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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

Brahetrolleborg Kirke
hver dag 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, Horne, 5600 
Faaborg

Horne Rundkirke & 
Mausoleum
hver dag kl. 8.00 – 16.00

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

Holstenhuus Park
kl. 08.00 – 18.00

Pipstorn Skov
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  

Lige uden for Faaborg ligger 
Danmarks ældste fungerende 
vandmølle.  Møllen har været 
åben for publikum I de sidste 
100 år. Nissebanden blev 
optaget i og omkring Kaleko 
Mølle. 
I er velkommen til at gå en tur i 
området ved Kaleko Mølle 
Priceshavevej 18, Faaborg. 

Kaleko Mølle

Museet rummer en af Danmarks 
vigtigste samlinger af dansk kunst 
fra 1885 – 1925. Selve bygningen er 
en arkitektonisk perle, tegnet af  
arkitekt Carl Petersen. Aktuelle 
udstillinger: Verden som Atelier –
Fynboernes værker bliver til 
Anna Syberg – øjeblikkets skønhed 
(slut: 8/11) Ocean of time – Morten 
Schelde (slut: 15/11).
Læs mere her: faaborgmuseum.dk  
Entré voksne kr. 90,- Børn gratis.
Grønnegade 75, Faaborg

Faaborg Museum
Tirsdag – Søndag  11 – 16

Hvis man vil vide noget om 

Faaborgs historie og de mennesker 

der har boet  og levet her, er 

Byhistorisk Arkiv et godt sted at 

søge oplysninger. Arkivet er 

oprettet af provisor Hans Brandt

i 1937 og er dermed landets ældste 

egentlige lokalhistoriske arkiv. 

Torvet 19, Faaborg.

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

Ymerbrønden
Udført af billedhugger Kai 
Nielsen, skænket af etatsråd 
Mads Rasmussen. Opstillet og 
afsløret 24. juni 1913. 
Ymerbrønden der står på 
Torvet er en kopi i bronze fra 
1964. Original  er udhugget i 
sandsten og kan nu ses på 
Faaborg Museum.
Få en lille folder på Faaborg 
Turistbureau eller besøg siden:
www.skulptur-faaborg.dk
Torvet, Faaborg  

Vesterport
Er opført i 1400 årene og dannede 
grænsen mellem købstaden og det 
omkringliggende land i forbindelse med 
vold og voldgrav. Først fra midten af 
1800 tallet begyndte byen at vokse ud 
over de grænser, der havde ligget fast 
siden middelalderen. Vesterport er den 
ene af to tilbageværende byporte fra 
middelalderen i Danmark  (Mølleporten 
i Stege er den anden). Vesterport har 
ændret udseende flere gange, et af de 
mest drastiske var, da porten blev 
beklædt med cementpuds. Byportens  
nuværende udseende stammer fra en 
omfattende renovering i  1917

Vestergade, Faaborg  

Helios teater/biograf
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.
Læs mere på heliosteatret.dk
Hyggelige Cafe Soze, med bl.a. 
hjemmeristede kaffespecialiteter 
er åben for publikum. Hver dag fra 
kl. 10.00 – 20.00.
Banegårdspladsen 7, Faaborg
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Gærup skolemuseum
Lørdage kl. 14.00 – 16.00
Gærup Skolemuseum blev op-
rettet i samarbejde med Fyns 
Stifts-museum. Genstandene 
stammer fra Gærup Skole.
Museet har til huse i den 
oprindelige skolebygning fra 1783.
Sybillesvej 3, Korinth , Faaborg

Kirken blev påbegyndt i 1478, og 
var oprindelig kloster-kirke til 
Helligåndsbrødrene. Blev med 
reformationen sognekirke for 
Faaborg. I kirken er to rækker med 
munkestole fra den katolske tid 
bevaret. Den nuværende altertavle 
er fra 1855 og malet af Vilhelm 
Marstrand.. Kirken er pt. lukket i de 
næste 12 – 14 måneder pga. af en 
omfattende renovering. Kirkelige 
handlinger foregår enten i ”Det nye 
hospital” eller fra Diernæs kirke
Kirkestræde, Faaborg

Helligåndskirken Faaborg Klokketårn 
Klokketårnet fra byens første 
kirke, Sct. Nikolai kirke.(1250 –
1536). Selve kirken blev revet 
ned, men klokketårnet blev 
stående og fungerede bl.a. som 
sømærke for sejlende. I dag 
fungerer klokketårnet stadig som 
klokketårn for Helligåndskirken.  
Tårnet er 31 meter højt. 
Klokkespillet i tårnet spiller fire 
gange i løbet af dagen. Kl. 8.05, 
12.06 kl. 16.05 og kl. 22.06. 
Melodierne skifter i løbet af året.
Tårnstræde, Faaborg

Teatret i midten
Lørdag 28. november kl. 19.30

Opfører Korinth Kulturhus ”Det 
kolde nord” af og med:  Vigga Bro
Læs mere på 
www.korinth kulturhus.dk
Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6A,  
Korinth , 5600 Faaborg

Beethoven under lup
Mandag 2. november og 
mandag 9. november kl. 16.30

Foredrag af Ole Dahl i 
Heliosteatret i Faaborg. 
Beethoven fylder i november 2020 
250 år.  Det fejrer Faaborg 
Musikforening i samarbejde med 
Heliosteatret med en foredrags-
række på 4 foredrag. 2/11: Tæt på 
3. Klaverkoncert. 9/11: Tæt på 
strygekvartetterne. Pris pr. 
foredrag kr. 50,-.
Læs mere på Heliosteatret.dk
Banegårdspladsen 7, Faaborg

Læs mere om Faaborg 
Folkeuniversitet på 
www.faaborgfolkeuni.dk
Her kan I få program til årets 
foredrag, reservere plads og købe 
billetter.

Ferritslev Fritidshus:
Er et musik og kulturhus i Ferritslev 
med et spændende musik og 
teaterprogram.
Læs mere: 
ferritslevfritidshus.billetten.dk
Ørbækvej 916A, 5863 Ferritslev

Foderstoffen:
Er et musik og kulturhus i 
landsbyen Rudme på Fyn. 
Læs mere 
om arrangementer her: 
www.foderstoffen.dk
Rudmevej 121, 5750 Ringe
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Horne Kræmmermarked
Søndag 1. november
Søndag 15. november
Søndag 29. november
kl. 10.00 – 16.00 
Kræmmermarked i Horne. 
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.

Black Friday i Faaborg 
Fredag  27 november kl. 10-20

Fra lørdag d. 28. november stor 
udstilling med Jens Birkholm på 
Faaborg museum. Læs mere her: 
faaborgmuseum.dk  
Entré voksne kr. 90,- Børn gratis.

Jens Birkholm på Faaborg 
Museum fra 28. november
Tirsdag – Søndag  11 – 16

Søndagsintroduktion
29. november kl. 13.30 og 14.30
Kom og hør om Faaborg Museum, 
Fynboerne og Jens Birkholm i 
søndagens introduktion i Store 
malerisal. Det er gratis at deltage 
når entreen er betalt.
Grønnegade 75, 5600 Faaborg

Pierre Alechinsky i 
Konservesgården fra 21/11
Tirsdag – Søndag  11 – 16
Kunstforeningen for Faaborg og 
Omegn udstiller værker af
maleren og grafikeren Pierre
Alechinsky. Læs mere her: 
www.faaborgkunst.dk
Fri entré via Faaborg Museums 
indgang til udstillingen i 
konservesgården. 
Udstillingen er et samarbejde 
med Museum Jorn, Silkeborg.

Læs mere her:
www.faaborg.dk

http://www.faaborgfolkeuni.dk/
http://www.foderstoffen.dk/
http://www.faaborgkunst.dk/
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Galleri Korinth
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 FB og 
www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth, Faaborg

Lundely Glas 
Tirsdag kl. 9.30-16.30
Onsdag kl. 9.30 – 16.30
Torsdag kl. 9.30 – 16.30
samt når flaget er ude
Håndlavet glaskunst direkte fra 
ovnen. Se hvordan glasset bliver 
lavet og få en snak om glassets 
magi. Galleri, butik og arbejdende 
værksted. Bredt udvalg af smukt og 
spændende glaskunst alt naturligvis 
efter eget design. Se meget mere 
på www.lundelyglas.dk samt FB
Svendborgvej 329, 5600 Faaborg

Stofmøllen - Antik- og hobby-
marked. 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. 
Tlf.: 62616388
www.stofmoellen.dk
Svendborgvej 303, Faaborg

Aastrup Mølle
Mandag – Fredag 10.00-17.30
Lørdag 10.00 – 14.00

Skitsehandlens galleri
Ligger på Torvet i Faaborg. 
Galleriet har åbent 
torsdag – fredag kl. 11.00 – 16.00 
og lørdag kl. 10-14, 
Vi holder løbende forskellige 
arrangementer med oplæsning, 
introduktioner mm.
Læs mere på FB eller  
skitsehandlen.dk
Skitsehandlen, Torvet  3, Faaborg

Riddlehunt i Faaborg
Køb et hæfte og tag på 
byvandring i Faaborg og løs 
mysteriet om Faaborgpigen. Lavet 
af Riddlehouse Escape Room i 
samarbejde med visitfaaborg.dk.
Køb hæftet og gå på byvandring 
Pris pr. hæfte kr. 75,-
Børn under 5 år gratis.
Riddlehunten kan købes på 
Faaborg Turistbureau.
Torvet 19, 5600 Faaborg.

Download den gratis kunstapp 
VIZGU og gå på vandring og lyt til 
professionelt producerede 
lydfortællinger om kunstværker i 
bl.a. Faaborg. Du kan bl.a. høre 
historien om Toppen og Bolden, 
Pigen i Gyngen og Ymerbrønden. 
Lyt til Kunsten vækker historierne 
til live og du kan lytte til 
fortællingerne overalt. Kan 
downloades på Google play og 
App store. Mere info: 
www.lyttilkunsten.dk

Find 4 skjulte malerier i et af 
Fyns smukkeste landskaber.
Gå i malernes fodspor i 
Svanninge Nørremark og 
Svanninge Bjerge. Besøg 
hjemmesiden 
www.kulturregionfyn.dk/story
hunt/route/svanninge-bakker
og download Rute PDF - en
Vandrerute på ca. 10 km. 
Parker på P-pladserne ved 
Restaurant Skovlyst

Randi Potter  
Lørdag kl. 10.00 – 13.00

Se Randi Potters spændende 
stentøj. Randi Potter arbejder i 
stentøj med giftfri glasur, der er 
ovnfast og tåler opvaskemaskine. 
Hånddrejede og støbte brugsting 
samt dekorative fade, vaser, 
relieffer m.m. Åbent lørdage eller 
efter aftale: mobil 21 65 73 32.
se mere på FaceBook
Østerbrogade 45, 5600 Faaborg

Hyggelig gåtur til Pipstorn skov 
Start turen ved Kalekovej og følg 
grusstien langs med veteranbanens 
skinner via Horseløkke trinbræt og 
Lucienhøj trinbræt, hvor der er en 
enestående udsigt over øhavet.
I Pipstorn skov finder I en fin 

rundtur på ca. 2 km hvor I undervejs 
finder et stort madpakkehus, en 
Jorden er giftig bane, Fyns største 
koncentration af fortidsminder: 
gravhøje, langdysser, tuegrave og 
se også om I kan finde Kirsten Skovs 
Kilde. Få folder på turistbureauet.
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LUMINIS – på Egeskov
Fra mandag d. 30. oktober – søndag 
8. november kl. 16.30 til 21.00
Du kan opleve det spektakulære 
lysshow LUMINIS på Egeskov. 
Luminis finder sted for 5. år i træk, 
og i år er det med lyskunst udført 
af 10 internationale kunstnere i 
forskellige haverum rundt i 
Egeskovs parkanlæg. Årets tema 
er ”Eventyrland”, hvor, leg, magi 
og fantasi er i fokus. Se yderlige 
oplysninger på Egeskov.dk 
voksne kr. 120,- børn kr. 60,--
Egeskovgade 18, Kværndrup

Malernes Fyn –
Svanninge Bakker

http://www.gallerikorinth.dk/
http://www.lundelyglas.dk/
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Faaborg Havnebad
Åbent hele året. 
For både børn og voksne
Flere badebroer af træ. Trygge 
badefaciliteter for mindre børn. 
Udspringsmuligheder for større 
børn og voksne. Udendørs bruser. 
Toilet. Sauna (adgang via SMS kode 
kr.40).
NB! Toilet og sauna kan være 
lukket i forbindelse med covid19.
Læs vejledning på stedet.  
Gratis adgang til selve havnebadet
Havnen, Faaborg.

Book gode oplevelser 
Gå ind på vores hjemmeside 
Visitfaaborg.dk/faaborg/book-
gode-oplevelser. Hvad enten 
du er på cykel, i båd eller til 
hest, har lyst til en syrengåtur, 
en dejlig oplevelse i Øhavet,  
eller i vores smukke by, så 
finder du her en masse 
spændende muligheder.

Bøjden Nor
Bøjden Nor er en gammel lav-
vandet bugt, der er blevet afsnøret 
fra havet med en strandvold, På 
strandengene yngler vadefugle men 
det er de mange rastende fugle, 
ænder, gæs. svaner, skarver, hjejler 
og vadefugle der især kan betragtes 
her. Bøjden Nor ligger med egen 
færgehavn for enden af rute 8. i 
udkanten af Bøjden by viser skilte 
ad Dyndkrogvej til P-plads ved 
sydenden af Noret, hvorfra en 
natursti leder til to fugleskul.

Gåtur ved Langelinie
Start ved havnebadet og nyd en 
dejlig gåtur langs Langelinie mens 
du kigger ud til det sydfynske 
Ø-hav med Bjørnø og Avernakø lige 
frem for. På turen kommer du forbi 
Faaborg Roklub, Dosseringen, 
Plougs batteri/skanse, Slæbestedet 
ved St. Hansgade, De to kristne 
kirkegårde, De engelske 
krigergrave, Voigts minde med de 
2 kanoner, Den Jødiske Kirkegård, 
Hellig kors kilde, Klinteparken og 
Danland Klinten.

Sundsøen i Faaborg
Gå en tur omkring Sundsøen og 
nyd det mangfoldige fugleliv i og 
omkring Sundsøen. I år 2000 blev 
Sundet genskabt som sø. 
Søen giver sammen med den 
tilstødende rørskov gode 
ynglemuligheder for flere arter af 
ænder, lappedykkere, vandhøns 
og sangere, fiskehejrer og skarver
Sundsøen/Kaleko – 4.4 km 
Sundbakkerne – 4,7
Få en brochure om Sundet på  
Visit Faaborg, Torvet 19, Faaborg

Faabaar.dk fælles kalender for 
Faaborg og omegn. Kalenderen 
er lavet i samarbejde mellem 
Vores Faaborg & Egn, 
VisitFaaborg, og Det Rigtige 
Faaborg – en arrangements-
kalender for både lokale 
Faaborgensere og et godt tilbud 
for vores besøgende turister.

Forum Faaborg
Åbningstider – se
https://www.forumfaaborg.dk
25 m bassin, 
varmtvands bassin etc.
Pris pr person kr. 50,-
Børn under 18 år kr. 25,-
Benyttelse af Sauna kr. 25,-
Ud over svømmehallen kan 
Forum Faaborg også tilbyde 
Skaterbane, multibane og 
Fitness. 
Sundvænget 4-8 Faaborg 

Download App’en Geopark det 
sydfynske Ø-hav og få adgang til 
digitale kort med angivelse af 
parkeringspladser, primitive 
overnatningsmuligheder, 
toiletter, vandreruter, cykel og 
MTB-ruter, rideruter, kajakruter, 
fiskepladser, slæbesteder, 
dykkerspot, geologiske 
besøgssteder, geoparkcentre, 
naturområder mm. Kan 
downloades på Google play og 
App store.

Naturstien Korinth Ringe 
Ligger på den gamle jernbane 
mellem Ringe og Korinth. Den er 
16 km lang og forbinder den 
sydlige del af kommunen med 
Midtfyn og Ringe. Stien er en 
kombineret asfalt og grussti, hvor 
der både kan vandres, cykles og 
rides. Du kommer forbi både 
marker, enge med græssende 
køer, snoede vandløb, levende 
hegn og spor fra jernbanens tid.
Parkering: Kaj Lykkesvej eller 
Vinkelvej Korinth 5600 Faaborg/
Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.

Under Isen i Svanninge Bjerge 
”Under Isen” hedder den usynlige 
teaterforestilling, der blander 
fiktion og drama med historisk 
virkelighed fra de lokaliteter man 
bevæger sig igennem. 7 km i alt. 
Man downloader app’en
Baggårdsteatret og køber ‘Under 
Isen’ til kr. 79,- .Start: Det nye 
Øhavsmuseum, Havnegade 3, 
Faaborg. Varighed: ca. 2,5 time.
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Kløverstierne i 
Svanninge Bakker
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

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.
Faaborg Turistbureau, Torvet 19, 
Faaborg

Køb et kort over Faaborg 
by og gå på byvandring 

Smukke gåture omkring 
Faaborg

Sundsøen/Kaleko – 4.4 km 
Sundbakkerne – 4,7

Sti fra Faaborg til Pipstorn - 2 km 

Få mere info på  
Visit Faaborg, Torvet 19, Faaborg

Tag på Ø-hop til Faaborg øerne 
Bjørnø, Lyø og Avernakø

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. På Bjørnøfærgen 
møder du blot op på kajen. Få 
sejlplaner til øerne og vores lokale 
Ø-hop brochure på 
Faaborg Turistbureau,  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 også den meget 
informative landskabsudstilling i 
Tårnet. Åbent hver weekend. 

Øhavsstien
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

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

Naturlegepladsen 
Gåsebjergsand

Faaborg Turistbureau

Åbningstider i november
Mandag til Fredag: 10.00 -16.00

Vores inforum - ved siden af 
hovedtrappen - er åbent hver dag 
fra kl. 9.00 – 21.00

Telefon:  7253 1818
Hjemmeside: Visitfaaborg.dk
Faaborg Turistbureau, Torvet 19, 
Faaborg.

Cykelture i
Faaborg Midtfyn

Køb en cykelfolder med 10 
spændende ruter i Faaborg-
Midtfyn.
Hver tur i folderen er ca. 30 km 
lang.  Kr. 10,-
Findes også på tysk og engelsk.
Kortet kan købes på:
Faaborg Turistbureau, Torvet 
19, Faaborg.

Legepladser i Faaborg 
Legeplads på Vestkaj, Faaborg
Legeplads ved Faaborg Marina 
Der er også fine forhold til at 
spise frokost. Borde-bænke-sæt, 
og en overdækket pavillon.
Hans Rasmussens Have
Legeplads ved Klinten
Lille hyggelig legeplads med flot 
havudsigt. Der er park, toilet, 
grillfaciliteter, borde og bænke
Naturlegepladsen Gåsebjergsand
Pipstorn skov – legeplads 
Få mere info på Visitfaaborg.dk
”For børn”
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