
150 år

Program:   

Fredag den 24. juni

Kl. 20 Meeting point på ”Bølgen” i Svendborg Havn. Udlevering af program 
og moleøl

Lørdag den 25. juni

Kl. 10 – 15 Svendborg Travaljelaug demonstrerer hvordan man slår tovværk på 
kajen foran det ny lystsejladsmuseum på Frederiksø 

Kl. 10 - 11 Stand Up Paddle i havnen. Faaborg Sejlklub er arrangør og udlåner 
boards

Kl. 10 - 11 Værftsvandring. Svendborg Museum viser rundt på Frederiksø og 
fortæller om Svendborg Værft. Varighed ca. 1 time

Kl. 10 – 15 Prøv lystsejladsmuseets sejlsimulator på kajen og se om du kan sejle 
på land. Værft for de mindste – byg din egen båd 

Kl. 12 Frokost. Medbring egen frokost og nyd den på bænkene foran lystsej-
ladsmuseet. Det er også muligt at købe Tapas hos Kammerateriet fra 
65 kr.

Kl. 13 Havnevandring med Svendborg Museum - oplev Danmarks bedst 
bevarede havn. Varighed ca. 1,5 timer

Kl. 13 – 15  Prøv en J70 i Svendborg Havn. Thurø Sejlklub arrangerer sejladser 
med deres to både lørdag eftermiddag 

Kl. 16 Åbning af særudstillingen ”En rigtig sejler” i lystsejladsmuseet. 
Svendborg Museum fortæller 150 års historie med lystsejlads i Dan-
mark

kl. 17.45         Moleøl foran museet

Kl. 18     Sejlermiddag i ”rundbuehallerne” på Frederiksø. Grillen er klar til med-
bragt mad og drikkevare kan købes på stedet. Musikalsk underhold-
ning.  

Søndag den 26. juni

Kl. 10              Mulighed for at besøge Nordens Største fødevaremarked Kulinarisk 
Sydfyn. Entré 50 kr.

Kl. 10              Besøg hos J. Ring-Andersen i Svendborg. Omvisning på værftet. 
Varighed ca. 1 time.

I anledningen af 150 året for den organiserede sejlsport i Danmark afholder 
Svendborg Sunds Sejlklub, Svendborg Museum, Dansk Sejlunion og Danmarks 
Museum for Lystsejlads sejlerweekend med oplevelser, sejlermiddag og samvær.

Deltagere kan ligge i Svendborg Havn til 
mindste takst uanset bådens størrelse. 
Billet købes i automaten. Der udleveres ekstra 
mærker ved meeting Point samt kort der giver 
adgang til lystsejladsmuseet.


