Hjarnø. En rejse tilbage i tiden
Turen til Hjarnø byder på en spadseretur på cirka seks kilometer. Man kan også med fordel tage
turen på cykel. Først skal I på en sejltur med den lille færge til Hjarnø. Færgen har 25 afgange i
døgnet, og overfartstiden er kun fem minutter. På Hjarnø vil I blive præsenteret for flere
spændende, spøjse og interessante Hjarnø-historier.
Nedenfor kan I læse, hvad I skal have med på turen. Hvis I har brug for hjælp til at komme i gang,
kan I læse mere her.
Praktisk info
For at få det optimale ud af turen er det nødvendigt med lidt udstyr: En GPS, hvori der kan
indtastes et koordinat, en mobiltelefon eller andet udstyr med mobil opkobling til internettet.
Desuden skal I bruge et digitalkamera, papir og blyant.
Det er vigtigt, at I er meget nøjagtige med udregninger og indtastninger, da det er nemt at fare vild.
Hvis I mister sporet helt, er det muligt at få lidt hjælp her: www.xhm.dk/spor8.html.
God tur og husk at tage hensyn til øens beboere og fortidsminder!

Tidscirkel og alle cirkeludsnit af Bjarne A. Kofoed.
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WP 1
Waypoint: N 55 49.944 E 010 03.835
Hvis I kikker mod nord kan I se en anden ø i Horsens fjord. Hvor mange bogstaver er der i øens
navn?
Antallet af bogstaver = A
Gå ind på: www.xhm.dk/49(628+A).html
WP 2
Waypoint: N 55 49.(628+A) E 010 03.743
Mod sydvest kan I se en by med havn og færgefart. Hvor mange bogstaver er der bynavnet?
Antallet af trin = B
Gå ind på: www.xhm.dk/49(097-B).html
WP 3
Waypoint: N 55 49.(097-B) E 010 05.156
Nær det sted I står nu er der en infotavle. Under billedet nederst i højre hjørne er der et årstal.
Det sidste ciffer i årstallet = C
Gå ind på: www.xhm.dk/49(345-C).html
WP 4
Waypoint: N 55 49.(345-C) E 010 04.155
På taget er der en vindfløj med et årstal.
De sidste to cifre i årstallet = D
Gå ind på: www.xhm.dk/49(337+D).html
WP 5
Waypoint: N 55 49.(337+D) E 010 03.852
Tillykke! I er nu ved vejs ende. For at modtage information om dette sted skal I løse endnu en lille
opgave: Hvor mange røde striber er der på fyrtårnet?
Antallet af røde striber = E
Gå ind på: www.xhm.dk/51(500+(100xE)).html
Tag nu et foto af jeres skattejagtshold med lokaliteten i baggrunden. Send fotoet til
muslsj@horsens.dk. Alle, der sender foto, deltager i lodtrækningen om en lille gave.
Tak for deltagelse!
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