
Idylliske Brobyværk og omegn (med Sydfyns højeste punkt)
28 km

Kirke og Brandes

Sønder Broby Kirke i Sdr. Broby ved Brobyværk på
Midtfyn er fra omkring 1200. Der findes i apsis rester af
kalkmalerier, der oprindeligt bestod af en billedserie med
scener i tilknytning til Jesu fødsel. Altertavlen, der er
klippet i bladguld, er af billedkunstner Sonia Brandes.

Fra Sønder Broby Kirke køres lige ud forbi den hyggelige, 
traditionelle danske landsbykro, Brobyværk Kro, og til 
højre ad Pontoppidansvej, som fortsætter som Allerupvej. 
Der køres til venstre ad Stensbjergvej. I krydset ved 
Bjerget/Søbovej drejes til højre ad Søbovej forbi Søbo Sø 
og Hovedgården Søbo

Søbo Herregård

Joachim Henriksen Reventlow opførte i 1442 Søbo. I
1800-tallet delte Søbo vilkår med en række andre mindre
herregårde, idet den blev handlet hyppigt (hvad den også
var blevet op igennem historien) og havde en række
skiftende ejere inden, at godsejer H. Larsen købte gården
i 1927. I 1952 arvede sønnen Kai Larsen herregården
efter faderens død.

Drej til højre ad Haastrupvej og lige ud ad Haastrup 
Bjergvej. Drej til venstre ad Stenlund. Lige efter svinget 
ligger en rasteplads med en meget smuk udsigt

Dronningens Udsigt og Trebjerg
Ved rastepladsen, som populært kaldes 
Dronningeudsigten, går der på den anden side af vejen 
en lille sti til Trebjerg, 128 m. over havet, Sydfyns 
højeste punkt.

I 1977 gæstede Dronning Margrethe og Prins Henrik 
Faaborg. På vejen tilbage fra et besøg på Østrupgaard
kørte regentparret forbi ”opgangen” til Trebjerg, og der 
gjorde man holdt for at nyde udsigten. Dronningen 
opfordrede amtmanden til, at man skulle lave en plads 
lige netop der, så folk kunne tage derop og spise deres 
frokost og nyde udsigten. I 1979 købte Amtet så den 
øverste del af marken og etablerede et par år senere 
”DRONNINGENS UDSIGT”, som den står nu med borde-
bænkesæt.

Fra Stenlund fortsættes ad Trentevej og der drejes til
venstre ad Ny Stenderupvej. I udkanten af landsbyen
Vester Hæsinge drejes til venstre ad Vestergade. Ved
krydset Søbovej/Bjerget drejes til højre ad Bjerget og til
venstre ad Søndervej tilbage til Brobyværk.

Generel information
Du er altid velkommen til at kontakte personalet på 
Faaborg Turistbureau på tlf. 72 53 18 18, eller på 
www.visitfaaborg.dk og se muligheder og åbningstider.

http://www.visitfaaborg.dk/
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