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ODENSE KOGER

OVER 270 EVENTS
MERE END 250 ER GRATIS

KØB BILLETTER OG SE 
HELE PROGRAMMET PÅ
HCAFESTIVALS.DK

TEATER
UVENTET
FORTÆLLINGER
MAGISK
KONCERTER
LYSSHOW
KUNST
UDSTILLINGER

WORKSHOPS
EVENTYR
STREET ART
ROLLESPIL
SHOW
OPLÆSNING
OVERRASKET
FILM

PAPIRKLIP
FOREDRAG
GØGL
GADETEATER
OPTOG
LEG
KABARET
KULTUR

CHRIS MINH DOKY
& SINNE EEG 22. august

Dobbelt-
koncert
240,- inkl. gebyr

SHAKA LOVELESS
& DJÄMES BRAUN
21. august

Dobbeltkoncert
150,- inkl. gebyr

ANGELA BROWN
& THE DEEPERS
24. august 

Blues Galla
160,- inkl. gebyr

TIRSDAG den 30. juli 201318

Fritidsparken i Tullebølle har
fået et nyt handicaptoilet, og i
den anledning viser bestyrelsen
på lørdag parken frem for alle,
der har lyst til at se, hvad den
har udviklet sig til.

Projektet startede i 2002,
og siden har frivillige skabt en
park med grillhytte, udsigtstårn,
seks petanquebaner, legeplads,
beachvolleybane og en sø.

Det hele fejres med frem-
visning og harmonikamusik
på lørdag, og direktør Anne
Mette Wandsøe fra Turist- og
Erhvervsforeningen Langeland
holder tale.

Den seneste nybygning, han-
dicaptoilettet, har kostet cirka
200.000 kr.

Det er sponsoreret af blandt
andre LAG Langeland, Energi
Fyn, Fionia Fond, Nordea-fon-
den, Dansk Handicapråd Lan-
geland, Spodsbjerg Færgebro og
Maria og Hans Hansens Fond.

Alle langelændere og turister
må bruge fritidsparkens facilite-
ter ganske gratis.

- Og på lørdag serveres pølser
og en forfriskning til alle dem,
der kigger forbi, lover forman-
den for fritidsparkens støtte-
gruppe, Boye Pihl Andersen.

Åben fritidspark.
Lørdag 3. august kl. 12.30
Tranekær-Tullebølle Fritidspark
Bygaden 74 A, Tullebølle, (ind-
kørsel over for Tullebølle Kro)

Åben park
i Tullebølle

■ En ny handicaptoiletbygning er klar til fremvisning i Tranekær-Tullebøl-
le Fritidspark på lørdag.

MUSEUMSSMYK-
KE: Guldsmed Peter
Pind har fremstillet
fire kopier

Øhavsmuseet Langeland har
fået lavet fire kopier af Strynø-
smykket - et halssmykke fra
vikingetiden, som blev fundet
i 1983 ved pløjning på det syd-
vestlige Strynø.

Det er et hængesmykke, altså
et vedhæng til en halskæde, og af
en meget sjælden type, der ud fra
ornamentikken kan dateres til
800-tallet, dvs. tidlig vikingetid.
Det er lavet af tinholdig bronze
og derefter forgyldt.

Smykket blev efter fundet via
Langelands Museum afleveret
til Nationalmuseet, men Lan-
gelands Museum har siden lånt

det tilbage, og originalen kan ses
på Øhavsmuseet Langeland.

Museet har tidligere fået
fremstillet kopier af smykket til
salg, men de var udsolgt, da en
museumsgæst ønskede at købe
to kopier.

- Kopierne er ret kostbare
- de koster 900 kr. stykket - så
vi har kun fået fremstillet fire,
hvoraf de sidste to nu er til salg
på Øhavsmuseet, fortæller mu-
seumsmedarbejder Kirsten Bli-
cher Møller.

Kopierne er fremstillet af
guldsmed Peter Pind, Svend-
borg, og hvis der bliver rift om
dem, kan flere bestilles.

Smykket kan ligesom andre
museumssmykker bestilles/
købes på Øhavsmuseet Lan-
geland, Jens Winthersvej 12,
Rudkøbing.

Nye kopier af
Strynøsmykke

■ Strynø-smykket måler cirka fire centimenter i højden  og to centimeter
i bredden. Det stammer fra 800 tallet. FOTO: BIRGER VOGELIUS


