29. august 2021. På udstillingen vises 

der maleri, keramik, mosaik og skulptur 

Kunstbygningen SAK, Vestergade Svendborg. Kristian von Hornslet udstiller til 15. august. Åben 

tirsdag – søndag fra 11 til 16. 

Frederiksø: Kunst og kultur - Besøg Frederiksø hvor der er events, musik, museer og åbne 

værksteder mange steder. 

 

Underholdning: 

Tirsdag den 13. juli kl. 19.00 – MEDINA 

Hun har ramt æteren med alt fra dristige clubbangers til følsomme popmelodier – og uden videre 

omsvøb har hun udviklet sig til en af landets største popartister. Billetter kan købes på 

Turistkontoret eller på www.billet.dk.  Frederiksø, Svendborg Havn, 5700 Svendborg 

Tirsdag den 13. juli 2021 kl. 19:30 – Bølgen, sommerunderholdning på Havnen 

Kvist-Larsen duoen med Daniel og Bjørn byder på akustiske fortolkninger af kendte og ukendte 

mesterværker. Guitarer, bas og mandolin. Bølgen, Jessens Mole 9, 5700 Svendborg 

Onsdag den 14. juli kl. 20.00 – Phlake spiller på i den stort værftshal på Frederiksø. Billetter kan 

købes på Turistkontoret eller på www.billet.dk 

Onsdag den 14. juli kl. 20.00: Visens skib giver koncert i den blå time. Medbring gerne stol, tæppe 

og evt. paraply samt godt humør og sangglæde. Frederiksø, Svendborg Havn 

 

Onsdag den 14. juli kl. 19.30 på BØLGEN, Jessens Mole 9, Svendborg - Svendborg fortæller-

værksted  

http://www.billet.dk/
http://www.billet.dk/
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Fredag den 16. juli kl. 15.00: Sebastian – solo 

Sebastian går alene på scenen og får poesien på vinger, Han ledsager sine udødelige sange med 

anekdoter og underfundig humor. Den Store Værftshal, Frederiksø. Billetter kan købes på 

Turistkontoret eller på www.billet.dk 

Fredag den 16. juli kl. 20.00 – Harske Hubbi. 

Den store værftshal, Frederiksø. Billetter kan købes på www.billet.dk 

Torsdag den 15. juli kl. 18.00. Åben scene på Spillestedet Rasmus 

Fredag den 16. juli kl. 15:00 til 17.00 – Bjarnason/Mørck/Kamban – Sommer Sommermusik 

Scenen på Lille Torv, Torvet, 5700 Svendborg 

Fredag den 16. juli kl. 17 til 19. Asfaltbal ved Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2. Gratis. 

Fredag den 16. juli kl. 20:00 – Chr. Søgårds Trio 

Chr. Søgårds Trio med Chr. Søgaard på harmonika, Jens Holgersen på bas og Morten Nordal på 

guitar underholder i Smøjen, Lundeborg Havn, 5874 Hesselager. (Husk coronapas) 

Lørdag den 17. juli kl. 18.30 - M. Rexen med harmony musical circus. Musikalsk cirkus med lyde 

fra ud sædvanlige instrumenter. Naturlegepladsen, Dronningemaen. 

Lørdag den 17. juli kl. 19.00- Shubberne & Peter og de andre kopier. Frederiksø, Svendborg Havn. 

Billetter kan købes på Turistkontoret eller på www.billet.dk 

 

 

Mest for børn: 

Ons. 14. Juli 2021 kl. 10:30 – Koncert med beat & brøl i cowboyland 

Yeeehaaaa!!! Spænd pistolbæltet, tag cowboyhatten på og kom ned på Cafe Svend til et brag af en 

koncert! Musikeren Morten Overgaard og dukkerne Beat & Brøl tager os med ud i det vilde vesten 

hvor vi besøger alle de spændende dyr der lever på prærien. Cafe Svend, Ramsherred 2, 5700 

Svendborg (samt 11:30, 12:30 og 13:15)  

Fredag den 16. juli: Det lille Futtog kører i midtbyen fra kl. 15 til 18. 

Lørdag den 17. juli:  Det lille Futtog kører i midtbyen fra kl. 11 til 14. 

Søndag den 18. juli:  Det lille Futtog kører i midtbyen fra kl. 11 til 14. 

http://www.billet.dk/
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Søndag den 18. juli kl. 10:00 – Picnic på Torvet med underholdning. Hold picnic på torvet. Cafe 

Svend ruller græsset ud og pynter hyggeligt op. Medbring egen mad eller bestil picnickurv hos Cafe 

Svend (se menu på Cafe Svends facebookside) Entertainer Kasper Jensen underholder 

picnicgæsterne undervejs. Cafe Svend, Ramsherred 2, 5700 Svendborg 

 

 

 

 

Læs mere på www.sydfynskalenderen.dk og www.kultunaut.dk 

 

 

http://www.sydfynskalenderen.dk/
http://www.kultunaut.dk/

