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MARIUS  
MIKKELSEN!
I denne måned har vi samlet en række billeder fra 
Faaborg-fotografen Niels Marius Mikkelsen.
Han havde atelier i byen fra 1893 frem til sin død i 1950. 
Mange af hans negativer er heldigvis bevaret på Byhi-
storisk Arkiv, og her kan du nyde et par af fotografens 
motiver.

Else H. Græsholm, 1923. Foto: Marius Mikkelsen

Brahetrolleborg. Foto: Jørn Ungstrup

Bedstefader rider ranke med lille pige, 1921. Foto: Marius Mikkelsen Dreng i køretøj forspændt med ged, 1900. Foto: Marius Mikkelsen

Dreng trækker to piger i Legevogn, 1895. Foto: Marius Mikkelsen

Mand og kvinde i arrangeret hjemlig situation, ukendt år. Foto: Marius Mikkelsen
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Nakkebølle Sanatorium Liggehal, 1908. Foto: Marius Mikkelsen

Syd Fyenske Veteranjernbane. Foto: Jørn Ungstrup

Pige på firesædet køretøj forspændt med Ged, 1906. Foto: Marius Mikkelsen Kvinde med tambourin, 1895. Foto: Marius Mikkelsen
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Milos hjørnesofa 
NU 22.999,-
    SPAR 2.721,-    

UDSALG
SOMMER
OG ANDRE GODE TILBUD

Tilbuddene gælder
august og september

Milos hjørnesofa 
Monteret med gråt stof i dessin Mainline Flax. 
Ben i massiv sæbebehandlet eg. Koldskum i sæde. 
L255 x D200 cm. Normalpris 25.720,-

Puf L70 x B56 cm. Normalpris 3.070,-
Nu 2.763,- Spar 307,-

Milos sofa 
Monteret med gråt stof i dessin Main 
Line Plus. Ben i massiv sæbebehandlet eg. 
Koldskum i sæde. 
2 pers. sofa L134 cm. Normalpris 7.524,-
3 pers. sofa L190 cm. Normalpris 9.350,-

Stressless® YOU John
lænestol

 KUN 6.999,-

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

DANSK
PRODUCERET

MILOS 
Giver god og fast siddekomfort. 
Er dansk produceret i de bedste 
materialer. Serien fås i mange 
fl otte farver og stofdessiner.

Milos sofa 3 pers.

 NU 8.399,-
  SPAR  951,-  

Milos sofa 2 pers.

 NU 6.699,-
  SPAR 825,-  

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

MASSER AF 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN

HUSK! 
Altid at tjekke

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

MASSER AF MASSER AF MASSER AF MASSER AF 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN

Altid at tjekke
 vores tilbud online 



Nu skal musikken hyldes.
Jeg har lavet mig egen helt igennem uvidenskabelige undersøgelse. En undersøgelse der 
peger kraftigt i retning af, at sommeren 2017 sætter en rekord. 
Omdrejningspunktet er ikke sommervejret, eller manglen på samme. Det handler om 
musik. Live-musik.

Faaborgområdet har denne sommer budt på, hvad jeg tror er flere koncerter end nogen-
sinde før i løbet af en sommer, og det er slet ikke slut endnu.

BusStop, Fugleskydning i Svanninge, Havnefest i Faldsled, Shopping Faaborgs Musiklør-
dage på Torvet, VAFFs koncerter på havnen, Avernax, Klivagers veteranfest, Countrybal 
og Open By Night, bare for at nævne en brøkdel af de begivenheder, hvor musikken har 
spillet en hovedrolle.

Til mange af arrangementerne har der været lokale musikere på scenen. Dem har vi nem-
lig mange af, og de kan deres kram.

Vi er faktisk så begejstrede for vores lokale musikliv, at vi har besluttet os for at give spil-
lemændene deres helt egen gallaaften på Hotel Faaborg Fjord.
Det sker fredag den 27. oktober, og jeg håber at du har lyst til at deltage i showet, der 
byder på otte timers lokal underholdning, god mad og ikke mindst en lejlighed til at få 
luftet danseskoene.

Jeg håber at se dig til Det Rigtige Faaborg LIVE, som du kan læse mere om i dette magasin.

God læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag
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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

Tlf.: 62 61 21 48



Tony WahlKaj Josefsen
Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

FAABORG

ER DU
 KLAR

TIL TUNGE TRÆK ?

TOYOTA HILUX
STÆRKERE END NOGENSINDE

DEN HELT NYE PROACE
KÅRET SOM ÅRETS VAREBIL 2017

KOM IND TIL KAJ & TONY I FAABORG & FÅ ET STÆRKT FINANSERINGS TILBUD 

Fra 148.701 kr.  
ekskl. moms

Fra 189.990 kr.  
ekskl. moms



	

	

 

 

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 
	

KOM I

TØJTØSEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

MED DENNE KUPON OG FÅ

PÅ DE NYE EFTERÅRSVARER
(GÆLDER HELE AUGUST MÅNED 2017)

MAN-TIR: LUKKET  •  ONS-FRE: 10-17.30  •  LØR: 10-14





Gertrud Hvidberg-Hansen er en hurtigtalende muse-
umsdirektør, der flere gange dagligt bevæger sig i transit 
rundt på Faaborg Museum. Tid har hun sjældent til at 
dvæle ved fynbomalernes kunstværker, der hænger og 
lokker med stemninger, som rækker over 100 år tilbage. 
Natur og det gode liv, som var fynbomalernes foretrukne 
motiver, kender hun ganske godt og kunstnere bag dem, 
har hun den dybeste respekt for. De sidste fire år har Ger-
trud Hvidberg-Hansen sat sig i spidsen for at gøre museet 
langt mere tilgængeligt. Ikke mindst for faaborgenserne, 
der ikke figurerer særlig højt i statistikken over besø-
gende, til det museum som direktøren betegner som intet 
mindre end et skatkammer.

- Vi har en overskrift der hedder ”Faaborg en forunderlig 
verden af kunst.” Forunderlig er både noget der er smukt, 
men også noget man kan undre sig over. Det er vigtigt at 
folk ved, at man har lov til at komme indenfor og blive 
klogere men også blot bruge øjnene, mærke rummene. 
Det er jo ikke bare mig og museets øvrige ansatte, der har 
de tanker. Arkitekten bag Faaborg Museum, Carl Petersen, 
var meget bevidst om, at han ville give gæsterne en san-
selig oplevelse. Bygningen skifter mellem mørke og lyse 
rum. Ovenlys og sidelys og ingen lys. Skifter mellem farver 
med knald på og dæmpede farver. Gulve i små og store 
mønstre. Du bliver hele tiden overrasket over det næste 
rum. En slags labyrintisk fornemmelse. Selve bygningen 
har en lille bitte åbning, men er nærmest et skatkammer 
når man træder indenfor. Folk bliver meget overraskede, 
når de kommer her første gang, også folk der har boet i 
Faaborg altid, fortæller 48-årige Gertrud Hvidberg-Han-
sen der til daglig bor i Odense.

Udvidelse og optimale forhold

Fynbomalerne med Johannes Larsen, Fritz og Anna Sy-
berg, Peter Hansen og Jens Birkholm i spidsen har siden 
åbningen i 1915 haft deres værker hængende på museet 
i Grønnegade. Desværre er mange af malerierne og mu-
seets øvrige værker i så dårlig stand, at fire konservatorer 
i øjeblikket er ved at gennemgå og vurdere, hvor mange 
timer der skal til for at konservere museets samling af 
malerier, skulpturer, og værker på papir.

- Den store hovedvej lige nu er forbedring af bygningen. 
Den gamle fredede bygning har det rigtig dårligt, og vi 
har en kostbar renovering i vente. At vores bygning har 
det så dårligt, betyder også at værkerne har det dårligt. 
Både når de er fremme og når de står nede i vores ma-
gasin, der ikke er særligt stort. Skal det her sted bestå de 
næste mange hundrede år, kræver det, at vi får bygget et 
magasin med den rigtige luftfugtighed, sikkerhed og for-
hold der gør, at værkerne ikke bare får skader af at blive 
opmagasineret. For på et tidspunkt kan de ikke mere. Når 
nu vi skal til at renovere, kan vi også få løst nogle af de 
problemer, vi har med tilgængelighed. Vi har en muse-
umsbutik på få kvadratmeter, og når der kommer en bus 
med gæster, kan vi simpelthen ikke få folk ind. Hvis vi på 
en eller anden måde kan få lavet et ankomstområde, hvor 
vi kan få sluset folk ind og hvor der er en butik, vil det 
være en god løsning. 

Et skatkammer i byen
Bag en port i bunden af  Faaborgs gågade findes indgangen til et skatkammer fra 
1915. Her bryder stærke farver, mønstre og en labyrintisk arkitektur hverdagen og 
tilbyder i stedet rum til fordybelse i kunst og sanselighed. 
 
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Sanselighed og særudstillinger

En oase er, ifølge de ansatte på Faaborg Museum, det 
mest dækkende ord for den oplevelse, der rammer på en 
sanselig måde når man bevæger sig rundt i de særegne 
rum, der tæller både blide akvareller og store skulpturer, 
som eksempelvis Kai Nielsens berømte originale Ymer-
brønden (den med det tydelige mandlige lem) der i dag er 
en kendt attraktion på Faaborg Torv. Når kunst, arkitektur, 
møbelkunst, vinterhave, kvalitetscafé og tilhørende frodig 
have smelter sammen, er det vel nærmest en gave at give 
videre til de besøgende?

- Alle kunstmuseer forholder sig til det sanselige, men 
det her sted gør det i særlig grad. Fordi det er tænkt ind 
i bygningen og i værkerne. Museer kan nogle gange det 
samme som kirkerummet kan. Man træder ind i et rum 
der er anderledes end hverdagens rum. Det tror jeg vir-
kelig, at vi har brug for, fordi vi er omgivet af skærme og 
der er fart på. Jeg tror, at folk har brug for at steppe ind 
i et rum hvor tempoet er langsommere, hvor der bliver 
aktiveret nogle andre tanker og sanseindtryk.

Hvad håber du på, at publikum tager med sig,  
når de ser en udstilling? 

En eller anden form for erkendelse. Kulturen kan skabe en 
eller anden form for erkendelse. Både fortid, nutid men 

egentlig også fremtid. Den erkendelse får du ikke af, at gå 
på velkendte steder, slår Gertrud-Hvidberg Hansen fast. 
Udover den permanente udstilling med fynboerne, er der 
særudstillingerne, som i øjeblikket dykker ned i Johannes 
Larsens inspiration fra Japan. Museumsdirektøren giver 
gerne los for de vilde idéer omkring udstillingerne, så 
længe de kan relateres til museets historie eller samling. 

- Indenfor formidling har vi en stor pallette. Og der har 
jeg nogle medarbejdere, som er med på at gøre tingene 
på en anderledes og skæv måde. Men man skal finde ud 
af hvor meget, man kan gøre i Faaborg, for nogle gange 
har vi lavet nogle arrangementer med kendte navne, hvor 
der næsten ikke er kommet nogen, fortæller Gertrud 
Hvidberg-Hansen, der gerne vil knække nøden til hvordan 
faaborgenserne, for alvor, tager det museum til sig, som 
folk fra ind – og udland valfarter til. Et særligt aftenarran-
gement, Kunstnatten med gratis entre, er på trapperne. 
D. 15. november når mørket igen har lagt sig over lan-
det og turisterne forsvundet, slukkes alt lys på museet. I 
stedet tændes stearinlys og oplevelsen bliver fuldstændig 
magisk, lover museumsdirektøren, der endnu ikke kan 
afsløre, hvad der også kommer til at ske den aften i stea-
rinlysenes skær.     

12

”Alle kunstmuseer forholder  
sig til det sanselige, men det her 
sted gør det i særlig grad.” 





	
	

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)	

	

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

Sense er ikke endnu en fanatisk slankekur, og 
man tæller ikke kalorier eller point. Man lærer at 
fordele energiindtaget ud fra et simpelt spisekassesystem og en ny form 
for tallerkenmodel, der tager udgangspunkt i håndfulde. 

Er du gået kold i en masse kure, der ikke vil lykkes. Eller har du mod på at starte op 
på en livsstilændring er Sense måske noget for dig. Som konsulent for Sense har jeg 
hjulpet mange igang. Som fysioterapeut har jeg også redskaberne til at vejlede omkring 
fysiske udfordringer. 

Kontakt mig, hvis du ønsker at 
høre mere om Sense. Jeg tilbyder også 
fysioterapi, coaching, zoneterapi og 
massage.  

Torvet 8 B - 5600 Faaborg
Tlf. 62 62 59 00 - www.lokal.dk

Leif og Bodil Pedersen
Medejere af Lokal Forsikring siden 2012 Deler du  

vores værdier?

Lokal Forsikring bygger på  
medejerskab og fælles værdier.  

Vi ønsker at styrke lokalsamfundet gennem  
et stærkt, nærværende og loyalt fællesskab.

Lokal Forsikring er ejet af kunderne. 
Som medejer får du en personlig rådgiver, og 

forsikringer der er skræddersyet til familiens behov 
gennem alle livets faser. 

”Det gode ved Lokal 
Forsikring er, at vi kan 
køre op og snakke 
med dem på kontoret 
– ansigt til ansigt”



Når du slår vinduet på førstesalen op, så har du en ugenert udsigt over et smukt grønt engareal. 
Hopper du på cyklen, så er du kun få minutter fra skolen i Svanninge, idrætsfaciliteter og indkøbene i Dagli’ Brugsen. Er det 
Havnebadet, en gåtur i Faaborgs gågade eller biblioteket der lokker, så kræver det bare en køretur på fem minutter. 

Her er en villa, hvor du er tæt på alt og alligevel helt dig selv.
Der er højt til loftet og plads til store armbevægelser både ude og inde.

Månedens bolig er en charmerende villa i Svanninge, der har gennemgået en større renovering de senere år, og er lige klar 
til at flytte ind i.

De 174 m2 byder blandet andet på fire gode værelser, et stort lyst køkkenalrum, en stor stue med brændeovn, to badevæ-
relser og ikke mindst en udestue, der suger lys og varme til sig.
Du behøver heller ikke at frygte at fryse om tæerne på de kolde dage, der er nemlig gulvvarme i hele underetagen bortset 
fra entreen. 

Skerninglund har også en ualmindelig hyggelig gårdhave mellem 
huset, udestuen og udhuset.
Det fine udhus er i øvrigt isoleret og med varme.

På grunden rundt om huset finder du også flere hyggekroge, terras-
ser og et skur til både brænde, cykler og haveredskaber.

Hvis du er på udkig efter en ejendom hvor rustik charme og moderne 
stil, går hånd i hånd, så er villaen her så absolut et besøg værd. 
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Månedens bolig  
Type: Villa
Beliggenhed: Brahesvej 35, 5600 Faaborg
Størrelse: 174m2
Grudareal: 1.379m2
Pris: 1.645.000
Mægler: RealMæglerne Sofie Find

 
 MÅNEDENS BOLIG

Skerninglund - Brahesvej 35 



Hostaer, storkenæb, krydderurter og løvefod tager, 
blandt mange andre frodige planter, i mod i Janne Fugl-
sangs lille have, der syner langt større med to planer og 
flere lækroge smukt dekoreret med en havebænk eller 
en hængekøje. Den 46-årige havearkitekt byder på kaffe i 
et stort, sortindrammet drivhus med sydlandsk-inspireret 
stengulv. For to år siden flyttede hun ind på Parkvej i et 
hus stort nok til, at rumme hende og hendes tre drenge. 
Den tilhørende have, der kun bestod af græs og et 
faldefærdigt stakit blev, med undtagelse af nogle træer, 
jævnet med jorden. I stedet slog hun stregerne til sin lille 
oase, hvor hun, med sine egne ord, kan forbinde sig med 
nuet, når hun får jord under neglene. Til daglig har hun 
tre forskellige arbejdskasketter på. En som driftsleder i et 
anlægsgartnerfirma, en som havearkitekt i eget firma og 
en som konsulent for Haveselskabet, hvor hun varetager 
de fynske medlemmers interesser. 

- Det jeg elsker mest som havearkitekt, er at komme ud 
og snakke med mennesker og pejle mig ind på, hvem de 
præcis er, og hvordan deres have skal se ud, for at de 
bliver glade. Jeg er god til, at få folk til at have noget i 
haven, som er spændende, uden at de tænker på det som 
besværligt. 

Hvad skal vi bruge haverne til i dag?

Vi er jo født til, for mange år siden, at vi skal ud i naturen. 
I stedet for at sidde bag vores skærme og den hverdag vi 
ellers har, siger Janne Fuglsang roligt og peger på, at der 
er en tendens væk fra den anonyme have med udeluk-
kende græsplæner og fliser.

- Jeg synes, at det er deprimerende, når naturen er helt 
fraværende. Man kunne få mange oplevelser ved eksem-
pelvis at plante nogle træer. Men mange mennesker er 
bange for træer, for de mister deres blade og så skal man 

til at feje dem sammen, og de taber frugten der smat-
ter ud på fliserne. Man glemmer bare, at hvis ikke der 
er nogle træer, er der hverken insekt - eller fugleliv. Ens 
sanser fornemmer når alt det liv er væk, er jeg sikker på. 
Heldigvis ser jeg en retning, lidt længere ude i horisonten, 
hvor vi bevæger os mod bæredygtighed og økologi, men 
også mod noget sund fornuft, hvor vi vil være nærmere 
naturen. Vi er helt klart på vej mod haver, der minder 
mere om naturen. For at få en have, der er rimelig nem 
at vedligeholde, skal vi også arbejde med naturen i stedet 
for i mod den, fortæller Janne Fuglsang, der som have-
arkitekt også har haft fornøjelsen af opgaveløsninger for 
både godset Holstenshuus og Egeskov Slot. 

Et grønt hjerte i Faaborg
Janne Grøndahl Fuglsang er havearkitekt med base i Faaborg. Selvom hendes egen 
have kun rummer knap 600 m2, er den en oplevelse at gå igennem. For en have 
skal kunne meget mere end blot græs og fliser. Den skal prikke til sanseligheden.

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Hvem skal hjælpe os med at komme væk fra den kedelige 
have og i stedet turde noget mere natur?

- Det skal en havearkitekt blandt andet. Så får man en succes-
oplevelse fra starten af. I stedet for, at man går på planteskole 
om foråret, når man bliver grebet af stemningen og det skal se 
lækkert ud. Så får man købt en hel masse, uden at vide hvor det 
skal stå henne, og når aldrig at få den helt store sammenhæng i 
haven. Man kan også selv begynde i det små og opdage glæden 
ved det.

Hvad er det typisk for nogle haveønsker du møder, når du 
kommer ud til en kunde?

- Kvinderne har typisk drømme om roser og pæoner, noget der 
blomstrer og dufter. Mændene vil gerne, at det skal være nemt 
at have med at gøre, og er bange for, at mit besøg betyder en 
masse arbejde. Det gode er så at opleve, at selvom de sidder 
med modstridende interesser, når jeg kommer, så kan man få 
det koblet, så det bliver noget lækkert de bliver fælles om, og 
som de begge synes er sjovt at have med at gøre, siger Janne 
Fuglsang der holder mest af, at give haveglæden videre ved at 
formidle, at havearbejde ikke er besværligt men dejligt roligt og 
afslappende og nemt at gå til. 

Har man brug for inspiration eller et par gode have-råd kan 
man med fordel besøge Janne Fuglsangs have lørdag 12. 
august hvor hun, som konsulent for Haveselskabet, holder 
Åben Have klokken 10-14 på Parkvej 21.
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KØB EN HELT NY OPEL  
FRA 29,50 KR.* PR. DAG 

*Ydelse pr. mdr.: 897,-. Løbetid: 96 md. Fastrente: 2,45%. ÅOP : 8,08%. Udbetaling: 20.000,-.  
Samlede kreditomkostninger for hele perioden: 22.230,74 kr.

OPEL 
CROSSLAND X  

FRA KUN 
174.000 KR.

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

BYENS BILLIGESTE  
NYE BIL

 
OPEL KARL  

FRA 79.990 KR.
  

Opel Karl 
er testvinder
i Bilmagasinets 
store biltest

Billigere end 

bussen og m
ere 

pålidelig end toget  

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



FAABORGS NYE BAR

MED LILLE DANSEGULV

Altid 
gode

tilbud ibaren

Åbningst
ider: 

Torsdag 
20 - 02 

Fredag &
 Lørdag 

20 - 05

Banegårdspladsen 21 • 5600 Faaborg • 20 93 33 98

“Vi fester til 

   den lyse morgen”

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



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





EDDIE´S  
ØLSHOW

MÅSKE, VERDENS SJOVESTE 
 ØLSMAGNING D. 19. AUGUST

350 kr. inkl. Øl og  
Pølsebord



Tandlæge og 
Superman

Uden bjerge, hav og sne dur helten ikke. Mød tandlæge Anders Beckett, der 
igen og igen fylder sit indre rum op med glæden over ekstreme udfordringer.  

AF ANNE KRUSE 
PRIVAT FOTOGRAF  
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I en gammel købmandsgård i det indre Faaborg bliver 
faaborgenseres tænder passet og plejet af Anders Beck-
ett. Udover et perfekt og kridhvidt tandsæt, fremtræder 
den 42-årige tandlæge også solbrun og veltrænet, og ikke 
uden grund. For når tandlæge-tøjet og instrumenterne 
er lagt på hylden trækker sejlsport, snow-kiting, ski og 
ekstrem bjergbestigning i ham i en nærmest afhængig 
grad. Mens sejlads og kite-surfing er inden for naturlig 
rækkevidde omkring Faaborg, så foregår vintersporten og 
bjergbestigningen i Norge, Rusland, Alperne og Alaska. 
Den største bjergbestiger-bedrift, udover Mont Blanc, var 
turen til det 6144 meter høje Mount Mckinley – på lokal-
sprog kaldet Denali – beliggende i Alaska. Sammen med 
sin et år ældre storebror nåede han, for fem år siden, top-
pen af det minus 40 grader kolde bjerg. 

- Det er verdens koldeste område. Verdens koldeste bjerg 
man kan bestige. Vi blev fløjet ind på en gletsjer og sat af 
med alt vores grej. Så er man der, og begynder at klatre 
stille og roligt op, og bruger meget tid på at akklimatisere. 
Der er op i mod 1000 mennesker, der hvert år forsøger 
at nå toppen, men kun fire, fem procent det lykkes for. 
Vores mål var faktisk slet ikke at komme på toppen, men 
at finde nogle rigtig gode skimæssige ting. Men mens at 
vi var der, fandt vi ud af, at det kunne være fedt at komme 
op på toppen og stå på ski ned derfra. Vi kæmpede os 
mod toppen. Det var svinehårdt, fortæller Anders Beckett 
der aldrig vil glemme det øjeblik hvor broren Thomas og 
han hoppede ud på ski fra toppen af Dinali, en bedrift 
som kun en håndfuld mennesker før dem har begået. 

- Det er en blanding mellem en virkelig lykkefølelse af, at 
du har gjort noget enestående. Samtidig lurer det i bag-
hovedet, at man skal passe på. Sørge for at komme sikkert 
ned. Man er i limbo. Ligesom hvis du går en tur midt om 
natten og ser en stjernehimmel. Pludselig bliver du op-
mærksom på, at der er en masse stjerner der lyser på dig. 
Det er fantastisk smukt. Sådan nogle smukke øjeblikke 
får man kastet i hovedet på vej ned af bjerget. Det første 
stykke, hvor vi hoppede ud fra en knivsæg af en gletsjer 
ned på en to meter bred passage med 300 meters fald, 
var umiddelbart fuldstændig ufremkommeligt terræn. 
Men vores sving sad bare som de skulle, det var vildt.

På Anders Becketts private badeværelse hænger et foto 
fra turen til Alaska, fra en camp hvor alt var sneet til. Hver 
gang har ser billedet, tændes en gnist af noget meget po-
sitivt. Efter godt en times interview om de fysiske udfor-
dringer og kærligheden til processen fremfor målet, kan 
jeg regne ud, at der bag bedrifterne gemmer sig et andet 
formål, end blot at vinge et bestemt område af.

- Man slipper den normale hverdag. Det har ikke noget at 
gøre med, at hverdagen er trist og grå og kedelig. Der er 
bare noget livgivende i, at gøre noget diametralt modsat 
af, hvad du normalt gør. Når jeg kommer hjem fra sådan 
nogle ture, er jeg altid træt, men samtidig vokser jeg stille 
og roligt og efter et par dage er jeg helt anderledes gearet 
til udfordringer på hjemmefronten. Det er en glad følelse. 
Som et rum der koger over indeni med sådan en glædes-
følelse. 
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Snow-kiting i Norge

På Anders Becketts ønskeliste over særligt udstyr til sine 
ture, står specialsyede kites fra Rusland. Hans samling 
af lækkert grej tæller alt fra iglo-udstyr til ski i kejsertræ, 
specialbygget af en russer i Moskva. Skiene kommer på 
når turen går til Norge og Rusland sammen med broren 
Thomas for at dyrke snowkiting, der ligesom i kite-surfing 
går ud på, at man glider på et board med sejl i sne i stedet 
for på vand. 

- Med snowkiting fandt vi, for et par år siden, ud af at alt 
landskab omkring bjerge, pludselig bliver meget sjovere. 
For ligesom Amundsen, der tog hun-
deslæde, kan vi med snowkiting få 
hjælp til at komme hen til normalt ret 
utilgængelige steder og stå på ski. Da 
vi begyndte, manglede vi nogle evner 
rent teknisk, så vi meldte os til en del 
konkurrencer for at presse os selv. Blandt andet VM i 
Norge, vel vidende at vi ville få nogle tæsk. På den måde 
mødte vi en masse snowkite-nørder, som hjalp os til at 
blive dygtige, fortæller Anders Beckett, der slår fast, at 
glæden ved de fysiske udfordringer også hænger sammen 
med de ditto-passionerede mennesker, man møder på 
turene. 

- Sådan et møde er altid blomstrende og sprudlende. Man 
møder folk, som altid vil have en med på nye ture, og det 
er svært at sige nej til. Man bliver spundet ind i et miljø og 
får nogle venner, som udfordrer en positivt. Når jeg kom-
mer hjem, sprudler jeg jo også og det smitter af på min 
egne børn og min kone. 

Drømmer om russisk tundra

På en af snowkiting-turene mødte han en ligesindet, der 
viste ham billeder af en tur op igennem Sibirien helt oppe 
på den russiske tundra. 

- Det vil jeg gerne, men sådan en tur 
kræver, at jeg er væk i over en måned 
og en masse forberedelse, så det bliver 
ikke til noget foreløbig. Der er også et 
bjerg på Antarktis, som jeg drømmer 

om at bestige. I mine øjne er livet alt for kort. Der er for 
mange fede ting, som jeg godt kunne tænke mig at prøve, 
men som jeg kun kommer til at nå en fjerdedel af. Men 
jeg sørger for, at komme jævnligt afsted. Der er jo ingen 
grund til at vente, til at man er helt udhungret, griner 
Anders Beckett hvidt og lyset i hans øjne afslører, at han 
har ret.

I mine øjne er  
livet alt for kort.



SKO/TORP ALLAN OLSEN

CARSTEN BANG

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

MOONJAM

22. SEPTEMBER 2017 Kl. 20.00 
BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

7. OKTOBER 2017 Kl. 20.00 
BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

4. NOVEMBER 2017 Kl. 20.00 
BILLETPRIS 210,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

23. FEBRUAR 2018 Kl. 20.00 
BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

24. NOVEMBER 2017 Kl. 20.00 
BILLETPRIS 295,- / BILLETSALG PÅ MKFAABORG.DK

LÆS MERE PÅ WWW.MKFAABORG.DK

MUSIK & KULTUR

FAABORG

NYT 
PROGRAM



Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine

Rosenbeck
Salgskoordinator

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Assensvej 332 - 5642 Millinge
T-bygget liebhavervilla opført i 2010 - I alt 348 m2 inkl. dobbelt garage.
Boligen indeholder bl.a. 5 værelser og 3 badeværelser. Opført i grå tegl-
sten med flot sort tegltag, behandlet til imødegåelse af aljedannelse mv.

 C

Pris 2.700.000
Udbetaling 135.000
Ejerudgifter 1.150
Brutto/netto 12.151/10.130
Sag 56002958

Grund 3.022 m2
Bolig 251 m2
Rum/vær. 6/5
Opført 2010
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Vestergade 40 - 5672 Broby
Herligt idyllisk ejendom "På landet". Med væsentlige moderniseringer.
4206 kvm. stor grund - en tidl. "Mølle-ejendom" (se fotos på hjemmesi-
den). 184 kv. bolig, 121 kvm. udhusbygning samt den gamle Møllebyg-
ning.

D

Pris 1.595.000
Udbetaling 80.000
Ejerudgifter 1.624
Brutto/netto 7.199/5.999
Sag 56002885

Grund 4.206 m2
Bolig 184 m2
Rum/vær. 6/4
Opført/reno. 1877/2009
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Odensevej 3 - 5600 Faaborg
Bella Vista - Centralt beliggende villa i gåafstand til indkøb, centrum, hav-
nen m.m. Ejendommen byder på masser af plads. Her er den oprindelige
stil ikke ødelagt. Her er højloftet stuer med flotte trægulve og gamle fyld-
ningsdøre.

G

Pris 1.895.000
Udbetaling 95.000
Ejerudgifter 2.205
Brutto/netto 8.539/7.117
Sag 56002538

Grund 1.155 m2
Bolig/kld. 165/50 m2
Rum/vær. 6/3
Opført 1914
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Smedevænget 6 - Svanninge - 5600 Faaborg
Pæn 1-plansvilla med forskellige løbende moderniseringer. Villaen er
ugenert beliggende i lukket vænge i villakvartér tæt ved Svanninge Kirke.
Kun 10 min. kørsel til Faaborg og 3 min. til indkøb.

E

Pris 795.000
Udbetaling 40.000
Ejerudgifter 1.498
Brutto/netto 3.622/3.016
Sag 56002467

Grund 976 m2
Bolig 92 m2
Rum/vær. 4/4
Opført 1964
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Fiskervænget 8 - 5600 Faaborg
Pragtfuld ejendom i 2. række i det attraktive Fiskervænget i Dyreborg By,
tæt ved Faaborg på Sydfyn. Her får du en ejendom med flot udsigt belig-
gende i et naturområde uden lige, med Dyreborgskoven bagom byen.

G

Pris 1.275.000
Udbetaling 65.000
Ejerudgifter 1.240
Brutto/netto 5.761/4.801
Sag 56002930

Grund 452 m2
Bolig 84 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1895
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Kai Nielsensvej 9 - 5600 Faaborg
Fin og velholdt etplansvilla med god kælder. Her er lavet mange forbed-
ringer som fx køkken, badeværelse, mange vinduer er skiftet til træ/alu
og nyere udestue med termotag. God beliggenhed centralt i Faaborg.

D

Pris 995.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgifter 1.524
Brutto/netto 4.515/3.761
Sag 56002940

Grund 789 m2
Bolig/kld. 83/35 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/reno. 1962/2007
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



Askeris Bed & Breakfast

EN 
FANTASTISK

UDSIGT
OGSÅ TIL AKTIV FERIE OG FORKÆLELSE

Askeris Bed & Breakfast og Faaborg Cykeludlejning
Svendborgvej 270 • 5600 Faaborg

Askeris Bed & Breakfast: Tlf. 21 73 06 78 Faaborg Cykeludlejning: Tlf. 25 13 06 60

	

”Kom op i bakkerne og 
prøv vores hyggelige 

minigolfbane” 

Ta’ hånd om  
dig selv og din 
sundhed

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

følg med på facebook



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
 
AUGUST
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.   Eddie´s Ølshow ifm. Fynske Fristelser. Bestil 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).

August byder på mange  
arrangementer i Faaborg og  
omegn. Få overblikket her. 

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.
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Fitness | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter | Slagbold | Cross Gym

FORUM FAABORG | SUNDVÆNGET 4-8 | 62 61 06 06 | WWW.FORUMFAABORG.DK

FLEX 
MOTION  
KUN 325 kr./md

GLÆD JER TIL DET NYE

NY LÆKKER 
CAFE & LOUNGE 
MØDER, KAMPOPLÆG, RECEPTION & LEG



Den charmerende accent bag det forsigtige smil afslører det 
straks.
Els Cools har ikke levet hele livet med Dannebrog blafrende 
i baghaven og den karakteristiske røde grød med de mange 
bløde d’er på middagsbordet.

Den 51-årige grafiker og illustrator er født i Belgiske Mol.
Her tog hun i en ung alder en blyant i hånden, og begyndte at 
tegne, siden har hun stort set ikke sluppet den. Det stod også 
tidligt klart for hende, at hun ville være kunstner, det tog lidt 
længere at overbevise hendes forældre, der mente at Els skulle 
have en ”rigtig” uddannelse.

- Jeg fuldførte gymnasiet, men kom aldrig til at holde af at gå i 
skole. Jeg ville hellere tegne og være kreativ, uddannelse som 
grafiker og illustrator på Sint Lucas og kunstakademiet i Antwer-
pen, inden et stipendium i 1990 hjalp mig til kunstakademiet i 
Bratislava, hvor nogle af Europas bedste undervisere i illustra-
tion og grafik ventede på mig, fortæller Els Cools.

Ind i mellem studierne i den Slovakiske hovedstad blev der 
også plads kærligheden. Det var nemlig her, at Els Cools mødte 
sin mand Oliver Streich, der oprindeligt kom fra Schweiz, men 
havde taget turen til Danmark for at blive uddannet som grafi-
ker og illustrator på Designskolen i Kolding.

- Jeg flyttede med Oliver til Danmark, hvor vi boede hos hans 
forældre. Her lavede vi vores første bog sammen med en syrisk 
forfatter, og jeg forelskede mig hurtigt i området. Vi måtte dog 
lige en tur om Vejle, før vi i 2003 besluttede os for at købe hus 

på Østerbrogade i Faaborg.
Her følte jeg mig hjemme med det samme. Alle tog imod os 
med åbne arme, både i kunstnermiljøet og i byen generelt, det 
var noget helt specielt, husker Els Cools.

I arbejdsværelset med udsigten over Ø-havet bliver der for 
alvor plads til de figurative streger, den surrealistiske stemning 
og skæve humor, der præger Els Cools’ værker.

- Jeg kan godt lide at tage en hverdagssituation, forvrænge den 
lidt og måske tilføre lidt melankoli. På den måde håber jeg, 
at beskueren bliver konfronteret med sig selv, og kan mærke 
humoren i det jeg laver, fortæller hun. 

Els Cools’ streger kan findes mange steder. Hun har blandt 
andet leveret tegninger til Landbrugsavisen hver uge i 18 år, 
lavet illustrationer til et hav af bøger, undervisningsmaterialer 
og malet et utal af finurlige malerier.

- Jeg kan godt 
lide at tage en 
hverdagssitua-
tion, forvrænge 
den lidt og må-
ske tilføre lidt 
melankoli.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Månedens kunstner 
Els Cools 
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FAKTA

Els Cools, 51 år
Illustrator, grafiker og billedkunstner
Bor i Faaborg
Har to børn på 17 og 19 år sammen  
med Oliver Streich
Se mere på elscools.dk
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- Jeg har enorm præstationsangst,  
og kan næsten ikke være i mig 
selv. 
I øjeblikket er Els Cools ved at forberede sig til en stor udstilling 
i Aalborg i oktober.
Her skal hun udstille 25 nye store og mindre billeder, hun stort 
set ikke er begyndt på.

- Jeg har enorm præstationsangst, og kan næsten ikke være i 
mig selv. Jeg stiller højere og højere krav til mig selv når jeg skal 
præstere, og bliver usikker i mit arbejde. Så tænker jeg plud-
selig, at nu går det ikke mere, i morgen er det slut, og jeg kan 
blive i tvivl om hele tilværelsen i sådan en proces.  Jeg lægger 
så meget af mig selv i det jeg laver, der er så meget på spil, at 
nogle gange tænker jeg på bare at droppe det hele, erkender 
Els Cools.

- Nogle gange går drømmen også i retning af at søge et job 
som ”havemand” og pleje parkerne og kirkegårderne i Øster-
brogade. Tænk sig at have et fysisk arbejde ude i naturen og 
kunne nyde vind og vejr hver eneste dag året rundt, smiler hun 
drømmende.

- I sidste ende er det at skabe historier på lærred og papir dog 
min drivkraft på godt og ondt.
Skulle du have lyst til at se nogle af Els Cools’ værker, så har du 
chancen i Galleri Kirk i Aalborg til efteråret eller i GaleRiget i 
Faaborg, et galleri som Els Cools driver sammen med sin mand 
Oliver Streich og fotografen Lars Skaaning.



Kom til julefrokost på 
Hotel Faaborg Fjord

Julebuffet 2017

 

kr.365,- 
pr. person med 
musik og dans

 Julebufftet

Nyd festen og check ind kl. 15.00 på et stan-
dard dobbeltværelse med morgenmad

kr. 365,- pr. person.

Lad dig overraske med køkkenchefens “natmad”

kr. 68,- pr. person.
Natmaden serveres kl. 00.30

Med overnatning

Prøv vores “fri bar inkl. øl, vand og vin”
- så kender du prisen.

kr. 365,- pr. person.

Fri bar

Natmad

Nyd eftermiddagen med “gløgg & æbleskiver”

kr. 68,- pr. person.

Gløgg & æbleskiver

Svendborgvej 175 . 5600  Faaborg . www.hotelfaaborgfjord.dk
For reservation kontakt info@hotelfaaborgfjord.dk eller tlf. 6261 1010

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

Hvide sild med bid hertil Fjordens 
karrysalat . Fjordens stegte sild med 
løg-caperssalat . Æg med rejer og may-
onnaise . Røget laksemousse i små but-
terdejsskaller . Smørristet rugbrød med 
paté rørt med cognac.

Frisk rødkålssalat med appelsin og mandler 
. Fynsk sylte med sennep og hjemmesylt-
ede rødbeder . Frisk spids- kålssalat med 
jordskokker, granatæble og pecannødder . 
Pandestegt fiskefilet med hjemmerørt re-
moulade . Sprøde tarteletter med høns i 
asparges . Sørens æbleflæsk . Ribbensteg 
med Fjordens rødkål . Juleand med æbler, 
svesker, brunede kartofler og andesovs . 
Langtidsstegt okse med ristede rodfrugter.

Lokale- og udenlandske oste . Ris a la 
mande med lun kirsebærsauce . Julekon-
fekt . Hjemmebagt brød og sprøde kiks 
samt smør og krydderfedt.

Julebuffeten serveres fra kl. 18.30



MORGENMAD I
 DET HVIDE  

PAKHUS 
Fredag, lørdag og søndag
I uge 28, 29, 30, 31 og 32

Fra kl. 9:00 – 11:00

MORGENMAD

OST OG MARMELADE
BLØDKOGT ÆG

FRUGT
TO SLAGS PÅLÆG

YOGHURT MED MÜSLI
REJESALAT

BRØD OG SMØR

PRIS PR. COV. KR. 49,-
EXCL. DRIKKELSE

Det Hvide Pakhus - Christian IX Vej 2
5600 Faaborg

Tlf. 62 61 09 00  -  www.dethvidepakhus.dk

20% RABAT
VIS ANNONCEN I BUTIKKEN* 
* Enkelte varer undtaget - Gælder fra 1. aug. - 30. aug. 2017 

Følg med på Facebook   f
 
www.BJK-jagtogridning.dk 
Tlf.: 22 15 87 89

Mandag - Fredag Kl. 10.00 - 17.30
Lørdag Kl. 10.00 – 13.00
 
Den lille butik med det store udvalg 

Markedspladsen 13 . 5600 Faaborg . 63 61 00 03 . www.bbfy.dk

TRÆN FRA 169,-
Styrketræning i helt nyt Matrixudstyr,  
Bodybike, Wattbike, Vibe-bike, Barretræning,  
Bodytoning, Funktionel styrketræning,  
Pilates, Zumba, Yoga, Salsation, Cross dance,  
Personlig træning & Mindfulness

Bella Beluga
Træn dig sund & stærk



Vesterport’s Bageri

Makronbasser

Vesterport’s Bageri

Makronbasser
15,- pr. stk.

Med blåbær eller creme

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

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
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Haastrup Friskole
SKOLEN for livet

VI HAR OGSÅ

   BØRNEHAVE &  
VUGGESTUE

Interesseret?
Kontakt skoleleder på tlf. 62 68 14 94  

eller mail: skole.leder@5662.dk

VI ER KLAR – ER I?

NATUR BEVÆGELSE MUSIK



Jacob Østerberg   •   Tlf. 50 49 35 91   •   Mail. j.haveservice@gmail.com   •   CVR. 37390593

“Hvis du selv 
har nok at lave”

DIT LOKALE OG DYGTIGE
MURERFIRMA

VORES KERNEKOMPETENCER ER BLANDT ANDET:

KvalitetService
Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen
www.boe-byg.dk - boebyg@live.com

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

•  Facaderenovering og -isolering 

•  Fugearbejde

•  Nyt tag 

•  Byggerådgivning

•  Ideudvikling

•  Alt murerarbejde i forbindelse 
 med om-,til- og nybygning 

•  Reparation og vedligeholdelse

•  Bygningsrenovering og modernisering 

•  Badeværelser og vådrum

•  Flise-og klinkearbejde



Månedens  
Ildsjæl
 

Niels Krogh
 
 
AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Der står Snarup på dåbsattesten, men 
der er ingen tvivl. Hjertet banker for  
Vester Åby og omegn.

Månedens ildsjæl står altid i forreste geled, når der skal 
tages fat.
Niels Krogh tænker egentlig ikke så meget over det, sådan 
har det nemlig altid været.

- Min far var også engageret i landbylivet, da jeg var barn, 
så det har været helt naturligt for mig at give en hånd 
med, når noget skulle løses. Her ude må vi selv gå forrest, 
hvis vi vil have tingene til at ske og fortsat eksistere som 
samfund, fortæller han om bevæggrunden for det megen 
frivillige arbejde.

Niels Krogh havde været selvstændig det meste af sit ar-
bejdsliv, da han i 2010 stoppede på arbejdsmarkedet. Her 
sagde han farvel til sit køkkencenter i Vester Åby, efter at 
have været kåret som den butik med størst kundetilfreds-
hed i hele Kvik-kæden, fire gange i streg. Når Niels Krogh 
kaster sine kræfter i noget, så gør han det 100 procent og 
med en vis portion stædighed, som han selv siger.

Det har mange nydt godt af igennem årene.

Niels Krogh var for eksempel med til at stifte det første 
lokalråd i området, da han skabte et talerør for borgerne 

i Vester Åby, Aastrup og Pejrup. En idé som mange andre 
små lokalsamfund siden har taget til sig.

Kirkerne i Vester Åby og Aastrup har også nydt godt af 
hans arbejdsiver.
I en periode på otte år fra 2004 til 2012 var han formand 
for menighedsrådet, og noget af det mere spektakulære 
Niels Krogh stod bag i sin embedsperiode, var et kistebæ-
rerlaug.

- Vi fik et påbud fra Arbejdstilsynet, der var utilfreds med 
adgangsforholdene til kirken. De forbød vores ansatte at 
hjælpe med at løfte kister ind i kirken i forbindelse med 
begravelser, og forlangte en større ombygning af kirkens 
indgangsparti, der kunne lette arbejdsgangen. Vi under-
søgte sagen, og fandt ud af, at der skulle investeres mere 
end en million kroner i projektet, husker Niels Krogh.

De penge ville han gerne bruge på noget andet, så han 
kaldte ”nogle gode mænd” sammen, og præsenterede sin 
idé om et kistebærerlaug.

- Vi var ni mænd, der er cirka 15 begravelser om året. Jeg 
foreslog, at vi delte året i mellem os, og så havde vi sparet 
en million. Det var jo egentlig ganske simpelt, fortæller 
Niels Krogh om ordningen, der i øvrigt stadig fungerer.
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Et andet projekt der gør ildsjælen stolt, er renoveringen 
af området omkring Palle Mørks fugleskulptur, der nu står, 
og tager smukt i mod ved indkørslen til Vester Åby.

- Der blev åbnet til pladsen, skulpturen blev hævet og 
vi fik lys på. Det handler om, at byen skal være pæn og 
præsentabel, folk skal tænke at området er attraktivt at 
bosætte sig i. Nu skal vi bare af med et par de ruiner, der 
ligger på hovedvejen igennem byen. Det forfald er til 
skade for os alle sammen, mener Niels Krogh.

Lige nu kæmper Niels Krogh ihærdigt for at få vingerne 
tilbage på Aastrup Mølle, som han betegner som hele 
områdets vartegn.
Vingerne knækkede i en oktoberstorm i 2013, og blev fak-
tisk repareret i 2015, men holdt kun fire måneder, inden 
en dårlig konstruktion sendte dem til jorden igen. Denne 
gang var der bare ingen forsikring til at poste en million 
i ny vinger, og firmaet bag den fejlagtige reparation gik 
konkurs.

- Vi er tre mand der har lavet en støttegruppe, og vil 
hjælpe ejerne med at skaffe pengene.
Indtil videre har vi kun mødt opbakning alle steder fra, og 
jeg er sikker på at vi lykkedes med det, lyder det selvsik-
kert fra Niels Krogh.

Du kan selv følge kampen på hjemmesiden vingerpa-
aaastrupmoelle.dk

FAKTA

Niels Krogh
69 år
Bor i Vester Åby
Gift med Tove Krogh
Har to børn og fire børnebørn
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Grill på 1. klasse
Landslagteren Faaborg

August månedens 
kødbox
4 stk. hakkebøffer med krydderkant 
4 stk. kyllingebryster 
4 stk. koteletter 
600 g whiskeysteg (tykstegsfilet)
600 g hakket oksekød, maks. 8% fedt 
600 g hakket skinkekød, maks. 8% fedt
600 g chilimarineret kæmpesteak 
1 stk. landkylling 
500 g skinkekød i strimler 
8 stk. magre spareribs 
750 g panderet 
1 stk. svinemørbrad  
1 kg pulled pork
8 stk. pølser  
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



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

RINGE
v/ Jens Storm
Ejendomsmægler, MDE
Algade 15, 5750 Ringe
ringe@home.dk
facebook.com/homeringe
Tlf. 62 62 46 46
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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



Slidgigt er ikke slid
Vågner du om morgenen med stivhed i et eller flere af  kroppens led og har du opgivet 
havearbejdet fordi du ikke kan ligge på knæ eller sløjfet den daglige tur ”rundt om Sun-
det” fordi hofte og ryg værker efter nogen tid? I så fald kan du meget vel lide af  artrose 
- også kaldet slidgigt, som er en af  de mest udbredte kroniske sygdomme i Danmark.

AF SARAH LOUISE KROMAN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP  

Hvad er artrose (slidgigt)?
At artrose i folkemunde kaldes ”slidgigt” er misvisende fordi artrose i virkeligheden er 
en kronisk ledsygdom, hvor ledbrusken som sidder forenden af enhver knogle lang-
somt nedbrydes. Der er ikke tale om et led der er blevet bøjet, strukket eller brugt for 
meget, men om en ledsygdom som påvirker hele leddet og de omgivende strukturer fx 
knogle, muskler og sener. 

Årsagen til artrose i fx hofte og knæ kan ligeså vel skyldes fx overvægt, inaktivitet, mu-
skelsvaghed, tidligere skader samt genetik, som det kan være hårdt belastende arbejde 
igennem et langt liv. Risikoen for at få artrose stiger desuden betragteligt med alderen.

Hvad kan du gøre?
Artrose i hofte og knæ er videnskabeligt velunderbygget, og basisbehandlingen består 
af sygdomsinformation, et træningsforløb hos en fagperson og et vægttab for overvæg-
tige. Over hele landet tilbydes såkaldte GLA:D-forløb til disse patienter (www.glaid.dk).

Gældende for alle typer af artrose er, at man bør holde bevægeligheden i leddet 
vedlige, da man ellers risikere at få et umedgørligt og stift led. Desuden bør man træne 
muskulaturen omkring leddet, så den støtter og styre leddet under bevægelse, hvilket 
kan reducere smerten. Man bør også bibeholder et naturligt bevægemønster, da kom-
pensatoriske løsninger (fx at halte) kan resultere i forværring af generne.

Det kan være nødvendigt i perioder at tage smertestillende medicin, som altid bør ske 
efter vejledning fra egen læge pga. risiko for bivirkninger. Slutteligt kan nævnes et hav 
af lindrende behandlingsformer og kosttilskud, som ikke er videnskabeligt velunderbyg-
get, men som måske virker på dig. 

Det er vigtigt at du placerer 
fødderne parallelle med en 
smule afstand således at 
fod-, knæ- og hofteled er i 
en lodret linje som vist. 

Kontroller tempoet så du 
ikke dumper ned i sædet 
efterfølgende og foretag 
gerne 3x10 gentagelser ad 
gangen.

Rejse-sætte-sig øvelsen er god for dig med ømme knæ eller hofter.

Referencer:

Sundhedsstyrelsen. Sygdomsbyrden i Danmark. Tilgængelig fra: URL: https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx
Sundhedsstyrelsen. Kliniske Retningslinjer for Knæartrose. Tilgængelig fra: URL: https://www.sst.dk/~/media/CD7B016D7F9C4766A1530172473FD5F2.ashx

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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Det Rigtige Faaborg LIVE 
– en fest for dig og musikken.
Nu hylder Det Rigtige Faaborg områdets musikliv, og du er inviteret.
Ved et stort arrangement fredag den 27. oktober skal den lokale musik og 
underholdning have sin egen festaften.
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Faaborg-området har så meget at spille med, når det 
kommer til musikken.

Nu prøver vi at præsentere lidt af det hele til showet 
Det Rigtige Faaborg LIVE i smukke omgivelser på Hotel 
Faaborg Fjord. Ud over musikken serverer vi også Hotel 
Faaborg Fjords store efterårsbuffet med lokale islæt.

Musikken spiller fra kl. 18 til kl. 02, og hver kunstner byder 
ind med to-tre numre inden der efter spisningen, spilles 
op til dans.

Der venter en aften, hvor du blandt andet kan møde 
berejste og berømte Helene Blum og Harald Haugaard, 
der når de er på hjemlig grund, har hjemme dybt inde i 
skoven Knagelbjerg ved Korinth.

Du får lejlighed til at genopleve legendariske Black Bat-
men, der i 1967 blev fynsmestre i pigtråd, og som sidste 
år valgte at stoppe med at optræde, men går på scenen 
denne aften.

Vi har også lokket et hold af stærke lokale revyskuespil-
lere på scenen. Carsten ”Gaardmand” Christensen, Dan 
Jørgensen og Palle Rimmer, der har været årsag til både 
grin og gråd til revyer i området, har lovet møde op som 
De Tre Tenarer. Det bliver med garanti mindeværdigt.
Programmet tæller også navne som Jan Valbak, UGL & 
FUGL, Jessica & Daniel Barber, Bjarne Herhold, Per Otto, 
Jørgen Løve, Søren Bøje, Faaborg Byorkester, Jens Lehr-
mann og mange flere. Vi er også sikre på at der støder et 
par overraskelser til.

Husorkesteret der binder hele aftenen sammen bliver 
Posten, Piloten og Pianisten, mens Det Rigtige Faaborgs 
Henrik Poulsen bliver vært på aftenens show.
Der bliver kun solgt 300 billetter til aftenen.

Billetprisen er 495 kr. for otte timers musik, under-
holdning og spisning. 

Billetsalget er netop startet hos Shell Faaborg.

På gensyn til Det Rigtige Faaborg LIVE.



HOTEL FAABORG FJORD 
FREDAG 27. OKTOBER KL. 18-02

O P L E V LY D E N A F FA A B O RG

H E L E N E B LU M & H A R A L D H AU GA A R D
B L AC K BAT M E N, U G L & F U G L, JA N VA L BA K, LØV E N 

S Ø R E N B Ø J E, H A N S EJ ST R U P, J E S S I C A O G DA N I E L BA R B E R
K L AU S T H O R M A N N, B JA R N E H E R H O L D, P E R OT TO

J E N S L E H R M A N N, FA A B O RG BYO R K E ST E R 
B O N A N Z A B ROT H E R S, M A N U P,FA A B O RG R E V Y E N R E V I VA L  

M E D B L A. C A R ST E N ”GA A R D M A N D”DA N J Ø RG E N S E N 
PA L L E R I M M E R O G M A N G E F L E R E

HUSORKESTER: POSTEN, PILOTEN OG PIANISTEN

KONFERENCIER:  HENRIK POULSEN

NYD FJORDENS STORE EFTERÅRSBUFFET  
MED LOKALE RÅVARER PÅ DENNE AFTEN SPÆKKET  

MED MUSIK OG UNDERHOLDNING 
PRIS:  495 KR 
BILLETSALG HOS SHELL FAABORG

Læs mere her: www.detrigtigefaaborg.dk

RealMæglerne Sofie Find

LIVE


