
Rute ca. 4 km #jeggikjuelsminderundt

Velkommen til Juelsminde
Vi er meget glade for, at du har valgt at besøge vores dejlige by. Nu venter der dig og 
din familie en hyggelig gåtur rundt i byen. Følg tallene fra 1 til 12 og løs opgaverne 

undervejs. Når du er færdig, får du en flot medalje ved Buchs Boghandel.
Vi håber, du får en super hyggelig dag.
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STÅ VED DET BLÅ ”P-SKILT” NÆR JUELSMINDE STRAND CAMPING
Hvor mange fyrtårne kan du få øje på? 

Svar

STORSTRANDEN
Det historiske Palsgaard Slot har eksisteret siden 1200-tallet. Hvis du går helt 
ned til vandet og kigger til venstre, kan du skimte den store bygning i skovene 
på den anden side af vandet. Men hvilken farve har slottet? 
Svar

ANKERET PÅ STORMOLEN
Det berømte skib Fregatten Jylland lå i årene 1912-1925 opankret i Juelsminde, 
som en turistattraktion. Ankeret står stadig på Stormolen: Hvilket årstal er 
indgraveret på ankeret? 

Svar

START - VEJVISERSKILTET PÅ HJØRNET AF ODELSGADE OG SØGADE
Gå mod punkt 2 og skriv undervejs navnene på de butikker, der har ”O” i deres navn.”
Svar

LEGEPLADSEN PÅ HAVNEN
Mellem legepladsen  og vandet kan du konkurrere med din familie, men i hvad?

Svar

JUELSMINDE HAVNEMUSEUM
Hvad står foran museet? En ambolt, ubåd eller skibsklokke? 
Svar

DEN GAMLE FÆRGEMOLE 
Hvor mange trin er der op på toppen af ”udsigtsstedet”?
Svar

BRO
Hvad tror du, kæderne på broen bruges til?
Svar

Tillykke! Du er nu blandt de seje, der har gennemført Juelsmindes skattejagt! 
Godt gået!

Udfyld nu de fire linjer nedenunder og aflever kortet hos BUCHS BOGHANDEL 
– så får du en fin, gratis medalje, som bevis på, at du har gået Juelsminde rundt. 
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POTTEMAGEREN
Tæl tallerknerne på facaden. Hvor mange er der?
Svar

11

KOMPASTORVET
Torvet hedder ”Kompastorvet” – men hvor er kompasset gemt? 
Svar

12

SVANEDAMMEN
Løb en tur rundt om det smukke gadekær – og sæt et kryds, når du har gjort det.10

JUELSMINDE NATURLEGEPARK 
Prøv mindst fire legeredskaber – og sæt kryds, når du har gjort det.9

Alder Kommune

Favoritsted i Juelsminde

Jeg hørte om skattejagten gennem

Facebook

Andet

Kystlandets turistguide

VisitJuelsminde/Kystlandets hjemmeside

PS. VIDSTE DU, AT VI OGSÅ HAR 3 ANDRE SJOVE SKATTEJAGTER I KYSTLANDET?
(Det ville da være RET sejt at have alle 4 medaljer, ikke?) Læs mere om dem på KYSTLANDET.DK.


