BYTUREN
Sommerkonkurrence for børn
--------10. juni - 20. august 2022

Tag børn eller børnebørn i hånden og prøv Middelfart Kultur
& Biblioteks gå-det-selv-tur i Middelfart. Følg ruten, svar på
spørgsmål undervejs og deltag i konkurrencen om fine præmier.

I år er Byturens tema - se efter form og farver.
Alle kan deltage i Byturen, og hvis man afleverer det udfyldte svarark på
biblioteket senest den 20. august, deltager man i lodtrækningen om fine
præmier.
Gåturen er ca. 2,4 kilometer. Se kort over ruten bagerst i folderen.
Turen begynder foran KulturØens hovedindgang, hvor du går til højre.
Her er en stor cirkel af træ på pladsen.

1.

Stil dig op på cirklen. Gå nu rundt langs kanten.
Hvor mange skridt kan du tage rundt i cirklen?

Efter rundturen skal du fortsætte ligeud mod Herman Jensens Anlæg.
Se ned på belægningen. Her ligger flere turkise keramikspor, der er en del
af den 2,3 km lange kunst- og vandrerute Keramikruten, som museet Clay
åbnede i 2021.

2.

Hvor mange keramikspor kan du finde fra
KulturØ-pladsen frem til Herman Jensens Anlæg?

Herman Jensens Anlæg er opkaldt efter en tidligere borgmester i Middelfart.
Til venstre ligger der træstammer, som du kan øve dig i at gå på line på.
Der er to skulpturer, som enten forestiller et dyr eller er sat sammen af
forskellige dele af dyr.

3.

Hvilke dyr kan du se i de to skulpturer?

Når du er færdig med at kigge på skulpturer, skal du gå videre på stien til
højre ned mod vandet.
For enden drejer du til venstre og fortsætter mod Den Gamle
Lillebæltsbro. Den blev indviet 14. maj 1935 og er altså 87 år gammel.
Langs havnekajen ligger flere jernringe. Det er fortøjningsringe til skibe.
Kan du mon løfte en? Men pas godt på fødderne!

4.

Hvor mange fortøjningsringe er der langs kanten?

Ved Café Razz drejer du til venstre og går op ad vejen mod Torvet.
I belægningen ligger der en række metalplader.

5.

Hvilken form har mønstrene på metalpladerne?

På selve Torvet er der i dagstimerne et springvand.

6.

Hvor mange vanddyser (huller) er der til
springvandet?

Fortsæt nu ligeud ad Grønnegade.
På højre side af vejen er alle husene malet i forskellige farver.

7.

Hvilke farver har hus nr. 2, 8 og 12?

Ved krydset mellem Søndergade og Grønnegade skal du dreje til venstre
langs med Vestre Skole.

På den første bygning i skolegården til venstre er der et årstal.

8.

Hvornår er skolebygningen fra?

Ved skolen står der to træer. Kan du nå rundt om det første træ med dine
arme?
Fortsæt ned ad Søndergade. Ved Blindebomsvej drejer du til højre.
I begyndelsen af 1900-tallet lå der både en fattiggård og flere forskellige
sygehuse i gaden.
Ved det første gule hus på Blindebomsvej (78 b) skal du kigge op.

9.

Hvilken form har det lille vindue øverst oppe?

Fortsæt ligeud til Blindebomsvej 11. Her ligger Middelfart Ungdomsskole –
den tidligere tekniske skole.

10.

Hvad forestiller det hvide relief over skolen?

Ved Nygade drejer du til venstre.
Du skal nu finde Nygade nr. 51, som har en farverig dør.

11.

Hvilken farve har den?

Fortsæt ned til Nygade 7. Bygningen har øverst oppe en glasmosaik.

12.

Hvilken form har den?

Fortsæt til Nygade 2. Her skal du kigge efter et blåt skilt

13.

Hvilken farve har hjertet i midten?

Fortsæt nu ligeud til gågaden, hvor du drejer til højre. Lige på hjørnet ligger
butikken Bog & Idé.
Over butikkens skilt er der en udsmykning.

14.

Hvor mange master er der på skibet?

Fortsæt ligeud hen ad Algade.
Når du kommer til Østergade, er der plantet en række træer i venstre side af
vejen.

15.

Hvor mange træer er der?

Kan du mon denne gang nå rundt om dem med dine arme?
Fortsæt dernæst ligeud ad Østergade. Nu kommer du til Nytorv og det nye
rådhus, der blev indviet i 2017.
På det nye rådhus hænger et ur.

16.

Hvad er klokken?

Fortsæt ligeud til lyskrydset og gå videre ad Østergade.
Du skal finde Østergade 27, hvor der er en port.

17.

Hvilken farve har fliserne, som omkranser porten?

Fortsæt ad Østergade til du kommer til nr. 43.
Her hænger et skilt.

18.

Hvad forestiller skiltet?

I det næste lyskryds drejer du til venstre ned ad Gl. Banegårdsvej.
Vejen hedder sådan, fordi Middelfarts gamle banegård lå her. Toget gik fra
Middelfart til Strib, og banegården lå dengang langt uden for byen.
Det er stadigvæk muligt, at se den gamle banegårdsbygning. Den ligger lidt
længere fremme, hvor vejen bliver til Strandvejen mod Strib. Banen blev
nedlagt i 1935.
Du fortsætter ned ad vejen. Bliv på venstre side af vejen. Når du kommer til
skiltet, der viser hvor Hans Bangsvej begynder, skal du stoppe op.
Oven på skiltet er der en figur

19.

Hvad forestiller figuren øverst på skiltet?

Fortsæt hen ad Gl. Banegårdsvej til du når lyskrydset ved Tværgade og
Gl. Banegårdsvej, hvor du skal dreje til venstre.
Du skal nu følge Lillebæltsstien tilbage mod KulturØen.
For enden af den røde bygning kan du begynde at se kraner.

20.

Hvor mange kraner kan du se?

Når du er nået tilbage til KulturØen, kan du aflevere det udfyldte svarark i
den sorte kasse på bibliotekarbordet i stueetagen og deltage i lodtrækningen om fine præmier.
Vinderne af konkurrencen bliver udtrukket den 24. august 2022 og får
direkte besked.

Prøv også:

For børn mellem 6 og 15 år.
Læs tre bøger, løs læseudfordringerne og deltag i konkurrencen om
at tømme en boghandel.
Hent en folder på bibliotekerne eller print fra www.middelfartbibliotek.dk.
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