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Skælskør Familiefestival er blevet en dejlig tradition, som vi er
stolte af i Skælskør.
Byen er fuld af ildsjæle og kreative mennesker, der har lyst til at
skabe festlige sommeraktiviteter for besøgende og lokale – og vi
har især tænkt på, at der skal være oplevelser for hele familien.
Deraf navnet, Familiefestival.
I Familiefestivalen vil der være oplevelser og aktiviteter i
Skælskør og nærmeste omegn – også på øerne, Agersø og
Omø, hvortil der går små færger flere gange om dagen.
Vi har samlet de fleste aktiviteter i dette program, men derudover
byder Skælskør også på kunst og keramik, på levende byliv,
skønne naturområder og dejlig badestrand.
Familiefestivalen i Skælskør strækker sig over alle 6 uger i
skolernes sommerferie.
Vi glæder os til at se jer.
De bedste hilsner og ønsker om en dejlig sommer.
SKÆLSKØR BYKONTOR

Sommerkørsel med Pariserbussen dagligt (undtagen søndag) i uge 26-31
På initiativ fra Skælskør Erhvervsforening
har du mulighed for at opleve vores skønne
by og byens seværdigheder i den smukke
Pariserbus fra Danmarks Busmuseum.

Der vil undervejs på turen være
indlagt små fortællinger.

PRIS:

Voksne 40 kr. Børn u/12 år gratis.

BUSPLAN

Start fra Danmarks Busmuseum, Fabriksvej 1, Skælskør. Man kan stige på og af på
alle stoppesteder.
AFGANG ANKOMST
Busmuseum
11.30
Gammeltorv
11.50
Gammeltorv
12.00
Kulturkajen		12.10
Kulturkajen
12.15
Guldagergaard
12.25
Guldagergaard
12.35
Busmuseum		12.55
		
Busmuseum
13.15
Guldagergaard		 13.25
Guldagergaard
13.35
Kulturkajen		13.45
Kulturkajen
13.50
Gammeltorv		14.00
Gammeltorv
14.10
3
Busmuseum		14.40

Claytopia et keramisk univers på guldagergaard
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- hvor alle aktiviteter er udendørs

ALLE DAGE I HELE JULI MÅNED
CLAYTOPIA universet er åbent i tidsrummet 12-17 med udendørs udstillinger, aktiviteter for
børn med drejeskole og dekorering af håndlavet keramik, pop up café og den skønneste butik
med kunsthåndværk og design.
Særarrangementer med musik og samtale på særlige dage – hold øje med hjemmesiden,
hvor der kan købes billetter.
CLAYTOPIA er keramisk sommer i en af Danmarks smukkeste haver, hvor du kan opleve
et helt særligt univers, og hvor alt foregår udendørs.
Guldagergaard er et videns- og formidlingscenter, hvor den professionelle keramiske
kunst skabes, og i hele juli måned byder Guldagergaard velkommen udenfor til
CLAYTOPIA universet med keramik, samtale og musik.
I CLAYOPIA universet kan du opleve danske og internationale kunsthåndværkere
og keramikere. Se det fulde program på vores hjemmeside: www.ceramic.dk og
følg os også på Guldagergaards facebook.

Claytopia
Guldagergaard,
Heilmannsvej 31a,
4230 Skælskør
Entré 40 kr.
Deltagelse i børneworkshop,
hvor du får lov til at få dine
ting færdigbrændt: 75 kr.

Riddlehunt
Oplev en Riddlehunt i Skælskør. Her er opgaven at løse et mysterium på en
forrygende både lærerig, sjov og eventyrlig jagt igennem Skælskørs gader,
hvor familie, skoleklasser eller grupper sammen skal løse opgaver, koder,
ledetråde og gåder for at løse mysteriet. Riddlehunt er til hele familien
med børn op til 13 år. En Riddlehunt tager ca. 1½ time.
Billetter købes på Bykontoret, Algade 11 eller on-line på:
www.escaperoom-riddlehouse.dk/riddlehunt

Børnebilletter
Skælskør Erhvervsforening har igen i år taget initiativ til en hyggelig event.
Fra uge 26-31 i butikkernes åbningstid har børn og deres familier muligheden for
at få forskellige gaver og oplevelser rundt i Skælskør By. Børnene får deres
oplevelse eller gave ved at vise børnebilletten og få krydset det respektive felt af.
Børnebilletterne koster 50 kr. og købes på Bykontoret, Algade 11
og i Super brugsen, Carl Medingsvej 22.
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Fjordsejlads med Skjelskør V
og aktiviteter på havnen
Skjelskør V ligger i Skælskør Havn og er klar til at tage imod sommerens gæster
med en smuk sejltur ud på fjorden. Sejladsen tager 1½ time, hvor du kan nyde
Skælskør fra vandsiden og høre spændende fortællinger fra Skælskør og omegn
undervejs. Is og drikkevarer kan købes ombord.
Sejlplanen kan ses på www.skjelskoer5.dk, hvor der også købes billetter on-line.
Skjelskør V kan også chartres. Det er Bykontoret, man henvender sig til, hvis man vil
chartre en fjordsejlads. Se mere på www.skjelskoer5.dk
På havnen ligger også Kulturkajen, tre små røde træhuse, hvor du kan møde
arbejdende værksteder og lokale producenter.
Og for de små kan Legeflåden Søstjernen være et sjovt besøg. Legeﬂåden Søstjernen
ligger ved Lystbådehavnen i Skælskør Amatør Sejlklub og er en maritim legeplads
for børn mellem 3-9 år, ledsaget af forældre. Det er en tømmerflåde indrettet som
piratlegeplads. Her kan man udleve sine kaptajnsdrømme, ﬁske efter krabber, eller bare
slænge sig som en galionsﬁgur. Redningsveste kan lånes i entreen ved Hovmesteren.
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Vandrepjecer

Kystbatteriet ved Stigsnæs

Skælskør er en by, hvor vandet kan opleves fra
alle sider – Noret, Inderfjorden, Yderfjorden og
Storebæltskysten. Langs kysterne er der flere
gode vandre- og cykelruter, og på Bykontoret
har vi et flot udvalg af pjecer, som kan
inspirere til dejlige ture i naturen.

Besøget på en af øerne kan fint kombineres med en tur på Kystbatteriet ved
Stigsnæs. Med støtte fra Slagelse Kommune er der givet mulighed for gratis
rundvisninger i løbet af sommeren. Det kan du læse mere om på
www.kystbatteriet.dk eller på www.facebook.com/Sbatteri/.
Du kan opleve skydning fra kanonerne den 17. juli og 7. august.
Læs mere om dette under uge 28 og 31.
I omegnen er der desuden mulighed for at lægge vejen
forbi både Borreby- og Holsteinborg Gods.

SKÆLSKØR
KYSTBATTERIERNE

STIGSNÆS
AGERSØ
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OMØ

Agersø

Omø

Tag færgen fra Stigsnæs og efter kun 15 minutters
sejlads kan man lægge stress og jag bag sig og
opleve Agersøs dejlige natur.

Omø er en lille idyllisk ø på omkring
4,5 km2 med 11,6 km kystlinje, der ligger
i Storebælt. Den smukke sejltur tager
50 minutter. Du kan være heldig at se
marsvin hoppe op af havet tæt ved
færgen undervejs på turen.

Tag en frisk svømmetur, strandene er gode – specielt
på vestkysten. Agersø er en idyllisk ø på 6.8 km2. Du
kan komme på Byvandring eller gå en tur på en af
øens 4 afmærkede vandreruter og langs stranden
kan man gå på fossiljagt.
Du har også mulighed for at komme på safari til øens
seværdigheder med traktorbussen fra 2012, øens
stolthed, en veterantraktor John Deere 2130 fra 1977 med
55 HK. Traktorbussen tager dig ud i naturen fra syd til
nord, hvor du oplever den storslåede delvis uberørte natur.
Du har desuden mulighed for at plukke dine egne
snapseurter og høre om Agersø i nuet og i fortiden.
Se mere på www.agersoe.nu

Den gamle danske idyl træder for alvor
frem midt på øen i Omø By, der begynder
ved den lille hvidkalkede kirke. Her ligger
gamle smukke bindingsværkshuse
side om side og omkranser det gamle
gadekær.
Byen kan bryste sig af at være
Vestsjællands bedst bevarede bondeby.
På øen kan du tage en tur med
traktorbussen og høre om Omøs historie,
natur og kultur. Der er flere vandreruter.
Ligesom det også er muligt at leje cykler.
Se mere på www.omoe-net.dk
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Konkurrence
Konkurrence om 1 års forbrug af Harboe produkter
(365 enheder 33. cl. dåser, 50. cl. flasker)

UGE 26 OG 27 MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 8-16.
Gæt hvor mange Harboe dåser der er i boxen, vi
trækker lod blandt de rigtige svar, om en præmie på
1 års forbrug af Harboe sodavand og læskedrikke
fredag den 2. juli, og vinderen får direkte besked.
Alle vores P-pladser er reserveret, og vi vil bede jer
om at gå til Harboe, hvis I deltager i konkurrencen.
Harboes bryggeri A/S, Spegerborgvej 34,
Skælskør

VINDEREN OPSLÅS OGSÅ
PÅ VORES FACEBOOK SIDE

Dine oplysninger bruges udelukkende i forbindelse
med konkurrencen og vil ikke efterfølgende blive brugt
til andre formål. Ved din deltagelse giver du samtykke
til at vi må slå dig op på Facebook med navn og
billede, såfremt det er dig der vinder. Ønsker du at
trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os på
58168888 eller post@harboes-bryggeri.dk. Trækker
du dit samtykke tilbage i forbindelse med trækning
af dig som vinder, forbeholder vi os retten til at
trække en ny vinder.

KUN I UGE
26 OG 27

Uge 26
SKÆLSKØR
BYMUSEUM

Åbent tirsdag – fredag
kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.
Torsdag aftenåbent i forbindelse
med vægtersang og byvandring
kl. 19.00 - 22.00. Skælskør Bymuseum
er et lokalmuseum indrettet i en smuk
bindingsværksbygning fra renæssancen. Gå på
opdagelse i udstillingerne om Skælskør og benyt dig
af muligheden for at handle i den gamle købmandsbutik.
Museet viser Skælskørs udvikling som handels-, søfarts- og
fiskerby. Oplev forskellige sider af livet i den gamle købstad
gennem de seneste 100 år.
Algade 2, Skælskør. Fri entre

DANMARKS BUSMUSEUM
ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 10-16.30

Busmuseet er en kulturhistorisk rejse med rutebiler og
busser fra perioden 1903 til år 2000-tallet, indendørs
og udendørs udstillinger, 79 busser m.m. Mulighed for
rundtur i veteranbus.
Fabriksvej 1, Skælskør. Pris: 85 kr.
Børn u/12 år gratis iflg. med voksne
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Uge 26
TIRSDAG DEN 29. JUNI OG TORSDAG DEN 1. JULI
LER-WORKSHOP FOR BØRN – FOLKEMÆNGDEN
I SKÆLSKØR

Kl. 12-17
Workshoppen er åben for alle børn, der har lyst til at afprøve leret og
bidrage til et stort samlet værk, som vi kalder Folkemængden i Skælskør.
På workshoppen kan der deltage op til 6 børn ad gangen. Man kommer,
som man vil indenfor åbningstiden, og aftaler tid med underviseren, hvis der
er fyldt op.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Fri entre.
Værkerne opstilles samlet og vil blive brændt løbende.
D. 14/8 kan man hente sin brændte figur igen efter aftale på adressen
Skovvej 8, 4230 Skælskør tlf. 42 17 77 77

TIRSDAG DEN 29. JUNI - GUIDET TUR PÅ BORREBY
HERREBORG OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør. Pris: 160 kr.
Billetter købes på: www.borrebygods.dk

ONSDAG DEN 30. JUNI
MAGILA MAGISKE SOMMERWORKSHOPS
LANTERNE TIL DE SMUKKE DANSKE SOMMERAFTENER
Kl. 10-13
Ud af naturmaterialet pil skaber
vi en lanterne. Vi bruger
lim/papir/malertape og til
sidst dekorerer vi lanternen.
Medbring lyskæde fra
julen (batteri/elstik)
Undervisere: Anna Lisa
Larsen + Sonja Larsen.
Havnefronten, Skælskør.
Pris: 75 kr.
Billet købes her:
www.magila.art/billetter

TORSDAG DEN 1. JULI
HANDEL LOKALT TORSDAG

Kom og bliv inspireret på Nytorv, besøg vores nye fine hytter og se hvad
der sælges derinde. Der vil bl.a. være salg af lokalt grønt fra Søborggaard
gårdbutik. I løbet af dagen vil der være musik i Algade.
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Uge 26
TORSDAG DEN 1. JULI - GUIDET TUR PÅ BORREBY
HERREBORG OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør. Pris: 160 kr.
Billetter købes på: www.borrebygods.dk

TORSDAG DEN 1. JULI - UDENDØRS KONCERT
MED DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS

Kl. 18.30-20.30
Oplev Livgardens musikkorps i fuld uniform spille kendte numre fra
Livgarden, samt klassisk orkestermusik fra forskellige genrer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør. Pris: 75 kr.
Billetter købes på: www.borrebygods.dk

TORSDAG DEN 1. JULI - BYVANDRING OG VÆGTERSANG

Kl. 19.30-21.00
Kom med rundt til historiske spots og hør, hvad det er, der gør Skælskør
til en særlig by. På turen rundt i Skælskør ad de krumme gader med
pittoreske huse og anseelige købmandsgårde er der også barske historier.
Skælskør har engang været hovedoverfartssted til Fyn og var ret stor tilbage
i middelalderen. Kom tæt på fangekælderen fra 1744 og hør også om
henrettelser på byens galgebakke, Kanehøj.
Skælskør Bymuseum, Algade 2, Skælskør. Pris 50 kr. Børn og unge under
18 år er gratis. Billetter købes på: www.vestmuseum.billetexpressen.dk

TORSDAG DEN 1. JULI - SOMMERDANS PÅ KAJEN

Kl. 19.15-21.30
Foreningen Folkemusik på fattiggården er et musikalsk møde mellem
spillemænd, dansere og alle der bare kan lide musik, sang og dans.
Medbring drikkevarer og andet til eget forbrug.
Det er både sundt og sjovt. Alle kan være med.
Ved Det Røde Pakhus, havnevej 10, Skælskør. Fri entre
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Uge 26
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FREDAG DEN 2. JULI - KERAMIKDREJNING – PRØV AT
DREJE DIN EGEN KOP. FOR BØRN OG UNGE (6-17 ÅR)

Kl. 10-16
Skælskør Design- og billedskole tilbyder drejekursus, hvor man deltager
en ad gangen i ½ time og drejer en ting. Man kan tage sin færdigdrejede
kop med hjem og får anvisninger på, hvordan man selv kan brænde den.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Pris: gratis, men tilmelding.
Info om tilmelding her: www.facebook.com/billedskolen

LØRDAG DEN 3. JULI - MARKEDSDAG PÅ NYTORV

Kl. 10-14
Kom og nyd stemningen på Nytorv, hvor lokale borgere fra Skælskør
sælger brugte ting og sager. Lad dig friste og gør et godt køb i en af de
mange boder og nyd nogle dejlige timer i Skælskør. Du kan også booke en
gratis stand, hvor du kan sælge dine brugte ting og sager. Bord og andet
inventar skal dog selv medbringes.
Få mere info omkring booking af en stand ved at kontakte
Kaiza Interiør, Algade 24, Skælskør, mobil 60 94 43 45

LØRDAG DEN 3. JULI - KREATIVE LØRDAGE I BAGHUSET
Kl. 10-14
Workshops og pop-up design butik. Syning, strikning, sy i læder,
snit sjove figurer mm. Læs mere om workshop og priser på FB,
hvor du også bestiller billetter: www.facebook.com/syvaerk
Sy-Værk, Baghuset Algade 24, Skælskør

LØRDAG DEN 3. JULI
LØRDAGSJAZZ PÅ RESTAURANT SOLSIKKEN
Kl. 11-14
Med Six Foot Stompers.
Havnevej 6, Skælskør. Fri entre

Uge 27
SKÆLSKØR BYMUSEUM

Åbent tirsdag – fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13. Torsdag aftenåbent i
forbindelse med vægtersang og byvandring kl. 19.00 - 22.00. Skælskør
Bymuseum er et lokalmuseum indrettet i en smuk bindingsværksbygning
fra renæssancen. Gå på opdagelse i udstillingerne om Skælskør og benyt
dig af muligheden for at handle i den gamle købmandsbutik. Museet viser
Skælskørs udvikling som handels-, søfarts- og fiskerby. Oplev forskellige
sider af livet i den gamle købstad gennem de seneste 100 år.
Algade 2, Skælskør. Fri entre

DANMARKS BUSMUSEUM

Åbent alle ugens dage kl. 10-16.30
Busmuseet er en kulturhistorisk rejse med rutebiler og busser fra perioden
1903 til år 2000-tallet, indendørs og udendørs udstillinger, 79 busser m.m.
Mulighed for rundtur i veteranbus.
Fabriksvej 1, Skælskør. Pris: 85 kr. Børn u/12 år gratis iflg. med voksne

TIRSDAG DEN 6. OG TORSDAG 8. JULI - LER-WORKSHOP
FOR BØRN – FOLKEMÆNGDEN I SKÆLSKØR

Kl. 12-17
Workshoppen er åben for alle børn, der har lyst til at afprøve leret og
bidrage til et stort samlet værk, som vi kalder Folkemængden i Skælskør.
På workshoppen kan der deltage op til 6 børn ad gangen. Man kommer,
som man vil indenfor åbningstiden, og aftaler tid med underviseren,
hvis der er fyldt op.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Fri entre.
Værkerne opstilles samlet og vil blive brændt løbende.
D. 14/8 kan man hente sin brændte figur igen efter aftale på adressen
Skovvej 8, 4230 Skælskør tlf. 42 17 77 77

TIRSDAG DEN 6. JULI - GUIDET TUR PÅ BORREBY
HERREBORG OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør.
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk
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Uge 27

TORSDAG DEN 8. JULI - GUIDET TUR PÅ BORREBY
HERREBORG OG BORREBY TEATER

ONSDAG DEN 7. JULI
MAGILA MAGISKE
SOMMERWORKSHOPS
LÆR AT LAVE KUNSTFÆRDIGE
FORUNDERLIGE FUGLE

TORSDAG DEN 8. JULI
KONCERT MED
HISTORIEFORTÆLLER
OG HARPENIST NISS STRICKER

Kl. 10-13
Vi bruger avispapir, malertape og ståltråd.
De dekoreres med flot papir og fine stoffer. Workshopleder:
Nina Drebholdt Olsen + yderligere en underviser.
Havnefronten, Skælskør. Pris: 75 kr.
Billet købes her: www.magila.art/billetter

TORSDAG DEN 8. JULI - HANDEL LOKALT TORSDAG

Kom og bliv inspireret på Nytorv, besøg vores nye fine hytter og se hvad
der sælges derinde. Der vil bl.a. være salg af lokalt grønt fra Søborggaard
gårdbutik. I løbet af dagen vil der være musik i Algade.

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk

Kl. 14
Historiefortæller og harpenist Niss Stricker
tager sit publikum med på en musikalsk
rejse akkompagneret af keltisk harpe og
sang ind i sjælens eventyrland, hvor håbet
vokser som en slyngplante mellem
svundne tiders sagn og fortællinger.
Omø Kirke, Omø Havnevej 7, Omø
Fri entre

14

Uge 27
TORSDAG DEN 8. JULI - BYVANDRING OG VÆGTERSANG

Kl. 19.30-21.00
Kom med rundt til historiske spots og hør, hvad det er, der gør Skælskør
til en særlig by. På turen rundt i Skælskør ad de krumme gader med
pittoreske huse og anseelige købmandsgårde er der også barske historier.
Skælskør har engang været hovedoverfartssted til Fyn og var ret stor tilbage
i middelalderen. Kom tæt på fangekælderen fra 1744 og hør også om
henrettelser på byens galgebakke, Kanehøj.
Skælskør Bymuseum, Algade 2, Skælskør. Pris 50 kr. Børn og unge under
18 år er gratis. Billetter købes på: www.vestmuseum.billetexpressen.dk

FREDAG DEN 9. JULI
KERAMIKDREJNING – PRØV AT DREJE DIN EGEN KOP
FOR BØRN OG UNGE (6-17 ÅR)

Kl. 10-16
Skælskør Design- og billedskole tilbyder drejekursus, hvor man deltager
en ad gangen i ½ time og drejer en ting. Man kan tage sin færdigdrejede
kop med hjem og får anvisninger på, hvordan man selv kan brænde den.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Pris: gratis, men tilmelding.
Info om tilmelding her: www.facebook.com/billedskolen

LØRDAG DEN 10. JULI
MARKEDSDAG PÅ NYTORV

Kl. 10-14
Kom og nyd stemningen på Nytorv, hvor lokale borgere fra Skælskør sælger
brugte ting og sager. Lad dig friste og gør et godt køb i en af de mange
boder og nyd nogle dejlige timer i Skælskør. Du kan også booke en gratis
stand, hvor du kan sælge dine brugte ting og sager. Bord og andet inventar
skal dog selv medbringes.
Få mere info omkring booking af en stand ved at kontakte
Kaiza Interiør, Algade 24, Skælskør, mobil 60 94 43 45

LØRDAG DEN 10. JULI
KREATIVE LØRDAGE I BAGHUSET

Kl. 10-14
Workshops og pop-up design butik.
Syning, strikning, sy i læder, snit sjove figurer mm. Læs mere om workshop
og priser på FB, hvor du også bestiller billetter: www.facebook.com/syvaerk
Sy-Værk, Baghuset Algade 24, Skælskør

LØRDAG DEN 10. JULI
LØRDAGSJAZZ PÅ RESTAURANT SOLSIKKEN
Kl. 11-14
Med Basement Jazzband
Havnevej 6, Skælskør. Fri entre
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Uge 28
SKÆLSKØR BYMUSEUM

Åbent tirsdag – fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.
Torsdag aftenåbent i forbindelse med vægtersang og byvandring kl.
19.00 - 22.00. Skælskør Bymuseum er et lokalmuseum indrettet i en smuk
bindingsværksbygning fra renæssancen. Gå på opdagelse i udstillingerne
om Skælskør og benyt dig af muligheden for at handle i den gamle
købmandsbutik. Museet viser Skælskørs udvikling som handels-, søfartsog fiskerby. Oplev forskellige sider af livet i den gamle købstad gennem de
seneste 100 år.
Algade 2, Skælskør. Fri entre

DANMARKS BUSMUSEUM

Åbent alle ugens dage kl. 10-16.30
Busmuseet er en kulturhistorisk rejse med rutebiler og busser fra perioden
1903 til år 2000-tallet, indendørs og udendørs udstillinger, 79 busser m.m.
Mulighed for rundtur i veteranbus.
Fabriksvej 1, Skælskør. Pris: 85 kr. Børn u/12 år gratis iflg. med voksne

MANDAG DEN 12. JULI
MAGILA MAGISKE
SOMMERWORKSHOPS
BYG DIT EGET SKIB

Kl. 10-13
Vi laver skibe af pil, pinde og
drivtømmer. Vi bruger malertape,
lim og papir. De hænges op i en
snor og ser flotte ud.
Workshopleder: Else Lund
+ yderligere en underviser.
Havnefronten, Skælskør.
Pris: 75 kr. Billet købes her:
www.magila.art/billetter

TIRSDAG DEN 13. JULI
GUIDET TUR PÅ BORREBY
HERREBORG OG
BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie,
tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk

16

Uge 28
ONSDAG DEN 14. JULI - KERAMIKFESTIVAL

Kl. 10-18
Kom til Keramikfestival og oplev mere end 65 udstillende keramikere
på havnen i Skælskør. Deltag i workshops, se udstillinger og oplev live
demonstration af drejning. Der er rig mulighed for at få masser af tiltrængt
vitamin K - keramik, kunst og kultur. Alle Covid19 restriktioner overholdes,
så vi kan få en tryg og sikker Keramikfestival. Læs mere om sikkerheden
på hjemmesiden. Book billetter til årets Keramikfestival på:
www.keramikfestival.dk.
Vestergade 4, Skælskør: Område 1
Havnevej, Skælskør: Område 2

TORSDAG DEN 15. JULI
HANDEL LOKALT TORSDAG

Kom og bliv inspireret på Nytorv, besøg vores nye fine hytter og se hvad
der sælges derinde. Der vil bl.a. være salg af lokalt grønt fra Søborggaard
gårdbutik. I løbet af dagen vil der være musik i Algade.

TORSDAG DEN 15. JULI
GUIDET TUR PÅ BORREBY HERREBORG OG BORREBY
TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk
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Uge 28
TORSDAG DEN 15. JULI
BYVANDRING OG VÆGTERSANG

Kl. 19.30-21.00
Kom med rundt til historiske spots og hør, hvad det er, der gør Skælskør
til en særlig by. På turen rundt i Skælskør ad de krumme gader med
pittoreske huse og anseelige købmandsgårde er der også barske historier.
Skælskør har engang været hovedoverfartssted til Fyn og var ret stor tilbage
i middelalderen. Kom tæt på fangekælderen fra 1744 og hør også om
henrettelser på byens galgebakke, Kanehøj.
Skælskør Bymuseum, Algade 2, Skælskør. Pris 50 kr. Børn og unge under
18 år er gratis. Billetter købes på: www.vestmuseum.billetexpressen.dk

TORSDAG DEN 15. JULI
SOMMERDANS PÅ KAJEN

Kl. 19.15-21.30
Foreningen Folkemusik på fattiggården er et musikalsk møde mellem
spillemænd, dansere og alle der bare kan lide musik, sang og dans.
Medbring drikkevarer og andet til eget forbrug.
Det er både sundt og sjovt. Alle kan være med.
Ved Det Røde Pakhus, havnevej 10, Skælskør. Fri entre

LØRDAG DEN 17. JULI
MARKEDSDAG PÅ NYTORV

Kl. 10-14
Kom og nyd stemningen på Nytorv, hvor lokale borgere fra Skælskør sælger
brugte ting og sager. Lad dig friste og gør et godt køb i en af de mange
boder og nyd nogle dejlige timer i Skælskør. Du kan også booke en gratis
stand, hvor du kan sælge dine brugte ting og sager. Bord og andet inventar
skal dog selv medbringes.
Få mere info omkring booking af en stand ved at kontakte Kaiza Interiør,
Algade 24, Skælskør, mobil 60 94 43 45
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Uge 28
LØRDAG DEN 17. JULI
KREATIVE LØRDAGE I BAGHUSET

Kl. 10-14
Workshops og pop-up design butik. Syning, strikning, sy i læder, snit sjove
figurer mm. Læs mere om workshop og priser på FB, hvor du også bestiller
billetter: www.facebook.com/syvaerk
Sy-Værk, Baghuset Algade 24, Skælskør

LØRDAG DEN 17. JULI
LØRDAGSJAZZ PÅ RESTAURANT SOLSIKKEN

LØRDAG DEN 17. JULI
VISENS SKIBS 20 ÅRS JUBILÆUMSTOGT

Kl. 20
Visens Skibs fribyttere har optimistisk planlagt at lægge fra land i 2021 og
give koncert i den blå time i humoristisk sam- og modspil med hinanden og
ikke mindst med tilhørerne. Medbring masser af godt humør og sangglæde
og evt. også stole mv. Visens Skib er både en forening og det patenterede
varemærke for et underholdende kulturpolitisk fremstød i form af en
sommerturné med gratis koncerter af høj kvalitet, som foregår på forskellige
havne i de indre danske farvande. Visens Skibs koncerter har til formål at
fremme kærligheden til og brugen af vores fælles danske og folkelige viseog sangskat.
Det Røde Pakhus, Havnevej 10, Skælskør. Fri entre

Kl. 11-14
Med Swing Strew.
Havnevej 6, Skælskør. Fri entre

LØRDAG DEN 17. JULI
KANONOPLEVELSE STIGSNÆS KYSTBATTERI

Kl. 15-17
Siden kanonerne for første gang lød over Stigsnæs
Kystbatteri efter 200 års stilhed, er det blevet lidt af et
tilløbsstykke, når de bliver skudt af. De tre gamle kanoner fra
Englandskrigen affyrer salutter af kystartillerister i originale uniformer.
Fortælling om krigen 1808-14 og betydningen for lokalbefolkningen.
Stigsnæs landevej 600, Skælskør. Fri entre
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Uge 29
SKÆLSKØR BYMUSEUM

Åbent tirsdag – fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.
Torsdag aftenåbent i forbindelse med vægtersang og byvandring kl.
19.00 - 22.00. Skælskør Bymuseum er et lokalmuseum indrettet i en smuk
bindingsværksbygning fra renæssancen. Gå på opdagelse i udstillingerne
om Skælskør og benyt dig af muligheden for at handle i den gamle
købmandsbutik. Museet viser Skælskørs udvikling som handels-, søfartsog fiskerby. Oplev forskellige sider af livet i den gamle købstad gennem de
seneste 100 år.
Algade 2, Skælskør. Fri entre

TIRSDAG DEN 20. OG TORSDAG 22. JULI
LER-WORKSHOP FOR BØRN – FOLKEMÆNGDEN
I SKÆLSKØR

Kl. 12-17
Workshoppen er åben for alle børn, der har lyst til at afprøve leret og
bidrage til et stort samlet værk, som vi kalder Folkemængden i Skælskør.
På workshoppen kan der deltage op til 6 børn ad gangen. Man kommer,
som man vil indenfor åbningstiden, og aftaler tid med underviseren,
hvis der er fyldt op.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Fri entre.
Værkerne opstilles samlet og vil blive brændt løbende.
D. 14/8 kan man hente sin brændte figur igen efter aftale på adressen
Skovvej 8, 4230 Skælskør tlf. 42 17 77 77

DANMARKS BUSMUSEUM

Åbent alle ugens dage kl. 10-16.30
Busmuseet er en kulturhistorisk rejse med rutebiler og busser fra
perioden 1903 til år 2000-tallet, indendørs og udendørs udstillinger,
79 busser m.m. Mulighed for rundtur i veteranbus.
Fabriksvej 1, Skælskør. Pris: 85 kr. Børn u/12 år gratis iflg. med voksne

TIRSDAG DEN 20. JULI
GUIDET TUR PÅ BORREBY HERREBORG
OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk

ONSDAG DEN 21. JULI
MAGILA MAGISKE
SOMMERWORKSHOPS
PAPSKULPTUR OG
- FIGUR WORKSHOP

Kl. 10-13
Vi sender store mængder
pap på genbrugspladsen, det
er godt. Men pap er også et dejligt formgivningsmateriale.
Du får en figur eller lille skulptur med hjem fra denne workshop.
Workshopleder: Susan Albertsen + yderligere en underviser.
Havnefronten, Skælskør. Pris: 75 kr.
Billet købes her: www.magila.art/billetter
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Uge 29
TORSDAG DEN 22. JULI
HANDEL LOKALT TORSDAG

Kom og bliv inspireret på Nytorv, besøg vores nye fine hytter og se
hvad der sælges derinde. Der vil bl.a. være salg af lokalt grønt fra
Søborggaard gårdbutik. I løbet af dagen vil der være musik i Algade.

TORSDAG DEN 22. JULI
GUIDET TUR PÅ BORREBY HERREBORG
OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk

TORSDAG DEN 22. JULI
BYVANDRING OG VÆGTERSANG

Kl. 19.30-21.00
Kom med rundt til historiske spots og hør, hvad det er, der gør Skælskør
til en særlig by. På turen rundt i Skælskør ad de krumme gader med
pittoreske huse og anseelige købmandsgårde er der også barske historier.
Skælskør har engang været hovedoverfartssted til Fyn og var ret stor tilbage
i middelalderen. Kom tæt på fangekælderen fra 1744 og hør også om
henrettelser på byens galgebakke, Kanehøj.
Skælskør Bymuseum, Algade 2, Skælskør. Pris 50 kr. Børn og unge under
18 år er gratis. Billetter købes på: www.vestmuseum.billetexpressen.dk

FREDAG DEN 23. JULI
KERAMIKDREJNING – PRØV AT DREJE DIN EGEN KOP
FOR BØRN OG UNGE (6-17 ÅR)

Kl. 10-16
Skælskør Design- og billedskole tilbyder drejekursus, hvor man deltager en
ad gangen i ½ time og drejer en ting. Man kan tage sin færdigdrejede kop
med hjem og får anvisninger på, hvordan man selv kan brænde den.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Pris: gratis, men tilmelding.
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Uge 29
FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG
DEN 23.-24.-25. JULI - OMØ KULTURDAGE

Kl. 9.30-24.00 alle dage
Igen i år afholdes der OMØ Kulturdage. Efter et år med Corona, isolation,
afstandskrav, tests og vaccinationer har vi valgt at sætte fokus på et
enklere liv med udgangspunkt i den særlige bæredygtige Ø-kultur, der bl.a.
findes på Omø. Igen i år har vi de kendte populære 3-dages-workshops
med GONG, Psykomotorik og Afspænding, og Kor med krop og rytme.
Derforuden vil vi gerne, under temaet ”OMØ FOREVER” vise, hvordan
vi forsøger at værne om vores ø. For os betyder ”Bæredygtig ø-kultur”
nemlig ganske enkelt: at Omø skal bestå, bevares, være her vedvarende,
vedholdende, på en holdbar måde, uendeligt … FOREVER !
TORSDAG hylder vi de nye lokale tiltag på øen fx den nyligt opførte
mobilmast (40 meter høj!) der skal forbedre telefonforbindelserne
til og fra øen, og lige ved siden af ligger Omø Vandværk, der står overfor
endnu en ny vandboring for at have rent vand nok til øens beboere. Men
man behøver ikke kun at drikke vand, for OMØ Bryghus laver ølsmagning
igen i år med deres nyeste bryg, og hvis hjernen også skal fodres, så er der
også foredrag om filosoffens ø-politiske pejlepunkter. Aftenens musiknavn
er Marie Carmen Koppel, hvilket lover musikalitet og kvalitet på internationalt
niveau. Det er gospel/soul, der går lige i hjertet.
FREDAG står den på FN’s Verdensmål og et besøg i Tiny House, hvis det
altså ikke lige er Birgittes Heste der stjæler opmærksomheden. Du kan også
få jord under neglene når der skal anlægges Alterbords-bed ved Omø Kirke,
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Uge 29
eller få rørt din dovne krop med en omgang Karate. Om aftenen er det
Poplic Service, der spiller hit på hit som alle kan synge med på, og ja også
danse til, hvis det skulle være. Glæd jer, de er gode!
LØRDAG kan du se Falkoner-show, lave natursæbe, gå til genbrugsmodeshow, eller på samtalecafe, hvor vi sætter ø-klimaet til diskussion. Om
aftenen lukker og slukker Tamra Rosanes OMØ Kulturdage med sin trio, og
så er der lagt i ovnen til en god omgang Country!
Bemærk at programmet fortsat udvikler sig, og at det kan ses i sin endelige
udgave på www.omoekulturdage.dk fra begyndelsen af juni 2021. Samme
sted findes link til køb af billetter.
OMØ Kulturdage afholdes udendørs i området tæt ved Forsamlingshuset hvis ikke andet er anført - i Husmandsstræde 16, 4245 Omø. Som en sidste
lille service, skal det også nævnes, at det nu er muligt at blive corona-testet
på Omø, hvilket i øvrigt er et krav for at kunne deltage.

LØRDAG DEN 24. JULI - MARKEDSDAG PÅ NYTORV
Kl. 10-14
Kom og nyd stemningen på Nytorv, hvor lokale
borgere fra Skælskør sælger brugte ting og
sager. Lad dig friste og gør et godt køb i en af
de mange boder og nyd nogle dejlige timer
i Skælskør. Du kan også booke en gratis
stand, hvor du kan sælge dine brugte ting og
sager. Bord og andet inventar skal dog selv
medbringes.
Få mere info omkring booking af en stand ved at
kontakte Kaiza Interiør, Algade 24, Skælskør,
mobil 60 94 43 45

LØRDAG DEN 24. JULI
KREATIVE LØRDAGE
I BAGHUSET

Kl. 10-14
Workshops og pop-up design butik. Syning,
strikning, sy i læder, snit sjove figurer mm.
Læs mere om workshop og priser på FB, hvor du
også bestiller billetter: www.facebook.com/syvaerk
Sy-Værk, Baghuset Algade 24, Skælskør

LØRDAG DEN 24. JULI
LØRDAGSJAZZ PÅ RESTAURANT SOLSIKKEN
Kl. 11-14
Med Doc Houlind Revival All Stars.
Havnevej 6, Skælskør. Fri entre.
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Uge 30
SKÆLSKØR BYMUSEUM

Åbent tirsdag – fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.
Torsdag aftenåbent i forbindelse med vægtersang og byvandring kl.
19.00 - 22.00. Skælskør Bymuseum er et lokalmuseum indrettet i en smuk
bindingsværksbygning fra renæssancen. Gå på opdagelse i udstillingerne
om Skælskør og benyt dig af muligheden for at handle i den gamle
købmandsbutik. Museet viser Skælskørs udvikling som handels-, søfartsog fiskerby. Oplev forskellige sider af livet i den gamle købstad gennem de
seneste 100 år.
Algade 2, Skælskør. Fri entre

DANMARKS BUSMUSEUM

Åbent alle ugens dage kl. 10-16.30
Busmuseet er en kulturhistorisk rejse med rutebiler og busser fra perioden
1903 til år 2000-tallet, indendørs og udendørs udstillinger, 79 busser m.m.
Mulighed for rundtur i veteranbus.
Fabriksvej 1, Skælskør. Pris: 85 kr. Børn u/12 år gratis iflg. med voksne

TIRSDAG DEN 27. OG TORSDAG 29. JULI
LER-WORKSHOP FOR BØRN – FOLKEMÆNGDEN
I SKÆLSKØR

Kl. 12-17
Workshoppen er åben for alle børn, der har lyst til at afprøve leret og
bidrage til et stort samlet værk, som vi kalder Folkemængden i Skælskør.
På workshoppen kan der deltage op til 6 børn ad gangen. Man kommer,
som man vil indenfor åbningstiden, og aftaler tid med underviseren,
hvis der er fyldt op.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Fri entre.
Værkerne opstilles samlet og vil blive brændt løbende.
D. 14/8 kan man hente sin brændte figur igen efter aftale på adressen
Skovvej 8, 4230 Skælskør tlf. 42 17 77 77

TIRSDAG DEN 27. JULI - GUIDET TUR PÅ
BORREBY HERREBORG OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr. Billetter købes på: www.borrebygods.dk
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Uge 30
ONSDAG DEN 28. JULI MAGILA MAGISKE SOMMERWORKSHOPS
LAV FANTASIFULDE FISK

Kl. 10-13
Vi laver fisk af pil. Vi bruger malertape, lim og madpapir. Til sidst dekorerer
vi fiskene med farvet papir og muslingeskaller.
Workshopleder: Else Lund + yderligere en underviser.
Havnefronten, Skælskør. Pris: 75 kr. Billet købes her:
www.magila.art/billetter

TORSDAG DEN 29. JULI - BYVANDRING OG VÆGTERSANG

Kl. 19.30-21.00
Kom med rundt til historiske spots og hør, hvad det er, der gør Skælskør
til en særlig by. På turen rundt i Skælskør ad de krumme gader med
pittoreske huse og anseelige købmandsgårde er der også barske historier.
Skælskør har engang været hovedoverfartssted til Fyn og var ret stor tilbage
i middelalderen. Kom tæt på fangekælderen fra 1744 og hør også om
henrettelser på byens galgebakke, Kanehøj.
Skælskør Bymuseum, Algade 2, Skælskør. Pris 50 kr. Børn og unge under
18 år er gratis. Billetter købes på: www.vestmuseum.billetexpressen.dk

TORSDAG DEN 29. JULI
HANDEL LOKALT TORSDAG

Kom og bliv inspireret på Nytorv, besøg vores nye fine hytter og
se hvad der sælges derinde. Der vil bl.a. være salg af lokalt grønt fra
Søborggaard gårdbutik. I løbet af dagen vil der være musik i Algade.

TORSDAG DEN 29. JULI
GUIDET TUR PÅ BORREBY HERREBORG
OG BORREBY TEATER

Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv, historie, tidligere beboere og smukke rammer.
Borreby Herreborg, Borrebyvej 41, Skælskør. Pris: 160 kr.
Billetter købes på: www.borrebygods.dk
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Uge 30
TORSDAG DEN 29. JULI
SOMMERDANS PÅ KAJEN

Kl. 19.15-21.30
Foreningen Folkemusik på fattiggården er et musikalsk møde mellem
spillemænd, dansere og alle der bare kan lide musik, sang og dans.
Medbring drikkevarer og andet til eget forbrug.
Det er både sundt og sjovt. Alle kan være med.
Ved Det Røde Pakhus, havnevej 10, Skælskør. Fri entre

FREDAG DEN 30. JULI
KERAMIKDREJNING – PRØV AT DREJE DIN
EGEN KOP - FOR BØRN OG UNGE (6-17 ÅR)

Kl. 10-16
Skælskør Design- og billedskole tilbyder drejekursus, hvor man deltager en
ad gangen i ½ time og drejer en ting. Man kan tage sin færdigdrejede kop
med hjem og får anvisninger på, hvordan man selv kan brænde den.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Pris: gratis, men tilmelding.
Info om tilmelding her: www.facebook.com/billedskolen

LØRDAG DEN 31. JULI
SKÆLSKØR BØRNEFUGLESKYDNING – LØRDAGSEVENT

Kl. 10-13
Vi laver boder hvor man kan prøve ting. Det vil koste et beskedent beløb.
Vi samler penge ind til Skælskør Børnefugleskydning. Man kan købe
kaffe og kage, slush ice og popcorn, fotografering ved guldkareten,
vi leger gamle lege m.m.
Svanetorvet Skælskør
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Uge 30
LØRDAG DEN 31. JULI
MARKEDSDAG PÅ NYTORV

LØRDAG DEN 31. JULI
LØRDAGSJAZZ PÅ RESTAURANT SOLSIKKEN
Kl. 11-14
Med Basement Jazzband.
Havnevej 6, Skælskør. Fri entre

Kl. 10-14
Kom og nyd stemningen på Nytorv, hvor lokale borgere fra Skælskør
sælger brugte ting og sager. Lad dig friste og gør et godt køb i en af de
mange boder og nyd nogle dejlige timer i Skælskør. Du kan også booke
en gratis stand, hvor du kan sælge dine brugte ting og sager. Bord og
andet inventar skal dog selv medbringes.
Få mere info omkring booking af en stand ved at kontakte Kaiza Interiør,
Algade 24, Skælskør, mobil 60 94 43 45.

LØRDAG DEN 31. JULI
KREATIVE LØRDAGE I BAGHUSET

Kl. 10-14
Workshops og pop-up design butik. Syning, strikning,
sy i læder, snit sjove figurer mm. Læs mere om
workshop og priser på FB, hvor du også bestiller
billetter: www.facebook.com/syvaerk
Sy-Værk, Baghuset Algade 24, Skælskør
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Uge 31
SKÆLSKØR BYMUSEUM

Åbent tirsdag – fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13
Torsdag aftenåbent i forbindelse med vægtersang og byvandring
kl. 19.00 - 22.00. Skælskør Bymuseum er et lokalmuseum indrettet
i en smuk bindingsværksbygning fra renæssancen. Gå på opdagelse
i udstillingerne om Skælskør og benyt dig af muligheden for at handle
i den gamle købmandsbutik. Museet viser Skælskørs udvikling som
handels-, søfarts- og fiskerby. Oplev forskellige sider af livet i
den gamle købstad gennem de seneste 100 år.
Algade 2, Skælskør. Fri entre

DANMARKS BUSMUSEUM

Åbent alle ugens dage kl. 10-16.30
Busmuseet er en kulturhistorisk rejse med rutebiler og busser
fra perioden 1903 til år 2000-tallet, indendørs og udendørs
udstillinger, 79 busser m.m. Mulighed for rundtur i veteranbus.
Fabriksvej 1, Skælskør. Pris: 85 kr. Børn u/12 år gratis iflg. med voksne

TIRSDAG DEN 3. OG TORSDAG 5. AUGUST
LER-WORKSHOP FOR BØRN – FOLKEMÆNGDEN I
SKÆLSKØR

Kl. 12-17
Workshoppen er åben for alle børn, der har lyst til at afprøve leret og
bidrage til et stort samlet værk, som vi kalder Folkemængden i Skælskør. På
workshoppen kan der deltage op til 6 børn ad gangen. Man kommer, som
man vil indenfor åbningstiden, og aftaler tid med underviseren, hvis der er
fyldt op.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Fri entre.
Værkerne opstilles samlet og vil blive brændt løbende. D. 14/8 kan man
hente sin brændte figur igen efter aftale på adressen Skovvej 8, 4230
Skælskør tlf. 42 17 77 77

TIRSDAG DEN 3. AUGUST
GUIDET TUR PÅ BORREBY
HERREBORG OG
BORREBY TEATER
Kl. 13.00-14.30
Oplev Borrebys kulturarv,
historie, tidligere beboere
og smukke rammer.
Borreby Herreborg,
Borrebyvej 41, Skælskør
Pris: 160 kr.
Billetter købes på:
www.borrebygods.dk

28

Uge 31
ONSDAG DEN 4. AUGUST - MAGILA MAGISKE
SOMMERWORKSHOPS MASKEWORKSHOP

Kl. 10-13
Vi sender store mængder pap på genbrugspladsen, det er godt. Men pap er
også et dejligt formgivningsmateriale. Du får en maske med hjem fra denne
workshop. Workshopleder: Susan Albertsen + yderligere en underviser.
Havnefronten, Skælskør. Pris: 75 kr.
Billet købes her: www.magila.art/billetter

TORSDAG DEN 5. AUGUST
HANDEL LOKALT TORSDAG

Kom og bliv inspireret på Nytorv, besøg vores nye fine hytter og se hvad
der sælges derinde. Der vil bl.a. være salg af lokalt grønt fra Søborggaard
gårdbutik. I løbet af dagen vil der være musik i Algade.

TORSDAG DEN 5. AUGUST
BYVANDRING OG VÆGTERSANG

Kl. 19.30-21.00
Kom med rundt til historiske spots og hør, hvad det er, der gør Skælskør
til en særlig by. På turen rundt i Skælskør ad de krumme gader med
pittoreske huse og anseelige købmandsgårde er der også barske historier.
Skælskør har engang været hovedoverfartssted til Fyn og var ret stor tilbage
i middelalderen. Kom tæt på fangekælderen fra 1744 og hør også om
henrettelser på byens galgebakke, Kanehøj.
Skælskør Bymuseum, Algade 2, Skælskør Pris 50 kr. Børn og unge under
18 år er gratis. Billetter købes på: www.vestmuseum.billetexpressen.dk

FREDAG DEN 6. AUGUST
KERAMIKDREJNING – PRØV AT DREJE DIN
EGEN KOP FOR BØRN OG UNGE (6-17 ÅR)

Kl. 10-16
Skælskør Design- og billedskole tilbyder drejekursus, hvor man deltager en
ad gangen i ½ time og drejer en ting. Man kan tage sin færdigdrejede kop
med hjem og får anvisninger på, hvordan man selv kan brænde den.
Rådhuset på Gammeltorv, Skælskør. Pris: gratis, men tilmelding.
Info om tilmelding her: www.facebook.com/billedskolen
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Uge 31
LØRDAG DEN 7. AUGUST
BØRNENES DAG

Kl. 10-14
Kom til børnenes dag i Skælskør, altid den første lørdag i august
måned. Kom, hyg, leg og oplev - Det er kun din fantasi der
sætter dine begrænsninger.
Algade, Skælskør. Fri entre

LØRDAG DEN 7. AUGUST
MARKEDSDAG PÅ NYTORV

Kl. 10-14
Kom og nyd stemningen på Nytorv, hvor lokale borgere fra Skælskør sælger
brugte ting og sager. Lad dig friste og gør et godt køb i en af de mange
boder og nyd nogle dejlige timer i Skælskør. Du kan også booke en gratis
stand, hvor du kan sælge dine brugte ting og sager. Bord og andet inventar
skal dog selv medbringes.
Få mere info omkring booking af en stand ved at kontakte Kaiza Interiør,
Algade 24, Skælskør, mobil 60 94 43 45

LØRDAG DEN 7. AUGUST
KREATIVE LØRDAGE I BAGHUSET

Kl. 10-14
Workshops og pop-up design butik. Syning, strikning, sy i læder, snit sjove
figurer mm. Læs mere om workshop og priser på FB, hvor du også bestiller
billetter: www.facebook.com/syvaerk
Sy-Værk, Baghuset Algade 24, Skælskør

LØRDAG DEN 7. AUGUST
LØRDAGSJAZZ PÅ RESTAURANT SOLSIKKEN
Kl. 11-14
Med Swing Strew
Havnevej 6, Skælskør. Fri entre
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Uge 31
LØRDAG DEN 7. AUGUST
KANONOPLEVELSE STIGSNÆS KYSTBATTERI

Kl. 15-17
Siden kanonerne for første gang lød over Stigsnæs Kystbatteri
efter 200 års stilhed, er det blevet lidt af et tilløbsstykke, når
de bliver skudt af. De tre gamle kanoner fra Englandskrigen
affyrer salutter af kystartillerister i originale uniformer.
Fortælling om krigen 1808-14 og betydningen
for lokalbefolkningen.
Stigsnæs landevej 600, Skælskør. Fri entre

LØRDAG DEN 7. AUGUST
KONCERT MED OMØ KIRKES
ORGANIST PELLE NYHUUS

Omø kirkes organist Pelle Nyhuus giver
koncert på orgel og klaver.
Omø kirke, Omø Havnevej 7, Omø.
Fri entre

31

N
VA

EM ÆRK

E
T

UGE 26-31

S

Sponsorer

Miljømærket tryksag
5041 0546

Skælskør Turistforening
Algade 11 · 4230 Skælskør · info@bykontoret.dk
www.bykontoret.dk

2021

Layout: Hass Olsen A/S

SKÆLSKØR

FAMILIEFESTIVAL

