
Højskoleforeningens udflugt til FYN 

den 5. juni 2016 

Kom og deltag i Sorø og omengs Højskoleforenings dejlige sommerudflugt, som i år går til Fyn! 

Vi indleder med at køre til skønne Faaborg –  
gennem Svanninge Bakker, som på denne tid  
af året er utrolig smukke, bl.a. på grund af de  
blomstrende syrener. 
 
Vi skal besøge Faaborg Museum, hvor  
vi indledningsvis får formiddagskaffen samt en  
introduktion til og fortælling om museet.  
Herefter vil der være mulighed for selv at gå rundt  
og se udstillingen og haven, hvor bl.a. billedhug- 
geren Keld Moseholm og maler og digter J.P. Jacobsen udstiller. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vi spiser middag på Magasingården. Man kan vælge at gå dertil (det tager ca. 10 min.) eller blive kørt 
med bussen, som holder og venter på os.  
  
Efter middagen kører vi til Odense, hvor vi skal besøge Jernbanemuseet.  

 

Efter besøget på Jernbanemuseet, kører vi hjemad. Men først skal vi stoppe ved et af Fyns store gartne-
rier, nemlig hos Gartneren i Nonnebo ved Langeskov, hvor vi drikker vores eftermiddagskaffe med 
hjemmebag.  
 
Der vil være mulighed for at købe blomster og andet  
med hjem… til ”Fyns-priser”. 
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Afgang fra parkeringspladsen ved Sorø-Hallen, Ringstedvej, Sorø, kl. 8.00. (Sorø Torv vil være fyldt med 
veteranbiler den 5. juni, så i stedet samler bussen os op ved Sorø-Hallen). 
  
Forventet hjemkomst kl. 18.00. 
 
Pris pr. deltager 600,00 kr.- alt inkl. (transport, indgange, middag samt formiddags- og eftermiddags-
kaffe med hjemmebag). Drikkevarer ved middagen er for egen regning. 
 
Der er mulighed for at invitere gæster med, som ikke er medlem af højskoleforeningen. Prisen for ikke-
medlemmer er kr. 50,00 ekstra, dvs. i alt kr. 650,00. 
 
Betaling opkræves i bussen. Det er også muligt at overføre deltagerbetaling til bank konto: 2300 – 342 
39 00716. Eller via Mobil Pay til telefon 50 26 25 51. 
Husk at anføre deltagernavn ved bankoverførsel og Mobil Pay.  
 

Tilmelding til Hanne Olsen, tlf. 57 83 29 28, eller mail ho@dlgmail.dk.  
 
Deltagelse efter først til mølle-princippet – vi fylder en bus (50 personer).  
 
Bindende tilmelding senest mandag, den 23. maj 2016. 
 
Vi glæder os til at være sammen med jer ved sommerudflugten i Sorø og omegns Højskoleforening! 
 
 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Bestyrelsen i Sorø Højskoleforening. 

 
 
 
 

mailto:ho@dlgmail.dk

