
Den danske pilgrimsrute
Midtfyn 
Lærkedal - Bøjden 2 - 5

Afstande: Lærkedal – Fåborg 25 km
                Fåborg – Bøjden 12 km
                Fynshav - Sønderborg 18 km

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.
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SEVÆRDIGHEDER  

Fyns Svæveflyverklub (på Vøstrupvej). Kort tid efter 
du har forladt Naturskolen Lærkedal, ligger Fyns Svæve-
flyverklub. I godt flyvevej vil du kunne se starter og landin-
ger af svævefly.

   ► Fra Lærkedal til Vøjstrup, drej TV og første 
        vej TH. kryds Assensvejen. 

   ► I Allerup drej TH ad Stensbjergvej. For enden 
       TH langs Søby Sø, derfra TV frem til Jordløsevej. 

   ► Drej TV og første gang TH ad Håstrupvej. 
        TV ad Radbyvej frem til Svanninge og ned til Fåborg by.

Trente Mølle. Inden du når Håstrup viser et vejskilt til ven-
stre op til Trente Mølle, der i dag ejes af Naturstyrelsen 
og benyttes til lejrskole og kursusvirksomhed. I 2004 blev 
der indrettet 32 sengepladser fordelt på 9 værelser af eks-
klusiv lejrskolestandard. Trente Mølle har eksisteret siden 
1500-tallet. Flere vandmøller har afløst hinanden på stedet. 
I Trente Mølles historie har vandet altid spillet en fremtræ-
dende rolle – Sct. Olaufskilde, opdræt af ørreder, kampen 
om vandet kunne være et par af overskrifterne. Der ud over 
har Trente Mølle en broget fortid som bageri, lampefabrik 
og champignongartneri. Stedet har været ejet af skuespil-
ler Preben Kaas, og i den periode brugte musikgruppen 
Gasolin stedet til træningslejr til pladen ”Efter Endnu En 
Dag”. Enkelte af numrene er indspillet på stedet!
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De Fynske Alper/ Svanninge Bakker.  Bakkerne er skub-
bet op af istidsgletschere fra Nordøst. Herved opstod lav-
ningerne, som i dag er Arre Sø og Søbo Sø. Med tiden 
blev jorden mager og i 1800-tallet blev der plantet træer i 
bakkerne. Fra de højeste bakker og fra udsigtstårnet kan 
man se ud over det fantastiske sydfynske øhav.

Faaborg Seværdighederne her er så mangfoldige, at 
der må henvises til Faaborg Turistbureau. Filmfyn er også 
i dette område: optagelser af  ”Adams æbler”, ”Hævnen”. 
Fra havnene er der sejlruter bl.a. til Lyø og Avernakø.
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Horne Kirke er en rundkirke er fra 1100-tallet, bygget af 
kampesten og kalk. Den skulle tjene Guds ære, men tjente 
også et forsvars-formål. I dag arbejdes der på at skabe et 
”videnscenter” med relation til Kong Valdemars tid. Man 
tror, han har brugt kirken som ”privatkapel”.

Bøjden Nor er et fredet område, der er afgrænset fra ha-
vet af strandvolde - et ideelt levested for fugle. 45 forskel-
lige arter yngler her. Mange vadefugle fra Nordeuropa og 
Rusland over-vintrer her. Fra Bøjden er der færgeforbin-
delse til Fynshav på Als (Sønderborg-Padborg, Gendarm-
stien - Hærvejen).
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Horne Kirke
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OVERNATNINGSMULIGHEDER

⌂  Trente Mølle. Naturskolen Trente Mølle. 
     2-4-6 pers. rum + teltplads. Trentevej 7, 5672 Broby.
     Tlf. 62 68 19 97. (Bedst mandag og torsdag).

⌂  Vandrehjem: Danhostel Faaborg, Grønnegade 71-73, 
     5600 Faaborg. Tlf. 62 61 12 03.

www.danhostel.dk
www.bedbreakfast-fyn.dk

www.visitfaaborgmidtfyn.dk
www.bedandbreakfast.guide.dk

Der er ikke allemandsret i Danmark! Telte kan kun slås 
op efter aftale med lodsejer. Der kan også overnattes på 
shelters og camping-pladser.

⌂  Faaborg.  Faaborg Turistbureau, Torvet 19, 
     5600 Faaborg. Tlf. 6375.9444.

INDKØBSMULIGHEDER

På denne rute kun muligt i Fåborg by.
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TRANSPORTMULIGHEDER

FynBus: Bus 110 og 111: Odense Banegårdcenter - Nr. 
Broby – Assens – Faaborg.
Bus nr: 141: Otterup – Odense Banegårcenter – Faaborg 
Rutebilstation.

Taxi: Ringe: Palles Taxi 6262.2816, Alex Taxi: 6590.2014.
Vester Skerninge: Vester Skerninge Bilen 62 24 20 48. 
Faaborg: Taxi Brian Simmelkjær, tlf. 6261.7355.  

Alsfærgen: Bøjden-Fynshav. Pladsreservation 
tlf.7023.1515 eller www.alstrafikken.dk .

TURISTKONTOR
Faaborg Turistbureau, Torvet 19, 5600 Faaborg. Tlf. 
72531818. 
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EGNE NOTER: 
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EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


