
 

Bustur til Baagø 
 

 
 

 
 

 

FBU ForældreStøtte vil gerne invitere forældre og forældre med børn på en hyggelig bustur 

 

 

Lørdag d. 21. maj 2022  

 
 

Program for busturen fremgår af vedlagte program.   

 

 

FBU ForældreStøtte betaler for  

 

Bus, færgebilletter, guidet rundvisning, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

 

Vi håber, at du/I har lyst til at tilbringe en sommerdag sammen med os, på denne dejlige bustur      

 

Medbring gerne en kikkert, da øen er rig på dyreliv 

 

 

Tilmelding senest torsdag d. 12. maj 2022  

 

På tlf.: 60 75 84 85 eller marianne@foraldrestotte.dk   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

FBU ForældreStøtte, Marianne og Susan  

 

 

mailto:marianne@foraldrestotte.dk


Program for bustur til Baagø d. 21. maj 2022 

 
 

7.30 – Afgang fra Herning Station v/buslommen på Godsbanevej, 7400 Herning 

 

8.30 – Afgang fra Vejle Station v/busparkering på Borgvold, 7100 Vejle 

 

9.10 – Afgang fra Middelfart Station, Jernbanegade 39, 5500 Middelfart 

 

9.50 – Ankomst Assens Havn  

• Vi holder en morgenmadspause med et smurt rundstykker og en kop kaffe/te – juice til børn, 

inden vi går på færgen til Baagø  

10.30 – Afgang med færgen til Baagø 

• Vi går om bord på færgen, da bussen ikke kan komme med.  

11.00 – Ankomst til Baagø  

• På Baagø bliver vi budt velkommen af tidligere gårdejer Poul Nielsen, der står klar med 

”grisevognen”. Poul og Ellen Marie Nielsen har været bosat på øen i 50 år, og har i dag 

videregivet deres landbrug til deres datter, der driver øens største gård med frilandsgrise.  

11.10 – Afgang fra havnen på Baagø 

• Turen går rundt på øen, hvor Poul fortæller om historien, gårdene, fiskerhusene og meget 

mere.  

• Vi holder frokostpause i ”hestestalden” hvor vi nyder vores medbragte frokost (en sandwich, 

vand og et stykke frugt)  

Hestestalden og den tilstødende kostald er samtidig et egnsmuseum, hvor man kan opleve 

meget af øens historie både landbruget, men også om 1. og 2. Verdenskrig.  

• Turen går videre rundt på øen, hvor vi bl.a. ser kirken, hvor Pouls kone arbejder som orgelnist. 

Vi ser den ortodokse Russiske kirke, campingpladsen, fyrtårnet og slutter af på havnen, inden vi 

sejler retur til Fyn.  

15.40 – Afgang med færgen til Fyn 

• Vi går om bord på færgen. 

16.10 – Ankomst Assens Havn 

• Ved bussen, får vi eftermiddagskaffe/te og kage – juice til børn, inden turen går hjemad.  

16.30 – Afgang fra Assens Havn 

 

17.10 – Ankomst Middelfart Station, Jernbanegade 39, 5500 Middelfart  

 

17.50 – Ankomst Vejle Station v/busparkering på Borgvold, 7100 Vejle  

 

18.45 – Ankomst buslommen på Godsbanevej, 7400 Herning 

 


