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SOMMER-
STEMNING I 
FAABORG!
Vi har været i gemmerne i Byhistorisk Arkiv og fundet en 
række sommerbilleder fra området.
Stor tak til Claus Jensen for at finde de flotter minder fra 
Faaborgs fortid.

Sommerhus, Sinebjerg Strand, 1937. Foto: Knud Langå-Jensen

Ved Drejet i nærheden af Dyreborg. Foto: Jørn Ungstrup

Badende kvinde ved Klintestranden, ca. 1940, foto: Johansen, Korinth Sommerhusliv, Sinebjerg Strand, 1937, Foto: Knud Langå-Jensen

Søbadeanstalterne v. Havnen, ca. 1910. Ukendt fotograf

Svømmeundervisning for 2. og 3. mellem, Faaborg Badeanstalt, 1927. Ukendt fotograf
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Lystsejlere i Havnen, ca. 1920. Ukendt fotograf

Horneland. Foto: Jørn Ungstrup Søbadeanstalterne v. Langelinie, 1908. Ukendt fotograf

Faaborg Roklub, Lübeckerholdet, 1926, Sundets Kanaler. Foto: Johs. Rasmussen Faaborg Roklub, Ropiger, 1937. Foto: Carl Johan Jørgensen
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Star lænestol
Monteret med blødt sort læder i dessin 700. 
Flot sokkel i aluminium. Justérbar vippe-
funktion i ryg, samt regulérbar nakkevip. 
Formstøbt koldskum. Pris 9.898,- 
Fodskammel. Pris 2.177,- 
Sætpris lænestol + fodskammel. 
Normalpris 12.075,- 

Lammeskindssæde
2 stk. 

 NU 249,- 
  SPAR 249,- 

FRIT VALG

50%
SPAR

Lammeskindssæde 
Lækker blød og kraftig kvalitet fra 
New Zealand. Fås i grå, hvid eller 
sort. Ø38 cm eller 40 x 40 cm
Pris 249,- 2 stk. Normalpris 498,-

Hestbæk D160 sovesofa

 NU 7.999,- 
  SPAR 5.075,- 

38%
SPAR

Hestbæk D160 sovesofa 
Monteret med mørkegråt stof i dessin New Tresa. Stel i sæbebehandlet bøg. L220 cm. 
En fantastisk god liggekomfort med et sovemål på 142 x 200 cm. 
Ekskl. pyntepuder. Normalpris 13.074,-

www.trekanten.as

DANSK
PRODUCERET

800,-
PR. MD.

I 10 MDR.

UDSALG 
OG ANDRE GODE

TILBUD 
SE MERE PÅ MØBLER.DK

Tampa sofa med chaiselong og open end 
Monteret med antracitfarvet stof i dessin Troy. Vendbare ryg- og sæde-
hynder. Koldskum i sædehynder. Runde metalben. L314 x D210 cm. 
Normalpris 10.499,-

Tampa sofa
med chaiselong og open end 
NU 6.999,-
  SPAR 3.500,-  

33%
SPAR

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

Vestergade 1 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 94 96 · www.møbler.dk

Møblér tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Annoncen er gældende 22/6 til og med 9/7 2017, medmindre andet er anført. 

MASSER AF 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN

HUSK! 
Altid at tjekke

 vores tilbud online Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00

Møblér tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Annoncen er gældende 22/6 til og med 9/7 2017, medmindre andet er anført. 

MASSER AF MASSER AF MASSER AF 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN

Altid at tjekke
 vores tilbud online 

Ekornes Manhattan 3 pers. sofa 
Monteret med sort okselæder i dessin Batick. 
Armbarker i massivt bøg. Prisen gælder kun i 
sort læder. 3 pers. sofa L219 cm. Normalpris 20.200,- 

Stressless® Style sofabord 
Bordplade med hvid laminat og sort kant. 
Ben i Træ. L137 x B60 x H47 cm. Pris 2.990,-

Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i bøg lak. 
Medium str. Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar 
nakke- og lændestøtte. Fås også i brunt læder. Andre farver 
mod tillæg. Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,- 

Manhattan sofa
3 pers. 

NU 12.999,-
    SPAR 7.201,-    

Stressless® Garda 
lænestol 

KUN 5.999,-
    FAST LAVPRIS   

35%
PÅ MANHATTAN 

SPARStar lænestol
+ skammel

 NU 6.999,-
   SPAR 5.076,-  

42%
SPAR

ZensiZone elevationsseng 
180 x 200 cm

 NU 13.998,-
   SPAR 9.842,-  

41%
SPAR

Se  mere på zensizone.dk

ZensiZone elevationsseng 6210-6310 
Polstret træramme samt bund med 28 
lameller. El-betjent hoved- og fodende. 
Vendbar madras med 5-zonet pocket 
fjedre og eksklusivt møbelstof. 
Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. 
Topmadras med 50 mm latex eller visco 
indlæg. Betrukket med antibakterielt 
betræk, som er vaskbart v/60 grader. 
90 x 200 cm, ekskl. ben. Pris 11.920,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 23.840,-

Fås også med split topmadras 
90 x 200 cm, ekskl. ben. Pris 12.720,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris. 25.440,-
Nu 14.998,- Spar 10.442,-

1.400,-
PR. MD.

I 10 MDR.



Nyd sommeren og Faaborg.
Ferien står for døren for mange af os.
Måske er du allerede stemplet ud fra jobbet, og læser dette magasin tilbagelænet i lig-
gestolen. Jeg har det ligesom dig og sikkert alle andre, jeg elsker ferie.

Den her lyksalige boble af uforstyrret tid sammen med familien uden tanke på møder, 
forstyrrende telefoner og presserende deadlines.
Og, så elsker jeg den danske sommer. Altså ikke vejret, lader man sig gå på af det, bør 
man rejse væk. Det er mere alt det, der hører sig til - de lange aftener på terrassen, hyg-
gen med vennerne, min årlige herretur og ikke mindst tiden som turist i mit eget område.

Selv om jeg færdes her året rundt, så er det alligevel noget andet om sommeren. I flere 
år har vi sat en dag af - nogle gange flere, til at besøge noget af det, vi har lige i nærhe-
den. En sviptur til en af øerne, et besøg på et af vores mange museer, en cykeltur rundt i 
området, en vandretur på Øhavsstien, ja mulighederne er faktisk uendelige. 

Du må faktisk også gerne hente inspiration til de lokale udfoldelser på turistbureauet, 
selv om postnummeret til daglig starter med 56. En tur med vægteren er også helt i 
orden og ingen kigger skævt til dig, hvis du tager turen op i Klokketårnet endnu engang.

Rigtig god sommer.

Henrik Poulsen

Holdet bag

nr. 3 juli 2017
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SERVICE & TRYGHED
Læs mere på expert.dk og punkt1.dk

A-skilt_70x100_U49.indd   4 01/12/16   17.36

SERVICE & TRYGHED
Læs mere på expert.dk og punkt1.dk

A-skilt_70x100_U49.indd   4 01/12/16   17.36

Østergade 39 ∙ 5600 Fåborg

VI GI’R DIG

Få god lyd i hjemmetDER SPILLERPRISER

JBL GO:
• Bluetooth 
• Op til 5 timers batteritid 
• 130 g 
• Sort  

PR. STK.

249
PR. STK.

1299

PR. STK.

4499

PR. STK.

1999

JBL Charge 3:
• Trådløs Bluetooth Streaming 
• 6000mAh power bank 
• IPX7 Certificeret - Vandtæt

BeoPlay M5:
•  True360 Bang & Olufsen 

Signature Sound 
•  Trådløs højttaler, der fylder 

dit hjem med musik

BeoPlay A1:
•  Ultrabærbar Bang & Olufsen 

Bluetooth-højttaler
•  Kabinet i aluminium. 

Støv- og stænksikret
• Op til 24 timers* afspilningstid

JBL extreme:
Kraftfuld trådløs Bluetooth højttaler. 
• 10.000 mAH-batteri 
• Tåler vandstænk og regn    

PR. STK.

2499



Best Companys 
Bodilles Verden 
Bog & idé Faaborg
Boutique Dorin
Cafè Fruens Vilje
Clotilde
Faaborg Museum
Faaborg Turistbureau

Imerco Faaborg
Intersport
Kvalität
Matas
Mikado
Mr. Isaksen
NIELSENs
Nyegaard sko

Outlet No.9
Rosemary 
Skoringen
Sportigan K. Sport
Sportmaster 
Tine P
Tit-Tit Lingeri
Tøj & kunst 

VELKOMMEN

SØNDAGS 
ÅBENT

SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT 
SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT 
SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT 
SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT 
SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT
SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT  
SØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENTSØNDAGSÅBENT

Butikkerne, Cafè Fruens Vilje, Faaborg Museum & Faaborg Turistbureau  
inviterer på gode tilbud, Tapas-buffet, spændende udstillinger mm.

16. Juli
23. Juli
30. Juli
Alle dage  
kl. 10-14



TØJTØSEN
HAR FÅET SOLSTIK 

SÅ DERFOR GIVES DER

 50%
PÅ HELE BUTIKKEN I JULI MÅNED

(GÆLDER IKKE NYE VARER) 

KOM IND - DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

ALT I STR. 34 - 58

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 8-16 
Lørdag efter aftale

SPORT OG  
FØDDER

ALT OM
FODTERAPI

GAVEKORT PRISER PÅ
HJEMMESIDEN

RING OG HØR, 
HVAD VI KAN 

GØRE FOR DIG
ONLINE

BOOKING

FODINDLÆG
OG SOFTLASER

BARN
FOD OG SKO

Følg med på:

        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

www.phbygfaaborg.dk · Tlf. 62 61 82 92

“Din garanti for kvalitet”

Kontakt PH BYG på tlf: 62 61 82 92 eller
www.phbygfaaborg.dk · Cvr.nr. 24210286

Vi har stor erfaring med 
bygge- og renoveringsopgaver 
for både private og erhverv

Kunderne kender os på

•  Kvalitetsarbejde

•  Vi er lydhør for dine 
    ønsker og krav

•  Aftaler der overholdes

•  Klare økonomiske aftaler

•  Dygtige og erfarne svende





Paul Eastham er en ydmyg, britisktalende mand når 
han og hunden Díleas tager i mod i det gule bondehus i 
udkanten af Diernæs. Han byder på friskkværnet kaffe og 
en plads i den lille topersoners lædersofa, der har udsigt 
til to ting, der fint symboliserer, hvad der fylder i den 
35-årige musikers liv. Det ene er hans skinnende sorte 
flygel, der er placeret ved en absolut betagende udsigt, 
og som hver dag får lov at spille, det bedste det kan. Det 
andet er netop havet og bakkerne, der fylder på den 
anden side af alle ruderne i stuen, og som minder ham 
om forbindelsen til både England og de Ydre Hebrider ved 
Skotlands vestkyst, hvor han, blandt andet, voksede op.
 
Bag flyglet hænger 15 cdér med egne sing - and songwri-
ter kompositioner og udgivelser fra det skotske rockband 
Coast som han startede i 2007 og er guitarist og forsanger 
i. At musikken dagligt får lov at strømme ud over Faaborgs 
bakker, skyldes først og fremmest kærlighed til hans kom-
mende kone Nanna, som han mødte for fire år siden på 
Tønder Festivalen hvor han optrådte med Coast.

- Jeg var ved at signerer cd´er, da hun kom hen til mig 
og sagde hej. Det regnede og hun havde mudder på sig, 
og ville slet ikke købe en cd. Jeg blev faktisk irriteret på 
hende, over at hun så stod der. Men vi begyndte at tale 
sammen. Og efter vi havde sagt farvel gik der et halvt år, 
før jeg traf hende igen til en koncert. Vi begyndte at skrive 
sammen og efter noget tid flyttede hun til Southampton i 
det sydlige England, hvor jeg havde boet i over 10 år.

Nanna boede hos Paul i to år, inden de flyttede til Fyn. Et 
fast job som ergoterapeut trak hende tilbage til Danmark 
og Paul fulgte kort tid efter.

- Jeg pakkede alle mine ting og hoppede i en van, og 
spillede musik hele vejen fra Southampton op igennem 
Tyskland og i Holland indtil jeg landede i Odense hvor 
vi var det første år. Nannas forældre bor i Svanninge, og 
mens vi boede hos dem en overgang, blev vi forelsket i 

Faaborg-egnen. Da vi fandt huset her i Diernæs vidste vi, 
at det var det helt rigtige. Jeg tror, at jeg føler mig meget 
hjemme her i Faaborg, fordi jeg altid har været forbundet 
med havet. Faaborg føles næsten som en fjern, uudnyttet 
ø, som kun Nanna og jeg har været heldige at opdage. I 
England er alle kystområder fyldt med folk, men her er 
det fredfyldt. Vi kan tage hunden og gå ture langs stran-
den, og det er næsten mennesketomt. 

Fra koncertpianist til keltisk rocksanger  

Det sorte flygel i den lille stue, er Paul Easthams fore-
trukne instrument. Det er her, at han føler sig hjemme og 
kan lade idéerne flyde frit, fordi han mestrer tangenterne 
fult ud. Fra han var 12 til 17 år trænede han flittigt til at 
blive klassisk koncertpianist. Først i Tyskland og senere i 
London hvor han, ovenikøbet, fik tilbudt et stipendium på 
et musikcollege, som han takkede nej til. 

- Jeg havde fået nok af klavertimerne. Selvom jeg elskede 
klavermusikken var jeg træt af, altid at spille andre folks 
musik. Da jeg stoppede begyndte jeg at skrive mit eget, 
og tog fat på keyboards og computer. På et tidspunkt be-
gyndte jeg også at producere for andre musikere. Blandt 
andre for den walisiske soulsanger Duffy. 

Bandet Coasts lyd af keltisk rock har ikke meget klassisk 
klaverkoncert over sig. Til gengæld er sækkepiber og 
violiner et fast element i den skotske musiktradition som 
bandet forbinder sig selv med. Ikke uden årsag. For langt 
ude vest for Skotland på de Ydre Hebrider på den lille ø 
Benbecula voksede Paul Eastham op i sine første leveår. 
Her var hans far udstationeret som militærmand for Royal 
Airforce og trak derfor familien med til diverse militærpo-
ster rundt om i Europa. 

- På de Ydre Hebrider er den traditionelle musik med 
violiner næsten som et andet sprog. Den musikkultur slog 
rod dybt inde i mig. 

Musikken flyder  
mellem bakkerne

I et lille bondehus i Diernæs bor en britisk sanger med en stor vokal og eget keltisk 
rockband, der turnerer i Europa, og håber på et gennembrud i USA. 
 
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Coast til Østkysten 

Coast spiller både i Danmark, England, Skotland, Tyskland 
og Norge for mange tusinde publikummer og håber i 
løbet af de næste par år, også at få hul på USA, hvor øst-
kysten trækker med irske og skotske indvandrere, der har 
en særlig forbindelse til den keltiske rock. Men sing - and 
songwriteren er ham, der er mest bud efter i øjeblikket.

- Jeg spiller meget overalt i Tyskland. Blot mig og en guitar 
på tyske musikfestivaller og til private hjemmekoncerter. 
Jeg elsker intimiteten ved hjemmekoncerter. Om jeg spil-
ler for 10 eller 10.000 mennesker bliver jeg lige nervøs. 
Den dag jeg holder op med at være nervøs, er jeg i den 
forkerte branche. 

Hvorfor bliver du nervøs?

- Ved en koncert har jeg kun meget kort tid til at bevise 
hvad jeg kan. Mine egne sange kommer fra hjertet. Så 
du lukker folk ind, når de hører din musik. De kan enten 
latterliggøre det eller modtage det. Jeg er sårbar, og har 
brug for folks accept. Men når jeg går på scenen, har 
jeg også følelsen af at eje scenen. Så med mindre nogen 
trækker strømmen, er der ingen der kan stoppe mig i at 
spille min musik. 

 Transformation

Forandringen fra den lidt ydmyge, talende mand i sofaen 
der flittigt henter kaffe til den karismatiske musiker, der 
kan synge røven ud af bukserne, mens fingrene får blide 
og dramatiske toner frem på klaviaturet, er lidt af en ople-
velse. Et stort talent er rykket ind ved bakkerne i Faaborg. 
Når træskibene stævner mod Faaborg Havn 27. juli vil 
Paul Eastham, uden tvivl, tryllebinde sit publikum, når han 
giver koncert på den Spanske Trappe. 
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”Den dag jeg holder op med at 
være nervøs, er jeg i den forkerte 
branche.” 





Vesterport’s Bageri

Flütes eller 
madbrød med krydderi

Vesterport’s Bageri

Madbrød
med krydderi
25,- pr. stk.

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

madbrød med krydderi
Flütes

20,- pr. stk.

2 stk. 30,-

KLIP ANNONCEN UD OG AFLEVER 
DEN NÅR DU KØBER EN SANDWICH

pr. stk. 32,-
NORMAL PRIS 42,-

på dinSandwich
10,-KLIP UD OG SPAR

SHELL FAABORG
v/ Vivi Rasmussen

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Haven

klarer vi

også
FAABORG RENGØRING

TLF. 62 61 22 47
Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengøring@stofanet.dk 

FAABORG RENGØRING

TLF. 62 61 22 47
Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk

Rigtiggodsommer

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ



Drømmer du om autentisk sommerhus-hygge, så bliver det ikke bedre end det her.
Du får intet mindre end 20.000 km2 natur lige i vandkanten, hvis du sætter din underskrift på købsaftalen til denne måneds 
bolig.
En ugeneret udsigt over Ø-havet, en privat trappe til vandet, egen skov og et rigt dyreliv lige uden for døren, er noget af det 
der lokker.
Du kan gå direkte fra fra stuen og ud i den storslåede natur, hvor egern, fugle og andre af skovens dyr færdes hjemmevant.
Er du til fiskeri, så er et af Sydfyns bedste fiskesteder nærmeste nabo, ja, du kan nærmest kaste snøren fra din baghave.

Der er ganske få muligheder i hele landet, for noget der bare minder om det, der ligger her på Sønderhjørnevej 20 i Horne. 
Roen er fuldkommen, selv om du ikke er mere end en smuttur på cykel fra Spar i Horne, der har åbent hele året, med alt 
hvad du behøver. Tager du bilen, er du i Faaborg på ca. 10 minutter.
Sommerhuset er et rigtigt sommerhus i bedste 70’er stil.
Når døren slås op, bliver man mødt af den skønne duft af fyrretræ, der hænger uløseligt sammen med et traditionelt som-
merhus.

Hvad huset ikke har i luksus, har det til gengæld i hygge og nostalgi.
Sommerhuset har fire soveværelser, et badeværelse, et køkken og en 
stue, hvor du kan læne dig tilbage i stolen og nyde panoramaudsigten 
over Ø-havet.

På grunden ligger også et stort disponibelt udhus med gode mulighe-
der.

Hele grunden er strandbeskyttet.
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Månedens bolig  
Type: Fritidshus
Adresse: Sønderhjørnevej 20, 5600 Faaborg 
Størrelse: 80 m2 + 33 m2 udhus
Grudareal: 19.890 m2
Pris: 4.000.000
Mægler: Home Faaborg

 
 MÅNEDENS BOLIG

Sønderhjørnevej 20, 5600 Faaborg



Nostalgien indfinder sig hurtigt, når man træder ind i 
Svend Erik Andersens ene garage, hvor han gemmer og 
plejer sin forkærlighed for de firehjulede, der er langt 
mere end bare biler. Modellerne rummer historier og 
tager nemt tankerne med til både Hollywood og dati-
dens England med tweedjakker og læderhjelme. I Ga-
ragen hænger filmplakater og et ægte gadenavneskilt 
fra Matador-serien der vidner om Svend Erik Andersens 
tidligere virke som direktør for både rekvisitter og teknik i 
Nordisk Film. En særlig i øjenfaldende plads har den store 
Agent 007 alias Daniel Craig- plakat fået. Nok fordi den 
veteranbil - passionerede mand drømmer om selv en dag 
at eje den udsøgte James Bond bil, en Aston Martin. Indtil 
den dag, måske, oprinder, må han dyrke sine seks tyske 
og engelske veteranbiler som han begyndte at samle på 
for otte år siden, da han og fruen Anna-Carin flyttede fra 
København til Faaborg.

- Den første jeg købte var en Triumph fra 1959. Den er en 
god eksponent for den klassiske periode. En nem bil. Der 
sidder samme motor i som i en Ferguson traktor. Den er 
lav og lille og dørene er mini-mini. Klassisk racing- green, 
åben og med trådhjul. Jeg kan bedst lide åbne biler. Det er 
en større oplevelse når man kan mærke dufte og vejret, 
fortæller Svend Erik Andersen roligt mens vi sidder omgi-
vet af hans to tyske biler; en lang hvid Mercedes fra 1963 
og en lille rød Porsche fra 1968.

- Mercedesen er der Hollywood over, og den har faktisk 
kørt i Hollywood. Det er en typisk filmbil og har plads nok 
til, at der kan ligge to personer i bagagerummet. Porschen 
er lidt mere nørdet. Porscher fra i dag har jo slet ikke 
samme signal som den model jeg har. Den nye Porsche er 
ligesom blevet pustet op og gjort større på alle leder og 
kanter.

De øvrige tre veteranbiler tæller en isblå Austin Healey fra 
1965 og to Jaguarer henholdsvis rød og elfenbensfarvet 
fra 1955 og 1974. Men hvorfor overhovedet forelske sig i 
gamle biler?

- Det er designet som bilfabrikanterne gjorde meget ud af 
dengang. De satte en ære i at lave et markant design. Man 
kunne se forskel på de forskellige bilmærker til forskel fra i 
dag. Min Mercedes er designet af en franskmand der hed 
Paul Bracq, som også designede biler for Citroën, BMW 
og Renault. Og så kan jeg godt lide at man, udover at nyde 
synet, også kan bruge det. Nyde motoren, køre i den. 

The name is Andersen – Svend  
Erik Andersen

I to garager i Faaborg gemmer sig seks velholdte og køreklare biler fra 50´erne til 
op midt i 70érne. ”Den gyldne periode” kalder deres ejer den tid hvor designere 
gjorde en indsats for at bilerne blev helt særlige.

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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De sydfynske veje 

I sommerperioden er Svend Erik Andersen over sine biler hver 
dag. Enten skal de plejes, vaskes eller også skal de ud på de 
sydfynske veje og gøre glæde. Når bilerne ruller rundt på lande-
veje, gader og stræder opfattes de ofte som en glad hilsen fra 
en svunden tid. Et prik på skulderen om ”de gode gamle dage”

- Bilerne vækker altid glæde. Ikke ag-
gression overhovedet. Jeg har heller 
aldrig været ude for, at nogle har skadet 
bilerne, ridset i dem. Det er vigtigt, at 
det er sådan. For det har intet med 
penge og økonomi at gøre, at jeg nyder 
at have bilerne. 

Hvordan passer bilerne ind på de Sydfynske veje?

- Naturen her er fantastisk at køre i. Skovene og området ud 
mod for eksempel Dyreborg og Knold. Der er så mange små-
veje, som man først opdager, når man kører i sådan en type bil. 
Man tager aldrig motorvejen. Heller ikke til København. Man 
kommer ned i tempo og køreturen er langt mere end at komme 
fra A til B. Det handler om oplevelsen undervejs. 

Hvordan vil du beskrive din køreglæde?

- Køreglæde er, at man har kontakt med bilen og oplever både 
det man kører igennem, men også hvordan bilen ligger på vejen 
og reagerer. Og så det, at man skal trække kalechen op med 
håndkraft, i tilfælde af regnvejr, har også sin charme.  

At vente på en Jaguar i to måneder

Passionen for designet fra den gyldne periode er Svend Erik 
Andersen ikke ene om. I Faaborg findes andre entusiaster, der 
ofte udveksler gode råd, tip til spændende køreruter, og hvor 
bilen kan komme i ”stald” hvis en overnatning er inkluderet. De 
mødes ofte til Veterantræf på Faaborg Havn hver onsdag aften 

i sommerperioden og Classic Days på Egeskov 
Slot i august måned.  Rækker de begivenheder 
ikke kan man, som Svend Erik Andersen gjorde 
sidste år, tage til kæmpe veteranbiludstilling i 
Californien og forelske sig i design. Efter turen 
ventede han to måneder på sin elfenbensfar-
vede Jaguar fra 1974 som han fandt på udstil-
lingen. Den ankom med skib i en container. 

Da den blev åbnet, sad nøglen i bilen og Svend Erik Andersen 
kunne starte den med det samme.

Jaguaren og de fem andre eksemplarer nurses, nydes og holdes 
dagligt af. Alligevel er der en bil der kan udkonkurrere dem alle. 
James Bond bilen. Den ypperste til en værdi af mere end 5 mio. 
kroner. En Aston Martin.

Hvis nogen ville bytte sin Aston Martin for dine seks biler, hvad 
ville dit svar så være?

- Ja, så ville jeg overveje det. Alle mine biler er i princippet til 
salg, hvis den rigtige pris kommer.  

Hvis man en dag ser en ældre Aston Martin svinge ind foran 
Helios Teatret, hvor Svend Erik Andersen arbejder som besty-
relsesformand, er det ikke James Bond men måske Andersen, 
Svend Erik Andersen, der sidder bag rattet.  
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Bilerne vækker altid 
glæde. Ikke aggression 

overhovedet



ÅBENT HUS  
KOM OG OPLEV DEN HELT  
NYE OPEL CROSSLAND X  

SØNDAG D. 16. JULI FRA KL. 11.00-16.00
VI TÆNDER OP I GRILLEN KL. 13.00 OG GIVER EN GRILLPØLSE, SAMT SODAVAND ELLER EN ØL.

Opel Astra 5drs.
Fra 198.000,-

Opel Corsa
Fra 118.500,-

Opel Karl
Fra 79.990,-

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

RØD ASTRA
Opel Astra 1,4 150 HK Benzin Enjoy.  
1. reg. dato: 26.02.2016 km. 13.500

SPAR 78.300 kr.! 
Nu kun 219.000 kr.

SORT OG  
CHAMPAGNE  

ASTRA
Opel Astra St. Car  

1,6 CRDi 136 HK Diesel  
Dynamic.  

1. Reg. dato: 03.01.2017,  
km. 7-12.000

SPAR 56.800 kr.!  
Nu kun 299.000 kr.

BYENS BILLIGSTE 
FINANSIERING

 EKSEMPEL 
OPEL CROSSLAND 1,2 ESSENTIA 

KUN 59,4 KR. PR. DAG 
2,45 % I RENTE, ÅOP 5,15%, 

LØBETID 96 MD.
 

SAMLEDE  
KREDITOMKOSTNINGER  

I LØBETIDEN: 31.113,02 KR. 

Crossland X 
Fra 174.000 kr.

SPAR  

191.900 KR*

DEMO-BILER

* Plus levering 3.880 kr. bilen er vist med ekstra udstyr - Der tages forbehold for trykfejl. 

PRIVAT LEASING  
INKL. SERVICE  

FRA 2.395 KR. PR. MD. 
OG KUN 9.995 KR. I 

UDBETALING!



ALLE KENDER BLACK FRIDAY
NOGEN KENDER WHITE CHRISTMAS

INGEN KENDER YELLOW SUMMER

HOLDER IKKE UDSALG - MEN HOLDER

YELLOW SUMMER
ALT -20%

DEN GAMLE TOLDBOD • HAVNEGADE 2 • 5600 FAABORG
ÅBENT: TORSDAG - FREDAG 10 - 17:30 • LØRDAG - SØNDAG 10 - 14

OBS.SØNDAGS ÅBENT 
10-14 HELE JULI

Tony WahlKaj Josefsen

SLÅ TIL NU !

VI H
AR 
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RT 
UDV

ALG
 AF

 DEM
OBI

LER

Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

FAABORG



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 
Mobil: 71 780 655

tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Salg & vurdering 

Vi sa
marbejder

m

ed Ældre Sagen

Nydamsvej 13, 5672 Broby
Adskillige kvadratmeter til familie, fritidssyslerne eller erhverv.
I naturskønne omgivelser syd for Odense ligger denne smukke ejendom, som udover godt 240 
m² stor bolig bl.a. også byder på to garager, et rummeligt værksted, hestebokse og en isoleret 
hal, som egner sig fortrinligt til hobbyer. Grunden tæller knap 7000 m² inkl. dejlig velplejet have.

Pris 2.975.000 
Udbetaling 150.000 
Brutto 13.384  
Netto 11.073
Areal 242 m2

Grund 6.959 m2
Værelser 9 
Energimærke D
Ejerudgift/md. 2.153

Odensevej 5, 5600 Faaborg
 
Indbydende liebhavervilla i særklasse. Villa-
en 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

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 kryd-
ret med et spændende aktivt 
handelsliv.

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

DELTAG I LODTRÆKNING  
OM GRATIS BOLIGSALG 
SÆT DIN BOLIG TIL SALG HOS MIN BOLIGHANDEL
Se vilkår på minbolighandel.dk

VIND

Byggegrunde Rugagerlund



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. 

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.  Brahetrolleborg heste- og ponyskue
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
30.  kl. 13.30 Johannes Larsens betydning for Faaborg Museums første år, Faaborg Museum.
31.  kl. 17 Faaborg fortællescene ved Esther Rützou: Den gamle Gaard, Holkegade 1.



August
 
Alle dage frem til 27. August fra kl. 21  - Gratis vægterture med afgang fra Klokketårnet.
Alle hverdage kl. 11.00  - Gratis byvandring. Afgang fra Trappen ved Turistbureauet på Torvet.
Alle onsdage kl. 19-21 - Træf for veterankøretøjer på havnen ved Faaborg Røgericafé.
Alle Torsdage  - Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
 
2.   Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
2.   Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 og 16)
2.  kl. 19.30 Koncert Faaborg Museum, se mere på faaborgmusikforening.dk
5.   Levende musik på Torvet i Faaborg. Arr. Shopping Faaborg.
6.   Veterantoget kører i mellem Faaborg og Korinth. Se mere på sfvj.dk
6.   10.000 år på 1½ time. Udsigtstårnet i Svanninge Bakker (kl. 14-15.30)
8.  kl. 10-13 Snorkeldyk i det sunkne stenalderland. Se mere på ohavsmuseet.dk
8.   Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
9.   Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 og 16)
10.-13.   Avernax festival på Avernakø. Se mere på avernax.dk
15.   Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
16.   Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 og 16).
17.-20.   Outdoor Sydfyn, sportsfestival ved Havnebadet.
19.-20.   Fynske Fristelser, Frølageret. Se mere på fynskefristelser.dk.
19.-20.   Egeskov Classic - Besøg af veteranbilerne i Faaborg.
19.   Countrybal på sportspladsen i Faldsled (17.30-01.00).
19.   Peder Mostgarden spiller på Torvet - Faaborg Minibys 25. års jubilæum.
22.   Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
23.   Sommeromvisning på Faaborg Museum (kl. 11 og 16).
26.   Arbejdsdag med Valdemarslauget, Den gamle Gaard (Kl. 10-15)
27.  kl. 16.30 Larsen og Fynboernes landskabsmalerier, Faaborg Museum.
29.   Guidet Rundtur til Bjørnø - tilmelding på visitfaaborg.dk
29.  kl. 19   Foredrag: Blicher og fuglene på Faaborg Museum.
30.   Sommeromvisning på Faaborg Museum (Kl. 11 og 16).
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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.

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.



En oase af  omsorg 
og fællesskab

For syv år siden flyttede Julie Lykke Haugaard til Faaborg. Da hun skulle vælge 
børnehave til sine to døtre, fandtes drømmen om det nære, rolige og fælles-
skabs-orienterede sted ikke. Et møde med ligesindede forældre og en total-
istandsættelse af  et forsømt bondehus senere, gjorde at Lillely kom til verden 
og blev til det andet hjem som Julie havde drømt om at kunne give sine børn.

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP  
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Når man ankommer til Lillely går det hurtigt op for en, 
at ordet institution klinger hårdt og forkert. ”Skovbørne-
have og vuggestue” som er teksten på et frønnet bræt 
ved indgangen, er det absolut rigtige ord for det idyllisk 
placerede bondehus ved Millinge med tilhørende skov og 
have med (indhegnede) kaniner. Stedet er drevet som en 
virksomhed med egen forældrebestyrelse og rødderne er 
plantet i Rudolf Steiners tankegods. 32-årige Julie Hau-
gaard er daglig leder og ejer. For blot fem år siden stod 
hun i en gammel stald uden egentlig pædagogisk erfaring, 
udover en uddannelse som lærer og et par års under-
visning, og fik de første pioner-forældre med på idéen 
om et særligt børnested. Historien om Lillely begyndte 
imidlertid et par år inden, efter mødet med et ligesindet 
forældrepar.   

- Jeg mødte en anden mor, Ann igennem den private 
dagpleje, som min ældste datter gik i i Faaborg. Hun og 
hendes mand var også tilflyttere og vi drak rigtig, rigtig 
meget kaffe sammen, for vi kendte ikke andre og så kunne 
vi se, at vores børn gik lidt i det samme tøj, økologisk 
uldundertøj. Ann og hendes mand drømte om, at drive 
en økologisk gård. Og da vi begge syntes, at det var svært 
at finde en børnehave efter vores fælles værdier, ville de 
gerne huse en børnehave på deres kommende gård, som 
en del af deres cyklus.

Stedet blev fundet og ønsket om en gård blev købt af her-
regården Steensgaard med udelukkende økologisk land-
brug og skov. I det gamle staldhus på matriklen knoklede 

Julie Haugaard de første år, med at få Lillely på benene. 
Håbet var i begyndelsen blot fem til 10 børn.

- Der var meget få der sagde nej til at få en plads her det 
første år. Når de kom herud, og hørte om vores tanker 
blev de overbeviste. Selvom her kun var en stald og mig 
på 27 år uden erfaring. Der har været et par år hvor jeg 
har arbejdet 50 – 60 timer om ugen, hvor jeg både har 
skulle være på gulvet i hele åbningstiden, gøre rent når 
børnene var gået hjem og handle mad til næste dag. Det 
kan jo egentlig ikke lade sig gøre hvis man gerne vil være 
en god mor samtidig. Men mine børn var med her, og 
deres far arbejdede her også. Det var ikke så vigtigt om 
vi kom hjem kl. 16 eller 17, for Lillely blev hurtigt deres 
andet hjem.

De første børn kom og med dem nogle seje forældre der, 
med Julies ord, var årsag til, at stedet slog rod og voksede 
sig til den succes det er i dag, hvor interessen er så stor, at 
en ledig plads ud af de i alt 37 først findes i 2019. Des-
uden har seks sjællandske familier valgt Faaborg - Midtfyn 
kommune til, da de skulle flytte til Fyn, udelukkende på 
grund af Lillely. Det er ikke svært at forstå hvorfor. Orga-
niske former og materialer præger rummene indendørs. 
Udelukkende økologiske måltider, små hyggelige rum med 
behagelig belysning. En hel skov og en spændende have 
at gå på opdagelse i og, ikke mindst, et hold af ansatte 
pædagoger, der hele tiden er bevidste om, at de har an-
svaret for den gode stemning.
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- Rudolf Steiner pædagogikken sætter utrolig høje krav 
til pædagogers selvbeherskelse af eget følelsesliv. Vores 
grundtanke er, at børn efterligner os, også ind i vores 
følelser. Pædagogerne taler sammen hver morgen, og hvis 
man har haft et skænderi hele natten med sin kæreste for 
eksempel og derfor ikke er på toppen følelsesmæssigt, 
får man selvfølgelig lov til at skrælle gulerødder eller gøre 
noget andet praktisk den dag. Der er ingen der kan top-
præstere hver dag, når man arbejder med mennesker.

Gælder det samme ansvar forældrene?

- Børn skal have nogle autentiske forældre at spejle sig i. 
Forældre der hviler i sig selv og står stærkt. Børn spejler, 
hvis vi som forældre er usikre indeni. Det er vores selv-
værd som børnene optager. Der skal være plads til børne-
nes store følelser, vi skal trøste. Men at 
please børnene er det største omsorgs-
svigt i vor tid. Det er helt vildt hvor 
meget skade et barn kan tage, hvis der 
ikke er en rolig voksen der hviler i sig 
selv, og kan fortælle, hvad der er bedst 
for barnet. I Lillely skal børnene ikke selv tage stilling til 
ret meget. De har ikke særlig stor medindflydelse, for det 
er det samme som at få ansvar og et lille barn bærer ikke 
selv ansvaret for, om det eksempelvis skal have frisk luft. 
Det er ment i den allerbedste omsorg. 

Hvad er den største forskel på Lillely og en klassisk institu-
tion?

- Det er den nære personlige kontakt. I Lillely har vi helt 
faste voksne, som overhovedet muligt. Vi har ingen 
vikarer. Her afleverer man aldrig sit barn til en fremmed 
voksen. Og så er der intet elektronisk udstyr. Jeg får det 
dårligt over den elektroniske ind – og udtjekning der er 

blevet standard i de fleste offentlige institutioner. Jeg kan 
ikke forstå, at forældre ikke stiller større krav til person-
lig kontakt. For barnet er meget mere end blot en knap, 
der skal trykkes på. Så bliver det for mig at se opbevaring 
fremfor samvær og pædagogik. 

Hvad er konsekvenserne – set fra din stol – med de store 
institutioner og de digitale løsninger?

- Hvis ikke vi formår at få vendt udviklingen med de store 
institutioner, de dårlige normeringer og elektronisk udstyr 
der kompenserer for menneskelig kontakt, så tror jeg, 
at vi får flere og flere børn med angst, depressioner og 
stress. Det bliver skolerne der kommer til at betale prisen. 
Politikerne bliver nød til at indse, at man ikke kan spare på 
mennesker. 

Julie Haugaard behøver ikke at tale sig 
varm. Hun gnistrer nærmest med en 
indre livskraft, som hun bedyrer altid at 
have haft med sig. Måske er begejstrin-
gen så markant til stede, fordi hun hver 

dag går på arbejde med hjertet som drivkraft.

- Jeg har en inderlig tro på, at det her er gode rammer 
for en god barndom. Uden at jeg skal tage patent på, at 
det er det eneste rigtige. Lillely kommer helt inde fra mit 
hjerte. At de er ude i naturen hver dag, at de lærer med 
kroppen i stedet for med hjernen. Fællesskabets glæder. 
Vores mål er ikke at gøre børn skoleklare, men at gøre 
dem livsduelige, og deri ligger selvfølgelig at man kan gå i 
skole. 
Inden vi skilles, fortæller Julie Haugaard sine tanker om, 
måske en dag, at skabe et sted for børn og ældre som 
et alternativ til det traditionelle plejehjem. Jeg krydser 
fingre.

Børn skal have nogle 
autentiske forældre  

at spejle sig i
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En del af byens liv

Bjernevej 29 - 5600 Faaborg
Villaen fra 1931 fremstår i meget flot og vedligeholdt stand. Ca. 200 me-
ter fra ejd. er der et off. område ved vandet med bade/bådebro. Der er
ligeledes ca. 200 m. til Øhavsskolen, hvor der også er sportsplads, bør-
nehave og SFO.

E

Pris 2.595.000
Udbetaling 130.000
Ejerudgifter 2.088
Brutto/netto 11.552/9.611
Sag 56002904

Grund 933 m2
Bolig/kld. 130/74 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/reno. 1931/1983
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Lindebjergvej 8 - 5600 Faaborg
Total istandsat landsted med solceller og garage med 3 porte.
I det smukke bakkede landskab lidt udenfor Faaborg ligger dette skønne
landsted.
Omgivelserne byder på rigtig mange dyre- og naturoplevelser. Der er bå-
de 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.

B

Pris 2.650.000
Udb. 135.000
Ejerudg. 1.483
Brt./Nt. 11.779/9.801
Grund 7.557 m2
Bolig 209 m2
Rum/vær. 5/4
Opf./reno. 1880/2012
Sag 56002884
Kontakt 62614800

Bygaden 36 - 5600 Faaborg
I landsbyen Haastrup mellem handelsbyerne Fåborg og Haarby, 30 – 40
minutternes kørsel til/fra Odense, ligger denne unikke totalrenoverede
liebhaver villa på 3 etager og 173 m2.

 C

Pris 2.495.000
Udbetaling 125.000
Ejerudgifter 1.468
Brutto/netto 11.111/9.244
Sag 56002105

Grund 1.618 m2
Bolig/kld. 173/44 m2
Rum/vær. 6/3
Opført 1910
Kontakt tlf. 62614800

NY PRIS

Klintholmvej 1, 5642 Millinge
Charmerende ejendom med nyere garage og hyggelig have. Området
byder på smuk natur, og indbyder i den grad til gåture mod vandet (500
m.) Ved Faldsled havn er der mulighed for havneplads, sælgers plads kan
evt. også overtages.

D

Pris 1.495.000
Udbetaling 75.000
Ejerudgifter 2.331
Brutto/netto 6.684/5.559
Sag 56002660

Grund 2.124 m2
Bolig 154 m2
Rum/vær. 6/5
Opført/reno. 1850/2012
Kontakt tlf. 62614800

NY PRIS

Fruerlund 35 - 5600 Faaborg
Drømmer du om et fritidshus med unik havudsigt over vandet med Hel-
næs og Illumø i baggrunden - så er muligheden her nu. Dette "Liljehus"
er højt beliggende og derfor med flot panorama-havudsigt. Ved stranden
er der fælles badebro.

Pris 1.450.000
Udbetaling 75.000
Ejerudgifter 1.584
Brutto/netto 6.995/5.671
Sag 56002929

Grund 525 m2
Bolig 52 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1978
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



Engang malede Ole Billum-Jensen husene i Sukkertoppen og 
Nuuk på Grønland. Et smadret højre knæ, efter håndbold på 
højt plan, gav ham lysten til at tage langt væk og tjene gode 
penge. I to år svang han penslen med udsigt til is og fjelde 
inden han vendte tilbage til Danmark, hvor han kort tid efter 
mødte sin første kone, og blev far som blot 22- årig. En videre-
uddannelse i malerfaget, nogle år i Odense og et brudt ægte-
skab senere drog han tilbage til udgangspunktet Faaborg. 

I dag, 27 år senere, sidder han i et glashus med udsigt til 
himmel og hav. Rammerne er 1-Office, som er navnet på det 
kontorhus der i dag omkranser hans ide med at samle en række 
administrative opgaver som løn, marketing og rådgivning under 
et tag. Medarbejderne hjælper hans egne firmaer og desuden 
en gruppe eksterne. Selv har han lejet sig ind. For det, at være 
en del af et fælles projekt, trækker mere end titlen som mægtig 
mand. 

Trods beskedenheden er Ole Billum-Jensen faktisk en stor 
forretningsmand, med en række virksomheder og 28 ejen-
domme i porteføljen. Men der var engang, hvor han følte sig 
som verdens dummeste og gloede ud af skolens vinduer, mens 
de andre elever havde frikvarter. Fordi han skulle øve sig. Som 
svært ordblind oplevede han syv lange år i folkeskolen som lidt 
af en mareridt.
- At jeg har den baggrund med mig gør, at jeg er blevet mere 
vedholdende i mit arbejdsliv. I dag er jeg meget bevidst om, 
hvad mine evner er. De ligger på et lille sted. Tidligere øvede jeg 
mig på alt det, jeg ikke kunne. I dag gør jeg kun det jeg kan. Det 
jeg ikke kan, får jeg nogle til at hjælpe mig med. 

Efter at have tjent godt på både virksomheder og ejendomme 
har Ole Billum-Jensen de sidste år haft muligheden for, at kaste 
penge efter projekter i den by og egn hvor hans hjerte ligger. 
-Jeg kan godt lide, at man i sådan en lille by som Faaborg kan 

skabe noget til glæde for mange. Tennishallen som jeg fik byg-
get sidste år, som er den eneste med grusbane i Danmark, Det 
Rigtige Faaborg, Experts genåbning, Foreningen Musik og Kul-
tur. Alt det giver en rigtig god energi, og jeg har stadig et drev til 
at sætte nye ting i gang. 

De 28 ejendomme er fordelt mest på Fyn, noget i Jylland og en 
smule i København.  
- Det jeg har købt i Faaborg er købt med hjertet. Den seneste er 
Østergade 7. Vi har renoveret den udvendig og er nu i gang ind-
vendig. Det er ikke en ejendom, jeg kommer til at leve af, men 
den gør mig glad når jeg går forbi og ser forandringen. 

Hans personlige ejendom er en gammel drøm på mange hun-
drede kvadratmeter, der ligger lige ned til Faaborg Fjord med 
egen bådebro. De mange rum bruges kun af ham selv og hans 
tre børn, når de kommer på besøg. Men så er der havet lige 
uden for vinduerne. 
- Havet er ro. Det kan få mig til at glemme. Lige meget hvor jeg 
åbner vinduerne i huset, kan jeg høre det her vand. Jeg bader 
næsten hver morgen. Det er skidegodt for kroppen og giver en 
sindssyg god energi. 

Hvad betyder allermest for dig?
- At mine børn trives er væsentligt. Udadtil har jeg jo haft stor 
succes med virksomheder, men der er jo også en bagside. Jeg 
har nok ikke altid været til stede. Men så har jeg været heldig, 
at få børn med nogle gode kvinder, som har været der for bør-
nene fuldt ud. Min tid kommer måske.

Så du bliver en god bedstefar?
- Ja, det kan være. Jeg har altid grint af de der bedsteforældre 
der render rundt og synes, at det er så fantastisk at have børne-
børn. Men jeg kan egentlig godt sætte mig ind i det nu…

- Annonce -

Manden ved havet
AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUPUP





Av, min arm!
Sommeren er over os og intet kan måle sig med den sydfynske af  slagsen. Det er tiden 
hvor tennisketcheren svinges og svømmeture i øhavet genoptages, mens plankeværk og 
udhæng kalder på et nyt lag maling og buske og træer trænger til snarlig beskæring. Resul-
tatet efter gentagende og ensformige bevægelser med armene højt hævet kan dog være 
tiltagende skuldersmerter fx i form af  et ”indeklemningssyndrom” (impingement).

AF SARAH LOUISE KROMAN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP  
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Hvad er et ”indeklemningssyndrom” i skulderen?
Tilstanden er hyppig og skyldes ofte gentagende belastninger med armene 
over hovedniveau som medfører ”betændelse” (inflammation) i en muskel-
sene og/eller en nærliggende slimsæk. Smerterne fremkommer når de nævnte 
strukturer bliver klemt idet armen løftes fra vandret og opefter. Mange ople-
ver det som langsomt indsættende ømhed, der sidder udvendigt og fortil på 
skulderen.

Hvad kan du gøre?
I første omgang bør du aflaste skulderen ved at stoppe eller skrue væsentligt 
ned for den aktivitet som forårsager generne. Du skal generelt undgå aktivite-
ter som fremkalder smerterne og søge professionel hjælp, hvis ikke tilstanden 
bedres indenfor kort tid. Du bør desuden være opmærksom på din kropshold-
ning for at undgå fremtidige afklemningsproblematikker og som hjælp hertil 
har jeg lavet en lille guide, som du kan se afbilledet nedenfor.

Ved manglende fremgang kan en professionel behandler forsøge at afhjælpe 
generne fx med holdningskorrektion, styrke- og stabilitetstræning af skulderen 
eller andre aflastende eller lindrende behandlingsmetoder. Eftersom der findes 
flere typer skulderlidelser er det altid anbefalelsesværdigt at lade sig under-
søge af en fagperson for at sikre korrekt og optimal behandling.

Uhensigtsmæssig 
kropsholdning.  

Mange mennesker lader 
ubevidst skulderleddet glide 
fremad og nedad. Dette 
skaber en fejlplacering 
af skulderleddet og øger 
sandsynligheden for et 
indeklemingssyndrom, når 
du bruger armen.

Hensigtsmæssig 
kropsholdning.  

Sørg for at skubbe brystet 
frem, træk skulderbladene 
let mod hinanden og lidt 
nedad så skulderåget  
sænkes.  
Det vil formentlig føles 
anstrengende i starten, men 
muskulaturen vil vænne sig 
til det, hvis du er konse-
kvent med din holdnings-
korrektion.

Referencer:
1. Den Offentlige Sundhedsportal. Tilgængelig fra: URL: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/ortopaedi/tilstande-og-sygdomme/skulder-og-overarm/skuldertendinopatier/
2. Sundhedsstyrelsen. NKR.: Diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser. Tilgængelig fra: URL: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/nkr-udvalgte-skulderlidelser

Sarah Louise  
Kroman

Cand. Scient. i Fysioterapi 

Hun er tilknyttet forskningsen-
heden FoF på Syddansk Uni-

versitet og arbejder desuden i 
Faaborg Fysioterapi.
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Han skulle egentlig have været arkitekt.
Det var planen, efter at uddannelsen som tømrersvend var 
kommet i hus.
Han startede da også på arkitektskolen, men det holdt kun i tre 
måneder, så blev det hele lidt for firkantet for Ulf Nielsen.
Både de streger han slog og verden rundt om.

- Der var for mange love og regler til mig - og hvide skjorter, 
tilføjer Ulf Nielsen.

Jeg havde altid drømt om at tegne og male, så jeg droppede ud 
af studiet, og rejste til Paris for at blive kunstmaler. Det var altså 
livet. Jeg startede med at lave portrætter ved Seinen, og så fik 
jeg kontakt til nogle svenske keramikere. De lavede det skøn-
neste keramik, og manglede en til at dekorere deres værker, det 
blev mig. Det var her at jeg for alvor blev forelsket i keramikken 
og livet som kunstner. Sikke en tid, det var lutter af glade dage 
med vin, damer og fest, husker Ulf Nielsen. 

- Der skete så mange sjove ting i Paris, jeg nåede også at stå i en 
smøge og sælge danske Weekendsex til de franske mænd. En 
turistguide havde dem med hjemmefra Danmark og så tjente 
jeg en skilling på at sælge dem videre, den slags var jo stadig 
forbudt i Frankrig, griner Ulf Nielsen.

Efter et halvt år i Paris vendte Ulf Nielsen hjem til Danmark.
Her begyndte han på Kunsthåndværkerskolen.

- Efter tiden i Paris stod det klart, at jeg ville producere noget 
kunst, jeg kunne tage i hænderne og føle på.

Jeg ville mere end at tegne, male og dekorere, derfor var det 
keramikken, jeg satsede på, fortæller Ulf Nielsen. 

De unge år bød også på en tid i kollektiv mellem Ringsted og 
Roskilde.

- Vi boede 20 voksne med børn, en ko og en gris sammen. Det 
var også her, jeg mødte min kone Janne, som jeg sidenhen 
har fået to børn med. Vi havde egentlig en plan om at flytte til 
Ebeltoft og slå os ned efter tiden i kollektivet, men det ændrede 
en sommerferie på. Vi var taget til Faaborg på min BMW mo-
torcykel, og havde lejet et sommerhus på Svendborgvej. Vi blev 
hurtigt glade for kunsten, vandet og naturen omkring Faaborg. 
Jeg var på udkig efter et sted at udstille i byen, og faldt i snak 
med købmand Gunnar Hansen, der havde butik på hjørnet af 
Grønnegade og Bøjestræde. Vi aftalte, at jeg kunne leje den 
tidligere hestestald, det var i 1985, og jeg er her stadig, siger Ulf 
Nielsen, og kigger rundt på væggene fyldt med minder fra de 
mange år.

- Jeg fik nok af   
lige streger og  
hvide skjorter.
AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Månedens kunstner 
Ulf  Nielsen
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FAKTA

Ulf  Nielsen 67 år
Keramiker og billedkunstner
Bor i Dyreborg
Butik og værksted Bøjestræde 7
Ulfnielsen.dk
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- Der skete så mange sjove ting i 
Paris, jeg nåede også at stå i en 
smøge og sælge danske Weekendsex 
til de franske mænd.

Ulf Nielsens inspiration til krukker, vaser, skåle og tegninger 
kommer hovedsageligt fra Grønland.

- Jeg har været dybt fascineret af den oprindelige Grønlandske 
natur og kultur siden mit første besøg i 1966. Det er her jeg 
henter mit kunstneriske råstof, laver skitser, tænker tanker og 
lader mig fylde med indtryk, forklarer Ulf Nielsen. 

Når han færdes i Grønland er det oftest på egen hånd med 
kajakken som eneste transportmiddel, og helst i områder hvor 
han ikke møder andre mennesker. Jeg skal afsted igen i sensom-
meren - op at nyde nysneen, nordlyset og naturen.

Privat bor Ulf Nielsen sammen med sin hustru Janne i Dyre-
borg, her har de fået børnene Signe og Bjørn.
I 10 år roede Ulf Nielsen dagligt turen i mellem Dyreborg 
og Faaborg, nu foregår det på cykel, altså efter morgenens 
kajaktur på 8 km. Selv om Ulf Nielsen er blevet 67 år, holder 
han sig nemlig i god form. – For et par år siden startede jeg til 
Taekwondo i Faaborg hos Karl Thomsen, jeg elsker at lære nyt.  
Jeg har blåt bælte med rød snip og det er ret godt, hvis jeg selv 
skal sige det, konstaterer Ulf Nielsen.





8. JULI - LØRDAGSMUSIK PÅ TORVET KL. 11-14
”Cover Me” - Svendborg-baseret trio, bestående af to akusti-
ske guitarer og en sangerinde.

15. JULI - LØRDAGSMUSIK PÅ TORVET KL. 11-14
”Kender du det” - Godt sammenspillet trio, spiller alle de dan-
ske hits som vi elsker.

16.- 23.- 30. JULI - SØNDAGSÅBENT KL. 10-14  
(UDVALGTE BUTIKKER) 
Velkommen til en hyggelig handelsdag hvor udvalgte butikker, 
cafe, museum & turistbureau inviterer på søndagsåbent.

20. JULI - OPEN BY NIGHT KL. 10-22
Byen står sammen og inviterer på et forrygende UDSALG & 
OBN med musik, sluttende med kæmpe festfyrværkeri på 
havnen kl.22.20. Dagens program bliver løbende opdateret på 
shoppingfaaborg.dk, men absolut en dag der skal opleves!

22. JULI - LØRDAGSMUSIK PÅ TORVET KL. 11-14
Hans Ejstrup er lokal sanger/guitarist som stilsikkert leverer 
hits og dejlig stemning.

26. JULI - 29. JULI EM I OK-JOLLE I FAABORG, 
MASSER AF AKTIVITET I BYEN.

27. JULI - DE GAMLE TRÆSKIBE FRA FYN RUNDT 
ANLØBER FAABORG.
Åbent Skib ved Hjemmeværnet, ølsmagning, musik i telt, musik 
på den Spanske Trappe, årets Faaborgsgenser osv.

28. JULI - LIVEMUSIK PÅ TORVET & AFTENÅBENT 
TIL KL. 21.00
Udsalget er i fuld gang og Shopping Faaborg inviterer på live-
musik af kvartetten  ”Jonesy”. Sangerinden Bonnie er kendt for 
sin fantastiske stemme. Vel mødt til en hyggelig dag og aften i 
Faaborg!
 
29. JULI - LØRDAGSMUSIK PÅ TORVET 11-14
Michael Klinke & ”Edisons” er tilbage i Faaborg og sammen 
leverer de 1950/60èrnes gyldne rock`n roll, country- og blues 
hits!
 
5. AUG. - LØRDAGSMUSIK PÅ TORVET KL. 11-14
”Big Daddy & The Heartbreakers” skaber højt humør når 
klaverbokseren Ulrik Kehman & sine to kompaner går på med 
bas og trommer!

17.-20. AUGUST
Outdoor Sydfyn, læs mere outdoorsydfyn.com

20.-21. AUGUST 2016

19.-20. AUGUST 
Fynske Fristelser & Classic Days

OK  EM
 2017 FAABORG DENMARK 

 GO

Sommer i
Shopping
FaaborgINVITERER PÅ MASSER AF UNDERHOLDNING 

OG GOD STEMNING I FAABORG BY.

SHOPPING FAABORG 



Kom til åbent hus 
Fredag d. 7 juli fra kl. 12-17

Vi byder på pølser, fadøl og masser af gode tilbud
 

Kig ind på
Svendborgvej 69 -  62 61 77 95

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

FODTERAPEUT	
IB	INGILDSEN	

	

Fodterapeut	v/	Ib	Ingildsen	
L.	Frandsensvej	3a	–	Indgang	C	
www.ingildsensfodterapi.dk		

Giver	dine	føder	dig	”PIP”	
-	Så	ring	til	Ib	
tlf.	30	260	131	

Fodbehandling			•			Indlæg	/	Aflastning			•			Nedgroede	negle	

Ligtorne	/	Vorter			•			Tilskud	til	bl.a.	Diabetes	

Ude-/	Hjemmebehandlinger	

RAP REN en anden løsning

HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

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

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

Få mere kvalitets tid
● Sammen med hinanden
● Sammen med jeres børn
● Sammen med jeres venner
● Sammen eller hver for sig til    
   jeres sport/fritidsinteresser

Annonce.pdf   1   17-05-2017   22:50:48

	

	

 

 

Sommer hos Frøken Jensens 

Mandag – lørdag 10-22 

Vi tænder grillen torsdag - lørdag  

fra 17.30 

 

 

 

 

 

Frøken Jensens Café og Spisehus - Mellemgade 10 

5600  Faaborg - Telefon 6360 7030 

www.froekenjensens.dk - mad@froekenjensens.dk 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Sommerhygge 
i gårdhaven 
	



Åbent alle dage efter aftale på Tlf. 21 44 80 95

GRUS & STENSALG FAABORG
TRAILERSALG

BYGMESTERVEJ 4, 5600 FAABORG

BESØG OS PÅ FACEBOOK

Volkswagen Service Faaborg
L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg
Telefon: 62 61 70 69 - www.vw-faaborg.dk

100% VW 100% KVALITET
 
NU KOM SOMMEREN!  
HAR DU HUSKET VORES GRATIS FERIE-TJEK?

TILBUD 
KLIMA-SERVICE 
KUN 695,-



Månedens  
Ildsjæl
 

Jan Valbak
 
 
AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Han rykkede fra Nordfyn til Faaborg i 1980.
Et job som falckredder lokkede i byen med 
Klokketårnet.
Siden har Jan Valbak været idémand og 
ildsjæl på flere initiativer, end hele dette 
magasin kan rumme.

- Min første tjans som frivillig i Faaborg var tre måneder 
efter, at vi kom til byen.
Vi havde bygget vores eget hus i Strandgårdsparken, og 
så jeg følte det naturligt at sidde i grundejerforeningens 
bestyrelse. Her sad ”Tekla”, der havde spillet med i Black 
Batmen, og han mente at vi skulle lave en revy for vil-
lavejen, så det gjorde vi, og så var gnisten tændt, husker 
Valbak.

- Musikken gav mig et eller andet vildt, og det ville jeg 
have mere af.
Jeg tog til audition på Nyborg Vold, og fik hovedrollen 
som Kaptajn Von Trapp i Sound Of Music, det blev for 
alvor startskuddet til et liv med sang og musik. Det fyldte 
mere og mere, og alt imens blev jeg træt af vilkårene som 
falckredder. Da jeg blev tilbudt en aftrædelsesordning og 
50.000 kr. i hånden, sagde jeg straks ja tak, og gik ned og 
købte et digitalt piano for pengene. Nu ville jeg leve af 
musikken, fortæller Jan Valbak.

Det frivillige arbejde har dog næsten altid været et ”fuld-
tidsjob” for Jan Valbak.
Han har blandt andet lagt store kræfter i Faaborg Som-
merspil, Faaborg Revyen, Cabarevyen, Faaborg Musiktea-

ter, Faaborg Mod Hærværk, Faaborg Folkefestival, VAFF, 
Træskibsforeningen, Havnestuen, Borgerlisten, Støvsuger-
banden og meget meget mere.

- Jeg kan ikke fungere uden at have gang i en hel masse 
hele tiden. Jeg er erklæret manisk, og har bedst styr på 
mit tankemylder, når jeg kommer ud med de idéer, jeg får. 
Så kan jeg bedre sove. Det har da givet mig perioder med 
stress, men sådan fungerer det altså bedst for mig, forkla-
rer Valbak om det konstante engagement i stort og småt. 

Når Jan Valbak bliver bedt om at pege på den største op-
levelse som frivillig ildsjæl, er han ikke et sekund i tvivl.

- Sommerspillene vil altid stå som noget helt særligt for 
mig. I 1992 skrev, instruerede, komponerede og spillede 
jeg med i Miss Hook og Kammerpiraterne. Vi var 200-300 
deltagere, en stor familie og vi spillede i det ikke længere 
eksisterende røde MUSS pakhus på Havnen. Der var flere 
tusinde mennesker inde at se forestillingen den sommer. 
Det var noget der gav gåsehud, mindes han.

I øjeblikket går megen af fritiden på og under dækket på 
skibet ”Håbet” for Jan Valbak.

- Lige så længe jeg kan huske, har jeg været betaget af 
gamle træskibe og miljøet omkring dem.
Nu er jeg så blevet formand for Træskibsforeningen, og 
har rigtig megen fornøjelse med arbejdet omkring skibet. 
Jeg ser frem til at vi kan få gæster med på havet og give 
dem nogle oplevelser på det her fantastiske skib, der 
oprindeligt er bygget i Faaborg, slutter han.
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home
støtter den
lokale scene

...og du kan være med! 

Kom og føl dig hjemme til gratis koncert med bl.a. Rasmus Nøhr,
Zididada, Birthe Kjær, Wafande og mange fl ere. home er eksperter 
i hjem – og i dit lokalområde.

Kom til en hyggelig dag 

fredag den 1. september 2017 fra kl. 13.00 
bag ved Bøgebjergskolen, Svendborgvej 351, Vester Åby, 5600 Faaborg



Grill på 1. klasse
Landslagteren Faaborg

Juli månedens kødbox
Ca. 600 g kæmpesteak 
1 stk. svinemørbrad 
1 kg stegeflæsk i skiver
4 stk. BBQ spareribs (revelsben)
600 g hakket oksekød, maks. 8% fedt 
600 g hakket skinkekød, maks. 8% fedt 
4 stk. marinerede kalkunschnitzler 
4 stk. hakkebøffer til grill
1 stk. peberflankesteak 
4 stk. grillspyd 
4 stk. kyllingebryster
4 stk. Hawaiikoteletter
8 stk. pølser
1 stk. italiensk steg  
I alt KUN . . . . . . . . . . . . . kr. 99500

Grillmarked
Stort udvalg. Tilbuddet gælder hele 
sommeren.

Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 1950

Ta’ 10 stk. . . . . . . . . . . . . kr. 17500

Hjemmelavede
grillpølser
Stort udvalg! Tilbuddet gælder hele 
sommeren.
Pr. 1/2 kg.  . . . . . . . . . . . . . . kr. 6500

Slagterens gode ben
Barbecueben i egen hjemmelavede  
marinade. Lige klar til grillen.
Pr. 1/2 kg.  . . . . . . . . . . . . . . kr. 6500

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

Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 6900

Ta’ 5 stk. . . . . . . . . . . . . . kr. 26900

Landslagteren Faaborg ApS
Torvegade 23 · 5600 Faaborg · tlf. 62 61 06 30

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

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

gode tips og trick.

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

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

*Frost

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først



Forum Faaborg  
i Forvandling

Hvis du har været forbi Sundvænget i Faaborg, så har du sikkert bemærket at 
Forum Faaborg i øjeblikket, er omdannet til en stor byggeplads. Hvad der for det 
utrænede øje kan ligne et totalt kaos, er det som bestyrelsesformand i Forum  
Faaborg, Claus Lopdrup, kalder en ombygning for fremtiden.

AF HENRIK POULSEN
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- Faaborg går fra at have 6000m2 idrætsanlæg og svøm-
mehal til 9300 mega fleksible kvadratmeter.
Vores motionscenter bliver dobbelt så stort, der bliver 
sale til både forenings- og den selvorganiserede idræt, en 
ny café, vi får faciliteter til parkour, til skatere, til mindre 
koncerter, ja til alle der har brug for rammer til deres 
fritidsaktiviteter, fortæller Claus Lopdrup.

Ifølge den nuværende køreplan så er ombygningen færdig 
til årsskiftet, hvor et forvandlet Forum Faaborg ser dagens 
lys, og netop lys bliver der masser af.

- Vi åbner op på alle fronter. Det bliver sådan, at når man 
står i midt i centeret, så kan man se hvad der sker på alle 
etager. Der bliver lukket op til kip, og store glaspartier gør, 
at man kan se hvad der sker over alt i centeret bare ved 
at kigge rundt. I annekshallen sætter vi også store vinduer 
i ud mod Sundvejen, og lukker omverdenen ind, vi bliver 
i det hele taget meget mere åbne, understreger Claus 
Lopdrup.

Åbenheden gælder også caféen, der rykker ned i stue-
etagen, og blandt andet kommer til at rumme et lounge-
område. – Det bliver det naturlige samlingspunkt i Forum 
Faaborg. Alle skal igennem caféen for at komme ind i cen-
teret. Samtidig bliver der udeservering med udsigt over 
Sundsøen, så vi venter os rigtig meget af caféen. Vi kom-
mer dog ikke til at drive den selv, og overvejer at finde en 
forpagter, der kan stå for driften, siger Claus Lopdrup.

- Vores mål er, at Forum Faaborg skal blive et sted man 
mødes. Vi har måske landets bedste placering til vo-
res center. Byen ligger to minutter herfra, naturen er 
lige uden for døren, det samme gælder vandet og det 
skal udnyttes. Vi skal lære også at gøre os attraktive for 
turister og cykelentusiaster, for eksempel ved at lave en 
”cykelpit” med faciliteter til cyklister, og et kort der giver 
turister i områdets sommerhuse mulighed for at træne 
eller svømme i Forum Faaborg, mens de er på ferie her, 
fortæller Claus Lopdrup.

Allerede i 2018 startes op på en ny etape af ombygning, 
dog af mindre omfang forsikrer Claus Lopdrup.
- Vi vil lave sundhedscenter på 2. sal. Vi skal ikke selv 
ansætte folk til drive centeret, men leje lokalerne ud til 
fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker og lignende, 
der kan se meningen i at have tusindvis af kunder lige 
uden for døren. 

Antallet af brugere i Forum Faaborg er nærmest eksplo-
deret de senere år, fra 100.000 i 2011 til 350.000 i 2016 
og forventningen er, at det tal skal stige yderligere.

Med de nye rammer kan vi det hele, lige fra møder og 
idrætsgrene med få deltagere til store nationale sportsbe-
givenheder, du kan godt forstå jeg glæder mig ik’, slutter 
Claus Lopdrup spørgende. 





 


