
Drejø - Kreativ Ø 
Drejø er generelt befolket med mange kreative mennesker indenfor vidt forskellige fag.
ange af os kører i forvejen kurser i det vi nu er gode til, men i år vil vi prøve at se hvad der sker, når
vi "fyrer det hele af" på een gang.
Det vi fastboende oplever til dagligt af kreative udfoldelser og faglig dygtighed, vil vi gerne dele
med andre på en måde, så Drejøs fulde potentiale bliver synligt.
Her er dejligt at være, men her er meget mere end det.
Mest håber vi, at flere vil få lyst til at bosætte sig her på øen.

Derfor kører vi en lang række kurser (se nedenstående oversigt) i en og samme uge, hvilket også
betyder, at du kan planlægge en aktiv ferie med din familie eller venner - dyrke jeres egne 
interesser hver især og alligevel være sammen om en fælles oplevelse.

Sidste nyt !!!
Fantastisk midsommertilbud.
Bliv ø-bo for en uge, for kun kr.750,-

Kom og oplev Drejø i en uge !
En seng koster 750 kr. Uanset hvor mange dage i ugen du bliver.

Der er familierabat på 4-sengsrum.
Forplejning står du selv for . 
Der er adgang til køkken, eller du kan nyde Drejøs gode spisesteder.Der er adgang til køkken, eller du kan nyde Drejøs gode spisesteder.

Mange hyggelige fælles aktiviteter - se programmet - kreativ ø herunder.

Kurser kan tilvælges.
Medbring sengelinned og håndklæde.
Gå ikke glip af denne gave. Ring for hurtig tilmelding,

Lars Helbro: 23 23 93 39
Susanne Støvlbæk: 27 62 52 07
Margit Lolk: 30 54 13 73
Hanne Ørum: 28 43 85 81 

Kom og vær med i uge 25 (17 - 24/6 2012)

Kurserne er af forskellig varighed og til meget forskellige priser.



Praktiske oplysninger gældende for alle:

UGEPROGRAM

SØNDAG
14.00     Indkvartering (Færgen afgår fra Svendborg kl. 11.10. Bestil plads i god tid hvis du absolut
vil have bilen med)
15.00     Velkomst og kaffe
16.00     Rundtur på øen
18.00     Aftensmad (Vi serverer en balje sammenkogt for alle, både kursister og "ø-boere på
prøve" ;-)prøve" ;-)
19.30     Go`daw aften
Kurserne og kursister og gæster præsenteres

MANDAG - LØRDAG
7.3o        Flaghejsning, morgensang og gymnastik

Kursisterne følger herefter de enkelte kursusprogrammer.

20.00 -   Socialt samvær.
Forskellige tilbud som sang, musik og foredrag m.m.

SØNDAG
Oprydning og rengøring af værelser (Medmindre du forlader værelset tidligere)Oprydning og rengøring af værelser (Medmindre du forlader værelset tidligere)
10.00        Brunch
12.00        Farvel og tak for denne gang

Pris for de enkelte kurser (excl. indkvartering og forplejning): 
Kontakt gerne kursusudbyderne.

Praktiske oplysninger eller andet om ugen generelt:
Ovenstående tlf.numre.

Kursusoversigt: 

Bygning af masseovn og pizzaovn. 
Teoretisk/praktisk kursus, som sætter deltagerne i stand til at bygge deres egen ovn. 
Underviser: Ovnsætter Lars Helbro tlf. 23 23 93 39 & livskunstner Steen Møller 
Varighed: Hele ugen Varighed: Hele ugen 

Plantefarvning 
Med øens egne planter + Indigo og Cochenille. Mulighed for at snuse til andre uldteknikker imens gryderne
koger. 
Underviser: Væver m.m. Susanne Støvlbæk tlf. 27 62 52 07
Varighed: Hele ugen 

Malerkursus 
Henvender sig til alle, som har lyst til at male en hel uge i fred og ro. 
Underviser: Billedkunstner Steen Kjær Jacobsen tlf. 26 55 51 05
Varighed: Hele ugen 

Skulpturel papirfremstilling 
Vi arbejder utraditionelt med papir af fibre fra Drejø. 
Underviser: Paper and Art v. Alice Hermansen  tlf. 22 87 81 85



Varighed: Mandag, tirsdag, onsdag. 

Vindmøller 
Teoretisk/praktisk kursus omkring små vindmøller 
Underviser: Arkitekt og mangeårig møllebygger Claus Nybroe tlf. 61 60 12 16
Varighed: 3-4 dage alt efter interesse 

Speedbådscertifikat 
Erhvervelse af dette igennem teoretisk/praktisk undervisning 
Underviser: Chefskipper af vores færge Robert Jacobsen tlf. 51 55 33 36
Varighed: (Kommer senere) 

Stavgang Stavgang 
Lær at bruge dem rigtigt og nyd ture på øen samtidig 
Underviser: Havnefoged og redaktør af vores lokalavis Hanne Ørum tlf. 28 43 85 81
Varighed: 1 -1,5 time hver dag 

Spirituelle fødder 
Jordbunden pilgrimsvandring i skøn natur 
Underviser: Vores sognepræst Hanne Thordsen tlf. 62 21 35 11
Varighed: Onsdag 

Margit Lolk Bevægelse - sunde og glade energidage for krop, sind og ånd. 
Qigong, Tai Chi, De Fem Tibetanere m.m. 
Underviser: Sundhedsformidler Margit Lolk tlf. 30 54 13 73
Varighed: Hele ugen 

Pileflet 
Af øens egen pil (8 slags) 
Underviser: Fåreavler og landpost Susanne Jacobsen tlf. 51 55 33 36
Varighed: Torsdag, fredag Varighed: Torsdag, fredag 

Andre muligheder / oplevelser i ugen: 

Kro & købmand 

Snedkeren: Bækskildegaard: Møbelsnedkeriet holder åbent værksted. Ursula og Hanns giver gerne
oplysninger om, hvordan det er at drive virksomhed og være børnefamilie på Drejø. 

Vinbonden: Slap af med et godt glas Drejø-vin og lidt Tapas i dejlige omgivelser. 

Badestranden: Vi har indtil flere rigtig dejlige badestrande. 
  
  


