
 

TUR TIL FAABORG OG BJØRNØ med LILLEBJØRN. 

ONSDAG D. 25. AUGUST 2021 KL 10:30 

Mødested: Kanalvej 24. 5600 Faaborg ( ved Bjørnøfærgen ) 

Parker bilen bag øhavsmuseet på den tidligere slagterigrund. Herfra går I rundt om havnen ( ikke 

lystbådehavnen ) mod Det Hvide Pakhus og over den lille, buede gangbro. Til højre, når I kommer 

over broen, ligger Lillebjørns plads. Ca. 5 min gang fra P. Her mødes vi, klar til afgang med båden kl. 

11. 

På Bjørnø går vi øen rundt langs vandet, ca 7 km med udsigt til mange af de andre øer i Det 

sydfynske Øhav. Der er mulighed for at gøre turen kortere for dem, der har lyst til det. Vi spiser 

vores madpakke undervejs. 

 

Medbring forplejning - mad og drikke til turen, samt evt badetøj, fornuftigt tøj, der passer til vejret. 

Turen kan gås i kondisko. 

På øen findes både en slags cafeteria, hvor man kan købe bl.a. is, kaffe og andre drikkevarer, samt en 

lille café. 

Efter hjemkomst fra Bjørnø, kan de, der har bestilt hotelværelse på Hotel Faaborg, checke ind. 

Herefter vil vi, Trine og Jarl, gerne se jer alle til en lille aperitif hjemme hos os på Ny Holstensprøve 

1c i Faaborg. 



 

Kl 19-19:30 spiser vi alle en 2 retters menu ( excl. drikkevarer ) på Hotel Faaborg, Torvet i Faaborg. 

Ved tilmelding skal I vælge hovedret. 

Der er valg mellem: 

En hel smørstegt skrubbe ( friskfanget i Faaborg fjord ) med sæsonens grønt, nye kartofler og 

smørsauce. 

Kalveculotte, stegt ved 58 grader, serveret med sæsonens grønt, stegte kartofler, langtidsbagte små 

tomater og kraftig rødvinssauce. 

Dessert: Blommetrifli af blommer fra egen have. 

I afregner selv for drikkevarer. 

Her slutter dagens arrangement. 

Pris for deltagelse, færgebillet og aftensmåltid: 

Club Danois medlemmer: 45 € 

Pris for ikke medlemmer: 53 € 

Medlemmer har fortrinsret til arrangementet. Ikke medlemmer kommer på venteliste og kommer 

med, hvis der er plads. 

Max deltagelse: 20 personer ( Lillebjørns kapacitet ! ) 



Overnatning: Vi har sørget for, at der står 9 nyrenoverede værelser med bad til os på Hotel Faaborg. 

Overnatning incl. stor morgenbuffet med hjemmelavede lækkerier for 995 kr pr dobbeltværelse. 

Ring til Hotel Faaborg og bestil hos Charlotte Stiller. Tlf: 0045 62 61 02 45. 

Husk at sige Club Danois. Måske kan I få lov at parkere i deres gård. 

Torsdag formiddag er der mange muligheder. For de, der har lyst, er der en tur rundt i byen af 

frivillig lokal guide kl 11. 

Området byder også på mange gallerier, kunstmuseum og øhavsmuseum. I Svanninge Bakker er der 

rig mulighed for endnu en vandretur, og også her ligger byens golfbane, smukt i det kuperede 

terrain. 

Angiv venligst, om I vil være med på turen med guide torsdag d. 26/8 kl 11, så giver jeg besked 

videre. 

Arrangementet afholdes uanset vejret. Hvis det bliver voldsom regn og storm, prøver vi at lave en 

rundvisning på Faaborg Kunstmuseum med de fynske malere i stedet. 

Men tag lige lidt regntøj med til Bjørnøturen for en sikkerheds skyld. 

Venlig hilsen Trine Bern. 

 


