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Horne Haveservice
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C.O. Elektronik

mød Simon Maltha
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kom med indenfor

DRAMMENS
URTEJÆGERE
på tur med Faaborg Snapselaug

DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

Grønnegade 1964, ukendt fotograf

Brand i Magasingården, 1965, ukendt fotograf

DET GAMLE
FAABORG!
I samarbejde med Byhistorisk Arkiv dykker vi igen ned i
Faaborgs fortid.
Nyd lige old boys holdet og deres temmelig stramme
striber, skybruddet der gav anledning til leg i gaden og
starten på Faaborgs rådhus i Mellemgade.
Der er også et strejf af historie i Jørn Ungstrups flotte billede fra Grubbe Mølle.

Fodbold Festival (Old Boys Hold ), 1960, ukendt fotograf

Sæbekasseløb 15.11.1965, ukendt fotograf

Grubbe Mølle får nyt vandhju, foto: Jørn Ungstrup
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Havnen med godstog, Toldboden og Klokketårnet i baggrunden, ukendt fotograf

Rådhusbyggeri, Mellemgade, 1970, foto: Olav B. Hansen

Byrådsmøde 1905 i Byrådssalen i rådhuset på Torvet, nuværende turistbureau

Sundet ved Faaborg, 1915, ukendt fotograf

Grubbe Mølle får nyt vandhju, foto: Jørn Ungstrup

Gasværksgade efter skybrud, 1964, foto: Johannes Rasmussen

Fiskere i Faaborg Havn, 1966, foto: Edv. Andersen
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C.M.N. plankebord

NU

16.543,-

SPAR 4.136,-

Design selv, indenfor et bredt
sortiment i alle prisklasser.
Møblér med omtanke

VÆLG BEN
Vælg det bordben
der passer dig.
Du har 5 typer ben
at vælge imellem.
7 træfarver
og 3 stålfarver.

TILPASSET
DIG

✔

SPAR

20%

VÆLG BORDPLADE - FIND DIN EGEN STIL

PÅ PLANKEBORD

Randy spisebordsstol
Monteret med mørkebrunt læder i dessin Dakota.
Sorte runde metalben. Fås i flere farver og dessiner.
Pris 2.999,-

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

CHRISTINA HEMBO
" Fra drøm til virkelighed "
En iværksætter historie

Sammensæt dit bord ud fra
dansk designede elementer. Vælg 1, 2 eller 3 planker
samt 3 kantprofiler:
organisk, skrå eller lige.
Du har 7 træfarver
samt overflade med eller
uden fyldte knaster at
vælge imellem.

NYHED

C.M.N. plankebord
2-delt bordplade i massiv mørkolieret eg.
Sorte A træben. B100 x L290 cm.
Normalpris 20.679,-

"Jeg har valgt at være positiv
- med Smil, latter og rene sokker"

MODERN

NATURE

HUSK AT VI ALTID
HAR MASSER AF GODE
TILBUD I BUTIKKEN...
KØB LOKALT DØGNET
RUNDT PÅ MØBLER.DK

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

THOMAS EVERS POULSEN

CLASSIC

Dobbelt

FOREDRAG

GLÆD JER TIL EN AFTEN MED:
- Christina & Thomas´ inspirerende foredrag
- Konkurrencer samt forfriskninger fra Barlebo
- Fremvisning af smykker og ure fra CHRISTINA

8. november
kl.19.00

Helios Teatret
Køb din
FAABORG
billet hos
Domino, Barlebo
& Bo Godt
Kun 120,-

Banner.indd 1

12/08/13 19.56
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Oktoberstormens hvin blæser olden til bondens svin.
Ja, sådan lyder et gammelt mundheld. Man skulle ellers tro, at de svin allerede var blevet
rusket godt og grundigt igennem i september, hvor det i perioder nærmest regnede og
blæste i et væk.

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Sarah Kroman, Radiovært

Jeppe Holm, Salgsansvarlig

Anne Kruse, Journalist

Der er dog flere fordele ved, at efteråret for alvor får fat.Nogle af dem kan du møde på de
kommende sider.
Du kan for eksempel med god samvittighed forsøge at holde både snue og kulde på
afstand med din egen dram. Måske inspireret af de gode tips fra Faaborg Snapselaug til at
blive drambrygger. De fineste smagsstoffer venter allerede på dig lige uden for døren.
Bare sæt i gang.
En lille ”skarp” kan også være påkrævet for at finde modet til at bevæge sig ind i 36.000m2
ondt mareridt, som de frivillige fra Halloween Sydfyn præsenterer i Haastrup, når de slår
portene op til Haunted Park.
Når du nu er derude, så kan du jo lige klare de småting i haven, som oktober i følge Ole
Folmer indbyder til.

Jørn Ungstrup, Fotograf

Ole Billum, Partner

Rigtig god læselyst.
Ps. Husk lige, at vi også laver netradio med det bedste fra Faaborg-området 24 timer i
døgnet på detrigtigefaaborg.dk
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner

NR. 6 - OKTOBER 2017
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BeoPlay M5:
• True360 Bang & Olufsen
Signature Sound
• Trådløs højttaler, der fylder
dit hjem med musik

SENZ RADIO
JBL GO:

9
9
4
4

1999 1199

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

3199

249

AMADEUS RADIO

SCHOICE16B • DAB+/FM-radio •
ASTRETTO16BK • Internet- og DAB+/
• Bluetooth
Netdrevet eller 4 x C-batteri •
FM- radio • Inkl. remote • Bluetooth
Op til 5 timers batteritid
Praktisk •
håndtag
og WIFI • Spotify Connect

SROAM16B • DAB+/FM-radio • Lille
og praktisk • Netspænding eller
AA-batteri • Pr. stk.

LIG
PLADE
GENO

1799

AMADEUS RADIO
ASOGETTO17BL • DAB+/FM-radio • Forbedret
trådløs tilkobling via Bluetooth • 25 timers
batteritid • Genopladeligt batteri • Pr. stk.

T
TERNE
MED IN

K. 1299

699

999

.
R. STK
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LYD
LKLAR
KRYSTA

INDER
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T
NNEC
FY CO
SPOTI

• 130 g
• Sort

IG N

AMUSICA16LW • Med DAB+ og FM • Bluetooth for trådløs
. • 2 x 5 watt stereolyd • USB-udtag til ladning •
streaming
K
T
S
PR. Dobbelt alarmfunktion med snooze • Pr. stk.

ADRBT414B • DAB+/FM-radio •
Bluetooth • Elegant design og
fyldig lyd • Pr. stk.

699

DE S
T
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F

K.

PR. ST

AMADEUS RADIO

AMADEUS

TISK
PRAK

BeoPlay A1:
• Ultrabærbar Bang & Olufsen
Bluetooth-højttaler
• Kabinet i aluminium.
Støv- og stænksikret
• Op til 24 timers* afspilningstid

PR. ST

9
9
4
2
AMADEUS RADIO
ACOPERTI15WN • Internet- og DAB+/FMradio • 2,4’’ farveskærm med visning af
billeder og tekst • Lækkert kabinet med
træstruktur • God og fyldig lyd

T
NNEC
FY CO
SPOTI

2499

OOTH
BLUET

K.

PR. ST

1499

*Læs mere på expert.dk
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AMADEUS MIKROANLÆG TIVOLI AUDIO RADIO

ACAPELLA15B
Med internet og DAB+/
JBL
Charge•3:
FM-radio •Bluetooth
CD-afspiller •Streaming
USB-afspilning •
• Trådløs
Genopladelig • Inkl. remote • Pr. stk.
• 6000mAh
power bank
• IPX7 Certificeret - Vandtæt

ALBERGO+ • DAB+/FM-radio • Streaming via
bluetooth • Ren lyd • AUX indgang • Ur og
alarm med snooze • Inkl. remote • Pr. stk.

EXPERT PRISMATCH – OGSÅ MOD LAVESTE PRIS PÅ NETTET* – EXPERT PRISMATCH – OGSÅ MOD LAVESTE PRIS PÅ NETTET*

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
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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.

BYENS BILLIGESTE
NYE BIL

Opel Karl
er testvinder
i Bilmagasinets
store biltest

OPEL KARL
FRA 79.990 KR.

OPEL
CROSSLAND X
FRA KUN

174.000 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, 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,-

Vildtaften - d. 13. okt. kl. 18.30
4 retter vildtmenu samt vinmenu.
Pris pr. person: Kr. 495,Mortensaften d. 10. nov. 2017
kl. 18.30 - 2 retter menu.
Pris pr. person: Kr. 225,Bordbestilling på tlf. 6261 1010

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

Vi tager os af alt DIT
- indenfor VVS, Ventilation, El og Blik

· Vi dækker hele Fyn
· Vi leverer kvalitet til

TØJTØSEN
KOM TIL

skarpe priser

MODESHOW

· Vi har den rigtige
energiløsning til dig

· Vi har fagligt dygtige
montører

D. 2 NOVEMBER KL.19.00

· Ét firma - fire
håndværksfag!

Se endnu mere på www.dit.as

BILLETTER AFHENTES
GRATIS
(FØRST TIL MØLLE PRINCIP)

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

Faaborg-Midtfyn tlf. 62 63 22 90 · Odense SØ tlf. 66 10 22 90

info@dit.as · www.dit.as

Grev Eberharts
efterkommere
i Vester Åby
I staldlængerne på en næsten 200 år gammel gård lidt uden for Vester Åby støbes
betonbordplader i et rum, der engang husede høstede roer. En gang om ugen tager
Esben Christoffersen tilbage til sit barndomshjem for at holde gryden i kog under
sit og fætterens firma Eberhart, der sælger borde og stole til kunder i København og
Nordsjælland.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

”Velkommen til Hillbilly-land” siger 31-årige Esben Christoffersen, da han iklædt foret kedeldragt og støvede
briller tager imod på den toppede brostensbelagte gårdsplads mellem staldlænger og stuehus, der befinder sig for
enden af en lang, hullet grusvej nogle kilometer fra Vester
Åby city. For 12 år siden forlod han gården og sine forældre for at tage til København og uddanne sig, arbejde og
bo. I dag deler han tilværelsen mellem 70 kvadratmeter
på Nørrebro med kæreste og datter og staldlængerne på
den fædrene gård, der i dag huser produktionsfaciliteter
for firmaet Eberhart, som Esben Christoffersen stiftede
for snart fire år siden sammen med sin fætter Rune
Nielsen. I det tidligere roe-opbevaringsrum støbes runde
betonbordplader, der efterfølgende monteres med tre
runde træben og bliver til sort eller gråt nedtonet design.
I et tilstødende lokale står Babette som absolut kontrast
til staldinteriøret. En let og fin kobberstol med pudderfarvet polstret sædebetræk, der er firmaets nye skud
på stammen til en stykpris på omkring 3000 kr. i blandt
andet Illums Bolighus. Efter at have passeret den dyrefri
kostald ender vi i det store rum, hvor en af firmaets to
ansatte pakker møblerne ned i store, flade papkasser med
Eberhart-logo på.
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- Det var særlig sjovt i starten, da der stadigvæk var køer
hernede og tingene lugtede lidt af kolort. Det skulle kunderne bare vide. Vi har overvejet, hvor meget vi skal vise
af gården. Historien om Sydfyn er god, men ikke hvis du
viser alt for meget spindelvæv og køer, for så bliver det for
langt væk fra, at folk kan forestille sig, at møblerne kan stå
i deres eget hjem. Det går ikke, at du viser skrotbunken
ude i indkørslen, for så går lækkerheden af, fortæller Esben Christoffersen, der er uddannet bygningskonstruktør.
Til daglig er arbejdspladsen i Kronprinsessegade i København, hvor fætrene har kontor og showroom med deres
signaturmøbel; det trebenede betonbord i forskellige
størrelser, Babette-stolen og et nyt, tre meter langt, sort
betonbord på 80 kg. til 30.000 kr.
- Det er folk, der har penge, som køber hos os. Folk der
bor lækkert og går op i design. Den sorte stil tror jeg, at
der er mange nordsjællænder-typer, der godt kan lide. Vi
har også haft kunder i Paris, Stockholm og på Malllorca.
Det er ikke noget, vi er gået efter, men vi har bare fået
sådan nogle vilde kunder. Velhaverne er trendsættere,
og dem har vi været heldige at få fat i. Men vores ting
må gerne være for alle og enhver, som har lyst til at købe
vores ting.

”Fedt, lad os
lave borde”

Mormors havebord
At Eberhart overhovedet blev til, skyldtes en krøllet, initiativrig hjerne og et mod til at fuldføre idéen. Esben Christoffersen havde på en tur til sine bedsteforældre i Jylland
bemærket mormorens ældre, blomsterformede havebord
og gik derefter selv i gang med at lave et lignende, bare
fordi han havde lyst.
- Rune og jeg skulle til fest hos min storebror og mødtes
hjemme hos mig inden, og da han så mit hjemmelavede
bord, sagde han bare ”Fedt, lad os lave borde”, fortæller
Esben Christoffersen, der i sine helt unge dage, af ukendt
årsag, blev kaldt Eberhart af vennerne. Fætrene blev
hurtigt enige om, at kælenavnet var et bedre brand end
deres egne sen-efternavne til et kommende firma.
- Christoffersen og Nielsen er der ikke mange penge i, så
Eberhart blev vores fælles fiktive efternavn. Derfor blev vi
også nødt til at have nogle fælles fiktive aner og opfandt
12

derfor Grev Eberhart, selvom det er en løgnehistorie, man
godt kan gennemskue.
Midt i interviewet i stuehusets køkken, der signalerer alt
andet end tjekket københavnerstil, kommer Esbens far ind
og spørger, om sønnen har husket at byde mig på kaffe
og måske en chokoladekiks? Selvom forældrene for kort
tid siden har skiftet gården ud med en bolig i Faaborg,
beholder de ejendommen i Vester Åby og håber, måske,
på, at Eberhart vil overtage den en dag. Selve udtrykket i
firmaets møbler er de til gengæld ret uinteresserede i.
- Jeg tror, at mine forældre er utrolig ligeglade med, om
Eberharts møbler er seje eller ikke er seje. De synes bare,
at det er hyggeligt, at vi er hernede. Mine forældre er,
som de fleste i deres segment, røvligeglade med smart,
dyrt design. Jeg har forståelse for deres holdning, men
også for dem, der vælger at bo bevidst.

CRAZY DAYS
STÆRKE TILBUD

på tæpper, gulve og gardiner

SPAR 30%

SPAR 25%

DOM ENTROPIA FLISER

En fed serie med et stilsikkert betonlook.
Flere farver. Str. 60 x 60 cm.
Før pr. m2 399,- NU KUN .........

279,-

VALLMORA OG URD TÆPPER

Håndlavede tæpper i 100% NZ uld. 3 farver
og 3 størrelser – f.eks. str. 140
x 200 cm. Før 2.955,- NU ........

999,-

GARTEX GARDINSTOF

Kom ind og se hele udvalget af gardinstof fra
Gartex.
SPAR...............................................

25%

SPAR 66%

Garantbussen
Book uforpligtende
hjemmebesøg
på www.garant.nu

SPAR 25%
AKUSTIK PLUS ARTIC OAK

Flot gulv på den lette måde. Naturligt smukt
som træ, men praktisk som vinyl.
Før pr. m2 399,- NU KUN ..........

299,-

Garant Faaborg
Tæppehuset
Svendborgvej 77, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 00 24,
www.garant.nu
Mandag - torsdag: 10.00 - 17.30, Fredag: 10.00 - 18.00, Lørdag: 10.00 - 13.00

EFTERÅRS AFTEN

BORDEAUX I MAD OG VIN
28. OKTOBER 2017 – TIL BORDS KL. 18:00

FROKOSTTILBUD
OKTOBER OG NOVEMBER

EFTERÅRSAFTEN HVOR EN SMAGE- OG VINBATTLE MELLEM
LØGISMOSE VIN OG SIGURD MÜLLERS VINHANDEL
FØRER OS TIL BORDEAUX.

GÆLDER ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG FROKOST

STARTER, FORRET, HOVEDRET, OST, DESSERT,
KAFFE OG TE MED SØDT

Stjerneskud eller pariserbøf
incl. et glas vin eller én øl

PRIS MED MENU OG VINE, KAFFE OG SØDT
825 KR. PR. COV.

Pris 110 kr.

BESTIL BORD PÅ 62 61 09 00

Tlf. 58 11 11 56

Se hele menuen på www.dethvidepakhus.dk

Læs mere på www.spisehusetfaaborg.dk

Simon lever
af rotter
Siden opstarten af firmaet Entreprenør Rasmussen og
Co. ApS i 2011 har indehaver Simon Rasmussen arbejdet
målrettet for at kunne skabe sig en position på et presset
marked.

Entreprenør Rasmussen og Co. ApS er eneste udbyder af
den nye teknologi på Sydfyn. De nærmeste konkurrenter
findes i Svendborg og Odense, og her har Simon allerede
et godt samarbejde oppe at køre.

- Det er nødvendigt i denne branche at kunne tilbyde specialiseret viden, og det kan jeg nu, fortæller Simon.

Den umiddelbare fremtid byder på spændende opgaver
for Simon og den nye bil. For udover den evige jagt på
rotter er det også Simon, der bliver tilkaldt, når entreprenørerne har afsluttet separeringsopgaver, og arbejdet skal
kvalitetssikres. Og så står han også for at foretage forundersøgelserne forud for etableringen af Faaborgs nye
busterminal ved Lidl.

Den 26-årige kloakmester har netop investeret i markedets mest moderne inspektionsanlæg. Med små selvkørende ’traktorer’ kan han nu hurtigere og billigere finde
frem til både rotter og rør-slidtage.
Udover TV-inspektion kan det nye udstyr også lave opgravningsfri punktrenovering. Og med ’traktorer’ i flere
forskellige størrelse kan firmaet klare rørstørrelser lige fra
40 millimeter til 1.400 millimeter.
I uge 38 gennemførte Simon den afsluttende prøve, og
han er nu certificeret operatør af den nye bil. Med denne
certificering træder han ind i en eksklusiv gruppe på 150
personer, der er godkendt til at varetage inspektion i
forsyningsregi.
- Der ligger mange opgaver i det kommunale, da kommunerne skal kigge deres kloaksystemer igennem hvert 10. –
15. år. Og her taler vi om rigtig mange kilometer rørføring,
så jeg er fortrøstningsfuld.
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- Annonce -

MÅNEDENS BOLIG
Assensvej 15 - 5600 Faaborg

Ordet strandvilla kan få det til at gibbe i de fleste.
Drømmen om hver dag at kunne stå op til lyden og duften af havet og samtidigt have en malerisk udsigt, der tillader dig at
følge årstidernes skiften på tætteste hold. Det må også være svært at blive sådan rigtig morgensur, hvis det første man ser, er
en udsigt som den fra månedens bolig.
Der er tale en strandvilla på Assensvej 15 i Faaborg - lige klar til at flytte ind i.
En kommende køber kan se frem til at få hele 256 kvm under tag inkl. udestue og kælder.
Villaen er en flot rødstensejendom i særdeles god stand og med mange gode forbedringer. Blandt andet et Tvis-køkken fra
2002, en stor opholdsstue med træpillebrændeovn og trægulv fra 2005 samt energiforbedringer, der sikrer et årligt varmeforbrug på bare cirka 11.000 kr.
Opholdsstuen er åbnet op i den integrerede udestue, der føles som en del af stuen. Herfra er der udgang til kæmpe ugenert
træterrasse i flere niveauer. Fra stuen er der stort vinduesparti mod vandet, så intet af udsigten går til spilde.
1. sal rummer blandt andet et kontor med en fantastisk udsigt, et stort soveværelse med trægulv og panoramaudsigt over
hele fjorden samt et stort badeværelse fra 2002. Kælderen er indrettet med gæsteværelse med udgang til haven, vaskerum
med brusebad, værksted, stort depotrum med sauna. Kælderen er
dog ikke godkendt til beboelse.
Månedens bolig

Type: Strandvilla/flexbolig
Beliggenhed: Assensvej 15, 5600 Faaborg
Størrelse: 151m2
Grundareal: 700m2
Pris: 3.495.000
Mægler: EDC Mæglerne Faaborg

Der er tag fra 2006 og mange gode udhusbygninger med god muret
garage med elport, flere fine udhuse samt strandhus med vand, el
og tekøkken som er perfekt, hvis man vil sidde og grille helt nede ved
vandkanten. By, havn, strand, natur behøver du heller ikke at undvære.
Det hele ligger nemlig i gå- eller cykelafstand fra boligen.
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Hi-Fi og højt hår
De fleste af os kører ofte forbi. Og mange har nok gjort sig tanker om, hvad der
gemmer sig bag butiksfacaden i den gamle bankbygning i Vester Åby. Butikslokalet
indeholder stort set alt, hvad et Hi-Fi-hjerte kan begære, men vigtigere endnu, det
indeholder alt, hvad indehaveren Carsten Olsen interesserer sig for.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Han var ikke ældre end syv-otte år, da han fik sin første
radio. Dengang var det lyden af rockmusikken, der fascinerede ham, og ikke så meget det elektroniske indhold. Men
få år senere befandt Carsten sig bedst i sin fars tømrerværksted i færd med at bygge sine helt egne højttalere. Et
livslangt eventyr med dimser og dippedutter var begyndt.
Bag disken i butikken står Carsten. Hver eftermiddag fra
13 til 17.30. Iført ternet skjorte finder vi ham omgivet af
elektronik i alle afskygninger. Cd-afspillere, der er stablet
fra gulv til loft, og på en mere fremtrædende plads troner
pladespillere og nye DAB-radioer.
De gamle dyder
Carsten Olsen har haft virksomheden C.O. Elektronik i Vester Åby siden 1992. Han driver virksomhed på den gamle
facon, hvor omtale foregår fra mund til mund, og således
holdes reklamebudgettet i bund.
- Folk ved, hvem jeg er. De kender mig på det lidt vilde hår,
det er blevet mit image, forklarer han smilende.
De fleste kunder er stamkunder, og mange har fulgt
Carsten siden opstarten for snart 25 år siden. Han har
derfor et indgående kendskab til næsten alle, der ringer
eller kommer ind i butikken. For eksempel hvis fru Hansen
ringer og skal have hjælp til sit fjernsyn, så ved jeg, hvor
hun bor, hvilket fjernsyn hun har, og hvilket rum i huset jeg
kan finde det, fortæller han med både humor og stolthed i
blikket.
Carsten beskriver sig selv som et tålmodigt menneske
med gode pædagogiske evner. Og det nyder den ældre
kundekreds godt af. For Carsten tager sig tid til at vejlede
sine kunder grundigt. Enten i butikken, telefonisk eller ved
at besøge kunderne i hjemmet og demonstrere, hvordan
elektronikken fungerer.
- Hvis en kunde ringer og siger, at fjernsynet er gået i stykker, så starter jeg ofte med at spørge, hvilken farve knappen på fjernsynet eller tv-boksen lyser. Hvis kunden ikke
kan svare på det, så ved jeg, at det kræver et hjemmebesøg.
Drivkraften bag det hele er Carstens store interesse i elektronik og et oprigtigt ønske om at hjælpe folk. Det, der er
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indviklet for mange, er ofte meget enkelt for Carsten, der
har mere end 30 års erfaring. Og så er han nem at få fat på.
- For mange pensionister er det ret akut, hvis fjernsynet
ikke virker. Især i den mørke tid. Så har de ikke lyst til at
vente en uge på, at reparatøren kan komme.
Opsving og optimisme
De 25 år bag disken har budt på både opsving og mere
stille perioder. De mange moderne digitaliseringstiltag har
givet perioder med fremragende salgstal. Et af de mere
kuriøse opsving var, da der var asylcentre i både Ollerup og
Nakkebølle. Det gav Carsten mange nye kunder samt mulighed for at afprøve sine evner til at prutte om priserne.
- Jeg tror, en butik som min var meget genkendelig for
asylansøgerne.
Når han kørte ud til asylcentrene med bestilte varer, som
ofte var antenner og paraboler, fyldte han bilen med ekstra
varer, og som regel var der udsolgt, når han kørte hjem
igen.
Når teknologien udvikler sig, skaber det generelt et behov
for nye apparater. Og det kommer butikken til gode. Lige
for tiden er der godt salg i radioer og pladespillere, både
nye og brugte, og lige om lidt lukker signalet til de ældre
DAB-radioer, hvilket Carsten vurderer, vil give et øget salg.
Drømmen leves
Carsten er tilfreds med sin virksomhed, som han driver
sammen med sin hustru. Og selvom økonomer hævder, at
manglende udvikling er lig med afvikling, så er Carsten af
en anden mening.
- Jeg har ikke de store forkromede drømme. Min drøm
er at undgå stress, have nogle gode arbejdstider og have
tilfredse kunder. Og det har jeg stort set.
I hjemmet, ude på landet i Pejrup, hersker der en ro og
idyl, der indfanger den følelse af indre tilfredshed, der omgiver Carsten. Som han sidder der, midt i sit køkken med
det vilde strithår, ligner han en mand, der befinder sig midt
i sin livsdrøm.

Traditionel Julefrokost

Utraditionel Julefrokost

Hvide sild med et halvt æg og karrysalat

Hvide sild med et halvt æg og karrysalat
Lakserillette med rugbrødschips og crudite

Pandestegt fiskefilet med remoulade og citron

Bagt rødspættefilet med urter, parmesan og mild sennepscreme

Hønsesalat med asparges og svampe

Stegt andebryst med hjemmelavet rødkål

Andesteg med hjemmelavet rødkål og surt

Sprængt kalvespidsbryst med stuvet spidskål

Slagterens julemedister med grønlangkål

Fyldt svinemørbrad med æbler, dadler og hvidløg

Fynsk æbleflæsk med røget spæk

hertil blommechutney.

Ris al a mande med kirsebærsauce

Mazarin med fyld af kirsebær
Hertil forskelligt hjemmebagt brød samt smør

Frøken Jensens tiramisu
Hertil forskelligt hjemmebagt brød samt smør

Pris pr. kuvert 185,-

Pris pr. kuvert 215,-

Menu fredag og lørdag fra kl. 17.30

Nytårsmenu 2017

Vol au vent

Vol au vent

Med svampe al a creme og sprød pancetta

Med bagt torsk, hummerhale veloute og hummerchips

Meunierestegt rødspættefilet

Rosa stegt kalvemørbrad

Hertil agurkerelish, persillecreme, æble og dagens kartoffel

Hertil lille forårsrulle med sprængt kalv og urter,
spinat flan, fyldte svampe, springløg i sprødt, pommes
anna og kalvesky

Nøddetærte
Med grillede blommer og nougatperfait

Glaseret pandekage

2 retter
245,3 retter
310,Hovedret 180,-

Frøken Jensens Café og Spisehus

Med æblecreme, havtornparfait og mynte samt
æblecrisp

Pris pr. kuvert 329,-

•

Mellemgade 10, 5600 Faaborg • Telefon 6360 7030

www.froekenjensens.dk

•

mad@froekenjensens.dk

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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AYGO x-play

med
Pluspak

5-dørs

AYGO x-cite

109.995 kr.

ke
Spar
kr.
10.000

104.695 kr.

0

5-dørs

AYGO x-press

89.995 kr.

KR.

I UDBETALING
FRA 1.295 KR./MD.

AYGO x-press, 5-dørs. 1.295 kr./md. (Bilens pris 89.995 kr. + leveringsomk. 3.880 kr.) Udbetaling 0 kr. Løbetid 96 md. Variabel debitorrente 5,06%. ÅOP 7,57%. Samlet kreditbeløb 93.875 kr. Samlede
kreditomkosninger 29.946 kr. Tilbagebetales i alt (ex. udb.) 124.320 kr. Positiv kreditgodkendelse og ikke registreret i RKI forudsættes. Obl. kaskoforsikring. Inkl. nummerplader og levering. Ingen lb. mdl.
gebyrer ved betaling via Nets. Der er fortrydelsesret på lånet. Forbehold for prisændringer og renteforhøjelser. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Gælder til 30/11 2017.

FAABORG
Smedemestervej 2

Tel. 62 61 95 88

Kaj Josefsen

Tony Wahl

Universitetet
i bjergene
Der er intet skilt på Odensevej, der signalerer at der her ved nummer 160, befinder
sig et helt særligt sted, som hver eneste uge trækker studerende, forskere og andet
godtfolk fra Syddansk Universitet til Svanninge Bjerge. Men kører man ned af den
lange grussti, finder man det store minimalistiske dobbelthus i lyst træ, der stod
færdig for snart tre år siden som et resultat af et samarbejde mellem SDU og Bikubenfonden. Fonden ejer stedet og det omkringliggende 586 hektar store skovområde, som den har opkøbt i gennem de sidste 12 år med det formål at genskabe det
danske landskab fra istiden og frem til i dag.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Marianne Holmer er institutleder for Biologisk Institut på
SDU og tillige ansvarlig for alle de universitets-aktiviteter,
der i godt halvandet år har fundet sted i huset i bjergene
bag Faaborg by. Hun fortæller, at de studerende har en
særlig interesse for den vilde natur med høj biodiversitet,
som netop findes i dette gigantiske skovområde. Men
forskningsprojekterne breder sig også over støj – og vejrmålinger, og et af de særlige projekter lige nu er at undersøge, hvordan man holder den eksplosivt voksende, gule
gyvelplante i skak på en naturlig måde.

er placeret rundt om huset, så at de studerende kan være
tæt på dem. Huset råder kun over et anretter-køkken, men
det nyder slagteren i Faaborg godt af.

- Når folk kommer herud første gang, synes de altid, at her
er helt fantastisk. Mange kender i forvejen Svanninge Bakker og is-huset overfor, men de kender ikke det her store
skovområde og bliver meget imponeret over, hvor rigt på
planter og dyr det er. At man, for eksempel, kan gå op på
det 126 meter høje Lerbjerget og kigge ud over hele det
sydfynske øhav, fortæller Marianne Holmer.

- Når vi har workshops med internationale folk, går vi altid
ned i Faaborg og fortæller om byen, og mange vil gerne
tilbage som turister. Vores studerende får også viden om
Faaborg, også for at de kan overveje den mulighed at flytte
hertil engang. Så jeg tror, at det er en ”win-win” for alle
parter, at SDU er kommet herud.

Udfordring for slagteren i Faaborg
Indenfor på forsknings – og feltstationen mangler væggene stadig at blive beklædt med noget, der kan tilføre lidt
sjæl og hygge. For det minimalistiske præg, med absolut
hvidt, glasvægge og store vinduespartier understreger, at
her er tale om en forskningsstation, der kræver renlighed
og orden. I det største af rummene strømmer lyset ind ad
et stort parti panoramavinduer, og fra loftet hænger tre
runde lamper og ligner enorme snebolde med lysende
iskrystaller i. På husets førstesal findes 20 værelser, der kan
lånes af de biologistuderende efter behov. Alle med udsigt
til skov og græssende Welsh Black kvæg der, helt bevidst,
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- Vi har både vegetarer og veganere blandt vores studerende, så det har været lidt af en udfordring for slagteren.
Men han er efterhånden blevet ret skrap til at løse det på
en rigtig god måde, siger Marianne Holmer og understreger, at beliggenheden ved Faaborg vægtes
højt.

Marianne Holmers ord falder, mens vi står ved en bålplads
på en ”alpetop” tæt på huset med en gudsbenådet udsigt
over grønne bakker og blåt hav i det fjerne. Før forskningsog feltstationen kom til, lå på samme sted en faldefærdig
gård. Ejeren, en gammel eneboer, solgte ejendommen og
allerede på de indledende møder i København, om de nye
byggeplaner i bjergene, blev Bikubenfonden og Syddansk
Universitet enige om, at feltstationen skulle ligge som et
lys i skoven, fortæller institutlederen, der sad med ved
bordet dengang. Et lys når mørket falder på, og de tre
snebolde skinner ud gennem de store vinduer. Et lys midt
i et område der, med Marianne Holmers ord, afspejler storhed og mangfoldighed. De indrammende ord siges hurtigt,
inden hun må ned ad bakken igen og tilbage til de 93 universitetsfolk, der denne dag gæster feltstationen.

Bøgebjerglund 51, 5600 Faaborg

Huset er et meget velholdt træhus som løbende er moderniseret med respekt for den originale
stil. Indvendig består huset af entrè, badeværelse, tre værelser, åbent køkken med spisestue
samt pejsestue med smuk udsigt til flere sider, og udgang til stor overdækket terrasse.
Desuden et lille ekstra værelse/værksted.

Pris 1.585.000
Udbetaling 80.000
Brutto 7.379
Netto 6.048
Areal 78 m2

Grund 1137 m2
Værelser 5
Ejerudgift/md. 1.210

Ternevej 4, Dyreborg.

Vestergade 24, 5600 Faaborg

Stubbedam 8, 5600 Faaborg

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.

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.

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. Stubbedam 8 ligger i et skønt naturområde i Faaborgs attraktive opland, tæt på den levende landsby Haastrup og med otte
kilometer til handelsbyen Faaborg.

Pris 1.275.000
Udbetaling 65.000
Brutto 5.973
Netto 4.896

Pris 1.575.000
Udbetaling 80.000
Brutto 7.159
Netto 5.912

Pris 2.245.000
Udbetaling 115.000
Brutto 10.167
Netto 8.398

Areal 81 m2
Grund 648 m2
Værelser 4
Ejerudgift/md. 1.012

Areal 221 m2
Grund 296 m2
Værelser 8
Energimærke D
Ejerudgift/md. 1.679

Areal 240 m2
Grund 13.198 m2
Værelser 6
Energimærke D
Ejerudgift/md. 3.146
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tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

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

Et halvt liv på
hesteryg i USA
Birgit og Gunnar Østergaard er passionerede hestefolk med en fortid på topplan som både ryttere, trænere og købere af dressurheste med særlige evner.
I 41 år har de udlevet deres store interesse med base i Vermont og Florida i
USA. For tre år siden trak alderen og deres rødder dem tilbage til Danmark,
og helt tilfældigt blev Faaborg og huset i Åstrup rammen om deres nye tilværelse.
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Birgit og Gunnar Østergaard tager imod på den store
perlestensbelagte gårdsplads. Huset er det sidste på vejen
og ligger med ni hektar jord ud mod havet. Intet skygger
for udsigten over hele det sydfynske øhav. Storslået er et
rammende udtryk og hænger på den måde godt sammen med landet Amerika, hvor vidderne er uendelige, og
pladsen til de store armbevægelser findes. I godt 41 år
har Birgit og Gunnar levet i bjergstaten Vermont om sommeren og i det varme Florida om vinteren. Begge steder
har der været masser af hestefaciliteter og ansatte folk til
at hjælpe ægteparret med deres hovederhverv; at træne
ryttere og heste som ønskede at blive bedre til kunsten at
ride dressur på højt plan.
- Vi havde omkring 15-20 heste ad gangen, og vi har haft
kunder fra i alt 15 stater i USA. I mange tilfælde har vi
også købt heste til vores kunder. Birgit har vundet Grand
Prix-mesterskaber på fire forskellige heste, og jeg har
uddannet 25 Grand Prix- ryttere og heste. Lige så lidt
som enhver person heller ikke er født til at danse ballet
på topplan, lige så lidt er heste født til at lave Grand Prix
- øvelser. Derfor er det altid spændende, når du starter
med en ung hest, som ser lovende ud, om du kan fuldføre
opgaven. Det, der driver mig, er, om jeg kan gøre fremskridt, og så er der skuffelsen, hvis det ikke lykkes, fortæller 71- årige
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Gunnar Østergaard blev uddannet berider i Tyskland
for snart 50 år siden, og afholder stadig kurser i USA
over halvdelen af året. I 1975 var han Dansk Professionel Champion, og året efter emigrerede han til USA. Et
år senere tog Birgit Østergaard turen ”over there”. Hun
blev danmarksmester i ridebanespring i 1973, og har
sideløbende med sin egen flotte hestekarriere hjulpet
med træningen af kommende Grand Prix- heste, som er
betegnelsen for den klasse, hvor dygtige dressurheste
mestrer øvelserne piaf, passage og enchangementer, og
ofte koster millioner af kroner for en kommende ejer.
- Skal man have gode resultater rent ridemæssigt, er det
afgørende, at hest og rytter lærer at stole på hinanden.
Heste er jo egentlig et flugtdyr, så den skal have meget
tillid til en rytter, så at lige meget hvad du beder den om,
skal den regne med, at det kan rytteren klare. Enten det
er at springe store spring eller små fine ting. Hvis hesten
bliver angst, er man på et galt spor. Du skal hele tiden
bevare tilliden, og så vil hesten gerne gøre det, du beder
den om, for den ønsker at ”please” sin rytter,
siger Birgit Østergaard roligt. Modsat sin mand er hun kun
tilbage i USA cirka en gang om året for at besøge venner og nyde deres hus i Florida, som ægteparret agter at
beholde til kolde danske vinterperioder.

Tre heste i Korinth
Dagen begynder oftest klokken seks for Birgit og
Gunnar Østergaard. Efter morgenkaffen pakkes
bilen med ridestøvler og hjelm, for de fleste dage
går turen gennem svungne skovveje til landbrugsskolen i Korinth, hvor tre danske varmblodsheste
venter på at blive sadlet op.
- Nydelsen er træningen. Ligesom enhver atlet
træner, gør vi det også. Vi gør det bare sammen
med et andet levende væsen. Hvis en hest går
rigtigt, så er den smidig, blød. Den er komfortabel,
lydig og opmærksom, og du føler, at I arbejder på
det samme, siger Gunnar Østergaard, der medgiver, at ridemesterskaber ikke længere er en del af
tilværelsen.
Nydelsen er nu den daglige træning med de høje,
smukke og dygtige dyr. Og så er der gården i Åstrup
tæt på Faaborg, der faktisk blev betalt efter salget
af en et-værelses lejlighed på Manhattan i New
York. At fremtiden lå på Sydfyn var en tilfældighed,
for egentlig gik ægteparret efter at bosætte sig på
Sjælland, men et kig på nettet efter et jagtområde
gjorde, at turen alligevel gik til Fyn.
- Da vi skulle se gården første gang, holdt vi oppe
på hjørnet inden. Vi så udsigten og kiggede på
hinanden og sagde, at her skulle vi bare bo. Vi vidste, at huset var meget upraktisk indeni, for der er
trapper op forskellige steder. Men vi er jo nogenlunde til bens, så indtil videre går det fint.

Danmarks billigste A3 fuldfarve multifunktionsprinter
Skan, kopi, print og fax i samme enhed

Kr. 12.375,-

Inkl. moms

Inkl. levering og opsætning i netværk
Kr. 9.900,- ekskl. moms

Automatisk
tonerbestilling

MC853dnct**

Specifikationer

▶ Printer 23 fuldfarve sider pr. min.
▶ Skanner 50 sider pr. min.
▶ 1 A4/A3 kasette
▶ 1 A4/A3 universalbakke
▶ 7” touch-screen
▶ Lave driftsomkostninger
▶ 3 års on-site garanti

** Printeren er vist med ekstraudstyr. 3 års garanti kræver registrering af købet efter senest 30 dage på www.oki.dk

“Hvis du selv
har nok at lave”

Udfører ALT inden for have- og belægningsarbejde på hele Fyn

Tlf. 50 49 35 91
ü Belægnings arbejde
ü Græsslåning
Jacob Østerberg • Tlf. 50 49 35 91 • Mail. j.haveservice@gmail.com • CVR. 37390593
ü Fliselægning
ü Hækklipning
ü Trappeopbygning

ü Rydning af div. træer & Buske

ü Støttemure

ü Stubfræsning

ü Opsætning af hegn / læmure

ü Fræsning

ü Reparation og opsætning af stensætninger

ü Mosbekæmpelse

ü Gravearbejde

ü Tromling
ü Anlæg af græsplæner (Arbejder også i rullegræs)

VINTER - TJENESTE
ü Snerydning + Saltning

Jacob Østerberg

•

Tlf. 50 49 35 91

•

Mail. J.haveservice@gmail.com

•

CVR. 37390593

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NYHED

NYHED

Søren
Andersen
Indehaver

Benny
Hedegaard

Stine
Rosenbeck

Nicolaj
Nielsen

Salg og Vurdering Salgskoordinator Ejendomsmægler

NYHED

F

C

D

Dyreborgskovvej 16, Dyreborg - 5600 Faaborg

Strandgårdsparken 222 - 5600 Faaborg

Sct Hansgade 14. 1 - 5600 Faaborg

Naturskønt beliggende i skovbrynet ind til Dyreborg Skov og kun ca. 100
m. til havnen - en lille havn, omgivet af smuk skov og strand. Atmosfærefuldt indrettet med plankegulve og synlige bjælker samt bondehusvinduer.

En af Faaborgs smukkeste og arkitektonisk mest interessante villaer ligger i Strandgårdsparken med udsigt til Faaborg Havn og i nærheden af
Pipstorn Skov. Der hører en andel i strandareal og badebro med til ejendommen.

Helt unikt beliggende liebhavervilla i indflytningsklar stand direkte til
øhavet. Denne præsentable liebhaverejendom på 179 kvadratmeter ligger smukt ud til Faaborg Fjord. Udsigten kan nydes fra de fleste rum i huset og ude fra tagterrassen. Der er badebroen foran huset.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.600.000
80.000
2.053
7.172/5.976
56002980

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

988 m2
212 m2
7/5
1827
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

NYHED

3.995.000
200.000
3.104
17.740/14.788
56002953

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

1.289 m2
292 m2
7/5
1996/2000
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

NYHED

2.995.000
150.000
2.267
13.348/11.126
56002350

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

136 m2
179 m2
7/4
1902/2014
62614800

NYHED

D

C

E

Odensevej 203 - 5600 Faaborg

Dyssevej 7, V. Aaby - 5600 Faaborg

Stenlund 7, Håstrup - 5600 Faaborg

Flot og velholdt 3-længet hesteejendom med tilhørende ridehal - Beliggende i det smukkeste naturområde, det ene jordstykke går direkte ned
til Arreskov Sø. Kan anvendes til Landbrug, industri, håndværk, udlejning
eller ridecenter.

Velholdt 1-plansvilla i attraktivt og lukket villakvarter. Området byder på
flot naturudsigt over landskabet og udsigt til "Det Sydfynske Øhav" i
baggrunden. Her er kun ca. 5 min. kørsel til lystbådehavnen og stranden
ved Fjellebroen.

Fritliggende villa i hyggelig landsby. Beliggende i naturskønne omgivelser. Her får du en ejendom med masser af plads - både ude og inde.
Dobbelt garage i en del af kælderen på 52 m2 og nyere værksted/lager
på 122 m2.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

2.995.000
150.000
1.873
13.333/11.113
56003015

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

56.206 m2
215 m2
5/3
1790/1992
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

995.000
50.000
1.720
4.489/3.739
56003000

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

880 m2
165 m2
5/3
1970/1978
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

2.195.000
110.000
1.536
9.786/8.156
56002988

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

8.618 m2
228/122 m2
5/3
1930/1981
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

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
Body Bike
Combihold
med U-Turn
18:00-19:00
Bodycontrol

16:30-17:30
U-TURN LUKKET Øvet

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

19:15-20:00
Aqua Cirketræning
Aqua Bike

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

Grænsen mellem
grotesk og finurlig
Keramikeren Simon Maltha har en klar fornemmelse af forbindelsen mellem naturen og mennesket. I sit idyllisk placerede bondehus i Katterød syd
for Faaborg skaber han både afrikanske og nordiske
dyretrofæer, der næsten altid bevæger sig på grænsen
mellem alvor og humor. Undtagen ulven. For ulvens
værdighed kan der ikke laves grin med.
Simon med det eksotiske efternavn Maltha minder umiddelbart, i sit udseende, om Faaborgs svar på filmskuespilleren Viggo Mortensen. Iklædt skovmandsskjorte og trimmet fuldskæg
byder han mig indenfor i bondehuset, der ligger tilbagetrukket
fra vejen kort fra strand og skov. Imellem stuehuset og hans
værksted, hvor drejebænk og værktøj befinder sig, er en lille
brostensbelagt gård med store, frodige figentræer. En garage i
nærheden afslører en motorcykel, et par kajakker og sadler til
de to islandske heste, der græsser på marken ved siden af.
I de sidste 25 år har han, blandt andet, drejet brugsting som
kopper og kander, men dyrefabuleringerne tog for alvor fart
efter udstillingen ”Dyret i leret” på Marienlyst Slot i 1996. I
dag koncentrerer han sig udelukkende om dyrene og særligt
trofæerne med hoveder og bagdele af både afrikanske og nordiske dyr. Dem møder jeg i den tilstødende butik, med egen
indgang og kasseskranke, hvor et stort, gyldent skovsvin med
spidse stødtænder står i midten af rummet og ser en smule
faretruende ud.
- Jeg kan godt finde på at rette på skovsvinet, så at folk ikke,
som det første oplever at her står et svin med åben mund
parat til angreb. Så drejer jeg det en lille smule, så der kommer
lidt mere smil frem i dets mundvige. For jeg bevæger mig hele
tiden på grænsen af, at det skal være lidt grotesk men med et
smil på læben. Et touch af venlighed,
fortæller Simon Maltha der, på trods af de 53 år, har en drengs
energi i sine bevægelser og måden at tale på. Minitrofæerne
på væggen tæller, lige nu, kun de afrikanske dyr, for de nordiske er udsolgt.
- Folk heroppe vil gerne have de nordiske dyr. Jeg mærker
også en egen ydmyghed overfor de nordiske. Det kan være,
at det er dem, jeg er tættest på, for jeg skal helst ikke gøre for
meget grin med dem. Der skal være en stolthed tilbage i dyret,
når jeg laver det. Det må godt være mit dyr, men de skal også
have sin oprindelighed i sig, så det ikke blot bliver en parodi.
Særligt ulven er svær at lave, for den er sådan et værdigt dyr.
At kappe hovedet af ulven og sætte det op på vægge er på en
måde uværdigt. Når jeg sidder og arbejder med ulven, kan jeg
mærke dens værdighed igennem mig. Hvalrossen giver mere
sig selv. Den har sine store tænder og er godmodig og hyggelig. Men ulven. Der er intet uværdigt over en ulv. Den er et
stolt dyr.

AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Inspiration og forbindelsen til dyreriget
Ikke alle Simon Malthas dyr er genkendelige, nogle opstår i
skyggerne eller i afskallet maling på en mur og danner fantasier og inspiration til kommende kunst.
- Da jeg på et tidspunkt var i Venedig, var der meget at kigge
på. Venedigs forfald er materiale til helt nye ting. Men inspirationen kan også være at gå ned til havet og tage en sejltur
eller gå en tur i skoven.
Hvad er det for en forbindelse mellem dyreriget og mennesket, som du på en eller anden måde drages af?
- Når jeg selv hopper i vandet hernede og dykker ned på
bunden og fornemmer, hvordan fiskene har det, eller kravler
op i træet i min have, så får jeg fornemmelsen af, at man er til
her på jorden med sin krop. Man er, på en eller anden måde,
inkarneret her som et slags menneskedyr. Fuglene flyver i
store flokke over vores hus, traner og vadefugle. Vi har heste
og indtil for nylig høns og hund. Så for mig er det, at forme
dyr, utrolig nærliggende.
Forbundetheden forklares over køkkenbordet, hvor en lille
gylden, rakubrændt tekande står. For keramikeren i Katterød
foretrækker den voldsomme brænding, hvor leret efter en
halv time i en 1000 grader varm ovn hives op og får et chok.
- Det giver nogle spændende overflader og farver. Og gør at
lertøjet både er færdigt og ufærdigt på samme tid. Så bliver
det ikke så endeligt. Livet fortsætter på en måde.
Inden vi skilles demonstrerer Simon Maltha, legende let,
evnen til at klatre op i det cirka seks meter lange ræb, der er
hæftet fast i det ene af de to søskendetræer, der står i hans
forhave.
Livsenergien er vist ikke til at komme udenom her i Katterød.
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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”

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.

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

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

Nyhed!

25 Quint Brød

Nyt Rugbrød med poppet majs, rugkerner, durum kerner, ristet sesam, ristet græskar og ristet solsikke.

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

FODINDLÆG
OG SOFTLASER

SPORT OG
FØDDER

BARN
FOD OG SKO

GAVEKORT

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:

25 QUINT
Brød
35,- pr. stk
.

Vesterport’s Bageri
Vestergade 6, 5600 Faaborg

62 61 21 00

På udflugt med
drammens urtejægere
Det har aldrig været mere populært at eksperimentere med at lave sin egen snaps.
I hvert fald ikke hvis pejlemærket er medlemstallet i Faaborg Snapselaug.
Lige nu tæller kartoteket 71 bjesk-begejstrede medlemmer af begge køn, og det er faktisk
det højeste antal i laugets 17-årige historie.
AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Vi fik lov til at følge i hælene på to medlemmer af snapselaugets
bestyrelse, da de bevæbnet med beskærersaks og fletkurv gik
på jagt efter bær og urter til at krydre de gyldne dråber.

De to garvede snapsebryggere indrømmer dog også gerne, at
det ikke altid går som håbet, når laugets medlemmer forsøger
sig frem med bær, urter og kviste.

Snapseentusiasterne Asger Anderskov og Jørgen Dalsgaard
satte os stævne ved færgehavnen i Bøjden, hvor de naturlige
smagsforstærkere nærmest stod side om side.

- Alle har vist prøvet at kassere noget, der var decideret udrikkeligt, siger Asger Anderskov og fortæller om hans agernsnaps
,der røg i kloaken, da smagen mest af alt mindede om sure
sokker. Jeg forsøgte mig engang med skovmærker, men måtte
hælde det hele ud, da det havde en ekstrem gennemtrængende smag af parfume, husker Jørgen.
Det værste de har haft i glasset, er en snaps på ramsløg, som
formand Torben Dahl stod bag.

- Se, det er klitrose, den giver en helt fantastisk smag, siger
Jørgen Dalsgaard, mens han peger på nogle små sorte bær. Den
står ikke mange steder i området, men her er den, smiler han.
Asger Anderskov har nogle meter længere fremme fået øje på
et par buske med havtorn.
De små orange vitaminbomber sidder tæt og er omgivet af
spidse torne, der under jagten jævnligt får Asger til at udbryde
nogle af sprogets mindre pæne gloser.
- Bærerne kan ikke plukkes. Det er de alt for bløde til. Klip nogle
grene med bær af og læg dem hjem i fryseren. Efter et par dage
kan du uden besvær slå de syrlige bær ned i en skål, forklarer
Jørgen Dalsgaard.
Man skulle måske umiddelbart tro, at snapselaugets medlemmer laver deres kryddersnapse på, ja snaps, men det er ikke
altid tilfældet.
- Jeg bruger altid vodka, det giver den reneste smag, siger Asger. Ahhh, det skal være den neutrale Svendborg Snaps, afbryder Jørgen med et halvt smil. De bliver dog hurtigt enige om, at
der kan laves en velsmagende bitter med begge typer alkohol,
og vores ledsagere har noget at have det i. Ved drambrygningskonkurrencen ved Fynske Fristelser blev de henholdsvis nummer et og to, med Jørgens hybenrosesnaps som vinder.
Netop hybenrosen er den næste plante, vi gør stop ved. Sådan
et par håndfulde er nok til at give en god smag, siger Jørgen,
mens han viser et par næver fyldt med de karakteristiske røde
bær, der sikrede ham sin vindersnaps.
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- Den smagte så forfærdeligt af hvidløg selv efter at have været
fortyndet 17 gange, at den var udrikkelig, griner Asger.
Det er nemt at komme i gang med at lave sin egen snaps.
Skal det gå stærkt, så kan du købe en færdigpakket krydderpose
på snapselaugets hjemmeside, hvor der lige nu er syv forskellige
varianter at vælge i mellem. Sådan en pose skal kun trække en
uge, så har du en velsmagende drik.
Vil du prøve at lave en snaps helt fra bunden, så skal du vente
lidt længere.
Bruger du bær, urter og ligende, skal snapsen trække i op til et
år.
Her følger Jørgen Dalsgaards opskrift på sin hybenrosesnaps:
Pluk to gode håndfulde ”røde grise”.
Fjern blomsterknoppen og resten af stænglen.
Læg bærrene i et glas der kan lukket tæt og hæld neutral
snaps eller vodka over til de er dækket.
Lad væsken hvile i 10-12 måneder.
Si den igennem et kaffefilter.
Fortynd den i forholdet 1-6 eller til den smager godt.
Drik så med velbehag.
Find flere opskrifter og læs mere om snapselauget på www.
faaborgsnapselaug.dk

Vidste du at Faaborg-området har sin egen lokalradio?
Lokale nyheder, Interviews og konkurrencer.
Stå op med Henrik Poulsen alle hverdage fra kl. 7 og hold Siesta med Sarah Kroman fra kl. 14.

LYT MED - 24 TIMER I DØGNET

Stofa 95,7 MHZ og på detrigtigefaaborg.dk

100%
LOKAL
RADIO | MAGASIN | WEBSITE
LIVE

Vinteren står
for døren!
Få et tilbud på ny
varmeløsning fra Bosch

RING
for
uforpligtende
tilbud og råd
om
energiforbed
ringer

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
KO N F ER E N C IE R : H E N R I K P O UL 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

XL

A
B

Bosch gaskedel Condens 5000 W med
varmtvandsbeholder
Gaskedlen har en høj virkningsgrad og
et lavt el-forbrug.

Bosch Luft/vand varmepumpe
Med varmepumpen Compress 7000i
AW får du en varmeløsning, som tilgodeser miljøet og varmeregningen.

OBS! Husk du også kan trække energirenoveringer fra i skat med håndværkerfradraget

PRIS: 495 KR
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

RealMæglerne Sofie Find

Certified

Climate Partner

Haven i oktober
Ole Folmer fra Horne Haveservice hjælper med gode råd til det
du med fordel kan klare i haven her i oktober.

PLANTNING AF HÆK

En ny hæk KAN gro om foråret. Den SKAL gro om efteråret.
Her er jorden fugtighed tilpas for nye planter, og du behøver ikke at vande, når først hækken er sat.
Sæt ikke de nye planter for dybt i jorden, ligesom du ikke
skal træde eller slå jorden for hårdt om planterne, så risikerer du at trykke ilten ud af jorden.
På billedet ser du en såkaldt færdig-hæk.
Den har cirka en 4-5 år bag sig, sørger hurtigt for læ og
skærmer for indsyn.
Du betaler selvfølgelig også, for at nogle har passet planterne for dig, men flere og flere vælger den løsning for at få
et synligt resultat med det samme.

GRÆSPLÆNEN

Det er nu, du skal hæve skæret på din plæneklipper, så
græsset ikke bliver slået kort længere.
Den rigtige klippehøjde er 5-7 cm. Længden får græsset til
at lægge sig ned og lukker på den måde for lyset, så mosset
får så lidt næring som muligt.
Du kan også anlægge en ny græsplæne i oktober.
En gammel huskeregel lyder, at du må så græs i alle måneder med ”r”, og oktober er en god måned til nye plæner. Det vigtigste er faktisk dine forberedelser. Sørg for at
underlægningen og dræningsforholdene er i orden, så er
du nået meget langt.
Regn med, at du skal bruge cirka 4 kg græsfrø pr. 100 kvm.

HÆKKEKLIPNING

Det er også tid til at studse hækken en sidste gang inden
vinteren.
Her er udstyret det vigtigste. På med briller og høreværn.
Sørg for et skarpt skær på klipperen og så bare afsted.

Ole Volmer er direktør i Horne Haveservice
I øjeblikket er der fem ansatte, og de servicerer en blanding af private- og erhvervskunder, samt boligforeninger inden for alt der omfatter anlæg og grønt vedligehold.
Firmaet har værksted på Lillemarksvej 1, mens lager og garager ligger på Skolevej.
Horne Haveservice kan i år fejre ”kobberbryllup”.
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Hamrende
uhyggeligt i Haastrup
Halloween Sydfyn - Haunted Park i Haastrup har en bagudgang. Den vil du ikke ønske at
benytte. Det betyder nemlig, at du har tisset i bukserne, eller det der er værre efter mødet
med de uhyggelige skræmmere.
AF HENRIK POULSEN
FOTO HALLOWEEN SYDFYN

For niende gang forvandles Haastrup til danmarks uhyggeligste
landsby i de tre sidste weekender i oktober.
Det er her, at cirka 150 frivillige inviterer inden for i de 36.000
kvm2 uhygge, som de lige nu er i gang med at omdanne til årets
Haunted Park.
Tovholderen på Halloween Sydfyn er Allan Rosdal, der bruger
det meste af året på at planlægge arrangementet, der kulminerer inden længe.
- Vi mødes et par gange om ugen på vores lager, hvor vi arbejder, planlægger og udveksler gode idéer til de temaer, der skal
fylde parken, fortæller han.
Alle arbejder frivilligt, og er der penge i overskud fra de uhyggelige aftener, så går 25 procent til friskolen og børnehaven i
Haastrup, mens resten bruges på næste års arrangement.
I år er der blandt andet brugt penge og kræfter på at omdanne
skolens kælder til et stort sindsygehospital.
- Det bliver RIGTIGT uhyggeligt, gnækker Allan Rosdal. Turen i
kælderen bliver en vanvittig rejse igennem 200 års hårrejsende
hospitalshistorie, og vores skræmmere vil gøre deres yderste
for, at ikke en buks er tør efter den oplevelse, griner tovholderen.
Og tilbage til det med bukserne og bagudgangen.
For det ER sket et par gange de seneste år, at nogle gæster har
måttet sande at deres nerver og blærer, ikke er stærke nok til
de mange chok.
- Det er altså svært at holde masken, når der står en voksen
mand eller kvinde, der af skræk har tisset i bukserne, eller det
der er værre. Men når det sker, så får man lov til at liste ud af
bagudgangen og også hjælp til at komme ubemærket væk fra
området, lover Rosdal.
På trods af risikoen for våde bukser valfarter gæsterne til
Haastrup. Sidste år besøgte ca. 2000 mennesker arrangemen-

tet, og i år håber man på at tælleapparaterne når 3000, men
så rammer man også loftet for besøgende. - Vi vil ikke have at
gæsterne står i kø for længe, så vi sælger højest 500 billetter til
hver aften, fortæller Allan Rosdal.
I år kan man træde ind i Haunted Part fredag og lørdag i de
sidste tre weekender i oktober, hvor den første weekend er for
børn og sarte sjæle, mens der de sidste to weekender ikke bliver der ikke taget hensyn til gæsternes nerver, ligesom skræmmerne har tilladelse til lette berøringer.

Halloween Sydfyn
Haunted Park
HAASTRUP - 36.000 KVM STORT OMRÅDE

VOKSEN-AFTENER
Fredag d. 20. oktober
Lørdag d. 21. oktober
Fredag d. 27. oktober
Lørdag d. 28. oktober

BØRNE-WEEKEND
Fredag d. 13. oktober
Lørdag d. 14. oktober

BILLETTER
Billetter sælges i forsalg
og ved indgangen.

PRISER

Børne weekend
Entrè kr. 80,- pr person
Voksen aftener
Entré kr. 180,- pr person

LÆS MERE OG KØB BILLET PÅ WWW.HALLOWEEN-SYDFYN.DK

- hos tandlægerne i Faaborg og Haarby er du

ALTID I TRYGGE HÆNDER
Få tænderne i form - resten ved vi, at du selv kan klare!

Sofie

Niels

Morten

Kaspar

Anders

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

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

I STARK FÅR DU

Kompetent rådgivning

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

62091

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.

I STARK har vi gjort det nemt for dig, når du skal handle maling.
Du finder nemlig ikke kun et stort udvalg af maling i professionel
kvalitet i alle vores forretninger, landet over, men også alt i afdækning og tilbehør. Så behøver du kun at handle et sted. Og har du
spørgsmål til dit malerprojekt, står Anette klar til at rådgive dig.

Kontakt os på mobil 26 28 18 69
eller mail rapren@rapren.dk

STARK FAABORG

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Nyborgvej 52 • 5600 Faaborg • Tlf. 6261 9393

Faaborg Bil-Center har
meget at byde på:

VINTERDÆK

REPARATION AF BILSKADER OG STENSLAG

4 stk. 205/55-16
Kleber Krisalp HP3

Vi er godkendt af alle forsikringsselskaber til reparation af Din bil!
GRATIS lånebil ved skader!
SPAR momsen på udskiftning af ruder – vi giver
momsen i rabat!

GENNEMGANG AF DIN
BIL TIL SYN, INKL. SYN.

KUN 499 kr.

TILBUD

KUN 2.795 kr.
Inkl. montering

BUDGETSERVICE
Alle biler uden for garanti
uanset mærke og model.

KUN 995 kr.

4 stk. 205/55-16
Michelin Alpin 5

KUN 3.495 kr.
Inkl. montering

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, Søndag kl. 13-16
* Plus levering 3.880 kr. bilen er vist med ekstra udstyr - Der tages forbehold for trykfejl.

Faaborg Campingcenter
fejrer 25 års Jubilæum med

KÆMPE ÅBENT HUS
Lørdag d. 28 og søndag d. 29 oktober 2017

Kampa
lufttelte
- 25%
Kom og se
vores flotte nye
udstilling

Vi serverer
fadøl, vin og
sodavand

Spar 25 % på alt i butikken*
KÆMPE RESTMARKED
Spar helt op til 70% på
• Kvalitets plastik havemøbler
• Parasoller og parasolfødder
• Hynder
• Iglotelte
• og meget andet...

Isabella positionsstol
Normalpris: 699 kr.

Tag 4 stk.
KUN 1996 KR.
SPAR 800 KR

* gæler kun lagervarer, og ikke vogne, Isabella fortelte, gas og i forvejen nedsatte varer.

Telemarken 1 | 5600 Faaborg | tlf. 62 61 71 05
en del af

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.

Jul i Magasingaarden
med musik og dans

Reserver nu til Magasingaardens årlige, åbne
julefrokost-arrangementer med musik, dans og
klassisk julefrokost.

D. 1. og 2. December

Alle andre dage er reserveret til jer som ønsker et mere
stille julefrokostarrangement – men stadig med mulighed
for at være sammen om en hyggelig aften med klassisk
julemad.

Ring og reserver på tlf. 62 61 02 45
eller
mail info@magasingaarden.dk

MAGASIN
GAARDEN
H O T E L FA A B O R G

Følg med på
Facebook

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
Telefon: 63 81 55 01
baa@fysio-wellness.dk
www.fysio-wellness.dk

MU S I K & KU LTU R

FAAB OR G

Helios Teatret

4. nov. kl. 20.00
KØB BILLET PÅ

www.mkfaaborg.dk

”GEDIGEN KOMIK OG MASSER AF GRIN”
POLITIKEN

”FEMSTJERNET KLASSISK DANSK STAND UP”
BT

