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Drenge i ålekvase på Faaborg Fjord, 1942 Foto: Knud Langå-Jensen

Postbud Jørgen Jensen i Østerbrogade, 1941. Foto: Knud Langå-Jensen

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.
Kulkranen på Havnen, 1941, Foto: Dam Jensen

Sundskolen 1963. Opstilling på rækker. Foto: Carl Johan Jørgensen.

Nyt og gammelt. Foto: Jørn Ungstrup
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Små frihedskæmpere 5.maj 1945 i Nørregade. Foto: Boston

Støberiarbejdere på Faaborg Jernstøberi, ca. 1900. Ukendt fotograf.

Skibet Haabet i Faaborg Havn. Foto: Jørn Ungstrup

Vejarbejde i Østerbrogade, 1942. Ukendt fotograf.

Modstandsbevægelsens Byledelse i Faaborg, august 1945, Ukendt fotograf

Interimistisk køretøj under Besættelsen. Foto: Knud Langå-Jensen
3

DESIGN DIN EGEN
PERSONLIGE SOFA

Symfoni hjørnesofa
med open end

NU

22.191,-

SPAR 7.398,-

Symfoni hjørnesofa med open end
Monteret med lattefarvet læder i
dessin Soleda. Inkl. et modul med
elektrisk recliner funktion.
Koldskum i sæde. Olieret egeben.
L304 x D244 cm, ekskl. nakkepølle.
Normalpris 29.589,-

DESIGN SELV DIN SOFA
I 3D PÅ MØBLER.DK

SE FILMEN PÅ MØBLER.DK
OG SE ALLE MULIGHEDERNE

Urban sofabord
Glasplade med stel i krom.
Ø55 x H48 cm. Pris 2.660,-

Symfoni nakkepølle
L80 cm. Normalpris 1.248,Nu 936,- spar 312,-

SPAR

UCREATE

UCREATE

25%

PÅ UCREATE & SYMFONI
UCREATE

UCREATE

Ucreate hjørnesofa

med chaiselong og open end

NU

19.999,-

SPAR 7.196,-

Ucreate hjørnesofa med chaiselong og open end
Monteret med sort okselæder i dessin Soleda. Nozag fjedre i sæderammen
og koldskum i sæde. Klassisk dansk design. L224 x D358 cm. Normalpris 27.195,-

DIT DESIGN OG DIN PERSONLIGE STIL
Med Symfoni og Ucreate modulsofa, kan du designe
din egen sofaløsning i vores 3D-tegneprogram.
Vi hjælper dig med at designe din sofa med den
udstråling du ønsker. Du får god siddekomfort og
rigtig mange valgmuligheder.
Kom selv ind og sæt fantasien på prøve...

Møblér tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Annoncen er gældende 18/6 2017, medmindre andet er anført.

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

MASSER AF
GODE TILBUD
I BUTIKKEN
HUSK!
Altid at tjekke
vores tilbud online
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- Der sker aldrig noget i Faaborg

Holdet bag

Du møder sikkert også den påstand ind i mellem. Den vil jeg gerne mane til
jorden en gang for alle.

Henrik Poulsen, Adm. Dir.

Sarah Kroman, Radiovært

Det synes jeg faktisk sker godt og grundigt på siderne 22 og 23 i dette magasin.
Her finder du en kalender der viser (noget af) det der sker i Faaborg og omegn i
juni og juli.
Det er vildt. Om du så havde de bedste intentioner om at nå det hele, ville det
være komplet umuligt. Og, der er noget for enhver smag: Kunst, koncerter,
natur, historie, sport, byfester og meget mere.

Jeppe Holm, Salgsansvarlig

Anne Kruse, Journalist

Jeg håber du vil tage siderne ud af magasinet, hænge dem på køleskabet og
fortælle alle der kommer forbi, hvorfor Faaborg er noget helt særligt - også om
sommeren.
Tak til alle jer der står bag alle de mange fristende kulturtilbud.

Jørn Ungstrup, Fotograf

Ole Billum, Partner
KONTAKT
Det Rigtige Faaborg ApS
Havnegade 19
5600 Faaborg

Mads Holdgaard, Partner
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1000 tak
for den fantastiske
modtagelse vi har fået.
Med venlig hilsen
Dan og Nicolai
De vanvittige tilbud
fortsætter

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

Ta’ hånd om
dig selv og din
sundhed
følg med på facebook

Ønsker du positiv forandring i kroppen?
Jeg arbejder målrettet med den nyeste viden, og hjælper
dig og din krop tilbage i balance.
Holkegade 2B · 5600 Faaborg · 63 81 55 01 · baa@fysio-wellness.dk · www.fysio-wellness.dk

HAIR BY
LUNDAHL

TØJTØSEN

“Je� �n���� ���� ��
go� s����� ”

SÆLGER ALT
CHA CHA TIL

-50%

Nye åbningstider:

(SÅ LÆNGE LAGER HAVES I JUNI 2017)

HUSK!!!
DER ER KOMMET NYE MODELLER FRA:
KANOK - ZHENZI - ZOEY - ONEMORE - SARA LOUISE
ALT I STR. 34 - 58

KIG IND - VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

rieerfe
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Som kket
li
lu
1. ju
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juli
17.

mandag: 9 - 16
tirsdag: 9 - 16
onsdag: 9 - 17.30
torsdag: 11 - 19
fredag: 9 - 15
lørdag: efter aftale

FRISØR HAIR BY LUNDAHL
Østergade 42 • 5600 Faaborg
62 61 12 45

Tilflyttere med
festival i baghaven
Håstival begyndte for tre et halvt år siden med et opslag hos den lokale købmand i
Haastrup. De nye tilflyttere fra Odense opfodrede alle der havde lyst, til at komme
forbi og hilse på. Mange af de lokale kom med kager og blomster og mødet udviklede sig til en sommerfest der slog rødder.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

En sommerfest der uventet gav tilflytterne Maria og Niels
Lundgaaard modet og lysten til at arrangere en mindre
festival, som det første år talte i alt 12 bands og en bunke
frivillige lokale og private venner. I år er det tredje år, at
Håstival åbner bindingsværkhusets baghave på hele syv
tønder land og fylder det grønne, bakkede område med
forventede 400 deltagere, næsten 30 bands, musikscene,
hottop, det muntre køkken, nøgenløb og meget, meget
mere. Kodeordene for festivallen er lyst, frivillighed og
afslappet fællesskab.
- Alle musikerne kommer og spiller helt frivilligt. De får
nogle øl, noget at spise og deres transportudgifter dækket. De kommer fordi de har lyst til at være en del af festivallen. Og efter de har spillet, bliver de publikum. Så man
kan sige, at det er sådan en musik-afterparty–festival,
fortæller 40-årige Maria Lundgaard, der sammen med sin
mand naturligt sidder med i den syv-mand store festivalbestyrelse.

Sult i Haastrup
Egentlig ville Maria, Niels og deres fire børn ”bare på landet” da de tog springet fra en villavej i Odense og ud til en
gård med småsprossede, røde vinduer og plads til masser
af høns, et par heste og en hund. At lokalsamfundet var
så imødekommende, kom bag på familien, fortæller Maria
Lundgaard.
- Inden vi flyttede, havde vi ingen anelse om, at der var
så meget fællesskab herude. Vi vidste slet ikke, at der var
så mange mennesker herude som ville os. Vi kom fra en
villavej, hvor man stort set ikke kendte hinanden, selvom
vi havde boet side om side i mange år. Og vi kom fra en
skole og en børnehave, hvor der var enkelte arrangementer, der ikke krævede at man selv stillede op, som det gør
herude, fortæller Maria, der understreger at landsbypatriot-ånden også gælder alle de øl der bliver solgt på
festivallen. De er fra den lokale købmand, der ved sidste
års festival leverede godt 100 kasser øl. Og det er ikke kun
købmanden der er involveret, fortæller Maria som oplever en lyst fra de lokale.
- Folk herude er sultne på at gøre noget andet. Vi har
mange med, som bidrager enten med stort eller småt til
festivallen.

PRIVATFOTO
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PRIVATFOTO

Den afslappede stemning der omkranser de tre dage
på Håstival udmønter sig helt bogstaveligt, ved festivallens årlige nøgenløb og det opvarmede vandingstrug der
agerer hot tub med 39 grader varmt vand. Festivallens
udnævnte bademester, der til daglig er maler, har shinet
truget op og placeret en lille brændeovn i til glæde for de
seks til otte personer der er plads til.
- Så sidder man med en sjus i hånden og selvom man godt
må have badetøj på, så føler man sig udenfor hvis man
ikke er nøgen. Man skal helst være nøgen. Det udviklede
sig sidste år til, at de badende i kådhed løb en tur rundt
om kirken. Der var også nogen der ikke orkede at tage tøj
på, når de skulle op i baren efter en ny omgang, fortæller
Maria grinende.
Plads til mangfoldighed er også et kodeord der slår igennem i festivallens musikprogram.
- De første år var det overvejende rock, der blev spillet.
Men nu har det spredt sig noget mere. I år er der pop,
rock, gospel, reggae, dødsmetal og Visens Venner. Vi har
en der hedder Hanne, der kommer med sine lyserøde
støvler og spiller Visens Venner.
Håstival må være den diametrale modsætning til festivallen Heartland der også foregår i pinsedagene. For Håstival
har intet slot og ingen velfriserede plæner eller buske.
Her gror mælkebøtterne smukt og græsset langt.

- Jeg kunne godt stresse fuldstændig sindssygt over, at her
ikke er perfekt. Der er mange ting man kunne sætte fingeren på og sige, at det nåede jeg ikke. Jeg bliver nød til
at se på det som en mindre detalje i forhold til det store
billede. Det er ikke det perfektionistiske der er vigtigt,
men det gode samvær, understreger Maria Lundgaard
eftertænksomt inden vi siger farvel.
Håstival blev afholdt d. 2.-4. juni og overskuddet fra festivallen gik til Haastrup Friskoles musiklokale.

PRIVATFOTO
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Christian Præstekjær
cap@1-office.dk
Tlf: 63 61 31 03

Tina Grevegaard
tg@1-office.dk
Tlf: 63 61 31 04

Anne Broholm
ab@1-office.dk
Tlf: 63 61 31 05

Louise M. Frederiksen
lma@1-office.dk
Tlf: 63 61 31 06

Lars Nielsen
ln@1-office.dk
Tlf: 63 61 31 07

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

§

JURISTERNE
Stokholm og Crondahl

Kanalvej 11
5600 Faaborg
//

PART TWO

Kig ind

OG SE VORES GODE
SOMMERTILBUD FRA
MASAI
MARC LAUGE
OFELIA O.A.

ÅBNINGSTIDER
//

//

FØLG DE
GODE TILBUD PÅ
FACEBOOK

JALFE

ØSTERGADE 29 • 5600 FAABORG
//

LIND

MARC LAUGE

tØj
&
kunst
CO’ COUTURE

www.juristernesc.dk
kontakt@juristernesc.dk

OFELIA

HOUSE OF SOUL

MASAI

28 35 42 47
26 25 09 76

Mandag – torsdag
10.00 – 16.00
Fredag – lørdag
10.00 – 22.00

Frøken Jensens Café og Spisehus - Mellemgade 10
5600 Faaborg - Telefon 6360 7030
www.froekenjensens.dk - mad@froekenjensens.dk

MÅNEDENS BOLIG
Smedebakken 15, 5600 Faaborg

Denne måneds bolig har en af de slags udsigter, der kan få
dig til overveje at køre tv’et direkte til genbrug.
Når du står i husets stue med de store glaspartier, så har du
det hele foran dig.
Byen, bakkerne, Klokketårnet, Det Sydfynske Øhav og Als i
det fjerne.
Med til udsigten hører en villa i ét plan på hele 265 kvadratmeter - lige midt på Smedebakken.
Den imponerende velholdte ejendom er fra 1957, men de nuværende ejere har haft Arkitekt Ib Tagel til at tegne en
om- og tilbygning af ejendommen i 2002.
Ud over en entréen byder huset på to dejlige stuer, fem værelser, to badeværelser, et bryggers og flere indgangspartier. Lige præcis det er en fordel, hvis man drømmer om at bo to generationer under samme tag eller måske vil drive
erhverv i en del af boligen.

Månedens bolig

Type: Villa
Beliggenhed: Smedebakken 15, 5600 Faaborg
Størrelse: 265 m2
Grudareal: 1.188 m2
Pris: 1.995.000
Mægler: EDC Mæglerne Faaborg

Haven er lige så velplejet som huset og har flere gode terrasser,
blandt andet en stor foran huset, hvor man fra stuen, kan gå ud og
nyde omgivelserne.
Selv om man er placeret lidt oppe over det hele, så er der kun
fem minutters kørsel til: Faaborgs centrum, en god badestrand,
sejlklub, rideklub og havnebad.
Skole og børnehave ligger også bare 5 minutters kørsel på cykel fra
boligen, så alt er tæt på.
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At være menneske forpligter
Som dreng fik Ditlev Berner tildelt et stykke jord i haven, som han skulle sørge
for at holde. Fra sit værelse på 1. sal kunne han se ud over de grønne plæner og
den høje bakke med de stærkt lysende påskeliljer i april. De første forpligtelser for
godset Holsteenshus tog form og Ditlevs glæde ved at arbejde med jorden slog
rødder.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

- Jeg startede med at slå græsset som så mange andre
drenge. Det udviklede sig, og til sidst havde jeg et par
drenge fra Diernæs som hjalp mig med at passe haven.
Det blev en helt lille arbejdsplads vi havde der hver
eftermiddag. Jeg gik op i, at det skulle se pænt ud.
Mange år senere efter vendte drengen tilbage. Parat
til at tage det ansvar på sig som havde hvilet på den
adelige familie Holsten/Berner siden 1707. En titel han
sagde oprigtigt ja til som 30-årig efter 10 år med udenlandsrejser, studier og arbejde i Århus og København.
- Jeg stod ikke og bankede på døren, men det var tæt
på. Jeg glædede mig til at komme hjem. Som ung
tænkte jeg, at jeg skulle have et andet job, for økonomien på godset var meget stram i min fars tid. Men
jeg fandt ud af, at godset kunne give mig en masse
udfordringer og jeg kunne se nogle nye muligheder for
stedet. Og så kunne jeg mærke at Holstenshuus stod
mit hjerte nær. Jeg vidste at jeg kunne gå op i det med
liv og sjæl, fortæller en nu 47-årige Ditlev Berner, der
til gengæld aldrig helt har omfavnet selve titlen som
godsejer.
- Jeg synes ikke at titlen var særlig flatterende, da jeg
skulle overtage den. Den havde en forkert klang. Den
betyder at man bliver sat i en forkert bås. Får sat et
prædikat på sig, om hvad man er for et menneske.
Forpligter det at være adelig?
- Det gør det jo, men jeg tænker mere over, at det at
være menneske forpligter. Altså at man skal behandle
hinanden ordentligt, uanset om det er den ene eller
den anden man står overfor. Man skal behandle andre
mennesker som man gerne selv vil behandles. Smiler
man til andre får man et smil og slår man, så slår de
også på en. Længere er den jo ikke.
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EKSTRA MATERIALE

Se den flotte dronevideo fra Holstenshuus
Følg nedenstående vejledning

Download
den gratis
app Layar

Start app
og scan
siden

Oplev den
flotte
dronevideo

Udlejer med servicegen

Havemand med Vesterhavsdrømme

Holstenshuus råder over 600 hektar skov, og det er skovbrug
som er godsets økonomiske omdrejningspunkt. De tilhørende
220 hektar landbrug har været forpagtet ud de sidste 120 år,
men de 20 historiske huse, der tidligere var boliger for godsets
ansatte, er gået fra at være en økonomisk klods om benet til at
blive Ditlev Berners specialområde. Husene er sat i stand og forvandlet til ønskeboliger for lejere med
hang til sydfynsk idyl.

Når man kører ind på godset tårner den imponerende hovedbygning fra 1908 sig op. For en almindelig parcelist er
forestillingen, at 2000 kvadratmeter bolig må være som et
levende eventyr at opholde sig i. Men for stedets ejer er det
ikke murstenene, de imponerende stuer, den gigantiske hall
og de mange, mange værelser han føler sig tættest på. Det er
derimod haveanlægget, som Ditlev Berner,
på trods af en ansat havemand, bruger en del
timer på hver eneste uge.

Bøvl, det kommer
an på hvordan
man ser på det.

- Jeg har prøvet at gøre det til en forretning, at leje husene ud til folk der vil
bo her i kortere eller længere tid. Og
så skal de selvfølgelig have en ordentlig
standard. Det er ikke svært at leje dem
ud. Vi har flere stående på venteliste, fortæller Ditlev Berner,
der selv tidligere kørte ud til lejerne når toilettet var gået i stykker eller der var hul i taget inden han satte en håndværker på
opgaven. At tage hånd om typiske udlejningsproblemer er for
godsejeren ikke forbundet med bøvl.

- Bøvl, det kommer an på hvordan man ser på det. Jeg ser lejerne som en kunde. Man kan vælge at se dem som besværlige
fordi man altid skal give dem service eller man kan vælge at se
det som en mulighed for, at have et godt forhold til sine kunder.
Selvfølgelig er der grænser for hvor meget service man kan give
til en given pris.
Sammen med de populære udlejningsboliger, forsøger Ditlev
Berner som den første skovejer i Danmark, at leje brugsretten
ud til den bynære skov med de mange oldtidminder Pipstorn
skov. Et projekt der i første omgang varetages af Faaborg/ Midtfyn Kommune, men håbet er, at alle grupper der har et særligt
formål i skoven med tiden vil betale for retten til at benytte den
private skov.
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- Helt praktisk så synes jeg at det er dejligt at
gå i haven. Jeg kan godt lide at bruge mine
hænder. Så det er både selve arbejdet og så
det, at man ikke tænker på alt mulig andet
samtidig. Jeg fjerner blade, ordner køkkenhave, sætter måske
et springvand op, renser afløb og slår græs. På trods af rige muligheder for konstant at boltre sig på de mange hektar jord som
Holstenshuus byder på, så foretrækker godsejeren indimellem
at blive blæst godt igennem ved Vesterhavet, hvor familien ejer
et sommerhus.
- Nogen gange kan godset og arbejdet godt hænge mig ud af
halsen. Og så kan jeg mærke at jeg har brug for at komme lidt
væk. Min familie er naturligt blevet det vigtigste, så Holstenshuus er røget et hak ned af ranglisten. Det er nødvendigt at
tage afsted, for når jeg er her, er jeg tilgængelig hele tiden. Jeg
holder øje med det.
Er du en streng godsejer?
- Nej, men jeg blander mig. Jeg har en mening. En følelse af
veneration der gør, at man ikke bare lige kan beslutte det ene
eller det andet. Jeg slapper bedst af hvis jeg er væk, så skal jeg
ud at gå en tur ved Vesterhavet.

NYHEDER

FAABORG BIL-CENTER
I WEEKENDEN D. 10.-11. JUNI KL. 11-16 HAR
VI PREMIERE PÅ NEDENSTÅENDE 2 BILER
Attraktiv finansiering
med eller uden udbetaling!

Den helt nye højbenede

Karl Rocks
Fra kun 124.990,-

Den helt nye Opel

Insignia
Grand
Sport

Fra kun 320.000,-

Opel Karl
Fra 79.990,-

Opel Corsa
Fra 118.500,-

Opel Astra 5drs.
Fra 198.000,-

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
Bilerne er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

Opel Mokka
Fra 206.000,-

HJÆLP TIL HAVEN?
Vi hjælper gerne med:
• Græsslåning
• Hækkeklipning
• Træfældning
• Beskæring og udtynding af buske og planter
• Klargøring af bede
• Bortkørsel af haveaffald/ting til genbrugsstationen
• Mindre belægningsarbejde/omlægning af fliser
• Algefjerning på træværk, hegn og fliser
• Og meget andet!

Så kan vores 3 friske havefyre klare dette!
Rigt
ig
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mer
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r
e
s
e
Hav dragsa
er fr ttiget
bere

Rabarbersnitter
Vi klarer følgende opgaver for dig….
•

Levering af grus, sten & sand

•

Container udlejning (skibscontainer og affalds-container)

•

Kran-arbejde (evt. med grab eller til andre opgaver)

Kom forbi Vesterports Bageri og smag
byens bedste rabarbersnitter

Rabarbers

nitter
14,- pr. stk
.
3 stk. 36 ,-

”Hold øje med de blå-hvide biler…
- Vi er altid på farten, for at hjælpe vores kunder!”

Vesterport’s Bageri
Vestergade 6, 5600 Faaborg

62 61 21 00

DELTAG I LODTRÆKNING
OM GRATIS BOLIGSALG

VI

ND

SÆT DIN BOLIG TIL SALG HOS MIN BOLIGHANDEL
Se vilkår på minbolighandel.dk

Odensevej 5, 5600 Faaborg

Indbydende liebhavervilla i særklasse. Villaen er renoveret fra A – Z med materialevalg
i højeste kvalitet. Det store boligareal, unikke have- og gårdmiljø åbner for mange
anvendelsesmuligheder.

Pris 5.150.000
Udbetaling 260.000
Brutto 23.381
Netto 19.352
Areal 373 m2

Grund 1.781 m2
Værelser 7
Energimærke C
Ejerudgift/md.: 2.382

Ejerudgift/md.: 1.727
Energimrk. D
Mellegade 3, 5600 Faaborg
Ejerlejlighed med minimal husleje.
Beliggende i Faaborg centrum, fra stue og
terrasse er der udsigt over fjorden og til
lystbådehavn.Nem adgang til indkøb i byens
butikker, gå afstand til Kulturhus, havnebad
samt Faaborgs mange øvrige aktiver.
I Stueetagen et tilhørende erhvervslejemål
på 143 m2 med en årlig lejeindtægt på kr.
138.000,- Eksl. moms.

Byggegrund
Rugagerlund er centralt
beliggende med kort adgang
til alt.
Grundene ligger kun 500
meter i gåafstand fra Sydfyns
bedste badestrand (i daglig
tale kendt som Klinten).
Faaborg er stedet hvor
det hyggelige og maritime
forenes med et aktivt kultur-,
fritids miljø. Alt dette er krydret med et spændende aktivt
handelsliv.

Pris 2.775.000
Udbetaling 140.000
Brutto 12.556
Netto 10.389
Areal 176 m2
Værelser 5
Ejerudgift/md.: 1.727
Energimrk. D
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Mobil: 71 780 655
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Lars Tribler
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tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Pris 375.000
Udbetaling 25.000
Brutto 2.159
Netto 1.690
Grund 830 m2
Ejerudgift/md.: 191

Sommeren bugner af
arrangementer i Faaborg og omegn
Vi har forsøgt at samle så mange som muligt til dig lige her. Tag siderne
ud og gem dem, så du kan følge med i at alt det der sker omkring dig.

Juni
Alle onsdage kl. 19-21 - Træf for veterankøretøjer på havnen ved Faaborg Røgericafé.
Søndage i lige uger kl. 10-16 - Kræmmermarked i Horne, Hornelandevej 2.
10. 		
Havnens Dag med aktiviteter for hele familien, Faaborg Havn.
10.
kl. 10 Middelalderhåndværk i den Gamle Gaard, Holkegade 1.
11.
kl. 11 Hornelandsløbet. Se mere på hornelobeklub.dk
11.
kl. 14 Jubilæumskoncert i Faaborg Miniby med FMK-Musikskole.
11.
kl. 14 Sollerup i Løbesko (5 km) - Mødested Sollerupvej 22.
14.
kl. 19 Naturen i kunsten: Fugle på træk gennem Danmark, Faaborg Museum.
14.-16.		
Fugleskydning i Svanninge. Se programmet på faldsledsvanninge.dk
kl. 17 Cirkus Arena - Nordens Største Cirkus m. Bubber. Telemarken Faaborg.
16.
Markedsdage BJK Jagt & Rideudstyr i Korinth. Fredag 10-17.30 / Lørdag 10-15.
16.-17. 		
Ø-olympiade på Avernakø.
16.-18. 		
kl. 11 Dansk Mølledag på Grubbe Mølle med aktiviteter for hele familien.
18.
kl. 19 Sankt Hans bål ved Baunebjerg i Svanninge.
23.
Sankt Hans bål ved drejet på Avernakø.
23. 		
kl. 21 Sankt Hans bål ved Hotel Faaborg Fjord. Mulighed for spisning inden.
23.
kl. 19 Sankt Hans bål på Spejdermarken ved Korinth Hallen (19-01)
23.
kl. 17 Bus Stop - Koncertarrangment med spisning i Faaborgs Bus-garager.
24.
kl. 12 Youkoso: Velkommen til en dag i Japans tegn, Faaborg Museum.
24.
kl. 10 Sæsonstart for Støvsugerbanden på Havnestuen. Alle er velkomne.
25.
Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
25. 		
kl. 19 Midsommermagi i Pipstorn Skov
25.
kl. 13.30 Johannes Larsens betydning for Faaborg Museums første år, Faaborg Museum.
25.
Middelalderaktiviteter i Den gamle Gaard, Holkegade 1
26-28. kl.11
Tur til Svelmø, Øhavets ukendte ø - tilmelding på visitfaaborg.dk
28. 		
Er dit arrangement ikke med i vores kalender, så husk at du kan sende os en mail på
arrangement@detrigtigefaaborg.dk, eller selv indtaste de nødvendige oplysninger på
www.detrigtigefaaborg.dk, hvor du finder en formular til formålet. Så omtaler vi dit arrangement
både i radioen og på vores hjemmeside.

Juli
Alle dage fra 3. juli kl. 21 - gratis vægterture med afgang fra Klokketårnet.
Alle hverdage kl. 11.00 - gratis byvandring. Afgang fra Trappen ved Turistbureauet på Torvet.
Hver tirsdag og torsdag - Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
Alle onsdage kl. 19-21 - Træf for veterankøretøjer på havnen ved Faaborg Røgericafé.
Alle lørdage kl. 14-16 - Sommerkoncert på Den Spanske Trappe ved Havnen. Arrangeret af VAFF.
Søndage i lige uger kl. 10-16 - Kræmmermarked i Horne, Hornelandevej 2.
1.		
Fodboldfest på Avernakø.
1.-2.		
Stævne Millinge Rideklub
2. 		
Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
3. - 7.
kl.10
Lav en vandmølle og mød de underjordiske. Kaleko Mølle, Prices Havevej 38.
4. 		
Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
4.-5.
kl.11
Åbent intarsia-værksted. Den gamle Gaard, Holkegade 1.
5. 		
Tur til Svelmø, Øhavets ukendte ø - tilmelding på visitfaaborg.dk
5.
kl. 11 Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 & 16).
8. 		
Loppemarked på havnen ved Faaborg Røgericafé.
8. 		
Levende musik på Torvet i Faaborg. Arr. Shopping Faaborg.
9. 		
Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
9.
kl. 14 Dyreborg og landskabet – cykeltur fra Dyreborg Havn
10.
kl. 20 Visens Skib i Faldsled Havn.
11. 		
Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
11.
kl.12
HCA trail – fortælling om H. C. Andersen og Riborg Voigt i Den gamle Gaard
12.
kl. 11 Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 & 16).
12. 		
Tur til Svelmø, Øhavets ukendte ø - tilmelding på visitfaaborg.dk
15.
kl. 10 Veterantræf-festdag for hele familien på havnen ved Faaborg Røgericafé (Kl. 10-22)
15. 		
Levende musik på Torvet i Faaborg. Arr. Shopping Faaborg.
15. 		
Café Lyø Gamle Skole - Havefest og pålidelighedssejlads
16. 		
Søndagsåbent (kl. 10-14) i mange af Faaborgs butikker.
16. 		
Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
17.
kl. 17 Faaborg fortællescene ved Esther Rützou - i Den Gamle Gaard
18. 		
Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
18.
kl.12
HCA trail – fortælling om H. C. Andersen og Riborg Voigt i Den gamle Gaard
19.
kl. 11 Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 & 16).
19. 		
Tur til Svelmø, Øhavets ukendte ø - tilmelding på visitfaaborg.dk
20.
kl. 10 Open By Night i Faaborg - Åbent kl. 10.00 – 22.00
20.
kl. 22.30 Kæmpe festfyrværkeri på Havnen i Faaborg. Arr. Shopping Faaborg.
20.
kl. 16 Open by night i Arresten Torvet 19 kl. 16-22.
20. 		
Visens skib i Avernakø Havn.
20.
kl. 13 Faaborg Miniby - Jubilæumsarrangement med Veteranjernbanen.
22. 		
Levende musik på Torvet i Faaborg. Arr. Shopping Faaborg.
23.
kl. 10 Søndagsåbent i mange af Faaborgs butikker, kl. 10-14.
23. 		
Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
23.
kl.14
Historisk løbetur om Sundet (5 km) mødested Banegårdspladsen 2.
24.
kl.17
Faaborg fortællescene ved Esther Rützou: Den gamle Gaard
25. 		
Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
25.-26. kl.11
Åbent intarsia-værksted, kl. 11.15. Den gamle Gaard, Holkegade 1
25. 		
Tur til Svelmø, Øhavets ukendte ø - tilmelding på visitfaaborg.dk
25.-29. 		
EM i OK Jolle, Stævneplads ved Havnebadet
26.
kl. 11 Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 & 16).
27.
kl. 14 Koncert på Den Spanske Trappe med bla. Paul Eastham. Kl. 14-18, Arrangør VAFF.
27. 		
Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe , Faaborg Havn
27.-29. 		
Byfest på havnen i Faldsled.
28.-30. 		
Liverpool Way Football Camp på Horne Stadion.
28.
kl. 18 Shopping Faaborg inviterer til aftenåbent med livemusik på torvet (18-21)
29. 		
Levende musik på Torvet i Faaborg. Arr. Shopping Faaborg.
30.
kl. 10 Søndagsåbent kl. 10-14 i mange af Faaborgs butikker.
30. 		
Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
kl. 13.30 Johannes Larsens betydning for Faaborg Museums første år, Faaborg Museum.
30.
31.
kl. 17 Faaborg fortællescene ved Esther Rützou: Den gamle Gaard, Holkegade 1.
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Hjerteblod
i Svanninge
Mads Hermann var 14 dage gammel da han første gang var med mor og far til
håndbold i Svanningehallen. Her på det blanke gulv under det buede træloft
blev sporene for en fremtidig dommer-karriere lagt ud. I dag dømmer han på
fjerde år kampe i ligaen og i de europæiske turneringer. Hans eget mål er, at
kunne stå i håndbold-arenaen ved næste Champions League, OL og VM.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

I alle Mads Hermanns 32 år har Svanninge været hjemmebane. Et godt stenkast fra Svanningehallen har han slået
sig ned som voksen med kæreste, to børn og en karriere
som håndbolddommer. En passion der kræver godt 30
timer om ugen udover et fuldtidslederjob i en el-grossist
virksomhed i Odense. I sin ungdom blev han hentet til
Faaborg som divisionsspiller og efter en meniskskade i
knæet begyndte dommer-funktionen at tage form.

På det stadie vi er på nu, vil det ypperligste være nogle af
de store kampe indenfor Champions League. Næste step
hedder IHF (International Handball Federation) hvor vi er
berettiget til at dømme VM og OL.
Vejen til tops som håndbolddommer kræver god kondition som testes fire gange om året med løb og to gange
årligt skal han bevise, at han kan reglerne til punkt og
prikke.

- Fra jeg var syv år gammel var jeg med min far ude om
aftenen og i weekenderne og se ham dømme håndboldkampe, så det var naturligt at prøve at gå den vej. Efter
jeg blev opereret i knæet fik jeg også en længere periode,
hvor jeg ikke kunne spille. Så for at blive ved med, at
være en del af kulturen og det sociale liv begyndte jeg
at gå i dommer-retningen, fortæller Mads Hermann der
dagen forinden, jeg møder ham, har været ude at dømme
semifinalen i DM for herrer i Skjern. Ambitionerne om
hele tiden at klatre et trin højere op har indtil videre båret
frugt.

- Det fysiske kan man træne sig op til, men der er alt det
psykiske. Dommerfunktionen er et udskældt erhverv, og
det er også derfor, at så mange falder fra. Det er ikke altid
sjovt at rende rundt derinde. Håndbold er tillige baseret
på en masse store og kendte personligheder, som alle
sammen skal tackles forskelligt.

- Det er en lang vej man begiver sig ud på som dommer.
Både for at blive accepteret og hele tiden blive bedre.
Min meddommer og jeg går hele tiden steppet op. Det
mest spændende punkt i min karriere som dommer var i
2016 hvor vi fik lov at dømme EM finalen i U20 i Kolding.
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Har du nogensinde overvejet at holde op som dommer?
- Ja, mange gange. Især i det første år i ligaen var det
svært. Det er svært at komme ind som ny og begynde at
klatre op ad stigen og få vist sin personlighed. Når man
kommer ud til en håndboldkamp som helt ny dommer på
højt niveau, er der stort set ingen accept fra folk. Hverken
fra træner, tilskuere eller spillere. De er i bund og grund
ligeglade med dig. De har ikke den respekt der skal til.
Men nu har vi været med i ligaen i fire år. Nu kender de os
og ved hvad vi står for. Nu har vi opbygget en tillid.

Et gladere og bedre menneske
Sammen med den gensidige respekt fra spillerne må det
være glæden ved selve spillet der, trods alle timerne væk
fra familien, fastholder dommeren fra Svanninge. Men
hvordan beskriver Mads Herman selv den lidenskab der
omkranser en håndboldkamp med titler på spil?
- Til semifinalen i DM for herrer kommer jeg ind i en
propfyldt hal i Skjern Bank Arena. Der er den her intensitet, den her nerve som er helt unik. Musikken spiller, alle
er glade. Spillerne har trukket sig ind i sig selv. Jeg får selv
sommerfugle i maven. En indre spænding der helst ikke
skal slippe ud. Så jeg har en facade bygget op, fortæller
Mads Hermann og understreger hvad
en håndboldkamp gør af gode ting for
ham.

- Kontrasten er stor, når jeg går fra at være hjemme i haven og lege med ungerne i weekenden og så lige pludselig
stå i en hal med 5-8000 tilskuere, der i bund og grund ikke
kan lide en. Det er en kontrast at komme fra en masse
kærlighed derhjemme og så ud til en flok mennesker, der
egentlig ikke bryder sig om en. Men de ved at man SKAL
være der.

Mit andet hjem
Mads Hermann fortæller om sin dommerkarriere i den
hal hvor hele håndboldverdenen foldede sig ud. Den hal
hvor hans forældre var aktive siden 1984 og som på en
naturlig måde var der hvor mange eftermiddage, aftener
og weekender blev brugt. Her var der
ingen mor eller far med høje forventninger, kun opbakning og støtte hele
håndbold-vejen igennem. Legen og
glæden ved spillet sammen med vennerne var nøgleordene. Et pusterum.
Hallen er på en eller anden måde også
gået Mads Hermann i blodet, for ofte går de ugentlige løbeture et smut forbi Svanningehallen uden noget egentlig
formål.

Hallen har jo været
mit andet hjem. Lugten er her stadig.

- Den giver mig adrenalin og en selvtilfredshed som jeg kan føre videre. Efter
en kamp har jeg ekstra overskud. Ekstra
endorfin til at være sammen med mine børn. Og virkelig
glæde mig til at komme hjem. Så er jeg tilstede 110 procent i stedet for 50 procent.

Selvom en hverdag som dommer på højt niveau byder på
mange rejser, masser af publikummer og store håndboldpersonligheder, så bliver kontrasten mellem at være
hjemme i trygge Svanninge og kampene i Danmark og
resten af Europa aldrig helt nem at vende sig til.
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- Hallen har jo været mit andet hjem. Lugten er her stadig.
Den her duft af hal, af sport, af nostalgi. Jeg nyder at være
her. Der er sjæl i den her hal. Den giver mig ro.
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FAABORG
Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

Erhvervsrådgivere
Henning Bahl og Jakob Rasmussen

Lene Kragh, Filialdirektør

Sparekassen Fyn ruller den
røde løber ud for Faaborgs
erhvervsliv
Sparekassen Fyn oplever en øget interesse fra det lokale erhvervsliv i
Faaborg.

GYLDNE REGLER I
SPAREKASSENS
FORRETNINGSMODEL



Vi vil bidrage til at gøre Sjælland, Fyn
og København til et bedre sted at
leve, arbejde og drive virksomhed.



Vi sætter samfundsansvar og
kundernes økonomiske tryghed
før profit.






Vi siger nej til spekulation.






Vi siger nej til aktieoptioner og
bonusordninger.

Det fortæller sparekassens lokale filialdirektør Lene Kragh.
- Særligt her i Faaborg-området har vi oplevet en stigende efterspørgsel
fra det lokale erhvervsliv. Derfor har vi uddannet to af vores lokale ansatte
til erhvervsrådgivere. Vi synes nemlig, at det giver god mening, at mindre
lokale erhvervsdrivende kan få råd og vejledning tæt på deres dagligdag og
slippe for at køre til Odense eller Svendborg. En del af sparekassens
værdisæt er jo, at vi skal være tilgængelige, der hvor både vores
erhverv- og privatkunder er, fortæller Lene Kragh.
De to nyuddannede erhvervsrådgivere er Henning Bahl og Jakob Rasmussen, der begge holder til i Sparekassen Fyns afdeling ved Herregårdscentret. Og de - og resten af afdelingen – er klar til at gribe den stigende
interesse fra det lokale erhvervsliv, lover den lokale filialdirektør.
- Vi er klar til at støtte op om det lokale erhvervsliv og invitere dem inden
for i Sparekassen Fyn. Vi har ingen produkter som de andre på markedet
ikke har, men tilgængelighed, lokalkendskab og nærværende service, som
vi godt tør konkurrere på, lyder det fra Lene Kragh.
- Annonce -

Vi er, vi bliver, og vi udvikler lokalt,
hvor vores logo lyser op.
Vi er lokale og digitale.
Vi støtter op om uddannelse og
talentpleje.

Alle er velkomne.
Vi er der i medgang og modgang.
Mere menneske – mindre
finansmarked.

Her finder endnu
en bolig selv sin køber
Det er præcis
Havevej 102, 2. th
Liva leder efter

Sælg din
bolig her
TIL SALG

TIL SALG

TIL SALG

Sælg din bolig her

Sælg din bolig her

TIL SALG

37762

home Online Markedsføring
Lad din bolig selv finde køberen

TIL SALG

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

Hakkejern med lændehold
I takt med at foråret har fået sit tag i den sydfynske muld begynder de fleste haveinteresserede også at finde hakkejern, trillebør og havehandsker frem fra haveskuret. Efter en vinter uden de store fysiske udfoldelser venter der for nogle en ubehagelig overraskelse, når spaden sættes i jorden eller urtepotterne flyttes. Nemlig
et akut lændehold. I denne udgave af magasinet kan du lære om hvad du kan gøre,
hvis uheldet er ude.
AF SARAH LOUISE KROMAN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Hvad er akut lændehold?
Akut lændehold, også kaldet hold i ryggen, er en tilstand af pludseligt
indsættende smerter i lænden fx efter et løft eller vrid. Tilstanden er
ikke farlig, men meget smertefuld.
Hvad kan jeg selv gøre?
Fysisk aktivitet og smertestillende medicin er vigtigt. Du skal så vidt
muligt holde dig i bevægelse, undgå at fiksere eller fastholde lænden i
samme position og undgå at spænde unødigt op i din lændemuskulatur.
Prognose
Symptomerne forsvinder oftest af sig selv i løbet af nogle dage. Er smerterne vedvarende, kan intensiv træning eller manuel behandling ofte
hjælpe. Uanset er det vigtigt at vende tilbage til sit normale aktivitetsniveau, så hurtigt som muligt samt eventuelt at igangsætte styrkende
træning for at undgå tilbagefald. Det kan altid anbefales at blive instrueret af en professionel behandler.

Øvelse 1

Læg dig hvilende på albuerne og slip spændingen i
lænden evt. ved hjælp af dybe vejrtrækninger.
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Øvelse 2

Sarah Louise
Kroman
Cand. Scient. i Fysioterapi
Hun er tilknyttet forskningsenheden FoF på Syddansk Universitet og arbejder desuden i
Faaborg Fysioterapi.

Lav en bevægelse hvor du løfter og sænker overkroppen ved at bøje og strække armene imens du
lader bækkenet bliver i underlaget.

GLÆD JER TIL DET NYE

FLEX

MOTION

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

Jeg er nødt til
at holde mig
i live
AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Månedens kunstner

Keld Moseholm

Keld Moseholm fyldte 80 sidste år.
Det blev fortjent markeret med flotte udstillinger på Faaborg
Museum og Silkeborg Bad.
Et tilbageblik på et imponerende livsværk fra en af de største
nulevende billedhuggere vi har herhjemme.
- Jeg må indrømme at jeg blev helt svimmel, da jeg så alt det jeg
har lavet igennem årene.
Det er sørme blevet til meget siden 1961, når man sådan skal
samle det hele, fortæller Moseholm, der stadig er aktiv og
jævnligt føjer nye værker til samlingen.
Kunstneren har siden 2001 boet i Bjerne Gamle Skole med
udsigt over ø-havet.
Den udsigt han faldt for i slutningen af 1990’erne.
- Min kone og jeg havde været i sommerhus i Horne Sommerland og kom forbi den gamle skole, der var i sørgelig forfatning.

Jeg må indrømme at jeg synes bedre om det end Bente. Hun
påstod at jeg ligefrem var forelsket i stedet. Det ved jeg nu ikke
helt, men vi købte i hvert fald ejendommen og brugte de næste
2-3 år på at sætte den i stand. Det var jo egentlig også på tide
med den flytning. Jeg plejer at sige at jeg først flyttede hjemmefra da jeg var 65, indtil da havde vi nemlig boet i et hus, vi
byggede på mine forældres jord, griner Keld Moseholm.
Når det gælder kunsten er hustruen også Moseholms tætteste
sparringspartner.
- Jeg prøver nye metoder og idéer af på hende og hun er ikke
bleg for at kritisere, hun kan ikke lade være at sige sin mening.
Nogle gange bliver jeg irriteret, men det hænder da også at jeg
lytter, forsikrer Moseholm med et lunt smil.
Billedhuggeren er nok mest kendt for sine små tykke mænd,
der ofte på komisk vis kæmper med nogle af livets svære udfordringer. - Jeg håber at folk kan se sig selv i de skulpturer, vi er
der jo alle sammen - det er menneskelivet på godt og ondt.
Men jeg holder altid med de svage. Jeg bryder mig ikke om at
magten ikke bliver udøvet på en god måde. I dag er det måske
ikke alle der fortjener den magt de har, lyder det kontant.

- Jeg må indrømme at jeg blev helt
svimmel, da jeg så alt det jeg har
lavet igennem årene.
32

- Jeg tænker da oftere på,
hvad der skal blive af
det hele, når jeg ikke er
her mere.
Lige nu er han ved at forberede det næste værk, der skal sendes om på den anden side af kloden.
For 12. gang skal Keld Moseholm nemlig udstille i Sydney til
”Sculpture by the sea”. Langt de fleste gange er det endt med
at værkerne han sender afsted bliver solgt og således tager permanent ophold Down Under. Også i Holland, Schweiz, Norge og
Sverige står der kunstværker skabt af Moseholm. Hvor mange
danske byer der har en Moseholm stående kan vi ikke tælle på
de hænder vi sammen har til rådighed.
Den seneste runde fødselsdag har sat nye tanker i gang.
- At blive 80 har været et vendepunkt for mig. Jeg tænker da oftere på, hvad der skal blive af det hele, når jeg ikke er her mere.
Hvem skal have besværet med alt det? Nogle gange kan jeg
ligefrem få dårlig samvittighed, når jeg skaber noget nyt. Måske
er det ubetænksomt af mig at blive ved, men jeg kan jo ikke
lade være. Så jeg er altså nødt til at holde mig i live, det kan du
jo nok se, forklarer Moseholm mens blikket søger ud af vinduet
og lander på nogle af mange skulpturer i parken. Skulpturer der
med garanti nok skal være nogen der vil have ”besværet” med,
når deres skaber har forladt Bjerne for sidste gang.
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Hej nabo

Landslagteren Faaborg

Grill på 1. klasse
Grillmarked

Stort udvalg. Tilbuddet gælder hele
sommeren.

1950
00
Ta’ 10 stk. . . . . . . . . . . . . kr. 175
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr.

*Frost

Juni månedens kødbox

4 stk. tykstegsbøffer
4 stk. kalkuntournedos
4 stk. skinkeschnitzler
4 stk. hakkebøffer med krydderkant
600 g hakket oksekød, maks. 8% fedt
600 g hakket skinkekød, maks. 8% fedt
1 kg filet royal
500 g skinkekød i strimler
4 stk. Cajunkoteletter
750 g lammesauté
4 stk. majkoteletter
1 stk. svinemørbrad
1 stk. landkylling
8 stk. pølser
00
I alt KUN . . . . . . . . . . . . . kr.

Egnsretter mormormad

Hjemmelavede
grillpølser
Stort udvalg! Tilbuddet gælder hele
sommeren.
Pr. 1/2 kg. . . . . . . . . . . . . . . kr.

6500

Lavet i egen køkken af vores dygtige
kok, Annette. Mad fra bunden, af friske
råvarer og med masser af smag.

6900
00
Ta’ 5 stk. . . . . . . . . . . . . . kr. 269
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

”Like” os på facebook
Så er du altid orienteret om vores
tilbud, spændende inspiration og
gode tips og trick.

995

Helstegt grill gris
i haven eller lækre grillfade med
tilbehør. Se det store udvalg på
www.landslagteren.dk

Slagterens gode ben
Barbecueben i egen hjemmelavede
marinade. Lige klar til grillen.
Pr. 1/2 kg. . . . . . . . . . . . . . . kr.

6500

Vi har også et stort udvalg i

mad ud af huset

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

Alt er hjemmelavet
Landslagteren Faaborg ApS
Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

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

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NYHED

NYHED

Søren
Andersen
Indehaver

Benny
Hedegaard

Stine
Rosenbeck

Salg og Vurdering Salgskoordinator

NYHED

E

Bøgebjerglund 42, 5600 Faaborg

106 kvm. velholdt sommerhus m/garage og anneks - det hele m/flot havudsigt til Faaborg by og Fjord. Sommerhuset har i 2011 gennemgået væsentlige moderniseringer, og indeholder bl.a. 2 badeværelser samt 4 soverum.
Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.995.000
100.000
2.232
9.652/7.827
56002795

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

1.195 m2
106 m2
5/4
1970/1988
62614800

Parkvej 19 - 5600 Faaborg

Virkelig velholdt rødstensvilla, beliggende med fodboldbanerne som
baghave og kun 5 min. cykel afstand til Faaborgs gågade og havnemiljø,
og kun få minutters gang ned til "Klinten" hvor der er offentlig badestrand.
Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

NYHED

1.650.000
85.000
1.965
7.422/6.175
56002494

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

1.041 m2
131/52 m2
5/3
1950/1971
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

950.000
50.000
1.688
4.282/3.562
56002817

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

728 m2
86 m2
4/3
1989
62614800

695.000
695.000
1.316
/
56002921

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

753 m2
35 m2
2/1
1964
62614800

NYHED

D

Dejligt og indflytningsklart enderækkehus med god beliggenhed i lukket
vænge og op til stisystem til Øhavsskolen. Området er perfekt for børnefamilien men også den ældre generation har glæde af området. Her er er
kort afstand til vandet og indkøb.

Her er tale om et rigtigt sommerhus med en god beliggenhed i et hyggeligt sommerhusområde i Faldsled. Her er fred og ro og mulighed for at
slappe af. Der er kort afstand til vandet og området byder på skønne naturomgivelser.
Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

NYHED

Margrethevang 106A - 5600 Faaborg

Klintholmvej 24 - 5642 Millinge

D

Peter Hansensvej 54 - 5600 Faaborg

Velholdt villa med en flot udsigt og god beliggenhed i Faaborgs vestlige
bydel nær Toftegårdsskolen, børnehave, fritidshjem, indkøb, vandet, havnebad og Faaborg centrum med hyggelig gågade og mange butikker.
Dobbelt garage og flot have.
Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

995.000
50.000
2.041
4.518/3.757
56002894

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

1.406 m2
90 m2
4/2
1965/1983
62614800

Brahesvej 38, Svanninge - 5600 Faaborg

Atmosfærefuld bindingsværksidyl. Ejendommen fremtræder med flot ståtag pålagt i ca. 2006 mod syd & resten i ca. 2008. Beliggende i velfungerende landsby med kort afstand til byens skole, idrætshal, off. trafik, indkøb, Golfbane mv.
Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

595.000
30.000
1.674
2.729/2.267
56002780

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

1.300 m2
61 m2
2/1
1840/1991
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Vi har sat kulør på Faaborg siden 1948

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

Telf. 62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk

Deltag i konkurrencen
om 4 billetter til Legoland

T
N
E
B
Å
GE
A
D
ALLE L. 22
TIL K
KLIP UD

Husk vi
laver dobbelt
kugler

KON
KURRENCE

Deltag og vind:
4 x voksen/børne billetter til Legoland.

Navn:

Til en værdi af max 1.436 Kr.

Tlf. nr.:

Det eneste du skal gøre er, at aﬂevere navn og tlf. nr. hos Vaﬀelbageren inden mandag d. 19. juni

Månedens
Ildsjæl
Pusser er en
rigtig ener
AF HENRIK POULSEN

I følge Danmarks Statistik, så findes der kun en Pusser
Hansen i Danmark.
- Det er mig og det ER mit rigtige navn. Jeg har selv købt
det af præsten for 420 kr.
Navnet på min dåbsattest var forfærdeligt, det var et min
far havde fundet på og det passede slet ikke til mig.
Jeg vil ikke ret gerne ud med det, alle kender mig jo som
Pusser, siger hun med et bedende blik.
Vi fik navnet og det vender vi tilbage til.
Hun er egentlig gået på pension 68-årige Pusser Hansen.
Men tempoet i dagligdagen er nok ikke lige det de fleste
af os vil forbinde med en pensionisttilværelse.
Det der med at glide i tøflerne og sidde med benene
oppe, passer bare ikke så godt til hende og manden Poul.
Derfor knokler de fortsat i deres granplantage på 10 tdr.
land.
- Træerne står jo rundt om vores ejendom på Stenbækvej,
så det er nemt lige at gå ”i granerne”.
Der er altid noget at tage sig til, så Poul og jeg er der stort
set hele dagen, fortæller Pusser om det otium hun elsker.
- Selv om det kan lyde voldsomt med alle de træer, så er
der altså også tid til begge vores store piger og de fem
dejlige børnebørn.
Ja, og selvfølgelig alt vores frivillige arbejde. Det kan vi
ikke undvære, det giver jo energi til alt det andet, smiler
Pusser.

Et liv med sport

Hun har altid dyrket sport, og i langt de fleste af de aktive
år har det været i Faldsled-Svanninge SG&I, hvor Pusser
har lavet mål både på grønsværen og håndboldbanen.
Hun har også altid haft et særligt talent for at ”score” de
frivillige tjanser i foreningen. - Jeg har været træner og
medlem af bestyrelsen i både fodbold- og håndboldaf38

delingen, delt en formandspost med min mand og været
med i arbejdet omkring Fugleskydningsfesten i mange år.
Nogle af de sjoveste år, var da vi arrangerede bankospil på
Geltingfærgen og havde restaurant på Midtfyns Festivalen, fortæller hun og griner efterhånden som minderne
dukker op, om tiden bag bardisken på Dyrskuepladsen i
Ringe.
- Det jeg er mest stolt af, er et projekt jeg lavede sammen
med Kirsten Hermann og Gerda Høj for mere end 10 år
siden.
Vi tænkte at der måske gik nogle rundt derhjemme og kedede sig om formiddagen og kunne tænke sig at lave lidt
gymnastik sammen med os i Svanninge Hallen. Vi kaldte
det ”Stå op til noget godt” og håbede at der bare dukkede
et par stykker op. Der kom 70-80 deltagere i alle aldre
der lavede gymnastik, spillede badminton og drak kaffe.
Holdet eksisterer stadig og det gør mig da glad, siger hun.
De senere år har Pusser Hansen mest brugt kræfterne i
Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge.
- Jeg har blandt andet været med i arbejdet omkring
tilblivelsen af Kløversti-projektet, vores blad Lokalnyt og
lige nu er vi gang med at søge penge til et stort natur- og
aktivitetssted ved kunstgræsbanen. Vi skal bruge to millioner kroner for at nå helt i mål, så vi frivillige løber ikke
tør for arbejde lige foreløbig, konstaterer hun.

Det med navnet

- Nå, men du går vel ikke før du får det skrækkelige navn,
spørger Pusser, da kaffekopperne er ved at være tomme.
Du skal vide at Poul hørte det første gang da vi stod ved
alteret, jeg var nervøs for at han listede ud af kirken inden
han havde sagt ja.
Jeg er født Ann-Helen hvisker Pusser og efterfølger det
med et - tak for i dag.
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RAP REN en anden løsning
HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

Øg Jeres livskvalitet
med 300 %

Juni

Få mere kvalitets tid
●

Sammen med hinanden

●

Sammen med jeres børn

●

Sammen med jeres venner

●

Sammen eller hver for sig til
jeres sport/fritidsinteresser

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkede privatrengøring.
Ring eller mail til Michael og aftal et møde,
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept
nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få
dette til at gå op i en højere enhed.

Kontakt os på mobil 26 28 18 69
eller mail rapren@rapren.dk
Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Juli

MANDAG & TIRSDAG: LUKKET
ONSDAG: ÅBEN FROKOST OG AFTEN
TORSDAG: ÅBEN FROKOST OG AFTEN
FREDAG: ÅBEN FROKOST OG AFTEN
LØRDAG: ÅBEN FROKOST OG AFTEN
SØNDAG: ÅBEN FROKOST, LUKKET AFTEN
ÅBEN ALLE UGENS DAGE: FROKOST OG AFTEN

Der kan være andre åbningstider ifm. helligdage og optaget ifm. selskaber.

FEST ELLER ARRANGEMENT KONTAKT OS

Det Hvide Pakhus 62 61 09 00 / Spisehuset 58 11 11 56

Juni
Juli

MANDAG & TIRSDAG: ÅBEN FROKOST OG AFTEN
ONSDAG: LUKKET
TORSDAG & FREDAG: LUKKET FROKOST, ÅBEN AFTEN
LØRDAG & SØNDAG: ÅBEN FROKOST OG AFTEN

ÅBEN ALLE UGENS DAGE: FROKOST OG AFTEN

PR N Y
OG T
RA
M

MUSIK & KULTUR

FAAB OR G

22. SEP.
7. OKT.

4. NOV.

24. NOV.

23. FEB.
LÆS MERE PÅ WWW.MKFAABORG.DK

SKO/TORP

ALLAN OLSEN

22. SEPTEMBER 2017 Kl. 20.00

7. OKTOBER 2017 Kl. 20.00

BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

Start aftenen i vores vin- og champagnebar på 1. salen i
Helios, hvor der fra kl. 18.45 er “før koncerthygge” til alle
vores arrangementer, ligesom du efter koncerten kan nyde
hyggelig live-musik med et godt glas øl eller vin.

Start aftenen i vores vin- og champagnebar på 1. salen i
Helios, hvor der fra kl. 18.45 er “før koncerthygge” til alle
vores arrangementer, ligesom du efter koncerten kan nyde
hyggelig live-musik med et godt glas øl eller vin.

CARSTEN BANG

MOONJAM

4. NOVEMBER 2017 Kl. 20.00

24. NOVEMBER 2017 Kl. 20.00

BILLETPRIS 210,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK
Start aftenen i vores vin- og champagnebar på 1. salen i
Helios, hvor der fra kl. 18.45 er “før koncerthygge” til alle
vores arrangementer, ligesom du efter koncerten kan nyde
hyggelig live-musik med et godt glas øl eller vin.

BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

Før koncerten er der mulighed for en aften i Løgismoses
univers med Remi Sahner.
Der venter en smagning hvor du kommer med en tur rundt
i universet hvor du smager: Østers, bobler, chips, lækre vine
samt Summerbird chokolade. Forvent en fem-seks vine.
Pris pr. person for smagning: 350 kr.
Efter koncerten kan du nyde hyggelig live-musik med et
godt glas øl eller vin.

ANNE DORTE MICHELSEN & MARIA BRAMSEN
Synger Tøsedrengene og Ray Dee Ohh

23. FEBRUAR 2018 Kl. 20.00

BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK
Før koncerten er der mulighed for en vinsmagning med Løgismose
Du kommer med ”en tur rundt i Europa” hvor du præsenteres for seks-syv vine fra de mest klassiske områder.
Pris pr. person for smagning: 300 kr.
Efter koncerten kan du nyde hyggelig live-musik med et godt glas øl eller vin.

LÆS MERE PÅ WWW.MKFAABORG.DK

DE STÆRKE KVINDER PÅ KANALVEJ

Hvis nogle skulle have svært ved at få øje på de stærke kvinder i det lokale erhvervsliv, så burde de stikke hovedet indenfor i kontorfællesskabet
på Kanalvej 11 i Faaborg.
Her er et hold af driftige kvinder samlet under samme tag. - Der er en sindsyg god energi i huset og vi kan bruge hinanden på kryds og tværs,
selvom vi er i forskellige brancher. Kvinder ser bare anderledes på tingene, fortæller Sofie Find.
De få mænd der er i huset vil de dog nødigt undvære. - Hvem skulle ellers løse alle vores tekniske problemer, siger hun med et glimt i øjet.

Sofie Find

Jurist og partner

Mette Stokholm

Anne Broholm

Salg og kontor

Tanja Knudsen

Tina Grevegaard

Ejendomsmægler og indehaver

Juristerne Stokholm
& Crondahl

Økonomisassistent

1-Office

Realmæglerne
Sofie Find

Økonomisassistent

1-Office

Realmæglerne
Sofie Find

- Annonce -

Du kan stadig nå det!

SOMMERSMILET
Få tænderne i form - resten ved vi at du selv kan klare!

Book din tandlæge online på www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk
Faaborg Raadhusgaarden 5 tlf. 62 61 34 02 • Haarby Bøgevej 1 tlf. 64 73 13 90

Skt. Hans Bål
Hotel Faaborg Fjord
inviterer til bål på stranden
- bålet tændes kl. 21
Vi glæder os til at se jer

Strandbaren er åben
Man-Lør kl. 14-17. For alle

I ugerne 28-29-30

Julebuffet 2017
kr.

Den 1.-2. og
8.-9. December

365,pr. person med
musik og dans

Svendborgvej 175 - 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 10 10 - www.hotelfaaborgfjord.dk - Mail: info@hotelfaaborgfjord.dk

