
BILAG 4 PROJEKTRAPPORT  
SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SMÅØER 

 
Oversigt over produktkendskabs- og præsentationsture  
 
Der skelnes i projektet mellem to typer kendskabsture: Præsentationsture og 
Produktkendskabsture.  
Præsentationsture henvender sig primært til busvognmænd samt formænd for menighedsråd og 
foreninger. Turene har haft til formål at præsentere turismeoplevelserne for disse, så de får større 
inspiration og motivation til at arrangere ture til øen.  
Produktkendskabsture er arrangeret for turistinformationsmedarbejdere samt medarbejdere hos 
fx overnatningssteder, så disse selv kan erfare turismeoplevelserne på øen og dermed bliver 
ambassadører og anbefaler deres gæster besøg på øen. 
 
Følgende materiale vedr. produktkendskabs- og præsentationsture er udarbejdet i projektet: 
 
 
For Endelave: 

 Invitation til præsentationstur, A4-format, 2 sider 

Invitation til produktkendskabstur, A4-format, 2 sider 

 

For Mandø:  

Invitation til produktkendskabstur, A4-format, 2 sider 

 

For Tunø: 

Invitation til præsentationstur, A4-format, 2 sider 

 

 
 
 

 
 
Herunder følger pdf-filer af ovenstående foldere (8  sider) 

 
 



Kære formand

Har du lyst til at give dine medlemmer unikke oplevelser på Endelave?

Vi vil gerne invitere dig på en gratis præsentationstur til Endelave:

Torsdag, den 18. september 2014, kl. 8.00 – 17.15

Vi mødes kl. 8.00 i Snaptun ved Endelave Færgen, så vi er klar til afgang kl. 8.20. På sejlturen 
serveres der kaffe og rundstykker, og den friske havluft kan nydes. 

 

På øen besøger vi Tanggården, hvor Bjarne Ottesen vil præsentere et enestående udvalg af 
tang og tangprodukter - der er smagsprøver. Herefter følger en introduktion til tangsafarier og 
”Højskole á la Endelave”, der tilbyder spændende kurser og aktiviteter om livsstil, natur, spis 
af og i naturen samt miljø og bæredygtighed. Tanggården kan lave arrangementer helt efter 
gæsternes ønsker.  
    



Turen går tilbage til Endelave by, hvor Købmandsgården, Endelave Flet og Birkunst samt 
Endelave Museum besøges. I Købmandsgården fortæller Per Hensen om sin passion for 
plader og afspillere, hvoraf 37 flotte grammofonafspillere er udstillet. Hos Endelave Flet viser 
Lene Iversen det unikke håndværk til Poul Kjærholms stole, hos Birkunst fremstiller Birgit 
Andersen glaskunst, og på Endelave Museum kan indbo og genstande fra øen ses sammen 
med særudstillingerne om Agdas forlis og Endelave i krigsårene. 

Brian Andersen på Endelave Kro & Gæstgiveri byder derefter på en lækker frokost, og senere 
inviterer Tove Yde på en rundtur i Lægeurtehaven, hvor lægeurteplanternes historie fra old-
tidens urtegård til middelalderens medicinhave kan ses. Tove fortæller om de mange tilbud, 
der her kan arrangeres for grupper. 

Mejerigården Café/Café M og Røghuscaféen byder på kaffe og kage. På Mejerigården Café/ 
Café M gives introduktion til naturture og byvandringer, og Margith Holm fortæller om stedet og 
dets tilbud. Røghuscaféens tilbud til grupper præsenteres af Helle Sørensen og Jess Russell, 
og Endelave Fiske- og Røghus samt gårdbutik kan besøges. 
 
Kl. 16.15 stævner Endelave Færgen ud fra Endelave – øen i Kattegat og efter en oplevelsesrig 
dag, håber vi, at du i samarbejde med os har lyst til at arrangere en tur i 2015 for din forenings 
medlemmer. 

Tilmelding efter først til mølle-princippet til bl@danske-smaaoer.dk eller 40 11 53 62 senest 
den 11. september 2014.  

De bedste hilsener
Turistvirksomhederne på Endelave 

Endelave Færgen
Ø-turismeambassadør Britta Leth 

Fotos: Horsens Kommune,
Leif Richter og Britta Leth  



Til turistvirksomheder, turistinformationer 
og samarbejdspartnere i Horsens og omegn

Oplev det unikke på Endelave
og få viden/indsigt i, hvad dine gæster kan opleve?

Vi vil gerne invitere på en gratis produktkendskabstur til Endelave, så du kan formidle oplev-
elserne til dine og Horsens-egnens gæster. Sammen kan vi skabe en win-win situation – 
gæsterne får oplevelserne på Endelave og bliver længere her i området, og du får fx flere 
overnatninger.

Mandag den 1. juni 2015, kl. 8.00 – 17.15

Vi mødes kl. 8.00 i Snaptun ved Endelave Færgen, så vi er klar til afgang kl. 8.20. På sejlturen 
serveres der kaffe og rundstykker, og den friske havluft kan nydes. 

På øen besøger vi Tanggården, hvor Bjarne Ottesen vil præsentere et enestående udvalg af 
tang og tangprodukter med smagsprøver. Herefter følger en introduktion til tangsafarier og 
”Højskole á la Endelave”, der tilbyder spændende kurser og aktiviteter om livsstil, natur, spis 
af og i naturen samt miljø og bæredygtighed. Tanggården kan lave arrangementer helt efter 
gæsternes ønsker.  

På turen tilbage til Endelave by besøges Endelave Fiske- og Røghus, hvor Helle Sørensen og 
Jess Russel præsenterer røgeri, spisested og gårdbutik samt flotte Bed & Breakfast værelser.  



På Endelaves Ny Spisested serverer Brian Andersen en herlig frokosttallerken og Endelave 
Bryg. Senere inviterer Tove Yde på en rundtur i Endelave Lægeurtehaven, hvor hun formilder 
lægeurteplanternes historie fra oldtidens urtegård til middelalderens medicinhave, planterne  
kan ses og smagsprøver på snaps kan nydes. 

Derefter besøges Endelave Museum, Kærhuset, Købmandsgården og Endelave Flet. På 
Endelave Museum kan indbo og genstande fra øens ses sammen med særudstillingen om 
Agdas forlis, hos Kærhuset er der inspiration til overnatningsmuligheder, og i Købmandsgår-
den fortæller Per Hensen om sin passion for plader og afspillere, hvoraf 37 flotte grammofon-
afspillere er udstillet. Gåturen slutter hos Endelave Flet, hvor Lene Iversen viser det unikke 
håndværk til Poul Kjærholms stole,  

Mejerigården Café/Café M byder på kaffe og lagkage. Her er fortæller Margith Holm om stedet 
og campingpladsen. 
 
Kl. 16.15 stævner Endelave Færgen ud fra Endelave – øen i Kattegat og efter en oplevelsesrig 
dag, håber vi, at du har fået mange gode grunde til at anbefale oplevelserne på Endelave til 
dine gæster.  

Tilmelding efter først til mølle-princippet til bl@danske-smaaoer.dk eller 40 11 53 62 senest 
onsdag den 27. maj 2015.  

De bedste hilsener
Turistvirksomhederne på Endelave 

Endelave Færgen
Visit Horsens

                           Ø-turismeambassadør Britta Leth



Tag på gratis produktkendskabstur -
lær Mandø at kende

og giv dine gæster unikke oplevelser

Mandøbussen og turistvirksomhederne på Mandø vil gerne invitere dig 
og dit frontpersonale på en tur til Mandø, så du får nogle fantastisk op-
levelser med hjem, men også så du kan fortælle om øens oplevelser til 
dine og egnens gæster og dermed give dem unikke oplevelser.

Du er velkommen mandag den 12. maj eller tirsdag den 13. maj –
program se næste side. Max. 50 deltagere pr. tur, så tilmeld dig 
hurtigt og senest den 5. maj til Mandøbussen på:
Tlf. 75 44 51 07 eller info@mandoebussen.dk

Vi glæder os til at se dig og dit personale og til at give jer unikke 
oplevelser. Turen er gratis for ansatte i turisterhvervet. 

De bedste Mandø-hilsener
Mandøbussen og turistvirksomhederne på Mandø

                     Lavet i samarbejde med: 

mailto:info@mandoebussen.dk


Kom mandag den 12. maj eller tirsdag den 13. maj

Program:
Kl. 16.00 Afgang med Mandøbussen fra Vester Vedsted - 

Okholmvej 5, 6760 Ribe.
Kl. 16.40 Ankomst til Mandø.
Kl. 16.50 Tur med Bennys hestevogn til sælkolonien i Vadehavet – hold 1. 

Hør fortællingerne om sælerne, øen, stormfloderne og digerne. Tag 
gerne din kikkert med, så du kan se de nysgerrige sæler på tæt hold.  

Kl. 16.50 Underholdende tur med guide, hvor lattermusklerne bliver rørt – hold 2. 
Hør om historien og livet på Mandø, se kirken, redningsstationen samt 
den gamle skole og præstegård.

Kl. 18.00 * Buffet på Restaurant Mandø. 
Kl. 19.15 Tur med Bennys hestevogn til sælkolonien i Vadehavet – hold 2.

Hør fortællingerne om sælerne, øen, stormfloderne og digerne. Tag 
gerne din kikkert med, så du kan se de nysgerrige sæler på tæt hold.  

Kl. 19.15 Underholdende tur med guide, hvor lattermusklerne bliver rørt – hold 1. 
Hør om historien og livet på Mandø, se kirken, redningsstationen samt 
den gamle skole og præstegård.

Kl. 20.30 Mandø Brugs åbner – køb lokale produkter, f.eks. Mandø-øl krydret 
med naturprodukter plukket på Mandø, kød/pølse fra marsklammene, 
og marmelade lavet af bær plukket i hegnene på Mandø.  

Kl. 21.00 Afgang fra Mandø.
Kl. 21.40 Ankomst til Vester Vedsted. 

*Buffet: Fiskefilet med remoulade og citron, frikadelle med rødkål, æg med tomat, skinke 
med æggestand og asparges samt ost med peberfrugt. En alm. øl eller en vand pr. person. 
 

På gensyn på Mandø 



Kære formand

Har du lyst til at give dine medlemmer unikke oplevelser på Tunø?

Vi vil gerne invitere dig på en gratis præsentationstur til Tunø: 

Tirsdag, den 16. september 2014, kl. 8.45 – 17.40

Vi mødes kl. 8.45 i Hov ved Tunøfærgen, så 
vi er klar til afgang kl. 9.00. På sejlturen ser-
veres der kaffe og rundstykker, og den friske 
havluft kan nydes. På øen uden biler vil tra-
xaen – en traktor med vogn – køre op til 
Tunø by med det hyggelige gadekær og de 
tætliggende huse. 

Her byder øens guide, Hanne Tromborg Thaysen 
velkommen, viser rundt og fortæller om kirken med 
det specielle tårn, en kombination af kirke- og fyrtårn. 
Med underholdende fortælling giver hun dig også et 
indblik i øens historie og viser Tunø Museum samt 
Stenhuset. 

Frokosten nydes på Gæstgiveriet, Det Gamle Mejeri,
hvor værelserne også kan ses, og Fru Nielsen med 
tøj og brugskunst kan besøges. 

Turen fortsætter til Blåkærgård, hvor Knud Olesen vil vise rundt og fortælle om muligheder for 
afholdelse af fester, arrangementer og kurser. Her er 50 senge, spisesal, opholdstue og 
veludstyret køkken. 

På Stenkalven kan du nyde den skønne natur samt udsigten til Nørreklit, Aarhus samt Tunø 
Knob med en halv snes 63 m høje vindmøller. Her fortæller Hanne Tromborg Thaysen om 
naturen og fuglelivet på øen samt den sjældne alkefugl – tejsten.  



Turen tilbage til Tunø by kan ske med traxa eller til fods igennem skov- og moseområdet. Efter 
den friske luft serveres der en forfriskning på Tunø Købmandsgård, og værelserne på Tunø 
Bed & Breakfast samt lejlighederne på Degnegården kan ses. Kaffe og kage serveres på 
Thunø Kro.  

Ved havnen kan øens fine grøntsager købes, og der bliver tid til at købe friskrøget fisk i det 
nye røgeri. 

Kl. 16.40 stævner Tunøfærgen ud fra den bilfrie ø, og efter en oplevelsesrig dag håber vi, at 
du i samarbejde med os har lyst til at arrangere en tur i 2015 for foreningens medlemmer. 

Tilmelding efter først til mølle-princippet til bl@danske-smaaoer.dk eller 40 11 53 62 senest 
den 9. september 2014.  

De bedste hilsener
Turistvirksomhederne på Tunø

Tunøfærgen
Ø-turismeambassadør Britta Leth 
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