
Sognene på Langeland og Strynø 

inviterer på 

fælles udflugt 

til Den Fynske Landsby 

med besøg i udstillingen 

PRÆSTEGÅRDSKULTUR i 500 år 

Torsdag den 8. juni 2017  (kl. 11.00-19.00) 

 

der indsættes opsamlingsbusser 

både fra Hou og Bagenkop 

med opsamling.  

 

se opsamlingstidspunkter....... 



Præstegårdskultur på Fyn gennem 500 år - særudstilling i 2017 

Præsten havde en særlig rolle i fortidens fynske landsbyer. Han var veluddannet, havde kontakter udenfor 
sognet og havde stor indflydelse på udbredelsen af ny viden og kultur.  
 
Udstillingen er udarbejdet af arbejdsgruppen for "Præstegårdskultur på Fyn gennem 500 år" under Fyns 
Stift i anledning af 500-året for Reformationen. Arbejdet er sket i samarbejde med Den Fynske Landsby.  

 
Særudstillingen kan besøges i Tommerup Præstegårds 
 forpagterbolig (hus nr. 7) samt i Skolen fra Eskær (hus nr. 22)  

Program for besøget: 
ca. kl. 13.00  ankomst til Den Fynske Landsby 
      kl. 13.15  Rundvisning, udstillingsbesøg, miniforedrag m.m. 
      kl. 16.00  Sortebro kro, eftermiddagskaffe og kage 
      kl. 17.00  afgang  fra Den Fynske Landsby 
 
 
 

På vej til Odense serverer vi en sandwich og en øl/vand. 
 
 
 
 
 
Pris for denne samlede udflugtspakke 
kr. 250,00 incl. bustransport, sandwich incl. 1 øl/vand, 
entre, rundvisning, mini foredrag  
og eftermiddagskaffe  på Sortebro Kro.   
 
Tilmelding til turen (maksimum 50 personer)  
”efter først til mølle princippet”, senest tirsdag den 6. juni. 
til sognepræst Annalise Bager, tlf. 62501069, mail; anba@km.dk 

http://museum.odense.dk/imagegen.ashx?image=/media/12927475/præstegård.jpg&width=800&constrain=true
http://museum.odense.dk/denfynskelandsby/udstillinger


Bus 1 19 personer: 
Afgang kl.  
11.00   Hou kikre 
11.05   Stoense kirke 
11.15   Bøstrup kirke 
11.30   Tullebølle kirke 
11.35    Simmerbølle kirke 
11.45   Longelse Præstegård 
 
Bus 2: Stor bus 
Afgang kl.  
11.00   Bagenkop hallen (kan ikke parkere 
ved kirken) 
11.10   Magleby kirke 
11.20   Tryggelev kikre 
11.25   Humble kirke 
11.35   Lindelse kirke 
11.45   Longelse Præstegård 
 
her samles alle i bussen fra Syd og der 
køres til  
 
kl. 11.55 afgang Longelse præstegård  
kl. 12.00  Gl. rutebil station - til Den Fynske                  
Landsby. 
 
___________________________________ 
 
Hjemkørsel efter samme skema: 
Forventet ankomst Rudkøbing kl. 18.00 
Hou ankomst kl. 19.00 
Bagenkop kl. 19.00 

                    PLAN  for opsamling: 




