
 

 

Blomster og kunst mødes i skøn forening 

lørdag, den 22. juni kl. 13 – 17 

og søndag, den 30. juni kl. 13 - 17 
Oplev den flotte blomsterhave Strandlyst og lokal kunst fra Skt. Klemens  

 

Pia og Niels, der har boet på Svenstrupvej i Skt. Klemens i mere end 30 år, købte for 2 år siden ejendommen 

Strandlyst ved Faaborg, en gammel slægtsgård, hvor den tidligere ejer i 1989 anlagde en blomsterhave og 

åbnede den for besøg. Pia og Niels har givet os lov til at afholde et kulturarrangement i blomsterhaven, 

hvor lokale amatørkunstnere i Skt. Klemens udstiller nogle af deres værker.  

Blomsterhaven 

Vi får et glas vin og går en tur rundt i den 12.000 

m² store japansk inspirerede blomsterhave med 

vandkunster, tehus, stengrotte og udsigtshøje og 

mere end 3.000 roser og 400 opstammede 

fuschsier. Fra haven er der en fantastisk udsigt 

over det sydfynske øhav.  

 

Kunstudstilling 

Foreløbig har tre lokale kunstnere fra Skt. 

Klemens indvilliget i at udstille deres billeder på  

Strandlyst denne dag. Hvis du også har billeder 

eller anden kunst, du gerne vil vise frem, så er du 

velkommen til at melde dig på banen. 

 

 



 

 

Praktiske oplysninger:  

Tidspunkt:  

lørdag, den 22. juni og søndag, den 30. juni, 

begge dage kl. 13:00 – 17:00.  

Pris:  

Gratis for medlemmer,  

25 kr. for ikke-medlemmer (betales ved 

indgangen) 

Tilmelding:  

Ingen tilmelding – gæster møder blot op.   

Har du lyst at udstille, skal du give besked til 

Flemming Schrøder, mobiltelefon 21 19 10 30, 

senest 8 juni. 

Adresse på Strandlysts er:  

Kildegårdsvej 6, Nab, 5600 Faaborg. Man skal 

selv sørge for transport (der er gode 

parkeringsmuligheder). 

 

 

De tre lokale kunstnere, der allerede har indvilliget i at udstille, er: 

Flemming Schrøder 
Kirkestenten 8 

Lisbeth Seitzberg 
Egebakken 2C 

Henning Andersen 
Elmebakken 3 

   
 

 

Arrangementet er det første af forhåbentlig mange kunstrelaterede arrangementer, som den nystiftede 

Kunstgruppe under Kultur- og Dilettantforeningen vil afholde de kommende år.  


