
 
Torsdag den 13. oktober  
 
Kl. 09.30 Valby S-tog station, v/busholdepladserne på Lyshøjgårdsvej 
Kl. 10.00 ARKENs parkeringsplads ved busstoppestedet, Skovvej 100, Ishøj 
Kl. 10.10 Ishøj S-tog station v/busholdepladserne og den røde pakkepost-stander. 
 
BEMÆRK – der er ingen servering i bussen, men du må gerne selv have noget med. 
 
Kl. 12.30 Færgen i Ystad sejler os til Bornholm – BEMÆRK: mad og drikke for egen 

regning, så hvis du er til en madpakke hjemmefra eller et måltid på færgen, så 
er der frit valg.  

Kl. 13.50 Rønne Havn – bussen følger med. 
Kl. 14.20 Vi ankommer til Bornholms Kunstmuseum i Gudhjem, hvor vi deles i to hold 

og får en grundig omvisning. Der er meget at se:  
Brændt, blæst, dyrket og malet, hvor Silas Inoue, som er udstillingsaktuel i 
ARKENs sommerudstilling, har et værk med, Sunset Boulevard af Ruth Campau 
og Bornholmermalere tur/retur. Tjek museets hjemmeside for flere oplysninger 
om udstillingerne. Der findes en cafe på stedet, hvor man kan slappe af med 
en kop kaffe og kage (ikke inkluderet). 

Kl. 16.55 Ikke senere end kl. 17.00 drager vi mod vores hotel, som er renoveret i 
colonial chic-style og minder om et møde mellem Karen Blixen og Indiana 
Jones: Hotel FALCON, Strandvejen 99, 3770 Allinge, hvor vi bliver tjekket ind. 
Ikke to værelser er ens, så det kan være spændende at få et kig ind på andres 
værelse. 

Kl. 18.30 Middag – grillet kylling med salat. Hvert bord tager selv fra eget fad. 
 Drikkevarer er ikke inkluderet. Det afregnes separat på dagen enten via 

mobilepay (helst) eller kontant (tag lige penge med, da det er KLUB ARKEN I 
skal afregne med). 

Kl. 19.15  ca. tidspunkt. Hvis du er til en dessert, følges vi ned til ishuset, hvor man kan 
købe Bornholms (nok) lækreste is (ikke inkluderet i prisen). 
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Fredag den 14. oktober 
 
Kl. 08.00 Morgenmad indtil kl. 8.55 – husk at aflevere din kuffert i bussen. Enten før 

morgenmad eller straks inden vi kører. 
 
Kl. 09.00 Afgang til Gravhøj Hallebrønds Høj og SORTE MULD, hvor Ph.d. Lars Rømer 

fortæller om ”de underjordiske”, og alt dét vi ikke rigtig kan se, og som alle på 
Bornholm taler om (det okkulte Bornholm). Vi skal også høre om guldklumper, 
helleristninger og gå en tur i landskabet, så tag de gode gå-sko på denne dag. 

 
Kl. 11.30 Afgang til Oluf Høst Museet 
 
Kl. 12.00 Ankomst til O.H. Museet, som netop er blevet ombygget, og hvor Sif Itona 

Westerberg og Asbjørn Skou har særudstillingen Marv og steen. Sif havde et værk 
med i udstillingen Kvinder i opbrud på ARKEN. Vi kigger selv i gallerierne. Museet er 
ikke stort, så vi må fordele os rundt i gallerierne, så vi kan se værkerne. 

Kl. 13.00 Afgang til frokost 
Kl. 13.30 Ankomst til Ekkodalshuset, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby, hvor vi sidder under 

store parasoller og nyder en kæmpetartelet (du kan også vælge en pariserbøf eller 
en klubsandwich eller en vegetarburger – du oplyser det, når vi beder om information 
om, hvor du stiger på ved afrejse). Frokosten og en drikkevare (en øl eller et glas vin 
eller en sodavand) er inkluderet. 

Kl. 15.00 Afgang til Hjorts Fabrik 
Kl. 15.30 Ankomst til Hjorths Fabrik (arbejdende keramikmuseum), Krystalgade 5, 3700 

Rønne. Vi får en kort introduktion til arbejdet på keramikfabrikken og de skønne 
figuriner. Vi deler os i to hold, hvor det ene hold kigger på keramik, mens de andre får 
en introduktion. Herefter bytter vi. Introduktionen varer ca. 15 minutter. Vi kigger 
keramikerne over skulderen på det arbejdende museum og ser på de spændende 
ting, der er fremstillet gennem årene. 

Kl. 16.30 Vi aftaler, hvor vi mødes, så vi kan komme med færgen kl. 18.30 – gå gerne på 
opdagelse i området – vi aftaler hvor bussen holder. Har I brug for mere tid på 
Hjorths Fabrik, kan I blive her og kigge mere. 

 
Kl. 18.00 Afgang til færgen – BEMÆRK: Aftensmad er ikke inkluderet i prisen. Du bestemmer 

derfor selv, hvad du ønsker at spise til aften. Find noget i Rønne eller køb din mad på 
færgen. 
Vi sørger for, at du kan købe en vand eller øl til gode priser, som vi plejer i bussen. 

 
Kl. 22.00 Ca. tidspunkt for 1. stop på Sjælland: 
 Da det er nemmest at køre til ARKEN først, idet bussen skal i garage i Valby, bliver 

dette rækkefølgen, når vi kører hjem: Ishøj Station, ARKEN og Valby Station. Stig af, 
hvor det passer dig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Praktisk information 
 
BEMÆRK: Turen er ikke egnet for gangbesværede – vi skal gå og stå meget på turen, 
sommetider i bakket landskab. Tag tøj med til årstid og vejr. Vi skal være udendørs hele 
formiddagen den 14. oktober. 
Ønsker du at blive på Bornholm, når vi tager færgen hjem, så er du meget velkommen. 
Du skal blot huske at give besked til KLUB ARKEN, da det ellers giver udfordringer for  
arrangørerne. Vi vil ikke kunne refundere dele af billetten, hvis du vælger at blive på øen. 
Heller ikke hvis du vælger ikke at deltage i en del af programmet. 
 
Rejseforsikring skal man selv sørge for. 
Bliver rejsen aflyst grundet for få tilmeldinger eller statslig nedlukning af museer eller 
lignende, betales hele beløbet retur. 
Ved restriktioner gennemføres rejsen på de betingelser, myndighederne informerer om. 
 
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. 
 
Tilmelding er bindende. Der kan være en venteliste, så kontakt gerne KLUB ARKEN, hvis 
Du bliver syg eller må melde afbud af anden årsag. 
Sidste tilmeldingsfrist er 12. september og sker via webshoppen. 
 
Bemærk at man selv sørger for frokost på udrejsedagen og aftensmad på 
hjemrejsedagen. 
 
Bemærk! Ved sygdom eller forsinkelse på dagen, kan du kontakte Charlotte Kristensen, 
KLUB ARKEN på mobil: 5167 0202. Bussen kan dog ikke vente mere end 5 minutter.  
 
 
Inkluderet i turen til Bornholm 
 
Bus med chauffør 
Tur/retur med færgen Ystad/Rønne 
Entre og omvisning på Bornholms Kunstmuseum 
Indkvartering på Hotel Falcon med 1-retters aftensmad (ingen drikkevarer) 
Morgenmad den 14. oktober  
Foredrag ved Lars Rømer og gåtur i området 
Entre til Oluf Høst Museet 
Frokost den 14. oktober inklusiv en drikkevare (en øl eller et glas vin eller en sodavand) 
Introduktion og entré til Hjorths Fabrik 
 
 
Nyttige links 
 
https://bornholms-kunstmuseum.dk/da/udstillinger/overblik/ 
https://www.thefalconhotel.dk/da/hotellet 
https://ohmus.dk/ 
https://www.ekkodalshuset.dk/default.aspx 
https://hjorthsfabrik.dk/da/fabrikken/ 
 


