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Fodslaw Vejles ø-tur til 

Hjarnø og Glud Museum 

Lørdag den 10. juni 2023 

Vi mødes på havnen i Snaptun, Havnevej 20, 7130 Juelsminde kl. 9.00. Her starter vi 

dagen med kaffe/the og et rundstykke.  

Ca. 9.15 – 9.30 sejler vi til Hjarnø. Måske er vi så mange, at færgen skal sejle 2 

gange, men overfarten tager 5 min. så det er ikke en udfordring.  

Øen er ikke stor, men kan alligevel byde på en skøn vandretur på ca. 6-7 km. Vi går 

sydøst om øen. Turen går forbi Danmarks næstmindste kirke, og videre til Hjarnø 

Odde, som består af en tør, sandet strandfælled. Strandengene er en vigtig 

rasteplads for et stort antal trækkende ænder, terner og vadefugle. Den øvrige del 

af Hjarnø er åbent landbrugsland med kun få hegn. Hjarnøs eneste skov ligger 

centralt på øen og er kun på ca. 4 ha. 

På turen kommer vi forbi Hjarnø Vinlaug, hvor vi gør et ophold. Vi får rundvisning og 

fortælling om stedet og dets vinproduktion, og vi skal naturligvis også smage på de 

lokalt producerede vine. (varer ca. 45 minutter) 

Lidt senere indtages frokosten, i form af sandwich med en øl eller vand. 
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Ved ca. 13.00 tiden går turen tilbage til fastlandet, hvor vi kører til Glud Museum. 

 

 

På museet vil vi få en guidet rundvisning af en historiker. Afhængig af deltagerantal 

opdeles vi måske i 2 hold.  

Efter rundvisning skal vi nyde kaffe og kage, hvorefter der er tid på egen hånd.  

Glud Museum er et frilands museum, og har 12 historiske bygninger – snart 13 ☺. 

Yderligere informationer om museet finder du på www.gludmuseum.dk Turen går 

hjemad, når du er færdig til det ☺ Museet lukker kl. 16.00.  

Kom og vær med til en go dag med hyggeligt samvær og forhåbentlig godt vejr ☺ 
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