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DET HELE STARTEDE 
MED MØLLEN PÅ LYØ
Når man får Lyø ind i sjælen!

1970 gav Kulturministeriet tilskud til at a� olde en række 
sommerlejre på de danske øer, som en del af Det Euro-
pæiske Naturfredningsår. Man ville gerne 
skabe et kulturmøde, hvor byboere  k 
mulighed for at komme ud på små-øerne 
og opleve en anden livsform. Initiativet 
skabte store overskri� er i aviserne dengang: 
Skal staten nu også betale folks sommerferie? 

Det hele var ikke kun sommer og badning. 
Omdrejningspunktet for de første Ø-lejre på Lyø 
havde et praktisk udgangspunkt: istand-sættelse af 
den gamle mølle, som stod som en vingeskudt 
fugl på øens højeste bakketop.

Der er løbet meget vand i stranden 
siden da. Møllen  k aldrig sine 
møllevinger.

Gennem de 40 år har � ere 
tusinde mennesker gennem 
Ø-lejren fået Lyø ind i sjælen. 
Mange der var unge dengang kommer stadig til 
Lyø. Nu som bedsteforældre med deres 
børnebørn. Lyø er noget helt specielt.

Måske en dag – med en ny gene-
ration – får Lyø Mølle sine møllevinger 
igen?

På udstillingen kan du se mere om møl-
leprojektet i bog, som deltagerne 
på den første Ø-lejr skrev i hånden. 
Bogen, der i dag er en sjældenhed, 
udkom i 200 eksemplarer.



                                  Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 – 2010

Udstillingen er støttet af Sekretariatet for Nationalparkundersøgelsen og Lyø Ø-lejrs 
ø-gruppe: www.nationalparksydfyn.dk – www. lyoe-oelejr.dk – www.oelejr.dk

Åbningstid: 27. juni – 8. august 2010 – alle dage kl. 13.00-16.00.

Entré: 20 kr. for voksne. Børn under 14 år gratis.

Udstillingen er tilrettelagt af Ditte-Marie Post, Inge-Lise Gismar, Steen Nielsen, 
Rasmus P. Andersen, Mogens Windele�  og Henrik Ingemann. 
Fotos er velvilligt stillet til rådighed af Ø-lejrdeltagere gennem årene.
Medlemmer af Ø-lejrbevægelsen og Foreningens Lyø Kultur- og Besøgscenter 
har gratis adgang til udstillingen.

Ø-LEJREN PÅ LYØ
40 år efter ungdomsoprøret, hippibevægelsen og de fl ippede 70ere 

I sommeren 2010 er det 40 år siden der første 
gang blev arrangeret Ø-lejr på Lyø. 

Ø-lejren er der stadig.  Hver sommer kom-
mer der mennesker til øen for at deltage i 
lejren, de � este i en uge eller mere. Der dan-
ses, spilles og slikkes sol. Livet og fællesskabet 
nydes i lejren, der ligger på en eng tæt ved 
stranden mod syd. 

Ø-lejren har med tiden udviklet sig til en 
institution, en fast del af Lyø om sommeren. 
Det er med årene blevet til en lejr, hvor 
der spilles masser af musik - folkemusik og 
rytmisk musik - og dyrkes andre dele af livets 
kreative sider.

Udstillingen giver et indtryk af lejren, for-

tæller og illustrerer en del af lejrens historie og 
udvikling. Forhåbentlig får de besøgende også 
en ide om, hvorfor der - her 40 år e� er ung-
domsoprøret, hippiebevægelsen, og de � ip-
pede 70’ere - er folk, der stadig tager på Ø-lejr.

Udstillingen består af billeder, ø-lejr-aviser, 
sangtekster og andet materiale velvilligt ud-
lånt af tidligere og nuværende lejrdeltagere.

Lyø Kultur- og Besøgscenter har taget 
initiativ til denne udstilling, som kan ses 
lokalerne på den nu nedlagte skole. 

Udstillingen er arrangeret i tæt samarbejde 
med Lyø Ø-lejr v/ Ditte-Marie Post, som 
har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med 
indsamling og bearbejdning af materialet.



FRA DE FØRSTE Ø-LEJRE



Ø-LEJREN  ET ELDORADO 
FOR BØRNENE!







STEMNINGSBILLEDER 
FRA Ø-LEJREN



FÆLLESSKAB, NATUR, MUSIK 
OG LYØ OM SOMMEREN …

Den første lejr på Lyø blev 
a� oldt i sommeren 1970. 

Der gav Kulturministeriet 
støtte til at a� olde lejre på 

5 øer i Danmark, organiseret af folk fra 
spejderbevægelsen. Civilforsvaret udlånte 
materiellet. Lejrene var for unge men-
nesker, der skulle aktiveres i naturbeva-
ringsprojekter.

Fra 1974 var der ikke � ere støttekroner fra 
det o� entlige, men lejrene havde fået deres 

egen organisation, og der blev ved med at 
være lejre om sommeren rundt omkring på 
danske øer, og også på Lyø. 

Ø-lejrene blev et barn af tidens strøm-
ninger: hippiebevægelsen, ungdomsoprøret, 
politiske ideer – hovedsagelig fra venstre-
� øjen – og tidens ønsker om at eksperimen-
tere med alternative fællesskaber. Og så var 
det også noget med unge mennesker, øl, fest 
og farver…

Ø-lejren på Lyø har siden 1977 været en 
lejr, hvor der spilles musik, primært folkelig 
musik i forskellige udgaver, og lejren har 
ha�  fra 30 til 130 deltagere hver uge, hver 
sommer siden da.

Lejren ligger ud til havet og under himlen, 
den a� oldes under primitive former – ingen 
elektricitet for eksempel -  og den organiseres 
og a� oldes af frivillige, der som deltagerne, 
synes at lejren på Lyø er det bedste ved 
sommerferien.

Den er en lejr, hvor der spilles masser af 
musik, folkemusik og rytmisk musik, og 
dyrkes andre dele af livets kreative sider. 
Samtidig bruges tiden under åben himmel 
og i teltene til at hygge, danse, snakke, feste, 
nyde livet og fællesskabet. 

Deltagerne kommer fra hele landet, nogle 
har været på Ø-lejr hver sommer hele deres 
liv, for nogen er det en helt ny oplevelse.



Musikinteresserede Ø-lejrfolk er kommet 
til det rette sted. På Lyø har man altid være 
gode til at feste – og musik skal der til. Øen 
har en lang musiktradition, egne viser, sange 
og melodier – og det skete tit, at en af øens 
spillemænd tog violinen ned fra væggen.  

Et godt gilde på Lyø kunne godt tage 2-3 
dage.

Christen Keld Jørgensen er et navn mange 
Ø-lejrfolk kender. Christen, der var ugi�  og 
født i 1917, boede med sine to søskende på 
”Den gamle gård,” en  rlænget og fredet gård 
i Lyø by. 

Det var med nogen skepsis, at lyboerne i 
1970 skulle være hjemsted for en Ø-lejr. 

Men da Christen lagde jord til lejren, blev 
han på mange måder øens ambassadør i for-
hold til Ø-lejren. Når Christen var positiv, så 
var det hele måske ikke så ringe endda.

Mødet mellem Christen og Ø-lejrens folk 
blev båret af fælles musikglæde. Violinen 
havde en stor plads i hans hjerte og pludselig 
var der et nyt publikum, som lyttede med 
stor interesse til hans musik. 

I mere end 30 år blev Ø-lejren en stor 

del af Christens liv. Han elskede at gå ned i 
Ø-lejren og dele musikglæden med andre. 
Og, det siges, at han også havde et godt øje til 
alle pigerne i lejren.

Christen døde den 22. februar 2008, 92 år 
gammel og er begravet på Lyø Kirkegård.

SPILLEMANDEN PÅ LYØ
Lyøs spillemand fi k et nyt og interesseret publikum

Ø-lejrens temaer i 2010 er  bl.a.:
Spillemandsmusik · Fællesdans · Nøgleharpe · Balkanmusik    

Rytmisk Folkemusik · Nordisk Folkemusik



MUSIK OG
EFTERMIDDAGSHYGGE
I forbindelse med udstillingen indbydes til arrangementer ved 
Kultur- og Besøgscentret, hvor alle: øboere, turister, gæster og 
Ø-lejrfolk m.fl . er velkomne.

Arrangementerne afvikles følgende datoer:

Søndag den 27. juni  kl. 14.00 – ca. 18.00  (Udstillingen åbnes)

Onsdag den 30. juni  kl. 14.00 – ca. 18.00

Onsdag den 7. juli  kl. 14.00 – ca. 18.00

Onsdag den 14. juli  kl. 14,00 – ca. 18.00

Onsdag den 28. juli  kl. 14.00 – ca. 18.00

Onsdag den 4. august  kl. 14.00 – ca. 18.00

Søndag den 8. august  kl. 14.00 – ca. 18.00   (Udstillingen lukkes)

Ø-lejrdeltagerne underholder med musik kl. 15 - 16

Ved disse arrangementer 
må man ikke selv medtage 
drikkevarer. Der kan købes 
vand for 5 kr., øl for 10 kr. 
og en � aske vin for 60 kr. 
Overskuddet går til 
Lyø Kultur- og Besøgscenter.



Da Lyø Skole lukkede i 2009 dannede man Foreningen Lyø Kultur- og
Besøgscenter, som viderefører den gamle skolebygning som et kulturelt 
samlingssted på øen med Lokalhistorisk Arkiv, Bibliotek og Internetcafé, samt 
udstillings- og foreningslokaler mv. På længere sigt er der planer om at indrette 
to ”indfl ytterlejligheder” på 1. sal og en lille naturskole i sidebygningen.

Støt Kultur- og Besøgscentret på Lyø

LYØ KULTUR- OG BESØGSCENTER

Alle som ønsker det, kan blive med-
lem af Foreningen Lyø Kultur- og Be-
søgscenter. 
Det årlige kontingent er 100 kr.
Som medlem af foreningen er du med 
til at bevare den gamle skole som et 
aktivt og spændende kulturhus på Lyø. 
Medlemmer af foreningen har gratis 
adgang til alle arrangementer i huset, 

ligesom foreningen udsender et ny-
hedsbrev 2-3 gange årligt til medlem-
merne.  Desuden kan du følge fore-
ningens aktiviteter på www.lyø.dk
Ved henvendelse til den tilsynsfø-
rende, kan du betale og få dit med-
lemskort – her og nu.
Folderen koster 20 kr. og gælder som 
entrebillet til udstillingen.

LYØ KULTUR- OG BESØGSCENTER
Roestoftevej 8, Lyø · 5600 Faaborg · www.lyø.dk


