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15 August 2019 
 

Kl. 8.00 fra Torvet i Ølgod mod Tvillinggården ved Båring 

strand. Der nyder vi vores kaffe og et rundstykke i de smukke 

omgivelser ved Båring strand med udsigt til Lillebælt. 

Her besøger Gården som er et fristed for mange Pensionister som 

også er med til at gøre gården levende med mange forskellige 

arrangementer  
I 1916 blev tvillingerne Edvard og Harald Larsen født. De voksede op med 

forældrene og mormoren på det ene husmandssted og farmoren på det andet 

husmandssted, hver med 5 tdr. landjord. Edvard og Harald levede hele deres 

liv her på Baaring Mark med en dejlig udsigt over vandet. De dyrkede jorden 

med afgrøder. og deres køer, grise og høns, og de havde desuden frugtavl med 

æbler, pærer og hindbær. Edvard og Harald levede nøjsomt og tilbagetrukket. Beboelsen havde ikke toilet, bad eller 

afløb, kun en vandhane i bryggerset. Sent fik de centralvarmeanlæg med radiatorer i et par værelser. Det gamle 

brændekomfur og en koksovn klarede resten. Tvillingerne forblev ugifte. De døde i henholdsvis 1995 og 1999, og de 

efterlod sig foruden jord og bygninger en formue på godt 1,5 mio. kr. Arven havde de testamenteret til ældre i Nr. Aaby 

samt Middelfart og Ejby kommuner. Arven bestyres af "Edvard og Harald Larsens fond".  
  

Efter besøget kører vi til Bogense hvor vi nyder vores 2 retters middags mad.     

 

Efter middagen kommer en lokal guide og køre lidt rundt i 

Bogense her kommer vi rundt i byen, og ser den gamle huse og 

deres lille springvand med Maneeken Pis. Vi forsætter ud forbi 

Gods Gyldensten hvor Å W Jensen fond har op købt et stort 

engområde og genskabt, som det var før det blev tørlagt. Det er 

den samme fond som har opkøbt Filsø.Gyldensten Strand er et 616ha 

stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst umiddelbart øst for 

Bogense. Her genskabes i 2014 over 350 ha lavvandet kystlagune, ferskvandssø 

og rør skov med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. 

Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn. Gylden sten Strand vil fremover 

kunne give os vigtige erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer 

oversvømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land. 

Eftermiddagkaffen nyder vi i Kongsdal Åben Have er en af 

Danmarks smukkeste haver. Haven strækker sig over 20.000 m², og 

er anlagt i harmoni med den omgivende natur, med udsigt over 

marker og skov. Haven rummer et væld af rododendron, stauder, 

roser samt mange formklippede træer og buske, heraf mange sjældne. Hjertet i haven er en 500 m² 

sø med vandfald, og flere springvand. Der er også mindesten fra 2. verdenskrig.  

Pris: kr. 495,- pr. person ved min 40 prs. Prisen dækker: buskørsel, kaffe og rundstykke i bussen 

guide i Bogense, entre Kongsdalhave, Middagsmad 2 retter Buskaffe /Hjemmebag. retter. 
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