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www.treffpunkt.dk

Betaling:
Skal ske til den enkelte aktivitet, eller guiden på stedet.

Mødested:
Fremgår af ugeprogrammet

– kort kan hentes på Odder Turistbureau.

DK

Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf. 8654 2600

E-mail: info@visitodder.dk
www.visitodder.dk

I skal blot møde
op til den
ønskede
aktivitet.

Betaling sker
ved starten af

aktiviteten og der
uddeles deltager-
bevis.

Vær med i de mange 
aktiviteter og mød 
nye legekammerater!

STØRRE BEGIVENHEDER
Dato

Guidet fugletur til Norsminde Fjord 15. juni

Shopping by night i Odder1. juli

Guidet fugletur til skov og strand6. juli

Hou Havnefest8.-10. juli

Musik under bøgen i Odder4. aug. 

Odder Byfest4.-6. aug. 

Østjylland største kræmmermarked i Odder6. aug. 

Stort marked i Den Økologiske Have14. aug. 

Guidet aften-fugletur til Alrø17. aug.

Vinfestival i Odder26.-27. aug. 

Guidet fugletur til Norsminde Fjord31. aug.

Snapsetur7. sept.

Nærmere informationer www.visitodder.dk eller Odder Turistbureau

Udpluk af begivenheder ved Odder-Kysten sommeren 2005

Få mere at vide hos:

Odder

Hvordan kan jeg deltage?



UGEPROGRAM – FOR BØRN OG VOKSNE SAMMEN...
Ugeprogram 27. juni–19. august 2005
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I H. C.
Andersens
fodspor.

Eventyrløb
for hele 
familien

Aktivitet Beskrivelse Mødested Alders-
gruppe

Genopfrisk minderne om H. C.
Andersens berømte eventyr og
benyt lejligheden til at introdu-
cere dem for dine børn. Jagten
på eventyrerne starter ved ind-
gangen i museets gamle byg-
ning. Som et eventyrløb vil
eventyr på eventyr herefter
dukke op som flotte scener
med kæmpe bøger, figurer, 

billeder og rekvisitter, der ken-
detegner de enkelte historier. 
Og hvem ved, måske vil den
grimme ælling forvandle sig 

til en smuk svane

Voksne
30,-
Børn
15,-

Incl. entré
til museet

Odder Museum,
Møllevej 3-5,
8300 Odder 

AlleI museets
åbningstid

T-shirt
maling

Mal din helt egen T-shirt med
sjove motiver og tag den med
hjem. Kun din egen fantasi

sætter grænser for hvad du kan
male – vi har opstillet borde og

vi har malingen, så du kan
udfolde dig

35,-
Hvis

T-shirt
medbringes

10,-

Hølken
Camping,

Toldvejen 50,
Boulstrup,

8300 Odder

AlleKl. 15.00

Fiskeri Put & Take Fiskeri i 
Grumstrup Lystfiskercenter

70,-Grumstrup
Lystfiskercenter,

Hedemølle
Kirkevej 1,

8732 Hovedgård

AlleKl. 19.00
–21.30

Tidspunkt Pris DKK

I H. C.
Andersens
fodspor.

Eventyrløb
for hele 
familien

Aktivitet Beskrivelse Mødested Alders-
gruppe

Genopfrisk minderne om H. C.
Andersens berømte eventyr og
benyt lejligheden til at introdu-
cere dem for dine børn. Jagten
på eventyrerne starter ved ind-
gangen i museets gamle byg-
ning. Som et eventyrløb vil
eventyr på eventyr herefter
dukke op som flotte scener
med kæmpe bøger, figurer, 

billeder og rekvisitter, der ken-
detegner de enkelte historier. 
Og hvem ved, måske vil den
grimme ælling forvandle sig 

til en smuk svane

Voksne
30,-
Børn
15,-

Incl. entré
til museet

Odder Museum,
Møllevej 3-5,
8300 Odder 

AlleI museets
åbningstid

Tidspunkt Pris DKK

I H. C.
Andersens
fodspor.

Eventyrløb
for hele 
familien

Aktivitet Beskrivelse Mødested Alders-
gruppe

Genopfrisk minderne om H. C.
Andersens berømte eventyr og
benyt lejligheden til at introdu-
cere dem for dine børn. Jagten
på eventyrerne starter ved ind-
gangen i museets gamle byg-
ning. Som et eventyrløb vil
eventyr på eventyr herefter
dukke op som flotte scener
med kæmpe bøger, figurer, 

billeder og rekvisitter, der ken-
detegner de enkelte historier. 
Og hvem ved, måske vil den
grimme ælling forvandle sig 

til en smuk svane

Voksne
30,-
Børn
15,-

Incl. entré
til museet

Odder Museum,
Møllevej 3-5,
8300 Odder 

AlleI museets
åbningstid

Mad over bål Kom og lav pandekager og brød
over bål. Vi høster det, der skal

bruges af urter og andet i
haven. Du kan prøve at kværne
mel, lave din egen teblanding,
riste grøntsager over ild, lave

salat m.m. Man kan få 
opskrifterne med hjem

Voksne:
50,-
Børn:
35,-

Incl. entré
til haven

Den
Økologiske

Have,
Rørthvej 132, 
8300 Odder

AlleKl. 11.00
–14.00

Glas-
fremstilling

Se glas blive til hos glaskunst-
neren Conny Kusnizoff

GratisKusnizoff Glas,
Bækvej 8,

8340 Malling

AlleKl. 9.00
–12.00

Rundvisning
i svømme-

hallen

Se kælderen og hvad der gem-
mer sig rundt om bassinerne og
se teknikken der styrer svøm-
mehallen. I kan også se om
vandet er rent i bassinerne

GratisOdder
Svømmehal,
Nølevvej 4,
8300 Odder

Kl. 9.30
–10.00

Tidspunkt Pris DKK

Alle

I H. C.
Andersens
fodspor.

Eventyrløb
for hele 
familien

Aktivitet Beskrivelse Mødested Alders-
gruppe

Genopfrisk minderne om H. C.
Andersens berømte eventyr og
benyt lejligheden til at introdu-
cere dem for dine børn. Jagten
på eventyrerne starter ved ind-
gangen i museets gamle byg-
ning. Som et eventyrløb vil
eventyr på eventyr herefter
dukke op som flotte scener
med kæmpe bøger, figurer, 

billeder og rekvisitter, der ken-
detegner de enkelte historier. 
Og hvem ved, måske vil den
grimme ælling forvandle sig 

til en smuk svane

Voksne
30,-
Børn
15,-

Incl. entré
til museet

Odder Museum,
Møllevej 3-5,
8300 Odder 

AlleI museets
åbningstid

Sjove lege 
og tur i 

æselvogn

Kom og prøv gamle lege og spil
sammen i haven. Prøv f.eks. et
gammelt krospil, hvor man kas-

ter med store trætallerkener,
”Gå til Island efter sild”, støv-
lekast, ”Græsrytter” hvor man
slår hinanden af pinden, styl-

ter, ”firtræk” og ”hund i
lænke”. I kan også prøve en
køretur i æselvogn, havens

æsler Freja og Apollo er klar
med deres vogn kl. 13

Voksne:
50,-
Børn:
35,-

Incl. entré
til haven

Den
Økologiske

Have,
Rørthvej 132,
8300 Odder

AlleKl. 11.00
–14.00

Fang din
egen rejemad
– rejestryg-
ning som i
gamle dage
med Odder
Museum

Vi stryger rejer langs stranden,
som man gjorde i gamle dage.
Hvis der er rejer nok, koger vi
dem på en trangia i strandkan-
ten, piller dem og spiser dem

med majonæse på. Der vil også
være mulighed for at høre om
kyst- og fjordfiskeriet i gamle

dage. Museet medbringer 
net og trangia. 

Deltagerne skal medbringe
badetøj eller gummistøvler

Voksne
30,-
Børn
30,-

Hou.
Mødested ved
færgehavnen

AlleKl. 10.00
–12.00

Tidspunkt Pris DKK

TIRSDAG fortsat
Aktivitet Beskrivelse Mødested Alders-

gruppe

Mekanisk
legetøj gen-
nem tiden.
Alle tiders
drengeleg,
der også er
for piger

Motorstøj, røg og larm.
Fjernstyret biler og både.

Racerbane på skinner og andet
avanceret elektronisk legetøj.
Det er blot nogle af de ting

man kan opleve og prøve, når
museet afvikler den ugentlige
mekanikdag for store og små
drenge. Piger kan også være

med

Voksne:
30,-
Børn:
30,-

Incl. entré
til museet

Odder Museum,
Møllevej 3-5,
8300 Odder

AlleKl. 12.00
–16.00

Tidspunkt Pris DKK

FREDAG
Aktivitet Beskrivelse Mødested Alders-

gruppePris DKK

I H. C.
Andersens
fodspor.

Eventyrløb
for hele 
familien

Genopfrisk minderne om H. C.
Andersens berømte eventyr og
benyt lejligheden til at introdu-
cere dem for dine børn. Jagten
på eventyrerne starter ved ind-
gangen i museets gamle byg-
ning. Som et eventyrløb vil
eventyr på eventyr herefter
dukke op som flotte scener

med kæmpe bøger, figurer, bil-
leder og rekvisitter, der kende-

tegner de enkelte historier. 
Og hvem ved, måske vil den
grimme ælling forvandle sig 

til en smuk svane

Voksne
30,-
Børn
15,-

Incl. entré
til museet

Odder Museum,
Møllevej 3-5,
8300 Odder 

Alle

Pedestrian
Rally

Udfordr dig selv og/eller hinan-
den og gå på opdagelse i

Odder. Undervejs er der spørgs-
mål og opgaver, der skal løses,

om steder og bygninger i
Odder. Du får en pose indehol-
dende bl.a. kort og lidt forskel-
ligt nyttigt til turen. Turen fore-
går på egen hånd. Alle deltage-
re deltager i konkurrence om
Gavekort på DKK 500, der

udtrækkes 19. august

10,-Odder
Turistbureau,

Banegårdsgade 3
8300 Odder

Alle

Tidspunkt

I museets
åbningstid

Kl. 9.00
–17.00


