
 

 

BUSTUR på NORDFYN 
U112    i Morten Korchs fodspor 

 

Tag med på denne smukke bustur i Morten Korchs fodspor 
Onsdag den 1. juni 2016 

 

Vi starter fra Odense kl. 11.00. Mødested P-plads ved TV2 og kører direkte til Bogense 

Hotel, hvor vi nyder en middag, inden vi tager hul på selve turen og en masse oplevelser. 

Vi tager en lille rundtur i byen, hvorefter vi kører til Gyldensten Strand. På vejen lidt uden 

for Bogense stopper vi ved et udsigtstårn, hvor der er et godt overblik over området.  

Herefter kører vi en tur i bussen ud over det inddæmmede område.  

 

       
Gyldensteen Strand      Skibssætningen i Glavendruplunden 

 

Derefter kører vi til Glavendruplunden med Glavendrupstenen, der udgør den vestlige 

ende af en skibssætning fra det tidlige 900-tal. Den har den længste indskrift på en dansk 

runesten på 210 tegn. Endvidere er der 6 andre mindesten over danske mærkedage. Bussen 

kan ikke køre helt frem til lunden, så vi skal gå ca. 5-600 m.  
 

På vejen til Kongsdal Have kører vi fra et 

sted på Rugaardsvej og kommer ad små veje 

til parken. Vi passerer blandt andet Stille-

bækken og Rugaard, som har inspireret 

Morten Korch til historien om netop Stille-

bækken, som har været vist på TV. Der er 

mange hyggelige siddepladser. En have så 

smuk, at den skal ses. - Vi drikker eftermid-

dagskaffe i ”Hønsehuset”. 

Vor guide fortæller undervejs om forfatteren 

Morten Korch 17.1.1876 - 8.10.1954. 

 

Efter en oplevelsesrig dag kører vi hjemad og forventer at være hjemme kl. ca.17. 
 

Pris for medlemmer kun 300 kr. - Ikke medlemmer 430 kr. 

Tilmelding til kontoret senest onsdag d. 25. maj 2016 

Med venlig hilsen - UdflugtsUdvalget 
 

Turleder: Erling Pedersen    Mobil: 2236 5238 

Bitten Hansen    Mobil: 30695853 

Lis Olsen   6595 5346 Mobil: 20103446 

 Poul Alex Larsen   Mobil: 5124 2753 

KREPO   Redaktionen:    Heimo Vesterinen  6613 3902 Mobil: 20326598 

tel:2236%205238

