
                       
 

Tag med Foreningen Norden, Slagelse på 
                          

FORÅRSTUR TIL FYN 
tirsdag den 31. maj 2022 
 
Afgang:  Slagelse Busterminal kl. 08.00 
Hjemkomst:  Slagelse Busterminal kl. 19.00 
 
Forårsturen begynder på busterminalen  ved Slagelse station, hvor vi stiger op i den store komfortable 
Vikingbus. Første stop er Ditlevsdal Bisonfarm lidt vest for Odense og nord for Vissenbjerg. Her lever 

mere end 400 bison på den nordfynske prærie. Vi ser dyrene tæt på under en køretur rundt i området. 
Efter rundvisningen og formiddagskaffe/te kører vi mod det sydvestlige hjørne af Fyn til Horne Kirke. 
 

Horne Kirke ved Faaborg er Fyns største landsby- og eneste rundkirke. Både denne 
og de runde kirker i Bjernede ved Sorø og Thorsager på Djursland er bygget over 
samme grundplan som den oprindelige St. Jürgen Kirche i 
Schlamersdorf i Nordtyskland. I 2004 dannede kirken rammen 
om optagelserne til filmen Adams æbler.  

 
Vi nyder frokosten i Magasingården, der ligger på torvet i Faaborg ved gågaden.  
 
Efter frokost går vi en kort tur ad gågaden til Faaborg Museum, der har en stor 
samling af malerier, skulpturer, arkitektur og møbelkunst, der hovedsageligt stammer 
fra kredsen af fynske kunstnere, der sammen med stifteren, konservesfabrikant Mads 
Rasmussen, skabte museet i 1910. 
 
Efter Faaborg på turen hjemad gør vi holdt i Lundeborg, den lille hyggelig havn på Østfyn. Her nyder vi 
den traditionelle buskaffe/te og hjemmebagte kage. I bussen undervejs fra Faaborg fortæller Carsten 
Egø Nielsen om stedets historie og de spændende arkæologiske fund omkring Lundeborg. 
 
Efter besøget i Lundeborg kører vi tilbage til Slagelse Busterminal. 
 
Pris 650 kr. for medlemmer og 700 kr. for gæster.  
 
Reserver en plads på formand@norden-slagelse.dk eller på tlf. 2126 2182 
 
Betaling senest 1. maj 2022
på reg.nr. 2433, konto nr. 6277 848 277 eller på MobilePay nr. 4530TF 
Ved afbestilling mindre end 14 dage før turen, vil det indbetalte beløb normalt ikke blive refunderet.  

 
Inkl. i prisen:  
Entré og rundvisning på Ditlevsdal Bisonfarm.  
Formiddagskaffe/te og kage. 
Besøg med guide i Horne Kirke. 
Frokostplatte på Magasingården, inkl. øl, vin, vand. 
Entré til Faaborg Museum. 
Buskaffe/te og kage i Lundeborg. 
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