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Tag med Dyssegård Sogns  

Menighedspleje på tur til Sydfyn 

 

26.- 29. august 2019 



Mandag den 26. august  

Vi kører fra Dyssegårdskirken kl. 9.00. I Ryslinge gør vi holdt ved 
Ryslinge Frimenighed, hvor vi får en sandwich.   

 

Efterfølgende er der foredrag i Nazarethkirken ved præst i Ryslinge 
Frimenighed, Mikkel Crone Nielsen. 

Vi kører nu til Svendborg for at besøge Danmarks Forsorgsmuseum, 
hvor en helt særlig oplevelse venter os. En fornemmelse af 
indespærring, tab og tvang kryber ind under huden. Her begynder 
en rejse i tid, holdninger og idealer. 

Sidst på eftermiddagen indkvarterer vi os på Hotel Fåborg Fjord og 
kl. 18.30 er der middag.  
 

Tirsdag den 27. august  

Kl. 9.30 tager vi fra hotellet til Faaborg Museum, som er bygget til 
de fynske maleres kunst – og er et totalkunstværk i sig selv med 
maleri, skulptur, arkitektur og møbelkunst.  

Efter en køn bustur spiser vi frokost på Restaurant Skovlyst i 
Svanninge Bakker, hvorefter vi kører videre til Horne Kirke, som er 
Fyns største landsby- og eneste rundkirke.  

Sidst på eftermiddagen er vi atter tilbage på hotellet og kl. 18.30 er 
der middag.   



Onsdag den 28. august  

Afgang fra Fåborg Fjord kl. 9.30. Vi kører til Nr. 
Lyndelse, hvor museumsinspektør Ida Marie 
Vorre holder foredrag om Carl Nielsen. Derefter 
ser vi Carl Nielsens Barndomshjem. 

Bussen fører os nu til Svendborg Havn, hvor vi 
stiger ombord på færgen M/S Helge. På færgen 
spiser vi en sandwich og når nu til Tåsinge og 
Valdemars Slot, hvor vi får en guidet rundvisning.   

 

Så er der kaffe og kage og tid til at gå en tur i parken. Bussen kører 
os tilbage til hotellet. 

Middag kl. 18.30.  
 

Torsdag den 29. august  

Afrejse fra hotellet kl. 9.30. Vi kører til Langeland og tager færgen 
fra Spodsbjerg til Lolland, hvor vi besøger Pilgrimshuset ved Sankt 
Birgitta Klosteret i Maribo - det første sted i Danmark for pilgrimme 
der har brug for ro, overnatning og mulighed for at samle kræfter til 
den videre færd.  

Har vi tid besøges Klosteret eller Maribo Domkirke.  

Vi er hjemme ved Dyssegårdskirken ca. kl. 17. 



Det praktiske 

Vi kører med bus og har 3 overnatninger på Hotel Fåborg Fjord. 
Helpension alle 4 dage samt alle entréer og guidede rundvisninger 
er inkluderet.  
 

 

Kaffe og vand kan købes i bussen hos chaufføren. 

Efter middagen vil der være lejlighed til spadseretur eller en dukkert 
i havet. 

Prisen er 2.500 kr i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltvær. 750 kr) 
Alle drikkevarer på kroer og restauranter er for egen regning. 

Tilmelding og betaling senest den 30. juni til kirkekontoret,  
tlf. 39 75 01 00, mail dyssegaard.sogn@km.dk eller ved personlig 
henvendelse Dyssegårdsvej 19 man-fre 10-13 samt tir 16-18.  
 
Betaling modtages helst på kirkens bankkonto: Reg  4190  konto 
4190470857 eller til kirkens MobilePay 78551 – men kan også 
modtages kontant. 


