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Brahetrolleborg Kirke

Helligåndskirken

hver dag kl. 8.00 – 16.00

Hver dag kl. 8.00 – 17.00

En af de bedst bevarede
cistercienserklostre i Norden
med en døbefont udhugget af
Thorvaldsen og et meget fornemt
orgel bygget i 1804 af den
Slesvigske orgelbygger Jürgen
Hinrichsen Angel.
Reventlowsvej 1, Korinth

En historisk kirke med
spor af den katolske kirke
og middelalderen.
Ses bl.a. i de meget
karakteristiske
bænkerækker, alle
udstyret med ansigter
med forskellige udtryk.
Kirkestræde, Faaborg

Kaleko Mølle
Selve møllen er desværre ikke
åben for publikum på denne
tid af året, men I er meget
velkommen til at gå tur i
området omkring Kaleko
mølle.
Møllen har været åben for
publikum I de sidste 100 år.
Nissebanden blev optaget i og
omkring Kaleko Mølle
Priceshavevej 18, Faaborg.

Faaborg Museum
Tirsdag – Søndag
fra kl. 11.00 – 16.00

Horne Rundkirke &
Mausoleum
Hver dag fra kl. 8.00 – 16.00
Fyns eneste rundkirke med
et historisk værdifuldt
interiør, hvor meget er
udført af kunstneren
Eckersberg. Kirken er bl.a.
også kendt for at lægge
grund til filmen “Adams
Æbler”
Søren Lundsvej 40, Faaborg

Konservesgården

Tirsdag – Søndag fra
kl. 11.00 – 16.00
Skiftende særudstillinger i
Museet rummer en af Danmarks
Konservesfabrikant Mads
vigtigste samlinger af dansk kunst
Rasmussens private lejlighed.
fra 1885 – 1925. Ny udstilling
Gratis entré via Faaborg Museum.
”jordforbindelser – Dansk Maleri
Kunstforeningen for Faaborg og
1780-1920 og det antroprocæne
Omegn viser fra 17. marts til
landskab”. Selve museumsbygningen er en arkitektonisk perle. til 6. maj 2018 værker af Bent
Rohde, der beskæftiger sig med
Entré voksne kr. 80,- Børn indtil
skriftdesign og kalligrafi.
18 år gratis.
Østergade 45, Faaborg
Grønnegade 75, Faaborg

Holstenhuus Park

Pipstorn Skov

kl. 08.00 – 18.00
En gammel rokokohave
anlagt I 1753 med flere stier
og hvilebænke, hvor roen og
den smukke natur kan nydes.
Entré pr. person: kr. 20,Slotsalleen 9, Faaborg

Pipstorn Skov indeholder
den tætteste koncentration
af fortidsminder på hele
Fyn, hvoraf mange er
tilgængelige, synlige og
restaurerede. I skoven
findes adskillige stendysser,
gravhøje fra bronzealderen
og tuegrave fra jernalderen.
Pipstorn Skov, Lucienhøj 16
Faaborg

Byhistoriske arkiv

Faaborg Arrest Museum

Hver onsdag
kl. 14.00 – 16.00
Hver torsdag
kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag – søndag
fra kl. 11.00 – 15.00
Faaborg Arrest og byret
inviterer ind bag tremmerne.
Derudover sker der mange
aktiviteter, f.eks. løsning af en
mordgåde eller du kan lege
dommer af en nutidig sag.
Entré voksne kr. 50,- børn
under 18 år gratis.
Arresten, Torvet 19, Faaborg.

Byhistoriske Arkiv er oprettet af
provisor Hans Brandt
i 1937 og er dermed landets
ældste egentlige lokalhistoriske
arkiv.
Torvet 19, Faaborg.
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Galleri Korinth

Creative Workshop

Lørdag & Søndag 11.00-17.00
Galleri Korinth er et galleri, der
udstiller ny og moderne kunst
af danske og udenlandske
kunstnere. Galleriet er
beliggende i ”Snedkerhus” på
hovedvejen i Korinth.
Mere info og helt korrekte
åbningstider på
www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth,
Faaborg

Torsdag og Fredag 10-17
Lørdag 10-14
Creative Glas og workshop for
hele familien! Oplev en verden af
muligheder inden for
sandblæsning af glas. Processen
er enkel, men mulighederne
mange. Du dekorerer glasset med
motiver, herefter sandblæses
glasset og du får dermed verdens
mest personlige glas
Odensevej 95, Faaborg.

Hudevad Smedje

Gærup Skolemuseum

Hver torsdag 11.00 – 14.00

lørdage 14.00 – 16.00
Gærup Skolemuseum blev
oprettet i 1975 i samarbejde
med Fyns Stiftsmuseum, som
velvilligt overlod effekter samt
en del plancher fra en
skoleudstilling på stiftsmuseet
Genstandene stammer
oprindeligt fra Gærup Skole.
www.gaerupskolemuseum.dk
Entre kr. 20,Sybillesvej 3, Korinth , Faaborg

Er en landsbysmedje, der i
første halvdel af 1900 tallet
udviklede sig til Hudevad
Radiatorfabrik. Museet rummer
et arbejdende værksted, hvor
der er ild i essen og hvor
hammer og ambolt giver genlyd
Hudevad Byvej 21, Årslev.

Sommergalleriet
Fredag 13-17
Lørdag 10-13
Sommergalleriet ligger midt i
gågaden i Faaborg. Lige pt.
udstiller 6 kunstnere: Jette og
Peter Bork-Johansen, Elna
Rosted, Joan Andreasen, Birgit
Møller og Lisbeth Kaare.
Østergade 28, Faaborg

Aastrup Mølle
Mandag – Fredag 10.00-17.30
Lørdag 09.30 – 13.00
Antik- og hobbymarked. Åstrup
Mølle er bygget i 1863. Kom og
oplev atmosfæren i den gamle
mølle. Møllen er åben i 3 etager.
Kæmpe udvalg i beklædning,
patchwork, møbel og gardinstof
og Antik.
Loppemarked i stalden
Tlf.: 62616388
www.stofmoellen.dk
Svendborgvej 303, Faaborg

Helios teater/biograf
Helios genåbnede sidste år efter
en gennemgribende renovering.
Facaden er prydet med Emil
Saltos lysskulpturer, der ændrer
farve og tone efter temperaturen
i huset. Helios-Teatret er en
foreningsbaseret biograf, og den
daglige drift udføres af ca. 120
frivillige, ulønnede medlemmer.
Se hvilke film der går i biografen
på: heliosteatret.dk
Banegårdspladsen 7, Faaborg

Ida Lejre Dyreborg
udstiller i U-husets café
1. – 27. marts
Ungdomsskolen kan i den
næste måned præsentere en
af Faaborgs største talenter
indenfor tegning og maleri.
Det er den kun 13 årige Ida
Lejre Dyreborg , der udstiller
hendes nyeste værker.
Grønnegade 40, Faaborg

Forum Faaborg

Faaborg Havnebad

Åbningstider – se
http://www.forumfaaborg.dk/
faciliteter/svommehal/abnings
tider/
25 m bassin,
varmtvands bassin etc.
Pris pr person kr. 50,Børn under 18 år kr. 25,Sundvænget 4-8 Faaborg

Åbent hele året.
For både børn og voksne
Ideel til vinterbadning.
Gratis
Havnen, Faaborg.
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Levins Hus

Tommy Kenter

Skiftende kunstudstillinger i løbet
af året.
13 marts til 18 marts fra kl. 11-17:
Udstiller Fyns Væve og tekstilkreds
Fernisering 12. marts kl. 17-19
Vestergade 3, Faaborg

Onsdag 14. marts kl. 19.00
Så er Tommy Kenter
efterhånden kommet op i den
alder, hvor der virkelig er noget
at fortælle om en omtumlet
tilværelse – både privat og på
scenen..
Entré kr. 200,- (+ evt. gebyr)
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej
916, Ferritslev

Andreas Bo med Band

Mad & Jazz

Fredag 16. marts kl. 20.00
Oplev Andreas Bo med Band. En
Akustisk koncert i Helios. Nu
sætter Andreas Bo med Band
fokus på musikken. Den elskede
komiker Andreas Bo har udgivet
cd’en Skillevej.
Pris pr. person kr. 295,Arrangeret af Musik og Kultur
Faaborg
Køb billetter på heliosteatret.dk
Helios Teatret,
Banegårdspladsen 7 Faaborg

Fredag 16. marts 18.00-22.00
Galleri Korinth inviterer nu til årets
første musikarrangement Mad &
Jazz. Vi byder velkommen og
starter med at spise og derefter er
der koncert med Jazzopathics, en
jazztrio med musikere, der alle har
gjort sig gældende på den jyske
jazzscene. Læs mere på
www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth,
Faaborg

Mød kunstneren
Camilla Berner

Huset for længe siden

Torsdag 15. marts kl. 19.15-21.00
Torsdag 15. marts kl. 19.00
Øhavsmuseet Faaborg –
Under plov. Ligger land. Under
spændende foredrag om
himmel. Hør Camilla Berner
jernaldermenneskets huse, der var
fortælle om sit arbejde med at
mere end et hjem.
skabe værker til den aktuelle
Museumsinspektør Nicolai Garthøj
særudstilling ”jordforbindelser”.
Larsen fortæller om ”Huset for
Her har hun blandt andet valgt at længe siden”
opføre en pavillon inspireret af
Der kan købes øl, vand, te og kaffe
Mads Rasmussens udsigtspavillon i før foredraget og i pause.
Svanninge Bakker.
Entré kr. 50,Entré kr. 75,Banegårdspladsen 2B, Faaborg
Grønnegade 75, Faaborg

Fernisering: Kalligrafisk
lyrik – Bent Rhode
Lørdag 17. marts kl. 15.00
Åbning af udstillingen ved
professor Johnny Kondrup,
Institut for Nordiske Studier og
sprogvidenskab, Københavns
universitet. Bent Rhode er
uddannet grafiker og Håndsætter
fra Rosendahls bogtrykkeri.
Gratis entré via Faaborg Museum
Udstilling varer fra 17. marts til 6.
maj kl. 11. – 16.00 (tirs. – søndag)
Konservesgården, Østergade 45, 1

Borgmester om dagen,
Tolkien-nørd om natten
Fredag 16. marts kl. 15.00
Mød vores lokale Tolkien-nørd,
borgmester Hans Stavnsager,
der fortæller om sin fascination
ved Tolkiens eventyrlige
univers.
Gratis billetter
Faaborg Bibliotek,
Herregårdscentret 17, Faaborg

Faldet

Thessink & Møller koncert

Lørdag 17. marts kl. 19.30

Søndag 18. marts kl. 15.30-18.00
”Er man til gedigen, velspillet
blues, så er man til Thessink &
Møller” Hver for sig er de
kapaciteter i genren. Sammen er
de en feinschmecker-oplevelse.
Entré kr. 180,Mulighed for køb af kaffe og
lagkage samt øl/vin og vand.
Billetter kan købes på billetnet.dk
Byskolens bevægelsessal
Grønnegade, Faaborg

Moderne dramatik. Aldersgruppe
fra 15 år. Varighed: 70 min. Uden
pause.
Arrangeret af Faaborg Midtfyns
Teaterforening. Teatret i Midten.
Entré kr. 250,Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6 A,
Korinth, Faaborg.
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Levins Hus
Skiftende kunstudstillinger i løbet
af året.
19. marts til 25. marts
Surt & Sødt
Udstiller Berit Kyed og Else Frøsig
Fernisering 19. marts kl. 17-20
Tirsdag - fredag 13-17
Lørdag – søndag kl. 11-16
Vestergade 3, Faaborg

Søndagsomvisning
på Faaborg Museum
Søndag 25. marts kl. 13.30
Vild natur hos Anna Syberg, Jens
Birkholm og Camilla Berner
Vær med når Faaborg Museum
atter byder inden for til søndags
omvisninger,
Det er gratis at deltage, når entré
til museet er betalt.
Grønnegade 75, Faaborg

Forårsfestival: Kammermusik
Onsdag 21. marts kl. 19.00-22.00
Der er forår i luften og det markerer
Syddansk Musikkonservatorium
med den årligt tilbagevendende
Forårsfestival,Koncerten foregår i
Riddersalen på statsfængslet
Søbysøgård. Fra 18.-18.45 kan man
besøge Søbysøgårdmuseet
Billetter kan reserveres på :
Museum@odense.dk
Entre kr. 100,- inkl. Forfriskning
Begrænsede pladser: 90 personer
Søby Søgård, Søvej 27, Årslev

Forårsfestival:
Kammermusik
Onsdag 21. marts kl. 19.00
Der er forår i luften og det
markerer Syddansk
Musikkonservatiorium med den
årligt tilbagevejdende
Forårsfestival, hvor publikum kan
opleve sangere og musikere fra
konservatoriet optræde i det
fynske. Fri entré
Foderstoffen i Rudme, Rudmevej
121, Ringe

Egeskov mølle

Passionskoncert

Lørdag 25. marts
kl. 13.00 – 16.00
Møllen er denne dag åben for
salg af mel af egen produktion
og rundvisning – læs mere:
Egeskovmoelle.dk
Den prægtige, hollandske
vindmølle Egeskov Mølle ligger 2
km fra Egeskov Slot. Den
nuværende mølle er opført i
1855. Grønnebjergvej 1, 5772
Kværndrup

Fredag d. 30. marts kl. 16.00
Passionskoncert med
Brahetrolleborgkoret og organist
Ian Heilmann. Foregår i
Brahetrolleborg kirke.
Grønnegade 75, Faaborg

Syng landskabet i Faaborg
Kirke.
Onsdag 21. marts kl. 19.30
Ved. Rikke Damkjær, sang, Morten
Øberg, saxofon og Bo Lerche,
orgel. (Optakt til den
internationale klimaevent Earth
Hour 2018 - 24 /3 2018) vi slukker
lyset og skruer op for
naturstemningen med danske
sange..
Fri Entré
Faaborg Kirke, Faaborg

Påskeferieværksted for børn
Skab aftryk i ler (6-12 år)
Lørdag d. 31. marts kl. 11-15
Ved Oliver Streich og Anne Gerd
Juul. Klimaforandringerne viser os
en natur fyldt af menneskelige
aftryk og som en del af
udstillingen Jordforbindelser
inviteres du til at skabe dine helt
egne aftryk i ler. Børnene samler
genstande fra naturen, som
præges ind i lerflisen pris kr. 75,Tilmelding: visitfaaborg.dk
Grønnegade 75, Faaborg

Horne Kræmmermarked
Søndag 25. marts
kl. 10.00 – 16.00
Kræmmermarked i Horne på
Sydfyn, hver søndag i lige uger året
rundt. 12-14 hobbykræmmere
med vidt forskellige stande. Der
handles stort set med alt – til
rimelige priser. Bøger, musik, film,
nye håndarbejdsting, smykker,
antik og retro, porcelæn og
møbler. Gode parkeringsforhold.
Horne Landevej 2, Faaborg.

Familieomvisning
Lørdag d. 31. marts kl. 13.30
Familieomvisning i særudstillingen
”jordforbindelser”.
Museets dygtige kunstformidler
byder indenfor til børnefamilier til
en hyggelig omvisning i
børnehøjde. Børn og unge under
18 år har fri entre. Voksne kr. 80,Det er gratis at deltage, når
entréen er betalt.
Grønnegade 75, Faaborg
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Naturlegepladsen
Troldeland

Smukke gåture omkring
Faaborg

Naturlegepladsen Troldeland
består af flere dele:
Alfeland for de 3. – 6. årige
Troldeland for d 6. – 10 årige
Huleland, hvor der er
mulighed for at bygge huler.
Ellers er der bålsteder, hvor I
kan grille og hygge jer.
Rallebæksgyden, Faaborg

Sundsøen/Kaleko – 4.4 km
Sundbakkerne – 4,7

Download App’en
Historiejagt Fyn

Kløverstierne i
Svanninge Bakker

Og gå på opdagelse i den Fynske
historie. App’en fungerer som en
historisk skattejagt hvor punkterne
låses op efterhånden som man følger
ruten. App’en består af Fyns Byinfo –
Óttars rejse – Uhyggelige Odense –
Det Royale Fyn – Malernes Fyn –
Toner fra Fyn og Sagn og Myter fra
Langeland. App’en kan downloades
via Visitfaaborg.dk’s hjemmeside

4 kløverstier i Svanninge Bakker
Vælg den rute, der passer dig i forhold
til længde eller seværdigheder.
Svanningeruten – grøn rute 2,5 km
Mølleruten – blå rute 6,1 km
Solbjergruten – Rød rute 7,5 km
Svanninge Bakker ruten – sort rute
11,7 km
Få folderen på Faaborg Turistbureau,
Torvet 19, Faaborg

Sti fra Faaborg til Pipstorn - 2 km
Få mere info på
Visit Faaborg, Torvet 19, Faaborg

Svanninge Bakker
Hent en brochure på
turistbureauet over Svanninge
bakker og bjerge og gå en
hyggelig tur i Bakkerne. Parkér
bilen ved restaurant Skovlyst.
Besøg landskabs-udstillingen i
tårnet (har om vinteren kun åbent
i weekenderne) og se Camilla
Berners udsigts pavillon inspireret
af Mads Rasmussens pavillon i
Svanninge Bakker.

Øhavsstien

Tag på Ø-hop til Bjørnø,
Lyø og Avernakø

Et afmærket stisystem fra
Faldsled i vest til Langeland i øst
over Ærø i syd omkranser det
Sydfynske Øhav og danner med
sine 220 km en af Danmarks
længste vandreruter –
Øhavsstien.
Få kort over ruterne på Faaborg
Turistbureau eller download de
enkelte kort på visitfaaborg.dk
Torvet 19, Faaborg

Oplevelser for hele familien.
Besøg Lyø og find den smukkeste
landsby. Klap en ged på Avernakø
eller besøg stranden på en af de
flotte småøer. Færgerne sejler fra
Faaborg havn.
Få sejlplaner til øerne og vores
Ø-hop brochure på
Faaborg Turistbureau,
Torvet 19, Faaborg

Cykelruter
Faaborg Midtfyn

Køb et kort over Faaborg
by og gå på byvandring

Faaborg Turistbureau

Køb et cykelkort med syv
ruteforslag til cykelture i
Faaborg -Midtfyns smukke
landskab, hver tur er ca. 30 km
lang. Kr. 30,På dansk, engelsk eller tysk.
Kortet kan købes på:
Faaborg Turistbureau, Torvet
19, Faaborg.

For kun 20,- kr. kan du købe et
kort over Faaborg by og gå på
byvandring og udforske den
smukke by og alle dens flotte
skulpturer.
Kortet kan købes på Faaborg
Turistbureau, Torvet 19,
Faaborg.

Åbningstider i marts:
Mandag-Fredag: 10.00-16.00
Vores inforum er åbent hver
dag fra kl. 9.00 – 21.00
Telefon: 7253 1818
Hjemmeside: Visitfaaborg.dk
Faaborg Turistbureau, Torvet
19, Faaborg.

5

