
Flintholm Gods              Torsdag d. 8. oktober 
Mødested: på godsets p-plads             kl. 14.00 
Godsejerparret Anette og Jens Heimburger tager imod os og giver en orientering 
om de store bygningsmæssige forandringer, som branden i 2016 afstedkom, samt 
fortæller om hvad der sker på Flintholm.  
Godset er i dag privat bolig for Annette og Jens, og er udgangspunkt for deres for-
retningskoncepter dels udvikling af egne produkter, rådgivning, indretning og sty-
ling til virksomheder og dels som hovedsæde for rådgivnings– og investeringssel-
skabet Dansk Generationsskifte. - Kreativitet og sans for bevaring af det historiske 
har i høj grad afspejlet deres tid på Flintholm.                                                                  

Mødested for alle historisk interesserede 

Boltinggård Gods:                Onsdag d 23. september kl. 14.00 
Tilmelding 62262424 eller 203 204 24 senest d.16.september! 

Vi mødes på p-pladsen ved godset,         

Pris pr. deltager kr. 50,- (afregnes ved ankomst) 
En medarbejder byder velkommen og orienterer om godset og dets aktiviteter, mens vi 
drikker kaffe og spiser kage, som indgår i prisen. 
Efter kaffen er der rundgang og indholdet afhænger helt af de aktiviteter, der aktuelt er i 
gang. Godset har gang i mange forskellige aktiviteter, og et af de seneste skud på stam-
men er samarbejdet med FilmFyn og Zen-tropa, der har oprettet deres fynske afdeling 
for filmoptagelser her på godset. Vi kan håbe på, at der denne dag finder filmoptagelser 
sted, men ellers skal vi bl.a. se det righoldige udvalg af kostumer.   
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20/8  Med bus til Kerteminde  og Nyborg Slot 
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 Nattergalen i Ådalen tirsdag d. 12. maj  
Mødested: Parkeringspladsen overfor Langegyde 50 kl. 19.00  

Lokalhistorisk Forening holder traditionerne i hævd.  

Bunkermuseet  
i Ollerup  

Lysfesten 2020 
 Mandag d.4. maj  

kl 20.00 
Ditlevvej, Ollerup 

Støt op om et godt  
arrangement 

 

En lokal tradition er vor vandretur i Syltemae Ådal. 
Ådalens natur er på denne årstid en oplevelse af 
farver og en duft af forår. Man bør unde sig selv den-
ne spadseretur uanset vejr, for med fornuftigt tøj og 
fodtøj har det altid været en oplevelse  - Gå ikke glip 
af dette. ! 

Vi hører den - men ser den ikke! Nattergalen. Det er 
nemlig en meget sky fugl, men dens sang er altid en 
oplevelse.  

Bagefter mødes vi på arkivet ser en lokal film og 
nyder den medbragte kaffe. - Vel mødt! 

De mørke år 
En udstilling på Stenstrup Plejecenter 

 
Tirsdag . 5. maj I et samarbejde med Stenstrup/Kirkeby/
Lunde Seniorerne fejres 75-årsdagen for Danmarks befrielse. 
Se program i app-en Min Landsby. Vi bibringer arrangemen-
tet med en plancheudstilling visende Avisoverskrifter i krigsti-
den og en beretning om en lokal modstandsgruppes indsats 
på slutningen af krigen.  
Udstillingen kan ses på plejecentret indtil d. 25.juni 

En retsmediciner i arbejde 
Dato: mandag d. 29. juni 2020 kl. 19.00 

Mødested: Kirkeby Menighedshus 
Tilmelding: 62262424 eller 203 204 24 

(Vi har  plads til 80 personer derfor tilmelding)               

inden  d. 27. juni 

Tilmeld; 62 26 24 24 eller 203 204 24  
Der holdes en pause, hvor kaffe og kage kan 

købes for kr. 20,- 
Pris for ikke medlemmer kr. 50,- 
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 Dette foredrag havde mange af os set frem til, men 
måtte aflyses i marts p.g.a Covid-19. Derfor glæder det                

os, at Martin har sat en ny dato af til sit foredrag.   

Bustur til Kerteminde og Nyborg   
Dato: Torsdag d. 20, august  kl. 9.00 

Mødesteder:      V. Skerninge-hallen kl. 9.00             
v/ Stenstrup-hallen kl. 9,20 

Tilmelding 62262424 eller 203 204 24 
(Vi har plads til 50 personer derfor tilmelding) 

                       inden d. 18.august 
Pris pr. deltager kr. 50,-  

Kertemindes gamle bydel:  
En guidet byrundtur hvor vi ser byens gamle huse. Vi 
slutter i Farvergården, som oprindelig er en gammel køb-

mandsgård opført i 1630. Den nuværende bygning har 
været en del af en større gård på stedet. -. Facaden er 
genskabt som den så ud omkring år 1900,. 
Her spises den medbragte madpakke og drikkevarer 
køber vi  i cafe`en. -   Herefter kører vi til Nyborg: 

Nyborg Slotsprojekt / Borgmestergården  
Vi får en guidet tur på borgmestergården overfor slottet og 
hører om de historiske begivenheder, der har fundet sted i 
Nyborg. Og ikke mindst  det gamle kongeslots  historie.  
Vi går en tur på voldanlægget, som blev anlagt for at be-
skytte slot og by. Hele slotsvandringen foregår udendørs, 
så det er vigtigt at klæde sig på herefter. Turen foregår 
desuden også på slotsvolden og på stejle bakker, men 
ellers er der rigtig meget andet at se på og høre om. 
Forventet hjemkomst kl. 17.00 


