
Boltinggård Gods:               
  Tirsdag d. 14. september kl. 14.00 

Tilmelding 6226 2424 eller 203 204 24 senest d.10.september! 
Vi mødes på p-pladsen ved godset,         

                                      Pris pr. deltager kr. 50,-  (afregnes ved ankomst) 
 
En medarbejder byder velkommen og orienterer om god-
set og dets aktiviteter, mens vi drikker kaffe og spiser 
kage, som indgår i prisen. 
 

Efter kaffen er der rundgang og indholdet afhænger helt 
af de aktiviteter, der aktuelt er i gang. Godset har gang i 
mange forskellige aktiviteter, og et af de seneste skud på 
stammen er samarbejdet med FilmFyn og Zen-tropa, 
der har oprettet deres fynske afdeling for filmoptagelser 
her på godset. Vi kan håbe på, at der denne dag finder 
filmoptagelser sted, men ellers skal vi bl.a. se det righol-
dige udvalg af kostumer.   
 

Boltinggaard huser Skandinaviens største originale perio-
diske samling af kostumer fra slut 1700-tallet frem til 
1990'erne, primært til film. Boltinggaards kostumeudlej-
ning er indrettet i en 1.000 m2 stor totalt renoveret hal, 
der tidligere fungerede som godset fårestald. Den origi-
nale samling er blevet til af den prisbelønnede kostumier, 
Manon Rasmussen, der har 15 Robert priser.  

 Boltinggaard blev først omtalt i slutningen af 1500-
tallet.Gården var tidligere ejet af en af bagmændene i 
kuppet mod Struense i 1772. Den første hovedbygning 
på Boltinggaard var et grundmuret hus opført af Christian 
Thott omkring 1610. Den nuværende hovedbygning blev 
opført i 1854.  
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Sommerprogram 
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12. maj: Nattergaletur, en dejlig gåtur i Syltemae Ådal 

19. august: Med Svelmø i sigte  - en perle i Ø-havet  

14. september: Boltinggård m/historiske filmkostymer 



Lokalhistorisk Forening holder traditionerne i hævd.  

Bunkermuseet er for nuværende ikke i stand til at gennemføre 

årets traditionelle sammenkomst d. 4. maj. Såfremt der bliver en mulig-
hed for  at mødes, annonceres det i dagspressen.        (Åge Sækmose) 

 
Nattergaletur - d. 12. maj 
vil vanen tro stadig være at høre i Sylte-
mae Ådal. Vi hører den, men ser den ikke, 
Nattergalen. Det er en sky fugl, men dens 
sang er fortryllende. 
 
En vandretur i  den skønne Ådal, og med 
fornuftigt fodtøj, er altid en oplevelse værd  
især efter en lang og trist coronavinter! 

 
Mødested: Parkeringspladsen 
overfor Langegyde 50 kl. 19.00   
Vi slutter turen og nyder en forfriskning på 

P-pladsen. 
VEL MØDT 

 

De øvrige arrangementer forventer vi at kunne gennemføre i 

h.t. friere coronaregler. Se vores hjemmeside før tilmeldinger.  

Med SVELMØ i sigte   
Torsdag d. 19. august kl. 9.45 

Mødested: Stranden  for enden af Østergyden, mellem Nab og Nakkebølle. 
Pris pr. deltager kr. 100,- (afregnes ved ankomst) 

Tilmelding 6226 2424 eller 203 204 24 senest d.15. august Bemærk kun 40 pers. 
Svelmø betegnes i turistbrochurer som DET SYDFYNSKE ØHAVS HEMMELIGE Ø. 
Og med rette, for man kommer ikke hertil ad broer eller asfalterede veje, men kun med tilla-
delse fra ejer Jan Villebro. Til gengæld har Jan erhvervet sig en traktorvogn med bænke til 
40 personer, som ad søvejen ved ebbetid transporterer besøgende til denne ”oversete” syd-
fynske ø. Jan Villebro og hans Gårdhund er guider på en 3,5 km vandretur rig på oplevelser 
og krydret med anekdoter. Turen slutter ved den overdækkede terrasse til en sommerbolig.     

Her serveres: 

Grillet fladfisk med nye kartofler og persillesovs  
(Drikkevarer: Øl, vand, kaffe  og vin købes til fornuftige priser.) 

 

Og hvad venter der så de besøgende på denne oversete ø?.        
Fra land  køres 500 meter ad ebbevejen til Lille Svelmø, som er en 
1,5 km lang smal tange, hvor tusindvis af fugle samles om vinte-
ren. Og videre på turen til Store Svelmø. - Øen er ubeboet, men 
med 2 sommerhuse til udlejning.  Om sommeren afgræsser kød-
kvæg arealerne og er med til at skabe biodiversitet for både flora 
og fauna, som i rigt mål har gode betingelser på Svelmø. Både Di-
gesvalen og Isfuglen ses på øen. -  Selv de kongelige har aflagt 
øen et besøg.  Da Kongeskibet med Margrethe og Henrik ombord 
ankrede op i farvandet ud for Svelmø, blev ”Chaluppen” sat i søen, 
og Svelmøs rigdom på natur blev nydt i fulde drag. 


