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40 årsjubilarer på Faaborg Realskole 1964 Foto: Carl Johan Jørgensen

Odensevej 49, De Gamles Hjem, Rullestuen 1955 Foto: Johs Rasmussen

VI ELSKER
FAABORG!
Vi har været i gemmerne i Byhistorisk Arkiv og fundet en
række spændende billeder fra Faaborgs fortid.
I de kommende udgivelser kan du også glæde dig til
historiske billeder fra andre dele af området.
De nutidige billeder er taget af Jørn Ungstrup.

Jernvirk, fabrikation af højspændingsmaster, 1963 Foto: Carl Johan Jørgensen

Faaborg Automobilhandel, Engvej 1954 Foto: Carl Johan Jørgensen

Foto: Jørn Ungstrup
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Faaborg Havn 1943, ukendt fotograf

Forretningen N.M.Thrane, Torvegade 14, med bybude, ca. 1897

Gartnerforretning, Grønnegade 9, 1913.

Foto: Jørn Ungstrup

Fiskere med trækvogn, feb. 1950, Kutteren SG192 Foto: Carl Johan Jørgensen

Chr. IXs Vej 27, ca. 1920, Ukendt fotograf
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Holdet bag

Velkommen til Det Rigtige Faaborg
Du sidder lige nu med den første udgave af magasinet Det Rigtige Faaborg i
hænderne.
Et magasin du fremover modtager i din postkasse en gang om måneden og som
vil rumme noget af alt det, vi har at byde på her i området.
De positive historier. De mennesker der gør Faaborg og omegn til noget helt
særligt - ildsjælene, kunstnerne, dig og mig.

Henrik Poulsen, Adm. Dir.

Sarah Kroman, Radiovært

Jeppe Holm, Salgsansvarlig

Anne Kruse, Journalist

Jørn Ungstrup, Fotograf

Ole Billum, Partner

Udover et månedligt magasin er Det Rigtige Faaborg også en lokal netradio og
hjemmesiden detrigtigefaaborg.dk
Et hold af engagerede mennesker, som du finder andetsteds her på siden, har
kæmpet med at få magasinet klar til dig. Jeg håber at du vil synes lige så godt
om resultatet, som vi gør.
Vil du lytte til områdets nye lokale netradio, så finder du en lille guide til hvordan du nemmest inviterer os indenfor i din hverdag længere fremme i dette
magasin.
Tusind tak for den positive modtagelse vi allerede har fået og rigtig god læselyst.

Henrik Poulsen
Mads Holdgaard, Partner
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Stressless YOU James
lænestol + fodskammel
®

med siddekomfort
i verdensklasse

NU

11.598,-

SPAR 3.802,-

STRESSLESS® YOU
Stressless® YOU er ny hos møblér og er det
minimalistiske svar på de verdenskendte
Stressless® lænestole.
I Stressless® YOU serien kombineres det lette
udtryk og smukke design med den ergonomiske
oplevelse som Stressless® er kendt for.

Stressless® YOU John
lænestol

NU

6.999,-

FAST LAVPRIS

Stressless® YOU John lænestol
Monteret med stof i dessin Karma.
Stel i alu. Plus system med god støtte
til ryg, nakke og hoved. Fås i flere farver
og dessiner. Ekskl. fodskammel.
Fodskammel. Pris 2.299,-

Stressless® YOU Michael
lænestol + fodskammel

NU

10.498,-

SPAR 3.302,-

NYHED
Stressless® YOU James lænestol
Monteret med læder i dessin Paloma. Stel i alu. Plus system med god
støtte til ryg, nakke og hoved. Fås i flere farver og dessiner. Pris 12.000,Fodskammel. Pris 3.400,- Sætpris lænestol + fodskammel.
Normalpris 15.400,-

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG.

Stressless® YOU Michael lænestol
Monteret med læder i dessin Batick.
Stel i alu. Plus system med god støtte
til ryg, nakke og hoved. Fås i flere farver
og dessiner. Ekskl. fodskammel. Pris 10.500,Fodskammel. Pris 3.300,Sætpris lænestol + fodskammel.
Normalpris 13.800,-

Møblér tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Annoncen er gældende fra den 5/5 til og med den 20/5 2017, medmindre andet er anført.

MASSER AF
GODE TILBUD
I BUTIKKEN
Vestergade 1 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 94 96 · www.møbler.dk

Mandag - torsdag 10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 ·
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00

HUSK!
Altid at tjekke
vores tilbud online
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Uret tikker, hjertet banker
Hvordan mon livet former sig, når viseren på aldersuret er passeret de 70?
Er man stadig i vigør med levende øjne og nysgerrig på sin verden? Hvis man er i
tvivl, kan et møde med de tre herrer Kurt, Hardy og Michael være en
livsbekræftende oplevelse.
AF ANNE KRUSE

Slidte jeans, kasket og en overdreven sej skindjakke
er eksempelvis outfittet for 75-årige Kurt Lindholm,
der de sidste 55 år har været selvstændig i cowboybuks-branchen. De sidste 15 år med base i Faaborg,
fordi datteren trak forældrene til fra Køge, efter at
have beriget dem med et sæt børnebørn. Den cool
bedstefar, er ikke i tvivl om hvorfor han og konen
fortsætter med at holde åbent i butikken Pioneer,
der har til huse i den fredede toldbygning down
town Faaborg.
- Jeg har set alt for mange eksempler på, at når folk
holder op med at arbejde, så går der en to, tre år og
så dør de. De kommer ud af en livsrytme som de har
haft igennem rigtig mange år. Det kan kroppen ikke
altid klare. Jeg vil gerne være i live lidt længere.
Ordene er oprigtige og serveres uden blødgørende
latter. Livet opfattes som et urværk, der skal passes,
så rytmen holdes. Den samme glæde ved at have et
omdrejningspunkt der hver morgen hiver en op ad
sengen har 72-årige Hardy Tranekær, der den 2. april
i år havde premiere på restaurant Kompasset med 56
spisende gæster. Her på 1. sal ved Faaborgs marina
blandes overdådig havudsigt med kulinariske klassikere som stjerneskud og pebersteak, alt sammen
tilberedt af Hardy og hans yngre kone, der efter ti år
udenfor branchen savnede et comeback.

8

- Min kone ville gerne tilbage, og helt ærligt så synes
jeg heller ikke, at jeg kunne undvære det. Det kan
godt blive lidt kedeligt at gå derhjemme og nusse
rundt, også når min kone stadigvæk er aktiv, fortæller Hardy der tidligere drev restaurant Brønden på
torvet i Faaborg og nu har mod på livet i Kompassets
lille køkken et godt stykke tid endnu.
- Vi har givet Kompasset seks år, for så kommer
alderen jo, hvor jeg ikke længere kan løbe rundt i et
køkken i så højt et tempo, som jeg gør nu. At aldersviseren står mellem 70 og 80 er, indtil videre, også
ligegyldigt for 75-årige Michael Herring, der har
genåbnet en 150 år gammel historie til glæde for
både gæster og turister i Faaborg. Det skete da han
i sommer på en smuttur til byen blev alt for nysgerrig på værthusfacaden Heimdal der ligesom butikken
Pioneer ligger med havudsigt i Havnegade.
- Jeg kan ikke gå forbi en udfordring. Og udfordringen
var de skønne lokaler, der havde stået tomme i to et
halvt år. Da jeg holdt det første møde hernede, var
det en helt ny verden jeg trådte ind i. Jeg tænkte,
at her kunne der laves noget. Så jeg tog skridtet og
lavede værtshuset, der tidligere var et sted med hiv
og sving og gummihjul, om til en spiserestaurant,
fortæller Michael der selv er tjener de fleste af ugens
dage med vagt fra klokken 10 til 22.

FOTO: JØRN UNGSTRUP

”Jeg kan ikke
gå forbi en
udfordring.”
FOTO: JØRN UNGSTRUP

”Faaborg skal satse
endnu mere på turister
og forlænge sæsonen”
FOTO: JØRN UNGSTRUP

” Jeg har set alt for mange
eksempler på, at når folk
holder op med at arbejde,
så går der en to, tre år
og så dør de.”

Fremtiden for Faaborg
Selvom alle tre herrer oprindelig er fra Storkøbenhavn, er og bliver det i Faaborg
at kræfterne lægges. Stedets natur har det med at holde fast på folk der kommer
udefra, også selvom vinteren kan være lidt af en dræber når det gælder om, at få
kunder i butikken. Et vilkår som Heimdals nye forpagter, med 54 selvstændige
år i bagagen, har skubbet lidt til.
Jeg har faktisk haft en rimelig god vinter. Den har
været betydelig bedre end jeg havde frygtet. Både
lokale og gæster helt fra Odense og Nyborg er kommet vinteren igennem. Og så har mange hoteller og
bed & breakfast været gode til at henvise til Heimdal,
fordi vi har været nogle af de eneste der har holdt
åbent, fortæller Michael Heering

badevandland. Ligesom dem de har i Sverige. Hardy
Tranekær styrer også trygt mod næste vinter, selvom
han håber, at der kan skrues på turistknappen.

Den ofte udskældte udkant skal altså mødes med
oprejst pande og kampånd. Jeans-eksperten Kurt
Lindholm, der også ejer en del ejendomme i byen,
har et konkret forslag til hvordan.
- Den ligger lige til højrebenet. Nu har vi jo slagterigrunden. Der skal simpelthen laves et kæmpe

Nysgerrighed, kampgejst og en god portion guld på
opsparingen er nogle af de mærkater, der kan sættes
på alle tre »still-going-strong« mænd, der er med til
at holde Faaborg i god form. Men hvad med deres
egen form; kræver den noget særligt for at kunne
blive ved med at arbejde?

Kurt

”Motion, det er noget jeg får i
butikken. Hvis ikke, så er er
der altid en eller anden ejendom jeg kan gå i gang med at
renovere.”

FOTO: JØRN UNGSTRUP

Michael

- Om vinteren kan jeg godt drive Kompasset med
selskaber, men jeg synes, at Faaborg skal satse endnu
mere på turister og forlænge sæsonen.

”Jeg har tidligere gået i fitness
tre gange om ugen, og det bør
jeg gå i gang med igen, for
benene er tunge om aftenen
efter de her ni måneder, hvor
jeg stort set har arbejdet hver
dag. På et tidspunkt protesterer kroppen, men så har jeg
heldigvis en afløser der kan
snuppe nogle timer. Så kan jeg
en uge til.”

Hardy

”Jeg går mange ture med min
hund, og så svømmer jeg en
gang om uge. Men jeg kan
godt mærke, at efter en arbejdsdag på ni timer, hvor
jeg ikke har siddet ned, så er
jeg træt. Til gengæld sover jeg
fantastisk godt.”

ALSTRØMS BOGHANDEL

Din lokale

bliver til
HUSK

- vi har også legetøj
Hold øje med vores
nye forårsfriske Legesom kommer
Alt til udtøjskatalog
elegen
på gaden den 5. maj
Masser af sjovt og kreativ
t legetøj
til de dejlige forårsdage...

7995

2283702

2283699

SÆBEBOBLESVÆRD
BOBLER
TIL STORE BOBLER
Med disse sæbeMed dette seje sværd
bobler kan du
laver du kæmpe bobler.
stable boblerne.
Sværdet er ca. 60 cm.
Vælg mellem gul,
Inkl. sæbe.
pink, blå og grøn.

9995

2240414

SÆBEBOBLER
MEGA MED TILBEHØR
Nye sjove sæbebobler
af
stærk sæbe, så du kan
lave kæmpe store bobler
og kunster med boblerne.
Inkl. hjælpestænger.

1995

Hvis du ikke modtager
kataloget, så kom ind i butikken
og hent et eksemplar...

Normalpris 199,95

ÅBNINGSTILBUD

9995

Normalpris 299,95

ÅBNINGSTILBUD

SPAR

100.-

19995

SPAR

100.-

STORT udvalg i brætspil

PAPERBACKS
Vælg mellem mange forskellige titler.
Pr. stk.

6995

F.eks. Ego Family
ÅBNINGSTILBUD

199

95
SPAR

Østergade 36 · Faaborg · Tlf. 6261 0138

Alstroem BOI ann.indd 1
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NYT I FAABORG: JEANS & JEANSWEAR TIL PRISER DER SOM MINIMUM ER 50% BILLIGERE END
VEJL. SALGSPRISER MEN DER VIL OFTE VÆRE BESPARELSER PÅ 60% • 70% • 80%

OUTLET: JEANS & JEANSWEAR

- ALT FRA SIDSTE SÆSON + UDGÅEDE MODELLER + RESTER!!
GIRLS:
WOMEN:
FØR PRISER: 600 - 700 - 800 - 900 - 1.000 - 1.200 - 1.400
OUTLET PRISER: 600,-

400,- 200,-

BOYS:
GUYS:
MEN:
FØR PRISER: 600 - 700 - 800 - 900 - 1.000 - 1.200 - 1.400
ÅBEN SDAG
N
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0
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OUTLET PRISER: 700,-

500,- 300,-
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TORVET 9 - 5600 FAABORG

DEN GAMLE TOLDBOD

J
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.

GUYS:
MEN:

GIRLS:
WOMEN:

501 - 504
510 - 512
511 - 520
“SHORTS”

LUKE - DAREN
POWEL - CHASE
BROOKLYN
“SHORTS”

TEXAS
ARIZONA
LARSTON
“SHORTS”

711 - 712 - 714

SCARLETT/MARION

BESSIE JEANS

JAKKER
STRIK
SWEAT
SKJORTER
POLO/TEE

ANORAK
STRIK
SWEAT
SHORTS
POLO/TEE

JAKKER
STRIK
SWEAT
SKJORTER
TEE/SHORTS

DIN JEANS SPECIALIST
ÅBEN: TORSDAG • FREDAG 10 - 17:30 • LØRDAG 10 - 14
HAVNEGADE 2 - 5600 FAABORG

pioneer ann.indd 1
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Avernakøvej 8, 5600 Faaborg
Der udbydes flere sommerhusgrunde beliggende i attraktiv udstykning m. kort afstand til vandet
m. god badestrand, skovområder mv.
Grundene har et areal fra. 1.225 m2. – 1.559 m2., og sælges til priser fra 695.000 – 1.493.750 kr.
Kontant pris kr.
Udbetaling kr.

695.000
35.000

Brt/nt eks. Ejerudg. 3726/2.927

Sagsnummer

52800151

Grund m2

1.225

Fritidsgrund

Vi har fortiden,
til at bygge din fremtid

Hos Murermester Uffe Skovlund har vi over 90 års erfaring. De mange år i branchen har givet os en
bred viden inden for faget. Vores værdier bygger på, at kvalitet og ﬁnish altid skal være i top - og det
forpligter. Kvalitet og ordholdenhed er derfor en naturlig del af hverdagen hos os.
Ønsker du at høre mere om din murermester på Fyn eller ønsker du at indhente et godt tilbud, så
kan du altid kontakte os på telefon 20 29 14 60.

Klintevej 16 • 5600 Faaborg • Tlf. 20 29 14 60 • www.murermester-skovlund.dk

Når man står med fødderne plantet på den overdækkede træterrasse ved månedens bolig, med forårssolen på kinderne, musvittens
sang i ørerne og Ø-havet lige for næsen, så er det svært at være
uenig i Gunni Ruds kærlighedserklæring til området i sangen ”Horne
Land” fra 1956.

Der er smukt på Horne Land og måske i særdeleshed i området omkring Horne Sommerland.

I morgensol vi husker Bøjdens
banker, i sommersolfald
Hornekrogens vand.
På Sivresbjerg, der faldt det
i ens tanker: ”Hvor kan der
findes noget skøn’re land?”.

Månedens bolig ligger på Avernakøvej i Horne Ny Sommerland ca.
10 km fra Faaborg. Der er gåafstand til en af områdets bedste badestrande og hører man til typen der selv vil fange sin aftensmad, er
kysten ifølge de lokale også perfekt til lystfiskeri. Med bare 3 km til
SPAR købmanden i Horne, så er de daglige fornødenheder dog også
altid i cykelafstand, hvis fiskene ikke skulle bide på.
Sommerhuset i luksusklassen er bygget i 2015, men har aldrig
været beboet, da det udelukkende har fungeret som prøvehus for
HusCompagniet.
Går drømmen i retning af eget sommerhus, så er det værd at skæve
mod Christiansborg.
Her er politikerne nemlig ved at lægge sidste hånd på et forslag, der
betyder langt bedre lånemuligheder ved sommerhuskøb. Hvor man
tidligere kun kunne belåne 60% af husets værdi hos et realkreditinstitut, så er der nu udsigt til at det ændres til 75%, hvilket vil gøre
det væsentligt mere attraktivt at blive sommerhusejer.

Månedens bolig

Type: Fritidshus
Beliggenhed: Avernakøvej 2, Horne Ny
Sommerland
Størrelse: 122m2
Grudareal: 1.224m2
Pris: 2.495.000
Mægler: Realmæglerne Sofie Find
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Et liv i kontrasternes land
Kontrasterne begynder allerede, når man på vej op af Østergade i Faaborg når til
den hvide, mondæne bygning, der ligger tungt ved nummer 17. Her blandt blomsterhandler, Matas-forretning og boghandel findes en dør der tager en væk fra
virkeligheden og i stedet giver adgang til filmens og illusionernes verden.
AF ANNE KRUSE

Efter at have passeret en port og klaret en kort trappetur,
står man i loungeagtige lokaler, hvor væggene er beklædt
med indrammede filmplakater, der alle vidner om FilmFyns
samarbejde med store danske filmproducenter, instruktører
og skuespillere. På tredje år er executive producer Julie Linn
Milling med til at sørge for at Fyn forbliver særligt attraktiv for
de kreative kræfter fra, typisk, København, når nye filmproduktioner skal se dagens lys.
- Det som producenterne tit fremhæver ved Fyn er, at man
kan finde mange typer af locations som er autentiske. Der
er meget nemt at lave periodefilm her som foregår i 50érne,
70érne eller 80érne i modsætning til store byer, hvor alting er
blevet moderne. Fyn byder blandt andet på nedlagte skoler,
storslåede landskaber, slotte og herregårde. De siger allesammen at fynboer er så venlige, rummelige og imødekommende overfor filmproduktion. De fynske borger står på pinde for
at fremskaffe et eller andet eller stille op som statister, fortæller 40-årige Julie Linn Milling der selv er indfødt og hjemvendt faaborgenser. Efter en årrække i både København, USA
og England besluttede hun og familien at slå rødder i den
fynske muld, blandt andet fordi hun med jobbet hos FilmFyn
kunne få glæden ved at leve i kontrasternes land.
- Jeg kan stå til en gallapremiere en aften i tårnhøje stilletter
og en time forinden har jeg stået i mine gamle gummistøvler
og rodet i havebedet og ordnet ved mine høns. Det ene liv
gør, at jeg sætter dobbelt pris på det andet. Når jeg står og
hakker i jorden derhjemme, kan jeg godt tænke, at hvor er
det vildt, at mit liv også er netværksmøder på filmfestivallen i
Cannes. Hvor er det spændende, hvor er jeg privilegeret med
sådan et arbejdsliv. På den anden side, når jeg står på den
røde løber i Cannes, så glæder jeg mig til at komme hjem, og
se om der er æg ude i reden hos hønsene.
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FOTO: JØRN UNGSTRUP

FOTO: JØRN UNGSTRUP

Galla på ”Der kommer en dag” med Lars Mikkelsen
og Sofie Gråbøl i Nordisk Film Biografer i Odense.
Foto: Alex Tran / Film Fyn

Galla på ”Stille Hjerter”
i Kerteminde Kino
Foto: Alex Tran / Film Fyn

Til middag
med Ghita
Selvom Julie Linn Milling har mange
unikke FilmFyn-oplevelser i hukommelsen, er der alligevel nogle der
stikker ud. Som dengang hun efter en
galla-premiere på filmen Stille Hjerte
i Kerteminde blev inviteret til middag
med Ghita Nørby og Bille August.
- Om jeg var nervøs? Nej, det er jo en
del af mit arbejde at sørge for, at skuespillerne har det godt når de kommer
her. Vi skal huske på, at de har et helt
ekstremt krævende job. Jeg tænker på
de kendte skuespillere som mennesker ligesom du og jeg. Det tror jeg er
nøglen til ikke at blive star-struck.

For hvis blot Faaborgenserne spærrede øjne
en smule mere op kunne de opleve ægte stjernestøv i hverdagen.
18

FOTO: JØRN UNGSTRUP

En anden særlig oplevelse var
da Mads Mikkelsen gæstede
Faaborg i forbindelse med
genåbningen af kulturhuset
Helios. Efter at have smuglet
den kendte skuespiller ind ad
bagdøren hos FilmFyn fik Julie
Milling buddet om at køre med
i den limousine der skulle fragte
Hr. Mikkelsen til Helios.
- Det var slet ikke vigtigt for mig,
at få et billede af Mads Mikkelsen og mig. Det vigtige er, at
jeg har løst min opgave fremfor
at prale med, at jeg har kørt i
limousine med ham...men det
HAR jeg, griner Julie. Og afslører på sin egen ydmyg måde,
at hun alligevel blev ramt af
oplevelsen.

Det er ikke kun Julie Milling der
kan få lov at have den nære
kontakt med de store filmnavne. For hvis blot Faaborgenserne spærrede øjne en smule
mere op kunne de opleve ægte
stjernestøv i hverdagen.
- Jeg ved ikke om
Faaborgenserne lægger mærke
til det. Men mange kæmpe filmprofiler går jævnligt op igennem
Jomfrulågen, for at komme og
holde møde hos FilmFyn.

Jeg tænker på de kendte
skuespillere som mennesker
ligesom du og jeg. Det tror
jeg er nøglen til ikke at blive
star-struck.

FOTO: JØRN UNGSTRUP

Gøder jorden for fynsk talent
Film Fyn ejes af otte fynske kom- Ligegyldigt hvilken dag vi - Vi har ikke nogen Susanne Bier eller
Lars von Trier på Fyn, men hvem siger
muner. Regnestykket er enkelt.
har haft, så er vi kistelyk- at vi ikke kunne have det. Vi skal have
Kommunerne gør sig til en lækfokus på at stimulere de yngre fynske
kerbisken for filmproducenterne kelige når vi kører over
instruktører, manuskriptforfattere,
hvad angår først og fremmest
bakken
ved
Nab...
økonomisk støtte, arbejdskraft
skuespillere og producere så der også
kommer et A- hold på Fyn.
og gode locations. Til gengæld
I det hele taget ser Julie Milling fremtiden lys, ikke
skal producenterne kunne garantere at deres film
bare for FilmFyn men for Faaborg og omegn, som
betyder en omsætning i de fynske kommuner på
hun mener skal lade være med at lægge sig ned og
minimum det dobbelte af den støtte som FilmFyn
græde over tabt industri.
putter i projektet.
- Faaborg skal tage fat i de mange herligheder som
- De bruger penge på fynske filmarbejdere, overnatning, leje af udstyr, transport, studier, dekoratiden har og gøre sig attraktiv både for turister og for
nye borgere som gerne vil flytte hertil. Selvom det
onsopbygning, håndværkere og restaurationsbesøg.
kræver at man måske skal køre i bil en time for at
Man skal tænke på filmproduktion som et cirkus. De
komme på et arbejde. Jeg har det selv sådan, og det
rykker ind i 6-7 uger med et stramt hiraki, en stram
har ungerne på bagsædet også, at ligegyldigt hvilken
tidsplan, og så bruger de en hulens masse penge
dag vi har haft, så er vi kistelykkelige når vi kører over
på een gang. En produktion kan sagtens bruge 2 bakken ved Nab...
300.000 kr. om dagen, for at lave bare 10 sekunder
på en scene, som vi tilskuere kan sidde og nyde i biografen. Udover at blive ved med at gøde jorden for at
Fyn forbliver en magnet for producenterne, har Julie
Linn Milling et håb om, at Fyn også en dag kan stille
med et såkaldt A-hold.
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ET VIGTIGT SKRIDT
Fra viden til handling... Her får du hjælp og støtte indtil du
opnår bevægelsesfrihed, således at du kan bevare et aktivt liv.
Fodklinikken henvender sig til alle! Også til de, der ønsker
smukke fødder.

www.faaborg-klinikken.dk

ALT OM
FODTERAPI

GAVEKORT

FODINDLÆG
OG SOFTLASER

SPORT OG
FØDDER

BARN
FOD OG SKO

PRISER PÅ
HJEMMESIDEN

RING OG HØR,
HVAD VI KAN
GØRE FOR DIG

ONLINE
BOOKING

Adresse: Herregårdscenteret 4, 5600 Faaborg
Mail: post@faaborg-klinikken.dk
Tlf.: +45 62 61 19 41

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 8-16
Lørdag efter aftale

Følg med på:

SÅ ER VI KLAR
TIL FORÅR!

VI HAR DERFOR LAVET EN
MASSE GODE TILBUD TIL
VORES GADESTATIVER TIL KUN

100KR

PR. DEL

VI HAR OGSÅ GODE TILBUD I BUTIKKEN!

Mandag - Fredag Kl. 10.00 - 17.30
Lørdag Kl. 10.00 – 13.00
Følg med på Facebook

f

STR. 34 - 58

KIG IND - VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

www.BJK-jagtogridning.dk
Tlf.: 22 15 87 89

Den lille butik med
det store udvalg.
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SÅ BILLIGT ER DET
AT VÆRE KUNDE VED
FAABORG BIL-CENTER
AUTORISERET BUDGETSERVICE
TIL ALLE BILMÆRKER
STORT UDVALG I
DÆK OG FÆLGE
TIL ALLE BILER

KUN 999,-

DÆK 155/80 R13
KOMPLET SÆT
SOMMERDÆK

TILBUD KUN 999,Opel Astra st. car.
Fra 199.002,-

Opel Corsa
Fra 118.500,-

PLADEVÆRKSTED
OG
SKADECENTER

Opel Karl
Fra 79.990,-

Opel Astra 5drs.
Fra 198.000,-

Opel Mokka
Fra 206.000,-

Faaborg Bil-Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 90 60
www.faaborg-bilcenter.dk · salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30

4

Faaborgensere
på landsholdet
1.9 km svømning
90 km cykling
21.1 km løb			
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AF HENRIK POULSEN

Det er den ”menu” der venter de
fire faaborgensere der skal forsvare
de rød/hvide farver ved triatlon EM
i Herning i næste måned. De er alle
udtaget til det såkaldte Age Group
landshold, et hold hvor man som
amatør kan få chancen for at deltage i store internationale stævner,
hvis ens resultater er gode nok.
De fire der nu kan trække landsholdsdragten over hovedet træner
alle i triatlon-afdelingen under
Faaborg Ski & Motion.

- De fleste har en opfattelse af at
det vi laver er ekstremsport, det
behøver det altså slet ikke at være.
Nye medlemmer der melder sig
til stævner skal typisk svømme
400 meter, cykle 18 km og løbe 4
km, det kan de fleste med en god
grundform jo klare, siger Claus
Lopdrup.

TRIATLON ER IKKE KUN EN
EKSTREMSPORT - Vil du ikke godt
sørge for at skrive det med store
bogstaver.
Ønsket kommer fra Claus Lopdrup,
der er formand for triatlon-afdelingen i Faaborg Ski & Motionsklub.
Denne onsdag aften er der svømmetræning for klubbens medlemmer i Faaborg Svømmehal. Der er
kamp i bassinet, ikke bare om placeringerne, men også om pladsen,
for den fire år gamle klub er gået
fra et par medlemmer til omkring
tyve aktive udøvere, der iført kulørte badehætter, prøver kræfter med
crawl-tagene foran os. Svømningen
er en af de tre discipliner, der sammen med cykling og løb udgør den
hastigt voksende multisportsgren.
Medlemmerne i den lokale triatlon-afdeling er fra 30 til 62 år og
dyrker sporten på vidt forskellige
niveauer.

- Jeg tror at alsidigheden lokker
mange. Bliver man træt af turene i
sine løbesko, så kan man bare tage
et par dage med træning i vandet
eller hoppe på cyklen. Der bliver
også længere imellem skaderne
fordi du ikke belaster de samme
dele af kroppen hele tiden, forklarer Lopdrup om succesen.
Kunne du tænke dig at høre mere
om triatlon eller deltage i en gratis
prøvetræning, så er muligheden
der nu. Klubben inviterer nemlig
alle, uanset niveau, til gratis prøvesvømning i resten af sæsonen.
I maj foregår træningen i Faaborg
Svømmehal, onsdage kl. 19 til 20
og lørdage fra kl. 10 til 11.30. Herefter er svømningen henlagt til havet. Du kan læse mere om triatlonafdelingen på fsm-faaborg.dk

Det er ikke kun i Faaborg at triatlon
er en hastigt voksende sportsgren,
sådan er billedet over hele verden.

FOTO: JØRN UNGSTRUP

DE FIRE LOKALE TRIATLETER
Thomas Schultz Hansen
Alder: 40 år
Job: Maskinarbejder
Træner: 10-12 timer om
ugen, når vejret er godt 14
timer.
Favoritdisciplin: Løb
Har dyrket triatlon i: Seks
måneder, men har været
løber i 12-13 år.
Næste mål: At få et godt
resultat på OL-distancen
(1.5 km svømning, 40 km
cykling og 10 km løb).
Dyrker triatlon fordi: Jeg
har løbet i mange år og
trængte til noget afveksling. Triatlon er ikke så ensomt og så er jeg vild med
det show der er bygget op
omkring de store triatlonstævner rundt omkring.

Ane Veggerskilde
Alder: 39 år
Job: Sygeplejerske i Lægehuset Faaborg
Træner: 10-12 timer om
ugen.
Favoritdisciplin: Løb
Har dyrket triatlon i: Tre år
Næste mål: At gennemføre
en halv ironman igen (1.9
km svømning, 90 km cykling og 21.09 km løb)
Dyrker triatlon fordi: Jeg
har altid løbet, men det var
til tider både ensformigt og
hårdt for kroppen. Jeg er
vild med kombinationen af
de forskellige discipliner og
så er jeg blevet afhængig af
havsvømning.

Hans Jacob Rasmussen
Alder: 27 år
Job: Overkonstabel af 1.
grad
Træner: 10-11 timer om
ugen.
Favoritdisciplin: Løb
Har dyrket triatlon i: Seks
måneder
Næste mål: At gennemføre
en hel ironman i 2018 (2.9
km svømning, 180 km cykling og 42.195 km løb)
Dyrker triatlon fordi: Jeg
trængte til at der skulle
ske noget nyt i mit liv. Efter
at have været udsendt
to gange til Kosovo og to
gange til Afghanistan blev
jeg ramt af et krigstraume
og fik PTSD. Nu bruger jeg
sporten til at få balance i
min hverdag, så jeg kommer ud af døren og får set
nogle mennesker.
Det er en terapiform der
virker for mig.

Claus Lopdrup
Alder: 49 år
Job: Ejendomsmægler
Træner: 5-7 timer om ugen,
op til et stævne dog op til
18 timer.
Favoritdisciplin: Svømning
Har dyrket triatlon i: Fire år
Næste mål: EM i Herning
den 10. juni og så at få flere
medlemmer i triatlonafdelingen.
Dyrker triatlon fordi:
Alsidigheden passer godt
til mig og så elsker jeg
udfordringer. Jeg har taget
en treårig uddannelse som
triatlontræner og nyder
at kunne give min viden
videre.
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Nicolai
Jespersen

Vi fører alle de rigtige
mærker og er tilbage i
Gågaden med den gode
lokale service
Dan
Jørgensen

Østergade 39, 5600 Faaborg, 62 61 21 48

Skal vi
hjælpe dig?
Går du med købs/salgstanker? Vi har altid kaffe på kanden, og vil med glæde byde
dig velkommen til en uforpligtende og gratis boligsnak om
netop din situation!
Hos Nybolig Faaborg er der i
1. kvartal 2017 blevet solgt
50 % flere boliger ift. samme
kvartal sidste år – og dermed
har vi nået det højeste niveau
i Nybolig Faaborg igennem 8
år. Og alt tyder på, at fremgangen fortsætter.
Du er altid velkommen hos
Nybolig Faaborg.

bolig Nybolig
Lagonis Minde 9 ·· ·5600
Lagonis
Faaborg
Minde 9 ·· ·5600 Faaborg
5600@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk
5600@nybolig.dk
·· ·Tlf: 62611616
·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 62611616
borg Faaborg
bolig Lagonis Minde 9 ·· ·5600 Faaborg
borg 5600@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 62611616

ALT I KLOAKARBEJDE,
TV-INSPEKTION & KLOAKSERVICE
SPULING, DRÆN, NEDSIVNING, REGNVAND,
SPILDEVAND, REP. AF RØR UDEN OPGRAVNING

LOKAL, HURTIG, EFFEKTIV
& GOD SERVICE

Sådan lytter du til din lokale netradio
Glæd dig til en radio med lokalt
indhold og de største hits fra 60’erne
frem til i dag.
Faaborg-området har igen fået sin egen lokalradio.
Navnet er Det Rigtige Faaborg og radioen vil
dyrke og dække alt det der sker i Faaborg og i de
mange aktive landsbyer omkring.
Hvordan lytter jeg?
Det Rigtige Faaborg er en netradio hvilket betyder
at du ikke finder radioen på din FM-radio, men der
er mange andre muligheder for at lytte til din nye
lokalradio og det er ganske enkelt.
Herunder kan du læse mere om hvordan du lytter
til Det Rigtige Faaborg, men du kan også klikke forbi
vores hjemmeside og se en række små videoer, der
viser hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang
med at lytte til din nye radio.

Henrik Poulsen bliver vært på Det Rigtige Faaborg, hvor han vil
tage godt imod dig alle hverdage fra kl. 7 til 12 i programmet
”Klædt På af Poulsen”.
Hver eftermiddag i hverdagene er Sarah Kroman vært fra kl. 14
til 16 i ”Siesta med Sarah”.

Du kan blandt andet lytte til din
nye lokalradio på følgende måder
Køb en netradio hos for eksempel Expert/Punkt 1 i Faaborg, hvor Nicolai og Dan også står klar med en række
løsninger, der nemt gør dig til lytter.

Lyt via vores hjemmeside.
Gå ind på detrigtigefaaborg.dk og tryk afspil

Hent vores gratis app til din
telefon. App’en findes til både
Iphone og Android. Bare søg
på Det Rigtige Faaborg. Åben
app’en og tryk play.

Vil du lytte i bilen, så skal du bare hente den gratis app til din telefon.
Tænd app’en og forbind din telefon til bilradioen via bluetooth, hvis du har den mulighed.
Hvis din bilradio ikke har bluetooth, så kan du forbinde din telefonen til en lille fm-transmitter der er lige til at sætte i cigarettænderen. Du kan blandt købe en fm-transmitteren
hos Faaborg Autoteknik og Faaborg Bil-center der også står klar til at hjælpe dig.
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VI MANGLER BRUGTE BILER
Kom ind og få et godt tilbud på en ny lækker TOYOTA

VI HAR ÅBEN: man - fre kl. 8.30 - 17.00 | søn kl. 13.00 - 16.00

FAABORG
Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

Drømmen
startede på
havetraktor
Sidste år blev den dengang 29-årige
Anders Engelbreth direktør i Faaborg
Bil-center.

Dermed kunne han sætte kryds ud for den stålsatte
ambition, han har jagtet siden han var ganske ung, at
blive direktør i sit eget firma inden han fyldte 30.
Han overtog den velkendte Faaborg-virksomhed
efter succesrige Henrik Nielsen der omkom ved en
cykelulykke i 2015.
Anders Engelbreth er født og opvokset i Lundeborg,
hvor de første drømme om at blive selvstændig startede som 13-årig, i sædet på en havetraktor.
- Jeg havde aftaler med flere private, en håndfuld
sommerhusejere og en campingplads om at slå deres
græs. Jeg startede egentlig som 11-årig, men blev
en dag hentet af politiet i en villahave og afleveret
derhjemme med beskeden om, at man skulle være
13 år for at lave den slags arbejde, det synes jeg var
møg uretfærdigt, husker han.
På Handelsskolen i Svendborg fik entreprenørgenet
ny næring da han sammen med en række studerende opfandt og lancerede - Tandpastatube-klemmeholderen.
Den blev sat til salg i Imerco i Svendborg og Rudkøbing, hvor der røg i alt 50 stk. over diskene, ikke rigtig
et kvantum der for alvor kunne give værksætterdrømmen luft under vingerne.
De kommende år foregik i et hæsblæsende tempo.
Det blev blandt andet til: et ophold i Den Kongelige
Livgarde, en merkonomuddannelse, en eksamen fra
universitetet i Cambridge, inden et job hos Hyundai
satte retningen for karrieren.
- Som 26-årig nærmede jeg mit mål. Efter nogle år i
importørleddet hos Hyundai endte jeg som
filialchef hos Danmarks største Hyundai-forhandler

i København. Her fik jeg ansvaret for en årsomsætning på 112 millioner og selv om ansvaret var stort,
så manglede jeg stadig det sidste stykke vej til den
direktørstol som var målet. Da jeg så læste om den
tragiske ulykke Henrik Nielsen havde været ude for
kontaktede jeg straks boet, da jeg tidligere havde
haft en drøftelse med Henrik Nielsen om en mulig
overtagelse, fortæller Anders Engelbreth.
- Jeg fik overbevist Niels Holm Jensen fra Opel i
Odense om hvor fantastisk en bilforretning der lå i
Faaborg og sammen overtog vi Faaborg Bil-Center
i februar 2016. Jeg blev ansat som direktør og min
drøm fra tiden på havetraktoren var nu blevet virkelighed, konstaterer han tilfreds.
- Det har været fantastisk at komme til Faaborg. Jeg
er allerede blevet bekræftet i at folk er super loyale
overfor områdets lokale virksomheder og vi mærker
at det bliver værdsat at vi er en halvstor arbejdsplads med 25 ansatte og 2-3 lærlinge. Jeg prøver at
engagere mig alt det jeg kan i det lokale, er blevet
medlem af flere foreninger og drømmer også om at
få råd til at købe et sommerhus i området.
- Vi har lige fået det første årsregnskab og jeg er
hamrende stolt over resultat. Alle ansatte har knoklet
en hvis legemsdel ud af bukserne og det har resulteret i et overskud på 815.000 kr. før skat. Det giver
mig troen på at Faaborg, Opel og mig er det helt
rigtige match. Nu mangler jeg bare at finde en juniorsælger til butikken, så kan jeg komme endnu mere
ud og møde faaborgenserne der hvor de er, slutter
Anders Engelbreth.

- Annonce -

Bedre salgspris og
hurtigere salg med home
Online Markedsføring
Med home Online Markedsføring rammer vi de købere,
der er på jagt efter et hjem som dit. Det sikrer, at de rigtige
købere kommer til fremvisningerne, at du får en bedre pris
– og at dit hjem bliver solgt op til 60% hurtigere*.
60%

60%
hurtigere
hurtigere

Sæt til salg nu og oplev, hvordan vi får køberne til at føle sig
hjemme, når vi sælger dit hjem.
Bestil en personlig og gratis salgsvurdering på home.dk
Op til
Op til

60%
60%
hurtigere

37762

hurtigere
salg
salg

* Baseret på mere end 1500 repræsentative bolighandler hos home i 4. kvartal 2016

Skal du også have solgt din bolig?
Vi kender boligmarkedet, priserne og området,
så spørg os, inden du sætter til salg. Med et fyldt
køberkartotek, ventende købere og et team
af dygtige og engagerede medarbejdere står
vi altid klar til at sælge dit hjem!
Kontakt home Faaborg på tlf. 63 21 27 00 eller
faaborg@home.dk allerede i dag for en personlig,
professionel og gratis salgsvurdering – så hjælper
vi dig med at få SOLGT!

Claus Jørgen Lopdrup
Ejendomsmægler
& valuar, MDE

Susanne Frederiksen
Intern sælger

Jane Lykke Castello
Salg & vurdering

FAABORG
v/ Jens Storm
Ejendomsmægler, MDE
Mellemgade 13, 5600 Faaborg
faaborg@home.dk
facebook.com/homefaaborg
Tlf. 63 21 27 00
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

VI BYGGER NYT TIL HELE FAABORG
...IMENS KAN DU STADIG TRÆNE

FLEXMOTION KUN 325 kr./md

Fitness | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger
Wellness faciliteter | Slagbold | Cross Gym
FORUM FAABORG | SUNDVÆNGET 4-8 | 62 61 06 06 | WWW.FORUMFAABORG.DK

Flipperen
faldt for Fyn
Du har sikkert også set dem.
Auerbachs billeder med
kroppe der vrider sig i alskens
stillinger, ofte helt uden for
rammen.
AF HENRIK POULSEN
FOTO: HENRIK POULSEN

Karsten Auerbach har boet i Faaborg siden 1999.
Lige midt på Smedebakken i Diernæs, omgivet af den smukke
natur, han sætter så stor pris på.
Kærligheden til områdets bakker, bøgeskov og udsigt går dog
meget længere tilbage.
Drømmen om et permanent ophold ved de Fynske Alper slog
klo i den unge Auerbach allerede i 1980, da han som 19-årig
gæstede flipper-kollektivet Hesbjerg ved Blommenslyst.
Den ro og glæde han fandt i den sydfynske natur, overbeviste
ham om at det var her han skulle bo.
Der skulle dog gå små 20 år, inden familien permanent skiftede
en stressende karrieretilværelse i Billund ud, med håbet om et
liv i lavere gear og med mere plads til kunsten i Faaborg.
- Både min kone og jeg havde krævende lederstillinger, da vi i
1997 tog beslutningen om at stige af ræset og tage en jordomrejse sammen med børnene. Det hele var bare blevet for
stressfyldt. Det afbræk fra hverdagen gjorde at vi fik lyst til
at gøre tingene anderledes og min drøm om at blive billedkunstner på fuldtid blev for alvor vakt igen, fortæller Karsten
Auerbach.
Han betegner først og fremmest sig selv som billedkunstner,
men er meget mere end det.
Nogle gange er titlen kunstpædagog, mens han andre dage
arbejder som farverig proceskonsulent.
Han har blandt andet haft stor succes med at hjælpe ledelserne
hos en lang række virksomheder med at sætte billeder på deres
strategier og visioner. – Når jeg møder op med pensel og lærred, så sker der noget med folks tanker og engagement i selv
meget tunge processer. Billedkunsten kan være et stærkt
værktøj i den sammenhæng og også være med til at forlænge
holdbarheden af den kurs man sætter, forklarer Karsten Auerbach.

To gange om ugen er han også lærer i Børnebilledskolen i Faaborg. – Det er her at jeg kan køre alle mine syge kunstneriske
idéer af sammen med børnene, griner Auerbach.
- Vi har blandt andet lavet malerier med kød fra Tulip, kunst af
gammelt brød fra Wendorff og så dukker mine hold jævnligt
op i bybilledet med såkaldt venligt HR Værk, hvor vi overrasker
med kunst i byrummet.
Undervisningen i Børnebilledskolen virker også som en positiv modvægt til en tilværelse, der ikke altid er så let og ligetil
for Karsten Auerbach. – Jeg har psykisk sygdom i nærmeste
familie og det tærer på kræfterne. Som pårørende bruger man
så mange kræfter på at kæmpe med systemet og jeg har flere
gange sygemeldt med udbrændthed. Det har givet mig et indblik i, hvordan vores samfund ser ud nede på bunden. Det har
forandret mit syn på mange ting, og også givet mig en anden
drivkraft i min kunst.
Noget af den erfaring bliver for tiden omsat i Karsten Auerbachs
næste projekt, at skrive en bog.
- Jeg har en stor kærlighed til Østens kultur og vil lave en bog
med tuschtegninger og haiku-digte, forklarer Auerbach, mens
han peger på en væg i atelieret, hvor skitserne til bogen så
småt er begyndt at hobe sig op.
- Der er et stykke vej endnu, men det er hvad jeg arbejder med
lige nu. Altså ved siden af mine bestillingsarbejder, børnebilledskolen, kunstprojekter for områdets konfirmander og alt
det andet.

Månedens kunstner

Karsten Auerbach, 55 år, Diernæs
Lige nu: Er jeg i gang med at skrive en bog

Yndlingsværk:
Zhu Jiuyang
Waiting for that day of reconciliation
Læs om værket her: kortlink.dk/q9pa
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EY i Faaborg, din
lokalt engagerede
revisor med de bedste
eksperter i baghånden
Nu i nye lokaler, hvor vi vil glæde os til at
tage i mod dig, uanset om du overvejer
at starte virksomhed, har en igangværende virksomhed lille som stor eller blot
er nysgerrig.
Du finder os nemt i Havnegade 19, så
kom forbi og vi vil gøre alt, hvad vi kan
for at assistere dig og udvikle din
virksomhed

Lokal revision og rådgivning
med globalt udsyn.
Faaborg er for os en by,
som ikke bare er et godt
sted at bo, men som også
har et lokalt og stærkt
erhvervsliv.

Den 1. maj slår vi dørene op til et nyt
afdelingskontor på Havnegade 19A
i Faaborg.
Basis farver i logo ( 4 farve tryk)

Vi har en ambition om at
være af en del af det sydfynske erhvervsliv, og den
ambition opfyldes bedst
ved at være fysisk til stede.
Derfor åbner vi kontor i
Faaborg.
Vi kan kontaktes på tlf. nr.
62 21 01 01 eller via mail.

4-Farvetryk
CMYK 0 - 0 - 0 - 80% sort

Vi glæder os til at arbejde
sammen med jer.
4-Farvetryk
CMYK 0 - 30 - 85 - 0
Advokat Michael Vestergaard
mv@borch-advokater.dk

Med venlig hilsen
Advokat Henrik Dalegaard
hd@borch-advokater.dk

BORCH Advokater

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver Ejendomsmægler &
valuar MDE

Søren
Andersen
Indehaver

Benny
Hedegaard

NYHED

NYHED

Stine
Rosenbeck

Lasse
Birkkjær

Salg og Vurdering Salgskoordinator Trainee

Kirketoften 11 - 5600 Faaborg

Diernæs

Idyllisk villa tæt på natur og by.
For familien som ønsker at være
tæt på naturen samt bylivet, så er
dette den rette villa. Boligen er
beliggende med udsigt ud over
markerne og med blot 10 minutters kørsel ind til Faaborg centrum.
Drømmen om, at sætte sig eget
præg på villaen er mulig med en
spændende plantegning.

D
750.000
40.000
1.720
3.385/2.814

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført

1.019 m2
140 m2
5/3
1975

Sag
Kontakt

NYHED

56002826
62614800

Hans Rasmussens Have 13

5600 Faaborg

Absolut pæn og velholdt vinkelbygget 1-plansvilla beliggende på
roligt vænge i attraktivt kvarter i
Faaborg Vest. Flot velanlagt have
samt gode terrasser og med flot
udsigt over Svanninge Bakker. Fra
ejendommen er der kort gåafstand til Toftegårdsskolen, børnepasningsordning, boldbaner mv.
Ejendommen har stor muret carport med redskabsrum.

B
Lindebjergvej 8 - 5600 Faaborg

Total istandsat landsted.
I det smukke bakkede landskab lidt udenfor Faaborg ligger dette skønne
landsted.
Omgivelserne byder på rigtig mange dyre- og naturoplevelser. Der er både rådyr, dådyr, harer og fugle.
Fra den store svævende træterrasse kan man betragte fugle & dyrelivet,
søen og den smukke skov i baggrunden. Her er rig mulighed for at grille
og nyde sommeren.
Der er nye belægninger og terrasser omkring hele ejendommen.

NYHED

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.
Grund
Bolig
Rum/vær.
Opf./reno.
Sag
Kontakt

2.650.000
135.000
1.483
11.798/9.817
7.557 m2
209 m2
5/4
1880/2012
56002884
62614800

C
Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.495.000
75.000
2.369
6.716/5.586

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opf./reno.

NY PRIS

m2

1.140
165 m2
5/4
1973/1980

Sag
Kontakt

56002279
62614800

NYHED

154 M2

D

C

F

Toldertoften 10 - 5600 Faaborg

Rugagerparken 1 - 5600 Faaborg

Strandvejen 60 - 5600 Faaborg

Boligen byder på hele 194 velindrettede kvadratmeter, som ligger på en
nem grund og med god plads til leg og afslapning. Husets hjerte består
af et lækkert lyst køkken/alrum og stue i ét med udgang til en stor træ
terrasse. Lavt varmeforbrug.

I Rugagerparken ligger dette skønne rækkehus i særdeles rolige omgivelser ved åbne marker og ved skov og strand. Rugagerparken er et meget
børnevenligt kvarter med små lukkede vænger, grønne områder, stisystemer til skole, børnehaver og hyggelige gå/løbeture.

Pæn og løbende renoveret villa beliggende mellem V. Aaby og Fjellebroen. Der er dermed kort afstand til skole, indkøb, vandet, Fjellebroen
havn m.m. Boligen er velindrettet og fremstår i indflytningsklar stand. Nyt
pillefyr (okt. 2016).

Boligen til den pladskrævende familie.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.595.000
80.000
1.774
7.148/5.945
56002893

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført/reno.
Kontakt tlf.

752 m2
194 m2
7/5
1966/1997
62614800

Ny og skarp udbudspris.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.295.000
65.000
1.761
5.799/4.822
56002800

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført/reno.
Kontakt tlf.

523 m2
154 m2
6/5
1971/1980
62614800

Indflytningsklar ejendom.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

995.000
50.000
1.295
4.548/3.775
56002836

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført/reno.
Kontakt tlf.

705 m2
165/15 m2
4/3
1910/1979
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Vi har hentet en række indretningstips hos dekoratør Jens Jensen fra Møblér i Faaborg.
Han giver også gerne tips og idéer til dig og dit hjem.
Alt hvad du ser på billederne kan findes i
butikken i Vestergade i Faaborg.

Luk lyset ind

Foråret er over os, dagene er for alvor blevet længere og luften mildere.
På terrassen er havemøblerne fundet frem fra vinterhiet og krukkerne plantet til.
Men du kan faktisk også gøre en masse for at trække forårsstemningen ind i hjemmet.
Den sorte Writex stigereol er en nem og forholdsvis billig måde at skabe noget
personlig stil i hjemmet. Den koster 699,På reolen har jeg sat et lækkert fad i genbrugstræ fra Preform til 299,- samt
vaser og stager fra Pure Culture til priser fra 89,- til 149,-.
Bøgerne er fra en lokal genbrugsbutik og har kostet i alt 20 kr. At mikse nyt og
gammelt giver en god effekt og er med til at understrege din personlige stil.

Foto: Jørn Ungstrup

Lyse farver. Det er nøgleordene hvis du vil trække
forårsstemningen indenfor.
De sarte pastelfarver har
noget let over sig, der passer
godt til årstiden.
Et par nye puder i sofaen
kan bruges til at friske et helt
hjørne af stuen op.
Puderne på billedet er fra
Södal og er i velour og strik
- priser fra 299,Det islandske lammeskind
koster 499,-

Foto: Jørn Ungstrup

Foto: Jørn Ungstrup

En simpel opstilling på dit sofa- eller spisebord, gerne med lidt friske blomster kan
også pifte din stue op til de lyse tider. Lysestagen er fra Moose og koster 599,-, mens
vaserne er fra Pure Culture og koster henholdsvis 79,- og 129,-.
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Landslagteren Faaborg

Knivskarpe tilbud
Butikken tilbyder

Slagteren tilbyder

Køkkenet tilbyder

Faaborgspegepølse

Friskhakket oksekød

Hjemmelavet biksemad

Spar kr. 30,00
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Maks 8% fedt.
Ta’ 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

4 lag pålæg
Frit valg . . . . . . . . . . . . . . . .kr.

60

00

40

00

60

00

Stor bakke. Nok til 2 personer.
Pr. bakke . . . . . . . . . . . . . . . kr.

3900

Friskhakket skinkekød
Maks 8% fedt.
Ta’ 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

5000

Kødpølse
fra eget pølsemageri.
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

2900
Svinefilet

Kødfulde
grillpølser
Ta’ 10 stk. . . . . . . . . . . . . . . kr.

med grøntsager og frisk salvie.
Færdigret til 2 personer.
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

8900

5000

”Like” os på facebook

Kalkunmedaljoner
Fedtfattigt og velsmagende.
Ta’ 4 stk. . . . . . . . . . . . . . . kr.

69

HUSK
Fredagsleverpostej
Stor bakke.
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Så er du altid orienteret om vores
tilbud, spændende inspiration og
gode tips og trick.

00

2500

Hjemmelavet
medisterpølse
Glutenfri.
Ta’ 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Vi har også et stort udvalg i

mad ud af huset

50

00

til en hver fest. Se mere på vores
hjemmeside www.landslagteren.dk

Alt er hjemmelavet
Landslagteren Faaborg ApS
Tilbuddene er gældende i uge 18 og 19.

Torvegade 23 · 5600 Faaborg · tlf. 62 61 06 30
kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

KUNST
DESIGN
ARKITEKTUR
CAFÉ
HAVE
BUTIK

SÆRUDSTILLINGER 2017
TIL 31/12
FYNBOERNE — DET GODE LIV
TIL 31/12
JOHANNES LARSEN
OG JAPANSK TRÆSNITKUNST
20/5 – 22/10
JOHANNES LARSEN — FUGLE PÅ
TRÆK GENNEM KUNST OG LYRIK

Faaborg Museum
—
Grønnegade 75
DK-5600 Faaborg
FaaborgMuseum.dk

Månedens
Ildsjæl
Korinths kreative
arbejdshest
AF HENRIK POULSEN

Rikke Andersen fra Korinth lider af
samme ”skavank” som mange af de
personer der i fremtiden kommer til at
tage plads i vores føljeton om områdets ildsjæle - hun kan ikke sige ordet
”NEJ”.

- Jeg synes det er så vigtigt at holde sammen på byen. Tidligere var
skolen jo et naturligt samlingspunkt, men efter den lukkede, så er
vi nødt til selv at sørge for at der sker noget herude, fortæller hun.
Det er der heldigvis også meget der tyder på at korintherne synes,
for der var mere end 200 de mødte op til den første fælles-bruch i
hallen.

Derfor havner hun gang på gang midt
i arrangementer i lokalsamfundet der
kræver frivillige hænder.
Den 47-årige private dagplejemor er
gruppeleder hos KFUM-spejderne
og så er hun en del af aktivitetsrådet
i Korinth, der står bag mange af de
arrangementer der samler området:
Brunch, halloween(u)hygge, juletræsfest, markedsdag og meget mere.

Rikke Andersen er også den vedholdende type. - I år har jeg har 30
års jubilæum som KFUM-spejder, sølvbryllup med min mand Dan
og næste år har været dagplejer i 20 år, så jeg render ikke af pladsen, griner Rikke Andersen.
På spørgsmålet om hvorfor så meget af fritiden bruges på andre,
falder svaret prompte.
- Jeg kan ikke lade være, jeg elsker at arrangere. Når vi har familiefest, så er det også mig der skriver sangen og skal der være arrangement i dagplejen, så tager jeg gerne bolden, det er helt naturligt for
mig, siger Rikke Andersen.

Rikke Andersen har tidligere modtaget
lokal anerkendelse for sit engagement, - Det sidste nye jeg er begyndt på er det her, siger hun, mens telefohun blev nemlig kåret som årets konen findes frem.
rinther i 2015.
På skærmen afløser det ene imponerende billede af store kager det
andet. - Jeg har fundet ud af at jeg slapper af med at bage og lege
med fondant, så nu laver jeg kager til venner og familie når der er
barnedåb, bryllup og konfirmationer.

Jeg synes, det er så
vigtigt at holde sammen på byen.

Den næste store begivenhed som hun og aktivitetsrådet har klar, er
den store markedsdag den 20. maj. - Vi holder et stort kræmmermarked og får besøg af Bøjden Fergusonklub, Midtfyns Modelbådeklub og mange andre. Skriv bare at alle er velkomne, det er fra 10 til
16, slutter Rikke Andersen.
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Vi har produkter
til hele virksomheden
Saml indkøbene og
spar tid og penge

- det er nemt

ALT
Hammer
Hansen A/S
TIL

Faaborg · Mellemgade 17 · 5600 Faaborg · TLF. 62 61 05 12 · www.hammerhansen.dk

KONTORET

- nemt & lokalt

TI
UD
LB

FORÅR, HAVE & HUS..
...VI HAR ALT, HVAD DU SKAL BRUGE

FÅ 30 % RABAT

Forside | Prisliste

KLIP UD OG MEDBRING

62 61 39 99
www.fmudlejning.dk
Mørkebjergvej 2 | 5600 Faaborg | faaborgstillads@mail.dk

Vi er altid klar til at hjælpe dig med dine blomsterønsker og vi leverer alt i binderi fra glæde til sorg.
Vi bringer dine blomster ud gratis inden for Faaborgs bygrænser.

FIND OS PÅ ASSENSVEJ 102

PERSONLIG JURIDISK RÅDGIVNING
Vi tager gerne første
møde hjemme hos dig.

§

JURISTERNE
Stokholm og Crondahl

Kanalvej 11
5600 Faaborg

28 35 42 47
26 25 09 76

www.juristernesc.dk
kontakt@juristernesc.dk

Oplevelserne står i kø
i dit nye film- og kulturhus
Områdets nye kulturcentrum Helios er kommet flot fra start og interessen
tyder på at faaborgenserne gerne vil gå ud, ret ofte endda.

FOTO: CLAUS JENSEN

Det kan godt være at enkelte stadig fnyser af indpakningen, når de passerer det kulturelle fyrtårn på
Banegårdspladsen, men indholdet kan ingen vidst
være utilfredse med.
Her et halvt år efter åbningen af områdets nye filmog kulturhus Helios, har bygningen allerede været
ramme for stribevis af store oplevelser og udsolgte
sale.
Mads Mikkelsen, Jacob Dinesen, Rugsted & Kreutzfeldt og Anders Koppel er bare nogle af de navne,
som den gamle scene i det nye hus har lagt brædder
til og som har resulteret i røde lamper.
Den store interesse for at indløse billet til de bløde
sæder i salen, betyder også at flere foreninger allerede nu, er klar til at løfte sløret for nogle af de
arrangementer, som venter forude.
Musik & Kultur Faaborg som tidligere har haft besøg
af blandt andre Bent Fabricius Bjerre, Thomas Eje og
Anders Lund Madsen byder i efteråret på navne som
Sko/Torp, Allan Olsen, Moonjam og stand-up med
Carsten Bang. I starten af 2018 gæster de to kvindelige frontfigurer fra 80’ernes hitmaskine Tøsedrengene, Anne Dorthe Michelsen og Maria Bramsen
Helios, med det der ligner et kæmpe nostalgi-trip.
VAFF som gjorde et vaskeægte scoop ved at præsentere den danske Springsteen-klon, Jacob Dinesen i
Helios, har fået lokket skotske Skerryvore tilbage til
Faaborg. VAFF har tidligere haft det keltiske rockorkester på plakaten til Faaborg Festival og det var en
oplevelse der ifølge VAFF-formand Jan Valbak kaldte
på mere.
Faaborg Musikforening med Kirsten Styrbæk i spidsen er i skrivende stund i færd med at lægge sidste
hånd på efterårets program. Foreningen der er

Danmarks ældste, stadig fungerende musikforening,
kan netop i denne måned fejre 170 års jubilæum og
det skal naturligvis markeres på flere fronter året
igennem. Hvad jubilæumsprogrammet gemmer på af
store overraskelser, afsløres på foreningens generalforsamling senere på måneden.

Oversigt over arrangementer i Helios
22. sept. Sko/Torp
Arr. Musik & Kultur Faaborg / Book på mkfaaborg.dk
7. okt. Allan Olsen
Arr. Musik & Kultur Faaborg / Book på mkfaaborg.dk
24. okt. Koppel og Søn trio med Marie Carmen Koppel
Arr. Faaborg Musikforening
4. nov. Carsten Bang Arr. Musik & Kultur Faaborg
7. nov. Skerryvore Arr. VAFF
24. nov. Moonjam Arr. Musik & Kultur Faaborg
6. dec. Julekoncert Helene Blum og Harald Haugaard med
gæster Arr. Faaborg Musikforening
23. febr. Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen synger
Tøsedrengene og Ray Dee Ohh Arr. Musik & Kultur Faaborg
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R AVNSBORG

VIKINGE SOMMERMARKED

Hele pinsen den 2. - 5. juni fra kl. 10-17

Gudehovet på Ravnsborg

Ravnsborg - Jim Lyngvilds vikingeborg på Sydfyn

Hygge i vikingelejren

Elsker du den vilde, danske natur og det rige dyreliv?
Interesserer du dig for vores historie, fascineres af vores forfædre,
deres bygningsværker og måde at leve på?
Er du vild med summen af liv på en markedsplads, hvor boderne
bugner af flot håndværk, gode tilbud, lækkert mad og specialiteter?
PÅ RAVNSBORGS VIKINGE SOMMERMARKED FÅR DU DET HELE OG MERE TIL!

Oplev det fascinerende bygningsværk Vikingeborgen Ravnsborg, det
enestående Odins Hov og mød husets arkitekt, bygherre og beboer,
vikingen Jim Lyngvild.
Vi ses på Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg.
Entré kr. 50,- (børn under 10 år gratis)
Følg os på facebook og få mere information på siden ”Ravnsborg markeder”

Tá turen med hestevogn....

...besøg vikingelejren og mød...

...en masse glade mennesker.

Mød Jim på
egen hjemmebane

Stemningsbillede fra markedet i 2016

HUSK AT FORKÆLE...

Få dine smykker registreret
•
•
•
•

Få dokumentation for dit ejerskab
Dine venner og familie kan finde din perfekte gave
Få påmindelser på smykker med ombytningsserie
Events og nye lanceringer

