
SVAMPEDAGE 
23. – 26. september 2021 

 

SYDFYNSKE  
 
 
 
 
Bliv klogere på, hvad svampe er og hvad svampe kan  
bruges til, når Sydfynske Svampedage åbner for aktiviteter,  
events og udstillinger med svampe som omdrejningspunkt  
i Faaborg og omegn. 
 
Se mere om arrangementerne og køb billetter her:  
www.visitfaaborg.dk 
facebook.com/sydfynske.svampedage 

Torsdag den 23. september 

13.00-16.00 Glasworkshop ved Annette Boock 
  Lav dine egne, smukke svampe i glas. 
 Lundely Glas. Pris 250 kr. ekskl. materialer. 

13.30-16.00 Svampetur 
 Mødested oplyses ved tilmelding.  
 Pris 75 kr. 

19.00-20.00 Svampefortællinger 
- ved Jens H. Petersen, uddannet mykolog (svampe-
biolog) og selvlært fotograf. Han har arbejdet og levet 
med svampene i 45 år og fortæller her fra et langt 
svampeliv - det hele krydret med billeder af de vildeste 
svampe fra hele verden og de underligste svampefolk.  
Faaborg Gymnasium. Pris 75 kr. 
 

Fredag den 24. september 

13.00-13.15 Officiel åbning ved Anne Møllegaard Mortensen, 
formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, 
Faaborg-Midtfyn Kommune 

 Øhavsmuseet. 

13.00-16.00 Udstilling af svampe  
 Kom og få en snak med de svampekyndige.  

 Svampefarvet garn  
 Udstilling ved Karen Marie Wagner. 
 Øhavsmuseet. 

14.00-16.00 Svampebestemmelse 
 Kom med dine egne svampefund og få dem bestemt af 

de svampekyndige. 
 Øhavsmuseet.  

15.30-18.00+ Svampetur og gastronomisk aften  
19.00-22.00 Vi tager på tur med en svampekyndig. Bagefter mødes 

vi på Brobyværk Kro, som laver en lækker 3-retters 
middag til os med de svampe, vi har fundet. 

 Pris 400 kr. ekskl. drikkevarer. 

19.00-22.00 Gastronomisk aften  
 For dig, der gerne vil deltage i svampemiddagen, men 

ikke ønsker at tage med på svampeturen. 
 Brobyværk Kro. Pris 325 kr. ekskl. drikkevarer. 

  
 

 

 

 

 

Lørdag den 25. september 

09.30-12.00 Svampetur 
 Mødested oplyses ved tilmelding.  
 Pris 75 kr. 

Fra kl. 10.00 Bålmad med svampe på torvet i Faaborg  
 Kom og smag i løbet af formiddagen.  
 Torvet i Faaborg. Gratis. 

10.00–16.00 Udstilling af svampe  
 Kom og få en snak med de svampekyndige.  

 Svampefarvet garn  
 Udstilling ved Karen Marie Wagner. 
 Øhavsmuseet. 

13.00-16.00 Glasworkshop ved Annette Boock 
  Lav dine egne, smukke svampe i glas. 
 Lundely Glas. Pris 250 kr. ekskl. materialer. 

13.30-15.30 Tegneworkshop ved Lene Bøg Jørgensen 
 Lær at tegne svampe af en professionel illustrator. 
 Øhavsmuseet. Pris 75 kr. inkl. materialer. 

14.00-16.00 Svampebestemmelse 
 Kom med dine egne svampefund og få dem bestemt  
 af de svampekyndige.  
 Øhavsmuseet. 
 
Søndag den 26. september 

11.00-15.00 Friluftsarrangement for hele familien 
 Sydfynske Svampedage holder åbent hus, hvor alle  
 er velkomne. Vi befinder os på Naturlegepladsen 

Gåsebjergsand, hvorfra vi med jævne mellemrum  
 går ud på tur, kigger på svampe og laver mad af de 

spisesvampe, vi finder. Svampekyndige er til stede  
 hele dagen, så du kan også få bestemt dine egne 

svampefund. 
 Naturlegepladsen Gåsebjergsand. Gratis. 

17.00-18.30  Film: The Truffle Hunters - dokumentar 
 I Piemonte-regionen i Italien er en lille gruppe gamle 

mænd og deres hunde på jagt i de store skove efter den 
eftertragtede og kostbare hvide Alba-trøffel. 
Dokumentaren følger denne charmerende gruppe 
excentrikere, den ene mere egensindig og lunefuld end 
den anden, og deres hunde, der snuser sig frem til 
skovbundens skatte. 
Helios-Teatret. Pris 50 kr. 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
 
 
 
 

 

Blågrøn Bredblad. Illustrator Lene Bøg Jørgensen 

Medlemmer af Pahati, som er den fynske lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme, står bag Sydfynske Svampedage  
i samarbejde med Trente Mølle, Øhavsmuseet, VisitFaaborg, Brobyværk Kro, Lundely Glas, Helios-Teatret m.fl. 

 


