
 

 

Reformationsjubilæum 2017, Fyens Stift 
udvalget for præstegårdskultur i 500 år. 
Til præster og menighedsråd i Fyens Stift: 
 
 
 
 
 
Forslag til: 
 

Sogneudflugt til Den Fynske Landsby 
med besøg i udstillingen: PRÆSTEGÅRDSKULTUR i 500 ÅR 
 
I anledning af reformationsfejringen åbnes dørene i Den Fynske Landsby for en udstilling i  
Tommerup Præstegård, hvor der vil være fokus på livet i en fynsk præstegård med diverse 
nedslag i de 500 år. Udstillingen vil bl.a. omhandle de mange roller en præst måtte udfylde 
i sit virke i et fynsk landsogn samt præstegården som lokalsamfundets kulturcenter. 
Af flere grunde vil udstillingen nok koncentrere sig om 1800-tallet. Det er den periode, som 
Landsbyen bygningsmæssigt og formidlingsmæssigt ønsker at formidle. 
 
Udstillingen, der er blevet til i et nedsat udvalg under Fyens Stift, åbner med Landsbyens  
sommersæson den 1.april 2017, men stopper med udgangen af august for at genopstå 
som en vandreudstilling, der stilles til rådighed for sogne og institutioner på Fyn. 
(interesserede kan henvende sig til udvalget). 
 
Her følger info for en SOGNEUDFLUGT TIL DEN FYNSKE  LANDSBY i sommer. 
Udstillingen kan kombineres med et besøg i Landsbyen, der har sit eget righoldige program med 
bl.a. levende historie, der er frivillige og faglige aktører, der arbejder i den historiske ramme. 

 
Udstillingen kan formidles af guider, der er ansat af Fyns Stift, og de kan rekvireres ved henven-
delse til Frede Madsen jfmadsen@youmail.dk senest 14 dage før besøget. 
Ønskes der i forbindelse med besøget afholdt et miniforedrag  om reformationens virkning på Fyn 
af et udvalgsmedlem, kan det aftales ved henvendelse til udvalget. 
 

Aktuelle priser for entre til Den Fynske Landsby 
 
01.april - 2.juli        03.juli  - 31.aug.   01.sept. . 22.okt. 
voksne: 60 kr        voksne   85 kr   voksne   60 kr 
grupper 55 kr.  (min 10 pers.)      grupper  80 kr (min 10 pers.) grupper  55 kr (min 10 pers.)  
børn under 18 år: 0 kr       børn under 18 år: 0 kr.  børn under 18 år   0 kr. 
  
Kaffe og kage på Sortebro Kro  100 kr. pr. person.   -   Kaffe/kage kan også selv medbringes. 
 
Spørgsmål og øvrige henvendelse vedr. et sognebesøg i Den Fynske Landsby kan ske til: 
 
Frede Madsen, tlf. 6613 5845 
jfmadsen@youmail.dk 
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