
 
Studietur til Ærø og Fyn 

Det er hermed en glæde, at Als Nørherred Ølnyder Laug kan invitere dig til et studie af 
ølkulturen på Ærø og Fyn. Vi starter med morgenkaffe i Dagli’ Brugsen som optakt til turen. Det 
første arrangement er et besøg på Rise Bryggeri. Der starter vi med en rundvisning og 
smagsprøver efterfulgt af et pølsebord. Dernæst vil der være besøg på verdens største 
solfangeranlæg, ophold i Ærøskøbing og et besøg på Danmarks Jernbanemuseum. Vi får også et 
gensyn med Svendborg.  Muligheden for at få brunch om søndagen og et gensyn med Carlsen 
Kvarter i Odense er også med. Al transporten foregår i en 15 personers bus inkl. fører  
 
Tidspunkt: 29. – 30. oktober 2011 
 
 
Programmet er lagt således: 
 
Lørdag den 29. oktober 
 
Kl.:   8:30 Dagli’ Brugsen i Havnbjerg sponserer kaffe og rundstykker. En lille skarp til 

kaffen er for egen regning. Der er naturligvis også mulighed for at købe proviant 
til turen. Cigarer må ikke nydes indendørs. 

 
Kl.:    9:30 Transport til Fynshav. 
 
Kl.:  10:20 Afgang med færgen fra Fynshav til Søby 
 
Kl.   11:30 Transport til Rise Bryggeri 
 
Kl.   12:00 Rundvisning på Rise Bryggeri. Varer ca. 45 min. Der er inkluderet smagsprøver i 

prisen. Efter rundvisningen kan der købes øl (og vand) til frokosten. 
 Yderligere oplysninger: Rise Bryggeri 
 
Kl.:  12:45 Der serveres Pølsebord på Rise Bryggeri.  
 
Kl.:  13:45 Transport til Marstal. 
 
Kl.:  14:00 Rundvisning af Leo Holm på Marstal Fjernvarmes solfangeranlæg. Anlægget er 

verdens største og du vil høre om anlæggets historie, teknisk gennemgang, 
anlæggets opbygning og hvordan en solfanger opbygges. Varer ca. 1 time og 
entré er inkluderet i rejsens pris.   

 
Kl.:  15:15 Vi fortsætter til Ærøskøbing  
 
Kl.:  15:30 Sightseeing på egen hånd i eventyrbyen Ærøskøbing. Mange huse er totalfredede. 

Byen fremtræder med sine toppede brosten, stokroser og små velholdte huse med 
mange pudsige detaljer som en ren idyl. Se de gamle lygter, smukke døre, torvet 
med de gamle vandpumper og livet på havnen. Måske kan et besøg på det gamle 
værtshus Arrebo, Vestergade 4 friste.    

  
Kl.:  17:45 Afgang med færge fra Ærøskøbing til Svendborg 
 
Kl.:  19:00  Transport til Vandrehjemmet Danhostel i Svendborg. 
 

http://www.risebryggeri.dk/�
http://www.solarmarstal.dk/�


Kl.:  19:15 Indkvartering på Danhostel.  
 Overnatningen sker i 4 personers og 3 personers værelser med eget bad og toilet. 

Overnatning, sengetøj/håndklæde og morgenbuffet er inkluderet i prisen. 
 Yderligere oplysninger: www.danhostel-svendborg.dk.   
 
Kl.:  20:00 Spisning på en restaurant i Svendborg. 
 Stedet er ikke fastlagt, men som sidste gang finder vi nok et sted. 
 
Kl.:  22:00 Naturligvis skal vi i løbet af aftenen have et gensyn med Kælderbeværtningen 

Hansted, hvor der er et stort udvalg af godt øl. Er vi heldig, er der også godt 
musik, der rocker. 

 
 
Kl.   ??? Studie af Svendborgs øvrige beværtninger. 
 
 
 
Søndag den 30. oktober 
 
Kl.:    8:00 Morgenbuffet er mulig i perioden 7:00-9:30. Er med i prisen. 
 
Kl.:    9:30 Transport til Odense. 
 
Kl.:  10:00 Besøg på Danmarks Jernbanemuseum. Samlingen omfatter perioden fra den 

første danske jernbanes åbning i 1847 til nutiden. Den ældste bevarede vogn er fra 
1854 og ældste lokomotiv er fra 1868. Til museets pragtstykker hører de danske 
kongevogne og en stor samling modeller af lokomotiver og vogne i 1:10 og 1:20 
samt færgemodeller. Entré er med i prisen. 

  
Kl.:  12:00 Transport til Eydes Gastro Pub. 
 
Kl.:  12:10 Brunch på Eydes Gastro Pub. Klassiske brunch retter samt de bedste ting fra 

frokostbuffeten. Der er også mere end 30 forskellige flaskeøl og naturligvis fadøl. 
Pris på 109,- for brunch er ikke med i turens pris, da vi af erfaring ved, at ikke alle 
har appetit om søndagen. 

 
Kl.:  13:40 Transport til Carlsens Kvarter 
 
Kl.:  13:50 Et gensyn med Carlsens Kvarter. Stedet har et imponerende udvalg af special øl 

og man kan nyde øllet i meget hyggelige omgivelser.  
 Yderligere oplysninger:  www.carlsens.dk 
 
Kl.:  15:45 Transport til Bøjden 
 
Kl.:  17:00 Afgang med færge fra Bøjden til Fynshav 
 
Kl.:  17:50 Transport til Nordborg 
 
Kl.:  18:30  Ankomst til Dagli’ Brugsen i Havnbjerg. Det er op til den enkelte deltager selv at 

sørge for den videre hjemtransport.  
 
 

http://www.danhostel-svendborg.dk/�
http://www.jernbanemuseet.dk/�
http://www.eydes.dk/�
http://www.carlsens.dk/�


Pris for transport, kaffe og rundstykker, pølsebord, rundvisning med smagsprøver på Rise 
Bryggeri, rundvisning på Marstal Fjernvarmes solfangeranlæg, overnatning inkl. 
sengelinned/håndklæde og morgenbuffet, entre på Danmarks Jernbanemuseum: 
 
Pris: 1.300 kr.  
 
som betales ved afgang fra Dagli’ Brugsen. 
 
Prisen er baseret på 14 deltagere og tilmeldingen sker efter først til mølle princippet. Tilmelding 
kan ske til: 
   Bent Schultz, midthaven 13.  
   Tlf.:  2895 0104 
 
   Preben Nørskov, Midthaven 27 
   Tlf.:  2041 8241  
 
Tilmelding er bindende, så hvis man af en eller anden grund ikke kan deltage efter tilmeldingen, 
hæfter man alligevel for deltagerprisen på 1300,-. Lauget vil naturligvis være behjælpelig med at 
finde en anden deltager, hvis det bliver nødvendigt. 
 
 
 
Als Nørherred Ølnyder Laug håber, at der er lagt op til et ganske 
spændende arrangement og glæder os til at se dig på studieturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2011.08.31. 
  P. Nørskov



 
Planlagt rute på studieturen til Ærø og Fyn den 29.-30. oktober 2011 
 
 

 
 
 
Adresser: 
 
Den Grønne Gren, Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 6258 2045 
Rise Bryggeri, Vandværksvej 5, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 6252 1132 
Marstal Fjernvarme, Skolevej 15, 5960 Marstal. Tlf. 6258 1564 
Arrebo, Vestergade 4, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 6252 2850 
Danhostel-Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg 
Hansted, Vestergade 2 A, 5700 Svendborg. Tlf. 6221 2170 
Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C. Tlf. 6613 6630 
Eydes Gastro Pub, Kongensgade 31A, 5000 Odense C. Tlf. 6619 1950 
Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19, 5000 Odense C. Tlf. 6311 0110 
 
 
 
 
 
 


