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LIND &
JAMES
Kvalitet kender
ingen grænser

Guld fra gemmerne

NYT
LOKALT
MÅNEDSMAGASIN

TOM
HALD
En heldig mand

Månedens kunstner

Randi
Egebro

Faaborg og
Fiskene

Mød direktør i Faaborg Fiskesalgsforening Mogens Hansen
og Faaborgs sidste garnfisker Simon Hammer.
DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

Faaborg Havn ca. 1910 losning af kul. Faaborg Social Demokrat

Levins produkthandel Vestergade 3 ca. 1960, Ukendt fotograf

VI ELSKER
FAABORG!
I samarbejde med Byhistorisk Arkiv dykker vi igen ned i
Faaborgs fortid.
Denne gang blandt andet med flotte billeder af gader,
stræder og pladser som du sikkert udemærket genkender.
Som altid finder du også en nutidig kontrast i et par af
Jørn Ungstrups flotte billeder.
Valeurs Skole 1916. Senere Grundskolen og igen Sundskolen

Adelgade ca. 1900, Ukendt fotograf

MTB, Outdoor Sydfyn. Foto: Jørn Ungstrup
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Trommeslager Nyborg uddeler dagens reklamer i Tårngade 1950

Faaborg Havn 1930 losning af kul. Faaborg Social Demokrat

Banegårdspladsen Ca. 1950 Taxiholdeplads til venstre. Ukendt fotograf

Pavillionen ved Voigts Minde 1891. Ukendt fotograf

Royalt besøg i Faaborg. Foto: Jørn Ungstrup

Torvet Ca. 1870. Ukendt fotograf

Vestergade mod Vesterport Ca. 1870. Ukendt fotograf
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Manhattan sofa
+ 2 Garda lænestole

Oplev et bredt sortiment i alle
prisklasser til boligens rum.
Møblér med omtanke

NU

24.999,-

SPAR 7.199,-

Stressless® Style sofabord
Pris 2.990,-

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. Pris 20.200,Sætpris 3 pers sofa + 2 lænestole. Normalpris 32.198,-

Vegas LED gulvlampe
Sort metallampe med
2 fleksible arme.
Lysstyrken er regulérbar
og lampen anbefales,
af fagfolk, til svagtseende.
Inkl. LED. H140 cm.
Normalpris 1.399,-

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. Pris 5.999,Andre farver mod tillæg.
Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,-

ZensiZone elevationsseng 6510-6610
Polstret metalbund med 39 lameller.
El-betjent hoved- og fodende.
Vendbar madras med 5-zonet pocket fjedre.
Fås i 2 hårdheder og i 3 farver.
Topmadras med 50 mm latex eller visco indlæg.
140 x 200 cm, inkl. ben til en værdi af 499,Normalpris 23.659,-

SPAR

42%

Vegas LED gulvlampe

NU

999,-

SPAR 400,-

ZensiZone elevationsseng
140 x 200 cm inkl. ben

SPAR

28%

NU
DANSK
PRODUCERET

FÅS KUN HOS
MØBLÉR

13.649,-

SPAR 10.010,-

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

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

HUSK!
Altid at tjekke
vores tilbud online
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TOM HALD - EN HELDIG MAND

15

MÅNEDENS BOLIG

16

INDEN ALT GÅR I FISK

16

24

LIND OG JAMES

34

MÅNEDENS ILDSJÆL

30

MÅNEDENS KUNSTNER

39

FAABORG ØH

Holdet bag

34

Tak for tippet.
Selv om det kun er femte udgave af magasinet ”Det Rigtige Faaborg” du har i hænderne,
og vi kun har været i æteren og på nettet lige så længe, så er I allerede blevet rigtig gode
til at tippe os om stort og småt i området, som I synes vi skal dække.
Det skal I have stor tak for.

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Jeppe Holm, Salgsansvarlig

Sarah Kroman, Radiovært

Anne Kruse, Journalist

Vi kan selvfølgelig ikke være alle steder, ikke vide alt hvad der sker, og er afhængige af
beskeder, mails og telefonopkald, der kan hjælpe os frem til historierne.
Jeg skal undskylde, at jeg par gange i den forgangne måned måske har lydt lidt skeptisk
i telefonen, da jeg blev ringet op netop med tip til gode historier. Jeg tænker, at tvivlen i
min stemme ikke var svær at spore i den anden ende, da jeg en tirsdag i starten af august
blev ringet op med beskeden om at Kronprins Frederik, Mary og deres børn, gik i Gågaden
i Faaborg med kurs mod Faaborg Museum, eller da jeg den efterfølgende dag blev ringet
op af en beboer fra Betzyslyst, der kunne fortælle at der stod en mortergranat uden for
døren. Begge historier viste sig jo at holde vand, og jeres tip gjorde det muligt for os at få
både billeder og videoer af kommende konger og bomberyddere i aktion.
Støder du også på noget du synes vi bør vide, så tøv endelig ikke med at ringe eller skrive til os.

Jørn Ungstrup, Fotograf

Ole Billum, Partner

Du finder telefonnummer og mailadresse til os lige her.
God læselyst og tak for hjælpen.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner

NR. 5 - SEPTEMBER 2017
DET RIGTIGE FAABORG
UDGIVES AF
Det Rigtige Faaborg ApS
Oplag: 7.500 stk.

ANSVARSHAVENDE
REDAKTØR
Henrik Poulsen

FOTOGRAFER
Jørn Ungstrup
Henrik Poulsen

JOURNALISTER
Anne Kruse
Henrik Poulsen

GRAFIK, LAYOUT &
DISTRUBUTION
R4 ApS

TRYK
PR Offset ApS
SALG
Jeppe Holm
Henrik Poulsen

KONTAKT
Det Rigtige Faaborg ApS
Havnegade 19
5600 Faaborg
info@detrigtigefaaborg.dk
Tlf.: 93 96 80 10
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K.

PR. ST

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

K.

PR. ST

9
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4

K.

PR. ST

LYT TIL

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

2499

PÅ DIT GAMLE ANLÆG

PRIS 399,K.

K.

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

249

PR. ST

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

1299

SERVICE & TRYGHED

Østergade
∙ 5600 og
Fåborg
Læs
mere på
expert.dk
punkt1.dk
SERVICE
&39
TRYGHED
Læs
Tlf.:
62 mere
61 21på
48 expert.dk og punkt1.dk
A-skilt_70x100_U49.indd 4

01/12/16 17.36

A-skilt_70x100_U49.indd 4

01/12/16 17.36

ER SKADEN SKET?
Så kan du frit vælge selv

1. Anmeld skaden til dit forsikringsselskab

Kontakt dit forsikringsselskab og anmeld skaden. DET ER DIG DER BESTEMMER, der er nemlig frit værkstedsvalg.
Forsikringsselskabet vil måske anvise dig til et værksted, men hvis du hellere vil til et andet værksted, er det din beslutning.

2. Få skaden besigtiget

Næste step er at få bilen hen til værkstedet. Hvis bilen ikke selv kan køre, skal den bugseres. Når din bil kommer hen til
værkstedet, besigtiger vi skaden. Dvs. vi bruger 10-15 minutter på at kigge bilen igennem og tage billeder, som vi sender til
forsikringsselskabet. Når det er gjort, booker vi tid til reparationen.

3. Kør i gratis lånebil, mens skaden repareres

Ved forsikringsskader får du altid en gratis lånebil i reparationsperioden. Så mens vi reparerer skaden og tager os af alt
papirarbejdet med forsikringsselskabet, kan du fortsætte din hverdag i lånebilen.

4. Hent din nyvaskede bil

Når vi har repareret bilen, støvsuger og vasker vi den. Og så har du din bil igen.
Det er aldrig sjovt at komme ud for en skade. Men som du kan se i guiden, kan vi hjælpe med det meste, så det er knap så
uoverskueligt, når uheldet er ude.

Volkswagen Service Faaborg V/ Brian Holm • L. Frandsensvej 8 • 5600 Faaborg • 62 61 70 69 • www.vw-faaborg.dk

Som tak for at du vælger vores værksted, næste gang uheldet skulle være ude.
Giver vi dig et gavekort på 500,- til Volkswagen Service Faaborg. Gælder alle bilmærker!

Gavekort

500 KR
GÆLDER ALLE BILMÆRKER!

Klip gavekortet ud
og gem det, hvis uheldet skulle ske

Gavekortet er gyldigt med
stempel og underskrift
Max 1 gavekort pr. skadesag

K A M P A G N E - S P A R 6 0 0,-

495,-

495,-

595,-

Spar 600,-

595,-

Spar 600,-

Spar 600,-

Spar 600,-

KAMPAGNEN KAN KØBES FRA D. 11. SEPTEMBER

STØT KAMPEN MOD CANCER
KØB ET CHRISTINA ARMBÅND
Christina Watches / www.christinawatches.dk

Banner.indd 1

FODTERAPEUT
IB INGILDSEN

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

12/08/13 19.56

TØJTØSEN
KOM IND OG SE ALLE
DE NYE EFTERÅRSVARER FRA

Ligtorne / Vorter • Tilskud til bl.a. Diabetes

ZHENZI • ZOEY
MADE BY ANDERSEN
ONEMORE • NO SECRET

Ude-/ Hjemmebehandlinger

� ALT I STR. 34 - 58 �

Fodbehandling • Indlæg / Aflastning • Nedgroede negle

HUSK LUKKET MANDAG & TIRSDAG
VI SES HOS TØJTØSEN
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

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

ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

En heldig mand
For 13 år siden stoppede Tom Hald som fastansat maskinmester i rederibranchen.
Med sig havde han en plan om at begynde selv. Resultatet blev rederiet Blue Star
Line A/S på Faaborg Havn, der i dag tæller otte offshore skibe og 150 ansatte. Mød
manden der stadig er vild med at besøge nye skibe, er træt af klager, og som nyder
at komme tidligt hjem til kæresten Charlotte Hansen og deres totalrenoverede hus i
Svanninge Bakker på 847 m2. .
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

”Baronessens Minde” står der ved indgangen til den
store rødstensvilla, der mest af alt minder om en mindre
herregård med tårn, så mange vinduer at jeg opgiver at
tælle, og en havestue der snildt kunne rumme en treværelses lejlighed. En slags engelsk landvilla fra 1921,
der blandt andet har huset et rekonvalescenthjem for
sygeplejersker, et bed & breakfast men som i dag byder
indenfor til tykke, specialdesignede gulvtæpper i næsten
alle rum, hall med lysekrone, et kunstfærdigt snedkereret
bibliotek og bar, en gæstefløj og ikke mindst imponerende mange kvadratmeter. I knap et år har boligen været
ramme om 58-årige Tom Hald og kæresten Charlotte
Waltersdorphs private liv. Inden de gjorde det særlige
hus på Odensevej til deres havde håndværkere været i
gang, i godt et år, med at vælte et utal af mure, for at gøre
mange små, mørke rum til intent mindre end en storslået
oplevelse. Indretningen er Charlotte Waltersdorphs værk
og alle ting og møbler er en blanding af nyt og gammelt,
nøje udvalgt og fundet i både genbrugsbutikker og på
auktionshjemmesider.
I det sorte og hvide køkken, med væghængt biopejs, bydes på maskine-brygget cafe latte og en uhøjtidelig stemning. Min nysgerrighed går først og fremmest på, hvordan
det lykkedes Tom Hald at gå fra et lillebitte kontor, på
størrelse med hans nuværende køkkenbord, med kun sig
selv og et enkelt skib til i dag, 13 år senere, at have syv
skibe mere i porteføljen, 150 ansatte, store millionoverskud og et kæmpe reservedelslager og kontor i en 8500
m2 bygning i Faaborgs erhvervskvarter.
- Jeg har været heldig, at finde det rigtige arbejde og de
rigtige skibe. Og været heldig med at få dem chartret
ud. Da jeg købte det første skib var dansk fiskeri i bund,
og der lå mange store fiskeskibe som ikke blev brugt
mere. Så jeg købte en tidligere fisketrawler fra Færøerne
som blev til Blue Castor. Det var meningen, at den skulle
sættes ind til at hjælpe staten med en eventuel olieforurening. Det blev så aldrig til noget, fordi de troede at jeg
var ude på at overtage statens opgave med at rense olie,
fordi jeg kunne gøre det billigere. Selvom det ikke var min
10

hensigt, fik jeg ikke opgaven. Kort tid efter fik jeg kontakt
til det fransk-engelske kabelselskab Alcatel, og fik et års
charter til skibet med at lave forberedelse til kabellægning
i Middelhavet og Persergolfen. Med den opgave tjente jeg
penge nok til at købe et skib mere, og derfra er det bare
gået fremad og skibene er blevet større og større, fortæller Tom Hald der også stikker fremtidsretningen ud, i en
tid hvor oliekrisen stadig hærger og betyder, at Blue Star
Lines primære opgave med at servicerer og sejle forsyninger ud til boreplatforme fylder mindre. I stedet har
opgaver for vindmølleparker fået vind i sejlene. Desuden
har virksomhedens bestyrelse lagt en strategiplan der
byder på nye projekter.
- Vi er ved at få bygget noget nyt udstyr ved stål – og jernvirksomheden Kami i Faaborg, der skal kunne pløje kabler
dybere ned og fjerne sten på havbunden. For opgaven for
Alcatel har vi stadigvæk. Vi har også ansat en salesmanager, som skal være med til at udvikle de nye projekter. Vi
kommer til at satse meget mere på geotekniske projekter,
for så er vi ikke så sårbare.
Alt på lager
For tre år siden købte Blue Star Line A/S Fionas tidligere
tapetfabrik på Markedspladsen, som i dag er indrettet
med alle tænkelige reservedele til de store skibe.
- Alt hvad skibene bruger af reservedele og helt ned til
køkkenruller, kaffe og møtrikker, har vi i vores lagerbygning. For så er vi sikre på at have det liggende når skibene
har brug for det. I dag er der jo ingen der producerer
reservedele til lager, kun til ordre. Det vil sige, at hvis du
mangler en reservedel til en hovedmotor, for at den kan
køre, så går der otte uger fra du har bestilt den, til du får
den. Så længe kan vi jo ikke have et skib liggende stille.
Ordene falder hurtigt. Ikke længe efter bliver vi afbrudt af
Tom Halds mobiltelefon. Det viser sig, at være havnefogeden fra Faaborg Havn, der ringer for at meddele en klage
over støj fra en af Blue Star Lines skibe.

”Det eneste jeg beder om,
er at være i fred.”

Træt af klager
- Jeg har lige fået en klage over, at en af mine skibe ryger
for meget, da det startede op. Og der har været mange
klager igennem tiden. Vi overholder de restriktioner som
vi skal. Men nogle glemmer, at når man bor på en havn,
som også er en erhvervshavn, så vil der være larm. Det
er jo et aktiv for Faaborg, at virksomheden er her, for vi
benytter mange lokale leverandører. De er glade for, når
der kommer et skib ind og kan sende 10 mand herned
og arbejde. Jeg skal ikke have særregler. Det eneste jeg
beder om, er at være i fred.

var et forbillede for lille Tom, tog tit sønnen med på værftet, så han med en alt for stor sikkerhedshjelm på, kunne
dreje nakken af led over de kæmpemæssige fartøjer.

Håber du på at virksomheden bliver i Faaborg?

- Jeg har ikke fortand på ret meget andet end skibe. Jeg er
vild med skibe, og er stadig fascineret af at komme ombord på et skib, som jeg aldrig har set før. Se motoren og
broen. Jeg er vild med teknikken, og er nok det, som man
kalder en teknik-freak.

- I dag da jeg fik den opringning, var jeg tæt på, at gå ind
til tastaturet og skrive en pressemeddelelse om, at Blue
Star Line A/S regner med at fjerne sine aktiviteter fra
Faaborg. Kommunen har lovet fra starten af, at her måtte
vi være. Det irriterer mig virkelig.
Tom Hald beklager roligt, hvis han lyder som en sur og bitter mand. Og vi kommer hurtigt videre til hvordan fascinationen for skibe og drømmen om at kunne håndtere store
motorer begyndte.
Dreng i Munkebo
Som dreng voksede Tom Hald op i Munkebo, byen der
voksede i takt med at Lindøværftet blev til. Hans far, som
12

- Engang startede de en motor op i tre etager. Så fik jeg
stukket vat i ørerne. Der tænkte jeg, at det skal jeg bare
have lov til selv at gøre en dag. At blive maskinmester lå
derfor lige til højrebenet. Hele vejen igennem min skoletid glemte jeg aldrig den drøm.
Fascinationen af skibe sidder stadig fast i Tom Hald, og
stopper nok aldrig.

Havet ruller vist i blodet på Tom Hald, sammen med kærligheden til Charlotte. Begge har de en plan om at blive
boende i Baronessens Minde til evig tid. Men kommer en
rederiejer ikke til at savne udsigten til havet fra sin egen
bolig?
- Nej, jeg har set vand nok. Jeg vil meget hellere kigge på
det grønne end ud over vandet. De høje træer og dyrelivet, der er her omkring, giver mig ro.

Deler du
vores værdier?

Leif og Bodil Pedersen
Medejere af Lokal Forsikring siden 2012
”Det gode ved Lokal
Forsikring er, at vi kan
køre op og snakke
med dem på kontoret
– ansigt til ansigt”

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.

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

SKO/TORP

Alpeløbet 2017
Søndag den 17. september

®
2500,-

til det største
hold

ALPELØB NR. 46

22. SEPTEMBER 2017 Kl. 20.00

Alpeløbet - motionsløbet for hele familien.
Kontante lodtrækningspræmier fra

HELIOS TEATRET, FAABORG

De bragede ind på den danske musikscene i 1990 hvor de udgav
albummet “On A Long Lonely Night”. Pladen røg over disken i
200.000 eksemplarer og blev det bedst sælgende debutalbum
i Danmark.
17 udsolgte koncerter i foråret. Du kan nå det endnu!

BILLETPRIS: 295 kr. / Bestil på www.mkfaaborg.dk

MU S I K & K U LTU R

FA A B O RG

Kom og få en dejlig dag sammen med din familie. Vi tilbyder igen i år mulighed for
grillhygge efter løbet, hvor der vil blive mulighed for at købe pølser og brød samt drikkevarer.

Startsted:

Starttider:
♦
♦
♦
♦
♦

opvarming:
deltagere på 21,0 km ruten:
deltagere på 10,3 km ruten:
deltagere på 5,8 km ruten:
deltagere på 3 km ruten:

kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 11.15
kl. 11.20
kl. 11.25

Tilmeldingsgebyr t.o.m 12. september:
Halvmarathon
10,3 + 5,8 + 3 km
Børnerabat

175 kr. + onlinegebyr 10,00 kr.
125 kr. + onlinegebyr 10,00 kr.
75 kr. + onlinegebyr 10,00 kr.

Klubhuset, Odensevej 150, Svanninge BjergeNaturlegepladsen Faaborg.

Omklædning og Forplejning:
Der er omklædningsfaciliteter incl. bad til damer
og herrer i klubhuset. Yderligere toiletbygning
overfor klubhuset. Vand ved mål på 21,1 km og
10,3 km ruten yderligere midtvejs.

Præmier:

www.my4.raceresult.com (Alpeløbet)

Der er præmier til de bedste i hver klasse.
Lodtrækningspræmier.
Pokal og kr. 2500,- fra
til det største hold.

Eftertilmelding:

Se yderligere information på:

op til 15 år (født 2002 eller senere)

Tilmelding:

Kan foretages på løbsdagen ved Klubhuset,
fra kl. 9.00 indtil senest halv time før start.
Mod ekstra gebyr 50 kr. Kom i god tid.

Sponsor:

www.fsm-faaborg.dk
Annette Møller Dall
e-mail: mollerdall@faaborgvest.dk

Sydbank
Faaborg
får ny
filialchef.

Martin Birkholm avancerer i Sydbank og
erstattes af Morten Kunøe Smidt.

og kransekage for hele byen.

Der blev flaget over alt i byen, da Martin Birkholm tiltrådte som filialchef i Sydbank i Faaborg den 6. juni 2012.
Årsagen var dog ikke, at den lokale bank havde fået ny lokal styrmand, men at Dronning Margrethe og Prins Henrik
netop den dag gæstede byen.
Smilene var dog også store i banken på Torvet, da Birkholm satte sig i stolen, med en ambition om at gøre
Sydbank meget mere synlig i lokalområdet.
Martin Birkholm kom til Faaborg efter seks år som leder af
filialen i Haarby, og fik ansvaret for begge afdelinger, indtil
filialen i Haarby lukkede halvandet år senere.
- Mit ønske var at skabe nærvær og flere relationer til
vores kunder, ja, simpelthen åbne dørene noget mere til
vores bank. Jeg ville være synlig i vores område og samtidig være med til at støtte op om flere lokale initiativer,
fortæller Martin Birkholm.
Ambitionen om at tilgodese lokale foreninger og aktiviteter har mange nydt godt af igennem årene.
Sydbank Faaborg har blandt andet støttet Vægterne, Børneteatret Oscar i Horne, Faaborg Golfklub, Toftegårdens
Børnehave, ligesom banken var aktiv partner på ”Hele Byens Bryllup”, hvor de ansatte i banken, serverede bobler
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Den åbne stil og ønsket om vækst for afdelingen fortsætter med Morten Kunøe Smidt, der har overtaget Martin
Birkholms stilling.
- Der er ingen tvivl om, at Martin har gjort mange ting
rigtig, som jeg vil fortsætte med at gøre. Jeg vil være
meget synlig i byen og i forskellige lokale netværk, og så
har jeg et klart mål om, at vi i Sydbank skal have Faaborgs
mest tilfredse kunder. Jeg er konkurrencemenneske, og
er klar til at kæmpe for at få flere kunder til banken, siger
Morten Kunøe Smidt.
Den nye mand i banken er 30 år gammel, lever sammen
med Diana og børnene Nicoline og Emma.
De bor i Odense, og har sommerhus på Langeland.
Han kender dog Faaborg ganske udemærket, da han i fem
år har været rådgiver i Jyske Banks afdeling i byen.
- Jeg ser frem til at lære Faaborgenserne endnu bedre at
kende, og glæder mig også til at invitere dem indenfor her
hos os. Jeg har jo også et stærkt team på fem rådgivere
i ryggen, og jeg er sikker på, at vi nok skal skabe gode
resultater sammen.
Martin Birkholm startede den 21. august i sit nye job i
Sydbank X’et i Odense.
Her skal han være afdelingsleder i privatafdelingen.

- Annonce -

MÅNEDENS BOLIG
Nydamsvej 13, 5672 Broby

Åbent hus søndag
den 10/9 kl. 12-14
Nu sælges en af Sydfyns perler.
Tyve minutter fra Faaborg finder du månedens bolig.
Allerede fra gårdspladsen præsenterer denne ejendom sig eventyrligt med en vandskuret lys facade, sprodsede vinduer og
sort tegltag. Alle 240m2 bolig omgivet af grønne, åbne marker og skov på Nydamsvej i Broby.
På den 7000m2 store grund finder du også to garager, et stort værksted, hestebokse, en isoleret hal og en virkelig velplejet
have.
Ejendommen blev gennemgribende renoveret i 1997, og er siden da blevet løbende vedligeholdt og moderniseret. De løbende opdateringer ses overalt, også inden døre, hvor boligen lokker lys og indbydende fra start til slut.
Huset har et dejligt køkken/alrum og flere store stuer med udgang til et sydvendt terrasseområde, hvor du kan nyde den
vidunderlige udsigt til haven.
Det rummelige køkken med lyst klinkegulv med gulvvarme og alt i hårde hvidevarer er placeret midt i huset, der også har to
badeværelser - et stort med spa og opmuret brusekabine og gæstebadeværelse med toilet og brusekabine.
Førstesalen byder på en skøn naturudsigt, en soveafdeling med fire værelser, et depotrum og et par ekstra værelser med
panoramaudsigt.

Månedens bolig

Type: Villa
Beliggenhed: Nydamsvej 13, 5672 Broby
Størrelse: 240m2
Grudareal: 7.000m2
Pris: 2.975.000
Mægler: MinBolighandel, Lars Tribler

De tre garager/lokaler med el-porte fremtræder i samme nydelige stil
og inkluderer et fyrrum med pillefyr og indvendig silo fra 2010. Du
kan også se frem til at blive selvforsynende med el, da ejendommen
har solcelleanlæg, underlagt den gamle attraktive ordning. Du får
også egen staldafdeling med hestebåse og saddelrum med gulvvarme.
Med til ejendommen følger også en 153 m² stor afdeling, der for
eksempel kan bruges til et fitnessrum, et atelier, et yogarum eller
lignende.
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Inden alt går i fisk
En normal dag begynder ved 4-tiden om morgenen for Mogens Hansen. Her møder han ind på den del af Faaborg Havn, der stadig fungerer som arbejdsplads..
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Med et stort skærebræt, plastikforklæde og velslebne
knive begynder han og en ansat at skære og pakke fangsten fra den lille håndfuld af lokale fiskere, og lidt flere
udefra der, aftenen i forvejen, har afleveret deres fangst
af primært torsk og fladfisk. Sådan har det været i 30 år,
siden Mogens Hansen søgte og fik stillingen som direktør
for Faaborg Fiskesalgsforening. Inden da, var dagligdagen
natarbejde på det nu lukkede slagteri i byen. Alligevel har
meget ændret sig, fortæller Mogens Hansen, da vi mødes
til en kop sort kaffe i kontoret på 1. sal hvor hans kone
Hanne sidder med det daglige papirarbejde.
- Da jeg startede her i 1986 lå vi på en omsætning på
omkring 10 mio. kroner. Så voksede vi frem til 1990, hvor
vi var oppe og runde de 30 mio. kroner. Derfra er det gået
stille og roligt ned igen til en 13-15 mio. kroner om året.
Årsagen er alle de afgifter der skal betales og så torskegenopretningsplanen der, de sidste tre år, har betydet at
ministeriet har lukket os ned midt i vores højsæson, som
er i januar, februar og marts. Næste år taler de om, at
lukke os ned allerede i januar, og så har vi kun 14 dage at
fiske i, fortæller 64-årige Mogens Hansen der ærgrer sig
over, at Fiskeristyrelsen bliver ved med at file i torskekvoten og afkræve fiskerne op til 20 procent i diverse afgifter,
inden de kan få deres penge. Løsningen på de færre fisk
i Faaborg Havn der, alligevel, løber op i fire-fem tons på
en god dag i højsæsonen, har de sidste fire år været at
sælge til restauranter om sommeren og ikke udelukkende
til filetfabrikker og fiskeauktioner, der er de største kunder
om vinteren. Hovedsageligt til de lokale restauranter, men
også tit til restauranter i Odense. Når alle fisk er skåret og
pakket bruger Mogens Hansen også meget tid på at tale i
telefon med de tilknyttede fiskere, for at høre, hvor meget
fisk de har til den kommende dag som restauranterne er
ivrige efter at få. Derefter rengøring og så papirarbejde i
form af fakturaer og detaljeret indberetning til Fiskeristyrelsen.
- Jeg siger gerne til Hanne, at vi skal slutte kl. 12.00, men
den bliver altid cirka to, inden vi kommer hjem og spiser
frokost.
Mogens Hansens hænder er brede og stærke. Arbejds16

hænder der har sørget for, at hjulene har drejet rundt,
for de lokale fiskere og dem der kommer fra blandt andet
Brunshuse og Ærø. Fremtiden ser han kun lyst på, hvis
Fiskeristyrelsen skruer op for fiskemulighederne.
- Hvis vi skal bestå i fremtiden, er det vigtig at der kommer
flere fiskere, og at det bliver tilladt at fiske noget mere
her, så at fiskerne kan blive her i 4-5 måneder i stedet for
kun i halvanden, som det er nu. Jeg er også bange for, at
hvis jeg stopper, så er der ikke noget der hedder Faaborg
Fiskesalgsforening mere, så bliver der bare lodset fisk af,
og så kommer der en lastbil og kører dem på auktion.
Inden det forudsete fremtidsscenarie folder sig ud,
bliver Mogens Hansen ved med at stå tidligt op i nogle år
endnu. I mens kan vi andre sove længere end ham og forhåbentlig sætte endnu mere pris på de lokalt-fangede fisk.

Som at sove i
en vaskemaskine
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
Simon Hammer er den sidste garnfisker med base i
Faaborg. Siden har var 18 år, har lange ture alene til havs
været hverdag. Om foråret og sommeren sejler han nordvest
ud for Thyborøn og fanger ”alt mulig mærkeligt” mens han om
vinteren fanger skrubber, rødspætter, torsk og pighvar ud for
Faaborg, som også er byen, hvor livet leves med kone og barn.
Særligt når blæsevejr sætter ind og forhindrer ham i at tage af
sted. Sådan en dag er det, da jeg møder ham i et træskur på
Vestkajen ved Faaborg Havn. På gulvet ligger bunker af orangefarvet garn og ved et lille bord sidder Simon Hammer tæt på
en snurrende symaskine.
- Jeg sidder og syr nye garn, for når det er blæsevejr, får jeg
tiden til at gå fornuftigt. Jeg kan gøre det i blinde, for når man
er vant til det, så kører det bare derudaf, fortæller 38-årige
Simon Hammer, der valgte branchen på grund af det frie liv og
de hurtige lommepenge. Indimellem overvejer han alligevel
at gøre, som mange andre fiskere gjorde i begyndelsen af
nullerne, hvor de solgte deres skibe og tilhørende fiskekvoter
for så store beløb, at de kunne gå tidligt på pension, men til
gengæld skulle betale dyrt for at komme tilbage til havet igen,
hvis de fortrød.
- Jeg blev ikke fristet af at sælge min kvote dengang, for jeg
mente, at der var en fremtid i fiskeriet. Og det har været godt,
men også noget skidt da vi fik finanskrisen. Men nu er prisen
på fisk på vej opad igen. Nogle gange kan jeg godt blive fristet
af tanken om, at have et arbejdsliv på land, for ens kvote er
jo blevet meget værd. Men jeg frygter at komme til at savne
havet. For hvis man først har solgt, kommer man ikke ind igen.
Når Simon Hammer fisker fra Faaborg står han op klokken fire
om morgenen og kører ned på havnen og henter garn. Sejler
ud til fiskepladsen, hvor han er ved 6- tiden og hiver garn op
indtil klokken er omkring tre om eftermiddagen. Piller fiskene
af garnene og renser dem. Undervejs er der knap nok tid til
madpakken, inden han er færdig, og kan sejle hjemad henad
klokken 17 med en fangst på mellem 500 og 1000 kg.
- Man arbejder hele tiden, og det er stående taffel, når jeg skal
have frokost.
Hvordan er de gode dage?
- Det er de dage hvor jeg fanger mange fisk, og fanger mere
end kollegerne.

Bliver du aldrig ensom?
- Jeg synes, at det er dejligt at være ude. Og alene er man jo
alligevel ikke, for jeg har kolleger som jeg kan snakke med over
VHF-radio eller telefon. I dag er fiskeriet blevet en forpligtelse.
Det er selvfølgelig også sjovt somme tider, men der er dælme
også mange sure timer, når der er tang i garnet for eksempel.
I sommerperioden når Simon Hammer er i Nordsøen ud for
Thyborøn, sejler han op til syv timer inden han når fiskepladsen. Den lange sejltur gør, at han indimellem er på havet i to
dag og derfor overnatter i sit skibs lille lukaf.
- Det er som at sove i en vaskemaskine. Der er ikke nogen, der
kan forestille sig, hvor meget det gynger derude. Men hvis jeg
er træt nok, kan jeg godt sove en tre, fire timer ad gangen.

Fremtiden i Faaborg
Selvom Simon Hammer er den sidste faste garnfisker i Faaborg, er der stadig et par trawlfiskere og andet arbejdende
folk på Vestkajen. Om fremtiden tager de sidste fiskere med
sig, afhænger både af Fiskeristyrelsens regler om hvornår de
må fiske, og om Faaborg stadig værdsætter at have en erhvervshavn. De sidste par år har en torskegenopretningsplan
skruet knappen den forkerte vej, så højsæsonen i Faaborg blev
skåret voldsomt ned. Men måske sætter fiskene selv en stopper for fiskeriet, for Simon Hammer oplever, at han bliver nød
til at sejle længere og længere ud, når der skal sættes garn.
- Det er som om, at fiskene forsvinder herfra. Det er ikke fordi
de bliver fisket, men nok på grund af forurening. Efter den
store brand i Fredericia sidste år (Branden i Dan Gødnings
tank, Red.) lader det til, at der er sket noget med vandet. At
fiskene simpelthen ikke gider at være her mere. Jeg skal længere og længere syd på, for at fange. Jo tættere jeg kommer
mod Fredericia, jo værre bliver det.
Da jeg tager afsted fra træskuret, syr Simon Hammer lidt flere
garn, inden han skal hjem og bruge blæsevejrsdagen på at
lave pandekager sammen med sin 3-årige datter. I morgen går
turen til Thyborøn og Nordsøen igen.
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STORT UDVALG AF DEN

NYE OPEL INSIGNIA
TIL HURTIG LEVERING

PRIVATLEASING
BILLIG VEJ TIL LUKSUS

UDBETALING: 9.995 KR.
MÅNEDLIG YDELSE: 3.695 KR.
INKL. SERVICE

FRA KUN

320.000 KR.
SAMME PRIS FOR
GRAND SPORT EL.
STATIONCAR

Autoriseret budgetservice på alle
bilmærker og modeller fra KUN 995 kr.

Opel Karl
Fra 79.990,-

Opel Corsa
Fra 118.500,-

Opel Astra 5drs.
Fra 198.000,-

Faaborg Bil-Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 90 60
www.faaborg-bilcenter.dk · salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30 samt søndag kl. 13-16
* Plus levering 3.880 kr. Bilen er vist med ekstra udstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

Opel Mokka
Fra 206.000,-

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

Så er vores 4 friske havefyre klar!
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- din genvej til at blive set

• Autodeko
• Facadeskilte
• Print og Folie
• Byggepladeskilte
• Pyloner, Bannere, Flag & Roll’ups
www.faaborgskilte.dk - Tlf. 40 93 97 00

Vestergade 24, 5600 Faaborg

Ønsker man at bo centralt med masser af plads samt mulighed for at gå ud i privat have, så er
Vestergade 24 i Faaborg et rigtig godt bud. Den attraktive ejendom ligger i centrum af handelsbyen Faaborg, lige ved byporten Vesterport. Fra Vestergade 24 er der gåafstand til stort set alt.
Der er få minutters gang til både havn, sø, skole og gågade med masser af indkøbsmuligheder.

Pris 1.575.000
Udbetaling 80.000
Brutto 7.159
Netto 5.912
Areal 221 m2

Grund 296 m2
Værelser 8
Energimærke D
Ejerudgift/md. 1.679

Ternevej 4, Dyreborg.
Nydeligt istandsat sommerhus med stor
dejlig udestue, skøn udsigt over Ø-havet
beliggende kun ca. 200 meter til dejlig badestrand, og nær naturområdet Knold. Kun
5 min derfra ligger Dyreborg med hyggeligt
havnemiljø og indkøb.

Stubbedam 8, 5600 Faaborg
Bindingsværksejendommen
med stråtag er opført i 1746
som bolig til staldmesteren
på herregården Østrupgaard.
Derfor er den ophøjet på syltsten. Der findes en stamtavle
over alle husets beboere
siden 1746.

Pris 1.275.000
Udbetaling 65.000
Brutto 5.973
Netto 4.896
Areal 81 m2
Grund 648 m2
Værelser 4
Ejerudgift/md. 1.012

Stubbedam 8 ligger i et skønt
naturområde i Faaborgs
attraktive opland, tæt på den
levende landsby Haastrup
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Mobil: 71 780 655
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Salg & vurdering
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Lars Tribler
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tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

og med otte kilometer til
handelsbyen Faaborg.
Pris 2.245.000
Udbetaling 115.000
Brutto 10.167
Netto 8.398
Areal 240 m2
Grund 13.198 m2
Værelser 6
Energimærke D
Ejerudgift/md. 3.146

KompletSyn

0kr

Kun hos
Louis Nielsen

Synstest med sundhedstjek
Nu endnu bedre og lige nu helt gratis

Fåborg
Torvegade 25C
Tlf. 9632 5058

Bestil synstest på louisnielsen.dk
Alle vores medarbejdere er specialuddannede til at udføre KompletSyn undersøgelserne. Derudover arbejder Louis Nielsen sammen med Mølholm Forsikring og kan trække på ekspertise og erfaring fra special- og øjenlæger i
Mølholm Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Optikeren stiller ingen diagnose og i tilfælde af, at optikeren ser noget, som vurderes at være unormalt, vil optikeren henvise til at søge alment praktiserende læge eller
øjenlæge. Alle elementer af KompletSyn er inkluderet, såfremt de er tilgængelige og optikeren vurderer, at der er behov for undersøgelsen. Gratis KompletSyn gælder til 24. september 2017. Normalpris 195 kr. ©2017
Specsavers.

Kvalitet kender
ingen grænser
Nogle gange er Faaborg som en uendelig julekalender, hvor der bliver ved med
at være en låge, som gemmer på en overraskelse. Den følelse har jeg, da jeg
træder ind hos smykkefirmaet Lind and James på hjørnet af den
brostensbelagte Holkegade.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Afdæmpet, indisk-inspireret lounge musik fylder rummene i det gamle hus, der tidligere husede en bogbinder.
Enkelthed præger stemningen. Få smukke møbler, spejle
og så selvfølgelig smykkerne, der tager sig ud enten i
glasmontre eller frit tilgængelige, linet op som kunstgenstande der kan afprøves og smelte sammen med kroppen
for et øjeblik. Indehaverne og smykkedesignerne 37-årige
Stina Lind og ægtemanden 44-årige Kevin James sidder
roligt i samme rum og arbejder hver dag med håndværket. Fremstiller deres eget design i ædelmetaller, hvor
elegance, skulpturelle former og et råt udtryk går op i en
højere enhed. Begge er de uddannet fra en formgiver-designuddannelse på et universitet i London for 10 år siden,
hvor de også mødte hinanden for første gang. Men hvorfor overhovedet smykker? Spørger jeg Stina Lind og Kevin
James om, da vi sidder i et lille hjørnekontor med udsigt
til de små, karakteristiske, gule huse med tilhørende
rosenbuske der, som en magnet, altid trækker turisterne
ned af den smalle, kurvede vej.
- Smykker er ikke bare pynt og dekoration, for det har
aldrig sagt mig så meget. Smykker kan understrege en
personlighed. Det handler ikke kun om, hvordan man
kommer til at se ud, når man tager et bestemt smykke på.
Det er også en fascination af et formsprog. At man kommer til at bære små skulpturer, der samtidig kan blive en
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forlængelse af en selv, fortæller Stina Lind der selv bærer
gyldne, geometrisk balancerede øreringe og brede fingerringe uden sten, hvor hver en detalje er udtænkt af hende
selv og Kevin. For, som hun understreger, skaber hun kun
smykker, som hun selv vil gå med.
- Vi er altid selv udgangspunktet, når vi vurderer om et
design fungerer visuelt med kroppen.
Vi oplever indimellem, at nye kunder lige skal se os an,
finde ud af hvor vores stil placerer sig. Nye kunder kan
også være lidt tøvende, inden de går ind i vores showroom, da vi ikke har butiksvinduer ud til gaden.
En anden typisk oplevelse er, når førstegangskunder kommer ind i butikken og undrer sig over, at parret har etableret sig i Faaborg. Australieren Kevin James, der har boet i
London i 13 år og arbejdet med smykker i Indien uddyber;
- Vi kigger ud i verden, men arbejder her i en lille provins.
Det er en stor kontrast og en lille smule overraskende for
nogle kunder, der tænker hvorfor er I ikke i København?
De kunder som bliver meget begejstrede tænker måske,
at vi ikke bliver set nok.

De undrende kunder kan hurtig blive beroliget, for via et
intensivt og professionelt salgsarbejde på særligt Instagram, er det lykkes at få forhandlere i blandt andet Los
Angeles og salg via en webshop i Californien. Desuden bestiller mange private internationale kunder via butikkens
egen hjemmeside. At bo i en lille by og samtidig være i
stand til at tiltrække sig international opmærksomhed
kræver et særligt benarbejde, forklarer Stina Lind.
- Det har været en udfordring at starte virksomheden op
her i Faaborg. Man kan ikke bare sagtens slå sig ned i Faaborg, for man er ikke særlig synlig. Det kræver et rigtigt
stort overskud til, hele tiden, at gøre sig synlig. For det er
svært at støde på en hjemmeside tilfældigt. Selvom du ser
noget smukt på en hjemmeside er det ikke nok. Særligt
ikke med en dyr ting, som man i virkeligheden helst vil
stå foran et spejl og prøve. Vi har en strategi for, hvad der
virker på Instagram. For eksempel lægger jeg videoer på,
hvor jeg bruger mig selv som model, så man blandt andet
kan se smykkets størrelse og hvordan det sidder.
At parret trodsede udfordringen med at kombinere
Faaborg med både en lokal og international kundekreds,
har vist sig at være en succes, for parret har ingen planer
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om at skulle væk fra deres private byhus i en af de andre
gamle gader i Faaborg, hvor de har boet siden 2009, efter
at Holland, London og Odense, af forskellige årsager, blev
valgt fra.
- Da vi lige var flyttet til Faaborg, gik der lidt tid, inden
det gik op for mig, hvad vi havde fået. Nu har jeg fået øje
på alle kvaliteterne. Vi er helt utrolig glade for at bo her
både socialt og arbejdsmæssigt. Vi flytter ikke, men det
kunne godt blive aktuelt, at vi, nogle måneder om året,
flyttede til udlandet, for at blive inspireret designmæssigt og bygge en ny kollektion op. Måske i et samarbejde
med lokale guldsmede i Jaipur i Indien, som vi begge to er
meget glade for, siger Stina Lind, der også når at fortælle
at de, forhåbentlig på et tidspunkt, kan præsentere en ren
herresmykkekollektion, at en kommende butik i Brandts
i Odense skal til at forhandle deres smykker, og at fremtiden også byder på pop-up shops i større byer. Desuden
begynder de inden længe at integrere diamanter i deres
design med garanti for, at udtrykket hverken bliver for
gammeldags eller pyntet.

ET VIGTIGT SKRIDT
Fra viden til handling... Her får du hjælp og støtte indtil du
opnår bevægelsesfrihed, således at du kan bevare et aktivt liv.
Fodklinikken henvender sig til alle! Også til de, der ønsker
smukke fødder.

www.faaborg-klinikken.dk

ALT OM
FODTERAPI

GAVEKORT
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OG SOFTLASER
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PRISER PÅ
HJEMMESIDEN

RING OG HØR,
HVAD VI KAN
GØRE FOR DIG

ONLINE
BOOKING

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 8-16
Lørdag efter aftale

Følg med på:
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Kom ind og se vores udvalg af vin, spiritus og delikatesser.
Vi laver gerne din næste gavekurv eller firmakurv.
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Hammer
Hansen

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

kontorartikler - papirvarer - blæk/toner - møbler - maskiner - emballage - catering - aftørringspapir - lotterier – lædervarer

kontorartikler - papirvarer - blæk/toner - møbler - maskiner - emballage - catering - aftørringspapir - lotterier – lædervarer
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Rødstensvang 13 - 5600 Faaborg

Peter Hansensvej 54 - 5600 Faaborg

Priorensgade 55 - 5600 Faaborg

Velholdt ét-plansvilla beliggende for enden af lukket vej centralt i Faaborg. Her er kort afstand til indkøb, sport, Øhavsskolen Afd. Uglen(tidligere Toftegaardsskolen), hvor her også er børnehave, sfo og vuggestue.

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

Flot og præsentabel ejendom beliggende i Østerbrogade-kvarteret.
Østerbrogade-kvarteret i Faaborg repræsenterer en samlet helhed med
veldefinerede gaderum kranset af en bebyggelse af god arkitektonisk
kvalitet.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.100.000
55.000
2.030
4.972/4.142
56002583

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

1.114 m2
108 m2
4/3
1970
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

895.000
45.000
2.041
4.041/3.365
56002894

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

1.406 m2
90 m2
4/2
1965/1983
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.495.000
75.000
1.518
6.688/5.572
56002923

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

496 m2
135 m2
6/4
1905
62614800

NY PRIS

F

D

C

Strandvejen 60, V. Aaby - 5600 Faaborg

Kirketoften 11, Diernæs - 5600 Faaborg

Hans Rasmussens Have 13 - 5600 Faaborg

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

For familien som ønsker at være tæt på naturen samt bylivet, så er dette
den rette villa. Boligen er beliggende med udsigt ud over markerne og
med blot 10 minutters kørsel ind til Faaborg centrum.

Absolut pæn og velholdt vinkelbygget 1-plansvilla beliggende på roligt
vænge i attraktivt kvarter i Faaborg Vest. Flot velanlagt have samt gode
terrasser og med flot udsigt over Svanninge Bakker.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

995.000
50.000
1.295
4.464/3.718
56002836

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

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

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

695.000
35.000
1.720
3.145/2.618
56002826

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

1.019 m2
140 m2
5/3
1975
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.495.000
75.000
2.369
6.739/5.616
56002279

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

1.140 m2
165 m2
5/4
1973/1980
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

SÆSON START I FORUM FAABORG

MANDAG

TIRSDAG

10:00-11:00
Cancerhold

10:00-10:30
Babysvømning 0-6 mdr.

11:30-12:30
Seniorstyrke

10:30-11:00
Babysvømning 6-18 mdr.

14:00-15:00
U-Turn Rehab

12:00-13:00
Aqua Gym - Varmtvand

17:00-18:00
Styrke- og
Cirkeltræning

16:30-17:30
U-TURN LUKKET Øvet

08:30-09:30
Body Bike

18:00-19:00
Y Yoga
18:15-19:00
Aqua Aerobic
19:15-20:00
Aqua Cirketræning
Aqua Bike

08:30-09:30
Body Bike - Allround

17:30-18:30
Core & Mobility

ONSDAG

15:00-16:00
U-TURN LUKKET
Hold -øvet hold
16:00-16:45
Aqua Gym
Varmtvandsbassin
18:00-19:00
MBLK
18:00-19:00
Body Bike
Combihold
med U-Turn

18:00-19:00
Bodycontrol

TORSDAG

FREDAG

10:00-10:45
Aqua Gym
Varmtvandsbassin

09:00-09:45
Aqua Gym
Varmtvandsbassin

10:00-11:00
Krop og Bevægelse

09:00-10:00
Aqua Gym

17:30-18:30
Puls / Styrke

11:00-12:00
Varmvandgymnastik/pilatas

08:30-09:30
Bold & Balance

18:00-19:00
Med Fyssen i vandet

08:30-09:30
Body Bike

18:15-19:00
Aqua Aerobic

16:30-17:30
U-TURN LUKKET Øvet

BOOK PÅ
www.forumfaaborg.dk
eller på tlf. 62 61 06 06

FLEX

MOTION

KUN 325 kr./md

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

Månedens kunstner

Randi Egebro

Døren til barndommens land
Randi Egebros eget univers er til daglig en lejlighed på en af
indfaldsvejene til indre by i Faaborg. Fra stuen er der en altan,
hvor døren og det store vinduesparti hver aften fanger solnedgangens farver, som hun ofte forsøger at give videre til sine
egne malerier. I et hjørne af stuen har hun sat store stykker
plastik op, så staffeli, pensler og akrylmaling kan få lov at fylde.
Med lidt over 70 kvadratmeter bolig, drømmer hun om, at finde
et lille hus nær Faaborg med børneværelser til sine to sønner,
lidt have og et arbejdsrum. På trods af de små forhold, har hun
de sidste år tegnet og malet så meget som muligt, helst med fotografiet som udgangspunkt, som hun derefter kan sætte egne
farver og symboler til. For fire år siden tog hun den endelige
beslutning om at kalde sig kunstner.
- Jeg fandt ud af, at det var en beslutning man selv tog. For jeg
troede egentlig, at man skulle på kunstakademi for at kunne
kalde sig kunstner. I starten var det svært at gå ud og sige, at
man var kunstner, for så stiller folk spørgsmål om ”Hvorfor
kalder du dig det? ”Hvor meget har du solgt?” ” Har du udstillet de rigtige steder?” Det var i det hele taget svært at forsvare
overfor andre, at man havde taget den beslutning. Men for mig
faldt der nogle brikker på plads
fortæller 33-årige Randi Egebro, der har et to-årigt billedkunstforløb på VUC med sig og er engageret i en online kunstskole.
Hendes kunstunivers er en verden af børn, natur, magi, stærke
farver og ikke mindst bobler. Sæbebobler, der måske igen er en
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forbindelse til barndommens verden, som vi uundgåeligt kommer omkring, når jeg spørger til afsættet for hendes motiver.
- Min egen barndom og ungdom har ikke været nem. Som
ung voksen med to børn, havde jeg glemt hvem jeg var. Så jeg
prøvede at tænke tilbage på, hvad jeg var glad for, da jeg var
yngre, og kom i tanke om, at jeg havde glad for at være kreativ.
Så begyndte jeg at tegne og male igen.
På Randi Egebros vel-opdaterede hjemmeside kan man se alle
hendes kunstværker, og hvilke steder hun har udstillet. I øjeblikket er hendes store malerier hos en kiropraktor i Vejen, men
heldigvis er de ikke alle kommet med, for på væggen i Randi
Egebros stue hænger stadig egne værker, og særligt et af dem
tiltrækker. En dreng i mellem store, grønne skræppeblade.
- Vi var ude at gå en tur rundt om Sundet, og så kom vi til et
sted, hvor der var de her kæmpe store blade, hvor jeg lige
kunne proppe min søn ind og få taget et billede. Det var så
fascinerende og helt eventyragtigt.

- Min egen barndom og ungdom har
ikke været nem. Som ung voksen med
to børn, havde jeg glemt hvem jeg var.

- Rent symbolsk kan boblerne også betyde skrøbelige men smukke minder, der
er nemme at prikke hul på og ødelægge.
Randi Egebos kunstunivers kan ses som en nøgle tilbage til
barndommens og uskyldens verden. Selvom hun understreger,
at hendes malerier ikke skal opfattes som barnlige. Bevidstheden om at være kunstner, gjorde også, at Randi Egebro for nylig
meldte sig ind i Kunstforeningen Pakhuset i Faaborg og at hun
sidste år deltog i Kunstnertræffet i byen.
- Jeg var med til at lave bannere, og deltog i en workshop hvor
jeg mødte andre kunstnere. Det var dejligt, fordi jeg havde haft
en forestilling om, at de var helt uopnåelige, og at jeg slet ikke
kunne tale med dem. Men de var bare mennesker ligesom mig,
forklarer Randi Egebro
ydmygt i sofaen med udsigt til en af hendes andre værker. En
sovende dreng i et farvefyldt drømmeland med store snegle
og ikke mindst boblerne, som er et gennemgående motiv hos
hende.
- Det spændende ved bobler er, at de er gennemsigtige og alligevel er der super mange farver indeni, og jeg eksperimenterer meget med farver. Rent symbolsk kan boblerne også betyde
skrøbelige men smukke minder, der er nemme at prikke hul
på og ødelægge. Eller håb eller små kærlighedsbudskaber der
bliver sendt ud, og så kan folk prikke dem ned.
Randi Egebros malerier kommer tilbage til Faaborg i begyndelsen af 2018, hvor de udstilles i Faaborg Klinikken i Herregårdscentret.
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DØDSBOBEHANDLING OG ARV

Hvordan kommer du videre med et dødsbo
og hvad er dødsbobehandling?
Vi hjælper dig trygt igennem hele processen
og hjælper med at få dødsboet gjort op.

JURISTERNE

Stokholm og Crondahl
Kontakt Mette Stokholm på tlf. 28 35 42 47 eller
msp@juristernesc.dk for et gratis og uforpligtende møde.

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

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

Nyhed!

Blåbærtærte
Med nødder og marzarin

Blåbært
ærte
68,- pr. s
tk.

Vesterport’s Bageri
Vestergade 6, 5600 Faaborg

62 61 21 00

Månedens
Ildsjæl
Jørn Lorenzen
AF ANNE KRUSE
FOTO JØRN UNGSTRUP

Når jeg får en idé, skal den udføres
Månedens ildsjæl har egentlig fået hæder nok. I år er
han blevet kåret til årets ildsjæl i Faaborg-Midtfyn Kommune, Årets Faaborgenser, fået FB&IFs initiativpræmie
og, sammen med Faaborg Badmintonklub, vundet DM i
foreningsudvikling.
For det er Jørn Lorenzens engagementer i Faaborg Badmintonklub, der er årsagen til de mange udmærkelser i år. Fra han
tiltrådte som formand for tre et halvt år siden, er klubbens
medlemstal vokset eksplosivt. Både børn, seniorer og beboere
med status af flygtninge har valgt at tage en ketsjer i hånden og
være en del af det fællesskab, som Jørn Lorenzen sætter særlig
pris på.
- Faktisk er jeg ligeglad med, om det er badminton, skak eller
tennis, man lærer at spille. Bare man kommer ud og bliver en
del af samfundet. Det er vigtigt, at kroppen holdes i gang, og at
børn og unge får en fritidsinteresse der varer i lang tid, så også
hjernen holdes i gang. Det er hele det sociale perspektiv, jeg
værdsætter, så man kan få folk væk fra blandt andet pc´en og
de sociale medier.
Ordene falder venligt i Hal 1 i Forum Faaborg, for Jørn Lorenzen
er en mand, der har let til smil og roen til at forklare sig. Hans
CV vidner om et livslangt engagement i sin omverden både som
musikskoleleder, orkesterdirigent, formand for Dansk Skole Skak
og senest initiativtager til dannelsen af Faaborg Samvirkende
Idrætsforeninger. Desuden har han skrevet lærebøger om skak
og musik. Hans bedrifter og anerkendelse omkring titlerne er
mange, og derfor er begrebet ildsjæl ganske rammende på en
mand som ham. En sjæl der brænder og konstant sætter sit aftryk på forskellige måder. Men hvor kommer engagementet fra?
- Jeg plejer at sige, at jeg kun skal læse et Anders And blad, så
har jeg idéer til de næste tre – fire ting. Hvis man får en tanke,
er det godt nok. Men hvis man ikke gennemfører den, er den
ikke noget værd. Derfor har jeg det sådan, at når jeg får en idé,
så skal den udføres. Jeg kan også blive inspireret ved at sidde og
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kigge på badmintontræning. Så kan jeg få en idé om, hvad der
skal til, for at det kan blive endnu bedre.
Inspirationen fra banen betyder, at klubben blandt andet er i
gang med at skaffe både en boldmaskine og en maskine, der
kan opstrenge en sprunget ketsjer.

En ny idé til byen lige før lukketid
Jørn Lorenzen flyttede til Faaborg i 1996 efter 20 år på Nordfyn
og inden da med en opvækst i Sønderjylland. Om to år har han
bebudet sin afgang i foreningslivet. Til den tid har han, sammen
med konen Ina, planer om at cykle Europa tyndt, inspireret af
mange sommerferier, hvor de har tilbagelagt omkring 500 km
hvert år, bl.a. ved Donaufloden i Østrig og Ungarn. Desuden skal
der igen flyttes brikker på skakbrættet og spilles harmonika og
saxofon, for musikken og skakspillet har ikke fået meget plads
de senere år. Inden cyklerne pumpes og foreningslivet forlades,
når Jørn Lorenzen at igangsætte en ny idé for faaborgenserne.
Projektet Åben Skole ser dagens lys i dette skoleår, hvor han,
sammen med byens to skoler og 15 forskellige idrætsforeninger,
sørger for, at alle elever hele 14 gange på et skoleår får præsenteret en række idrætsgrene.
- Målet er at få eleverne til, gennem dygtig og professionel
undervisning, at blive interesseret i en idræt og få kendskab til
nogle mere ukendte af slagsen som eksempelvis skak, billard
og roning, fortæller Jørn Lorenzen, der sideløbende er ved at
skrive en bog om projektet. Den sidste kanin ildsjælen hiver op
af hatten i Hal 1, er nyheden om, at den kommende træner til
klubbens turneringsspillere, bliver den tidligere danmarksmester og landsholdsspiller i badminton Birgitte Hindse.
- Hendes argument for at sige ja var, selvom hun har travlt, at
hun havde hørt så meget godt om Faaborg Badmintonklub. Det
er sådan set det, der glæder mig allermest. For det vigtigste er,
at hæderen skaber omtale og sætter nye spillere i gang.

RAP REN en anden løsning
HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

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

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende 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

62350_Fåborg_0817_A6_Specialist_Outline.indd 1

17/08/2017 09.59

“Hvis du selv
har nok at lave”

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

Bella
Beluga
Bella Beluga Fitness &
Yoga er klar til fremtiden.

alle årets 365 dage.

Betina Stub Thygesen havde en klar ambition, da hun blev
indehaver af Bella Beluga i januar 2014.
Træningscenteret skulle være et sted med plads til mangfoldighed - yoga og fitness under samme tag.
Et sted hvor det bløde kan forenes med det hårde, et
træningscenter med højt til loftet.

- Selv har jeg levet med en diagnose på multipel sklerose
i næsten 20 år, og måtte for halvandet år siden igennem
et brystkræftforløb, fortæller Betina. Hun er ikke et øjeblik
i tvivl om, at træning, kost, gode venner og kolleger har
været en del af den healingsprocess, som kroppen på den
ene eller anden facon har været igennem.

- Her tre et halv år senere synes jeg, at vi kan sige, at missionen er lykkedes.
Således er listen af træningstilbud lang: styrketræning,
Bodybike, Vibebike, Wattbike, barretræning, bodytoning,
pilates, zumba, yoga, diverse dansehold, personlig træning og mindfulness.

- I dag lever jeg uden nævneværdige symptomer, det er
jeg taknemmelig for. Jeg ønsker brændende at kunne
medvirke til, at unge som ældre lærer at træne, og at træningen følger dem livet igennem. For helbredet på den
lange banes skyld og for livsglæde, understreger Betina.

- Det er lidt af et puslespil at få lagt en holdplan, der tilgodeser alle, indrømmer Betina, men heldigvis er yogasalen
adskilt fra vores styrkeafdeling og aerobicsalen, så der
kan larmes, hvor der er behov for det, uden at den mere
”mindfulde” træning forstyrres.
Mangfoldigheden er også stor når det kommer til Bella
Belugas medlemmer og deres træningsrutiner.
- Vi har de travle morgener, hvor gennemsnitsalderen nok
nærmer sig de plus60, et par stille timer midt på dagen,
hvor der er tid til personlig og mere individuel træning,
sidst på eftermiddagen dukker flere unge op, musikken
ændres, der er gang i de tungere træningsrutiner og flere
kilo på vægtstængerne. Dagene slutter travlt med en god
blanding i forhold til alder og køn, med liv i både holdsalene og styrkeafdelingen. Kl. 23 slukker musikken og
dørene låses i 6 timer, før det hele starter forfra, hver dag,
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At et godt helbred ikke nødvendigvis er en selvfølge, det
har flere af Bella Belugas ansatte mærket på egen krop.

Selv om det er gået stærkt i centeret de seneste år, så
sker der hele tiden nyt i lokalerne på Markedspladsen.
Bella Beluga har netop foretaget en stor investering i nyt
udstyr til hele centeret, udstyr som sikrer, at træningscenteret er godt rustet til fremtiden.
- Vi glæder os SÅ meget over at præsentere alt det nye
for vores kunder i disse dage, og vi ser frem til at kunne
tilbyde træningsomgivelser i absolut topklasse med nye
styrketrænings- og cardiomaskiner fra Matrix og danskproducerede Bodybike Wattcykler.
Har du lyst til at opleve atmosfæren, høre mere om
mulighederne i centeret og se de nye maskiner, så fejrer
Bella Beluga nyhederne med et åbent hus lørdag d. 16.
september, hvor alle er velkomne.

- Annonce -

- Annonce -
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Landslagteren Faaborg

Knivskarpe tilbud
Til madpakken!
Frostvare

September
månedens kødbox
1 stk. marineret svinefilet
600 g stroganoff
4 stk. marinerede unghanebryster
4 stk. skinkeschnitzler
600 g hakket oksekød, maks. 8% fedt
600 g hakket skinkekød, maks. 8% fedt
1 stk. farsbrød
1 kg hamburgerryg
500 g skinkekød i tern
4 stk. fajitakoteletter
750 g panderet
4 stk. middagskoteletter
4 stk. Venøsteaks
1 stk. landkylling
00
I alt KUN . . . . . . . . . . . . . kr.

995

Stort udvalg af

Mad ud af huset
Se hele udvalget på
www.landslagteren.dk

Egnsretter

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

Frit valg af kødpølser.
Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
(Normalpris kr. 49,00)

2900

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

Medister
Hakket skinkekød
1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
(Normalpris kr. 75,00)

Hakket oksekød
1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
(Normalpris kr. 90,00)

5000
6000

1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
(Normalpris kr. 90,00)

6000

Husk at ”Like” os
på Facebook og få
vores tilbud.

Tilbuddene gælder kun september måned
Landslagteren Faaborg ApS
Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

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

TEMA:
OPTAKT TIL

2. DIVISION

SAMMEN ER VI STÆRKERE

Stående fra venstre:
Træner Johnny Hvid Sunesen, holdleder Michael Taagaard Jeppesen, Marius Egdal, Mikkel Jensen, Casper Sørensen, Jacob Fladegaard.
Sundhedsteam: Niels Karnøe Sørensen og Maja M. B. R. Kamstrup.

Siddende fra venstre: Christian Povelsen, Mads Fischer Jensen, Jakob Ladegaard, Lasse Mikkelsen, Oliver Flöche Boesen, Rasmus Nissen og Anders Christiansen.
Fraværende spillere på holdfoto Andreas Pihl og Alex Geilager Jørgensen
samt Peter Laust Hansen fra sundhedsteamet

SAMMEN ER VI STÆRKERE

KAMPPROGRAM
Her kan du se en oversigt over Faaborg ØHs 2. divisionskampe i Forum Faaborg.

30. september
22. oktober 		
5. november
17. november
12. januar
28. januar
25. februar
04. marts
15. marts
24. marts

kl.15.00
kl.15.00
kl.15.00
kl.19.30
kl.19.30
kl 15.00
kl 15.00
kl 15.00
kl.19.30
kl 15.00

HK Give
HC Odense
Kolding IF
AGF
SUS Nyborg
IK Skovbakken
HEI
Fredericia
Svendborg
GOG

Vær opmærksom på, at der kan
ske ændringer i løbet af sæsonen.

Johnny
Hvid Sunesen
TRÆNER FAABORG ØH
FOTO JØRN UNGSTRUP

Johnny Hvid Sunesen:
Der kommer nederlag
Faaborg ØH er efter oprykningen i sidste sæson at finde i håndboldens 2. division.
Mens Johnny Hvid Sunesen styrede holdet uden om så meget
som ét nederlag i 3. division, så venter der nu en helt anden
virkelighed.
- Jeg er ikke i tvivl. Der kommer nederlag. Måske endda flere på
stribe, lyder spådommen fra den rutinerede træner og sportschef.
- Vi kommer til at betale lærepenge i starten, hvor der venter en
række svære kampe. Vores opgave i denne sæson bliver at sikre
os overlevelse i rækken og når det sker, så kommer I til at se os
juble, som var det en oprykning, lover Sunesen.

Trods alt forventer den altid beskedne styrmand dog ikke lutter
af nederlag.
- Nej, selvfølgelig ikke. Der bliver også positive overraskelser, og
holder vi os fri for skader, så er vi klar til at drille de andre i rækken. Vi har blandt andet brugt tiden siden oprykningen på spille
mod højere rangerende hold, at bygge fysik og erfaring på, så
det ser bedre og bedre ud, siger han
Det er dog ikke kun på banen at slaget skal stå.
Sunesen har en klar opfordring til det trofaste hjemmepublikum.
- Vi har en hjemmebane som mange misunder os på grund af
de mange tilskuere vi altid har til vores kampe. I år får vi virkelig
brug for hjælpen fra lægterne, så kom og hjælp os også selv om
vi måske ikke vinder hver gang, opfordrer Johnny Hvid Sunesen.
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Jens Blom
FORMAND FAABORG ØH
FOTO HENRIK POULSEN

-Vores publikum
skal lære at tabe
Formanden for Faaborg ØH, Jens Blom dæmper ligesom træner
Johnny Hvid Sunesen forventningerne forud for den kommende
sæson.
- Vores publikum skal lære at tabe, så enkelt er det.
Springet fra 3. til 2. division er et af de største du kan lave i
håndboldrækkerne.
Erfaringen viser, at tre ud af fire hold, rykker ned igen med det
samme. Det er selvfølgelig en statistik, vi tror på vi kan bryde,
men der kommer øretæver, inden vi forhåbentligt kan sikre os
mindst en sæson mere i rækken, siger Jens Blom.
Faaborg ØH har fået fem nye spillere i truppen, og sagt farvel
til to af de spillere, der var med til at sikre oprykningen, nemlig
Jesper Madsen og Christian Gaardslev. Jens Blom er tilfreds,
med det han har set i optakten til sæsonen.
- Vi har spillet mod både Otterup og Ajax fra 1. division i løbet
af august, og selv om det er blevet til to nederlag, så er jeg fortrøstningsfuld, efter det jeg har set. Giv spillerne et par kampe
mere sammen, så tror jeg på, at vi begynder at se tingene gå
vores vej, siger formanden.

Det er ikke kun herrerne i 2. division, der har fokus for formanden.
- Selv om herrerne fylder meget i min og publikums bevidsthed, så har vi også en ungdomsafdeling, som vi bruger mange
kræfter på. Uden en fødekæde til det der foregår på banen nu,
så kommer vi hurtigt i problemer. Heldigvis har vi nogle mennesker i bestyrelsen og klubben som trækker et kæmpe læs i
forhold til børn og ungdom. I september har vi f.eks hundredevis af børn fra områdets skoler på besøg for at snuse til sporten,
det er jeg da også stolt af, fortæller Jens Blom.
Jens Blom håber også, at mange af de kommende håndboldspillere har lyst til at følge med fra sidelinjen og heppe, når
turneringen starter for herrerne i 2. division.
Faaborg ØH kommer allerede til at mærke den ”nye virklighed” i
2. division i sæsonen første kamp. Her venter GOG på udebane.
Et GOG mandskab med hele ni spillere fra den landsholdstrup,
der netop har vundet bronze ved U-19 VM.
Kampen spilles søndag den 24. september kl. 16 i Gudme.
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Se alle vores
gode tilbud
på biltorvet.dk

Faaborg Bil-Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 90 60
www.opel-faaborg.dk · salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30. · Søndag 13.00-16.00

AUTORISERET

Tlf. 62 61 39 69 · Mobil:

EL-INSTALLATØR

25 39 29 01

Tlf. 62 61 39 69 · Mobil: 25 39 29 01

Alt i: El installationer
© Nybyggeri / industri
Privat Alarm / overvågning
© Hvidevarer / salg & reparationer
ALT I:
v/Jan©Simonsen
· Svendborgvej 69C · 5600 Faaborg
El installationer
© Nybyggeri
© Industri
1-8_Faaborg El Service_90x64.indd 1
24/03/14 09.57
© Alarm
© Overvågning
© Hvidevarer
© Salg & reparationer
© Varmepumper © Solcelleanlæg
v/Jan Simonsen · Svendborgvej 69C · 5600 Faaborg

Tryk - digiTalprinT
Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger · Tlf. 66 17 55 15

INGEN VED MERE OM FØDDER & MANUEL TERAPI

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

WWW.FAABORG-KLINIKKEN.DK

www.faaborgmalerfirma.dk
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Lars
Pedersen
Mr. Isaksen

FOTO HENRIK POULSEN

Håndbolden samler erhvervslivet
Håndboldklubben i Faaborg har i mere end ti år haft succes
med at samle områdets erhvervsliv i et netværk omkring sporten. I år er der cirka 100 medlemmer af erhvervsklubben, der
alle bidrager økonomisk til både bredde- og divisionshåndbold
i klubben. Til gengæld får de blandt andet eksponering på klubbens hold, adgang til forskellige arrangementer og mulighed for
at deltage i morgennetværksmøder, hvor virksomhederne kan
øge kendskabet til hinanden.
Lars Pedersen fra Mr. Isaksen har været medlem af erhvervsklubben i stort set alle årene.
- Det er et godt og anderledes fællesskab, som vi har glæde af.

400 spilopper til håndboldsjov i Faaborg ØH.
I september venter to store dage med skoleelever på besøg i
håndboldklubben.
Det er 400 skoleelever fra 0.til 5. klasse fra Øhavsskolen og
Brahesminde Skolen, som er inviteret i Forum Faaborg den 20.
og 27. september. Her får eleverne en forsmag på håndboldspillet og det sociale liv omkring sporten i det projekt som hedder
”Håndboldspiloppen”.

Det giver sjove oplevelser, god håndboldbold og så er netværket en god døråbner til en handel, siger Lars Pedersen.
Han har de seneste sæsoner selv været vært ved et par herreaftener, hvor 20-25 andre fra netværket har været på et aftenbesøg i butikken med ølsmagning og mulighed for at handle.
- Som en del af vores sponsorat til Faaborg ØH har vi tilbudt, at
alle som er medlem af klubben, kan få lavet et Mr Club kort, og
på den måde får Faaborg ØH en bonus, hver gang der handles
i butikken, så jeg synes, vi har en aftale, der giver noget begge
veje, og der er faktisk en rigtig pæn skilling på vej til klubben.
Det skal iørigt nævnes at alle handlende kan få lavet et Mr.
Club kort, som giver bonus, hver gang der handles, slutter Lars
Pedersen.

- Mange børnefamilier har en travl hverdag. Når forældre
kommer hjem fra arbejde, og børnene nu om dags går rigtig
lang tid i skole, ja så er nogen forældre tilbøjelig til, at vælge
deres børns sport fra. Det syntes vi er rigtig træls, børn skal ud
af deres værelser og ud og være sammen med jævnaldrende.
Hvis børn ikke kommer ud og finder sig en sportsgren som de
kan holde af, så går det ikke bare ud over det enkelte barn, men
selvfølgelig også områdets foreningsliv, og derfor er en sådan
håndboldsatsning nødvendig. Vi vil om nogen gerne være med
til at ”knække den kurve”, fortæller Anders Krog fra Faaborg ØH
der er med til at afvikle arrangementet.
De to dage hvor ”Håndboldspiloppen” løber af staben, kommer
til at foregå i samarbejde med Fyens Håndbold Forbund.
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ROI ONLINE
.. din genvej til en bedre bundlinje
www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

Den bedste service

Volkswagen Fåborg
v/ Brian Holm
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Anders
Christiansen

FOTO JØRN UNGSTRUP

110 kg dårlig taber klar for Faaborg
Med sine 202 cm og en kampvægt tæt på 110 kilo,
så fylder det 19-årige håndboldtalent Anders Christiansen godt på en håndboldbane. Så godt at det er
blevet til 13 U-landsholdskampe. Den store stregspiller er en af fem nye i truppen hos Faaborg ØH.
Han kommer oprindeligt fra Sjælland, men har senest spillet i Ribe/Esbjerg, hvor han har optrådt for
deres ligahold i stort set alle kampe i slutspillet i den
forgangne sæson.
- Jeg havde fornøjelsen af kunne hjælpe i Ribe/
Esbjerg, da stregspiller Søren Tau blev skadet op til
slutspillet, og det var en kæmpe oplevelse at spille
med, og mod landets bedste, fortæller Anders Christiansen.
Ribe/Esbjerg kunne dog ikke garantere spilletid til
Anders Christiansen i denne sæson, og hans agent
anbefalede ham at finde en anden klub, hvor han
kunne være mere sikker på at være fast mand på
banen og på den måde samle vigtig rutine til sin
håndboldfremtid.

- Jeg fik anbefalet Faaborg ØH, og tog over for at se
en kamp i Forum Faaborg.
Det overraskede mig, at der var så mange tilskuere
og så god en stemning, det gav mig et kick, og da jeg
havde talt med Johnny Hvid Sunesen om min rolle
på holdet, så var jeg ikke i tvivl om, at Faaborg ØH og
jeg kunne være et perfekt match, fortæller Anders
Christiansen.
På trods af sin unge alder og det generte smil, så
garanterer han at ”Mr. Niceguy” bliver efterladt på
bænken, når kampen fløjtes op. - Jeg er en vindertype, jeg hader at tabe, og er også en rigtig dårlig
taber. Publikum vil sikkert opleve, at jeg godt kan
komme med nogle udbrud undervejs i kampene,
men det skal bare ses som et tegn på, at jeg så gerne
vil det her, forsikrer han
Stregspilleren har bosat sig i Faaborg, for at kunne
”gøre det” 100 procent, som han siger.
Selv om håndbolden fylder rigtig meget, så vil Anders
Christiansen meget gerne have et job ved siden af
sin sport. - Jeg er i dialog med flere, men er meget
åben, hvis der lige er en derude, der står og mangler
en butiksassistent eller ligende, smiler den ambitiøse
spiller.
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- din genvej �l at blive set

www.faaborgskilte.dk - Tlf. 40 93 97 00
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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 R G

H E L E N E B L U M & H A R A L D H AU G A A R D
B L AC K B AT M E N , U G L & F U G L , JA N VA L B A K , L ØV E N
S Ø R E N B Ø J E , H A N S E J S T R U P, J E S S I C A O G DA N I E L B A 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 O T T O
J E N S L E H R M A N N , FA A B O R G BYO R K E S T E R
B O N A N Z A B R O T H E R S , M A N U P, FA A B O R G R E V Y E N R E V I VA L
M E D B L A . C A R S T E N ”G A A R D M A N D ” DA N J Ø R G 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
H U S O R K E S T E R : P O S T E N , P I LOT E N O G P I A N I S T E N
KON FEREN C I E R : H E N R I K P O U L S E N
N Y D F J O R D E N S S TO R E E F T E R Å R S B U F F E T
M E D LO K A L E R ÅVA R E R PÅ D E N N E A F T E N S PÆ K K E T
MED MUSIK OG UNDERHOLDNING

P R I S : 49 5 K R
B I L L E T S A LG H O S S H E L L FA A B O R G
Læs mere her: www.detrigtigefaaborg.dk
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