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DET GAMLE  
FAABORG!
Lars Hansen fra Byhistorisk Arkiv har igen været i arkivet 
for at finde nogle af de dejlige billeder af Faaborgs fortid 
som arkivet gemmer på.
Kom med til fejring af Faaborgs 700 års jubilæum, nyd 
stemningen i gården hos Madsens Hotel og kom med in-
denfor i Jacobsens Konditori i Torvegade. Faaborgs fortid 
er farverig.

Torvegade 21, Madsens Hotel, det senere Oasen 1967, ukendt fotograf

Udsigt fra Klokketårnet mod havn og baneterræn med badeanstal-
terne bagerst 1929, foto C.V. Christiansen

Kong Christian Den X ankommer til Faaborgs 700 års jubilæum 1929, 
foto C.V. Christiansen

Torvegade 14, Guldsmed Aage Munksgaard 1950, ukendt fotograf

Torvegade 14, Manukfakturhandler A. Hald  1905, ukendt fotograf

Mellemgade udsmykket i anledning af Faaborgs 700 års jubilæum 1929,  
foto C.V. Christiansen2



Torvegade 23 A, Jacobsens Konditori 1916, ukendt fotograf

Vestergade 1, personalet ved Sydfyns Korn og Foderstofforretning ca. 1906, ukendt fotograf

Vestergade 4, Glarmester Johan Frederik Frederiksen med familie, ukendt fotograf Vestergade 1, Jappe´s 25 års jubilæum 1948, foto Johannes Rasmussen
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Mandag - torsdag  10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 · 
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00 

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

MASSER AF 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN

HUSK! 
Altid at tjekke

 vores tilbud online 

VI MATCHER ENHVER PRIS  - KIG IND TIL UDSALG

Manzano sofa 
3 + 2 pers.

NU 9.999,-
 SPAR 9.999,- 

50%
SPAR

Manzano sofa 
Monteret med sort okselæder i dessin Denver på alle slidflader. 
Koldskum i sædehynder. Klassisk italiensk design. 
3 pers. sofa L209 cm. Pris 10.499,- 2 pers. sofa L165 cm. Pris 9.499,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 19.998,-

 PÅ FLOTTE UDSTILLINGSMODELLER
KIG IND OG GØR ET KUP!
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IL 70% 

Blokhus spisebord 

NU 4.999,-
 SPAR 4.999,- 

Mille spisebordsstol 

NU 499,-
 SPAR 500,- 

50%
SPAR

Chicago sofasæt 
Monteret med sort semianilin læder. 
Fremragende siddekomfort. Armbarker i sortbejdset træ. 
3 pers. sofa L212 cm. 2 pers. sofa L156 cm. 
Normalpris 27.998,-

Chicago sofa
3 + 2 pers.

NU 15.999,-
  SPAR 11.999,-  

UDSALG
OG ANDRE GODE 

TILBUD 

FÅS KUN HOS 

MØBLÉRDANSK
PRODUCERET

ZensiZone elevationsseng 6210-6310 
Polstret træramme samt bund med 39 lameller. El-betjent hoved- og fodende. Vendbar madras med 
5-zonet pocket fjedre og eksklusivt møbelstof. Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. Topmadras med 50 mm 
latex eller viscoindlæg. Betrukket med antibakterielt betræk, som er vaskbart v/60 grader. 
90 x 200 cm, ekskl. ben. Pris 11.920,- 2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 23.840,-

ZensiZone 
elevationsseng

180 x 200 cm

 NU 13.998,-
   SPAR 9.842,-   

GØR ET KUP
SQUARE

25%
PÅ ALT SQUARE 

SPAR

UDSALGET ER GODT I GANG - GØR ET KUP!

GODT TILBUD



Jeg synes kun lige, at jeg har blinket med øjnene, siden den sidste nytårsraket 
eksploderede på himlen. 
Nu gælder det februar og den årlige diskussion om, hvordan årets anden måned 
egentlig skal udtales. 1: fe-bu-ar 2: fe-bru-ar 3: fe-bru-rar. Test dig selv, og find ud 
af, om du hører til i gruppe 1, 2 eller 3.

Flere og flere af jer, der læser dette magasin, kan hente det i jeres postkasse.
Vi har nemlig delt mere end 1000 ”Ja tak til Det Rigtige Faaborg” klistermærker 
ud, som sikrer, at I som har ”Nej tak” til kulørte reklamer, alligevel får vores maga-
sin i postkassen. 
Tusind tak for det. Vi vælger fortsat at respektere et ”Nej tak til reklamer”, på den 
måde sparer vi både på økonomien, miljøet og temperamentet hos de menne-
sker (om de måtte findes), der ikke ønsker at modtage magasinet.

Husk i øvrigt, at Det Rigtige Faaborg også er en lokalradio for Faaborg-området.
Vi er hos dig 24-timer i døgnet på www.detrigtigefaaborg.dk, i vores gratis apps 
og på Stofas net på 95.7 MHz. Her får du alle hverdage nyheder, arrangement-
omtaler, konkurrencer og god musik.
Prøv bare at tænde lige nu. 

God fornøjelse.

Henrik Poulsen

Holdet bag Vupti - Der forsvandt januar

nr. 10 februar 2018
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Tony WahlKaj Josefsen
Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

FAABORG

C-HR HYBRID
Skulpturelt crossover design

YARIS HYBRID
Fuld af energi og dynamik

AURIS HYBRID
Designet til begejstring

RAV4 HYBRID
SUV med et fl ot, dynamisk ydre

KOM IND TIL KAJ & TONY I FAABORG & SE DE LÆKRE HYBRIDMODELLER

Fra 289.990 kr. 

Fra 161.990 kr. 

Fra 229.990 kr. 

Fra 369.990 kr. 

OPLEV KØREGLÆDE
OPLE

V H
YBR

ID

Der tages forbehold for trykfejl og prisreguleringer



TØJTØSEN
SLÅ ET SLAG

PÅ PRISEN

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

F.eks. 3 seksere = 18% rabat
 100kr. = 82kr. 
600kr. = 492kr.

KOM FORBI OG SCOR EN GOD FASTELAVNS PRIS
GÆLDER HELE FEBRUAR

LOOP er fitness for helt almindelige 
mennesker. De 16 maskiner i trænings-
cirklen er sammensat, så du kommer hele 
kroppen igennem på kun 24 minutter. 

Mød op som du er og præcis hvornår du vil og 
glæd dig til effektiv træning i en afslappet 
atmosfære.

Vælg mellem 81 centre i hele landet. Find 
centret nærmest dig på loopfitness.com.

Vi ses i LOOP Fitness.

Har du 24 minutter?
- Så har vi træningen til dig

- 24 minutters fitness, det er nok

loopfitness.comFølg os på facebook

*Tilbuddet gælder nye medlemmer til d. 12. februar 2018.
Fast pris pr. 30 dage 199 kr. Minimum 2 x 30 dages
træning. Betaling skal ske med betalingskort.

LOOP Faaborg
Herregårdscentret 15A
5600 Faaborg
Tlf: 41 74 62 74

Første 
30 dage 

1
Oprettelse 0  

LOOP KIDZ
Vi har også 

træning for de 
8-14-årige 

*

Hudplejeklinikken, Pia Vejlemark, Svendborgvej 68, Tlf 62 60 27 19

TANDLÆGEHUSET FAABORG

SØS RYBORG     
CLAUS HERVIT    
PER MØLLER HANSEN
MELLEMGADE 17, FAABORG, TLF.: 62612173  
WWW.TANDLAEGEHUSET-FAABORG.DK

Moderne 
tandbehandling 

tilpasset dine behov

Prisoverslag inden 
behandling



VINDERNE AF  
VORES KONKURRENCE

FRA JANUAR

LISA BAHL  
vinder en Hall Audio Adapter

JØRN LAURSEN  
vinder en Saphe



NYE BILER VI HAR ALTID ET STORT UDVALG AF NYE BILER PÅ LAGER!

Køb en ny personbil fra
 93.980 kr. inkl. levering!

Vi tilbyder nu ny personbil med Opel Finansiering - UDEN UDBETALING!

BRUGTE BILER OMRÅDETS STØRSTE UDVALG AF FLOTTE

 BRUGTE BILER!

Vores brugte biler har alle været igennem vores egenkontrol således, at de lever op til vores høje standard for brugte biler.

VÆRKSTED OG SKADECENTER
AUTORISERET VÆRKSTED - DIN GARANTI FOR KVALITET OG NYESTE TEKNOLOGI OG VIDEN

SERVICE FRA 995 kr. *
* Budgetservice til biler uden for garati, inkl. op til 4 ltr. olie

PRIVAT LEASING  •  ERHVERVSCENTER  

VI TILBYDER ALT INDEN FOR LEASING                               VI KAN SKRÆDDERSY DIN ERHVERVSAFTALE

NY VAREBIL FRA 1.386 kr. pr. mdr. I LEASING

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

 *Biler kan være vist med ekstraudstyr - Der tages forbehold for trykfejl.



I løbet af kort tid bliver den store perlestensbelagte 
parkeringsplads fyldt op. Ud af bilerne træder mænd 
iklædt sort tøj og hvide skjorter. Alle med slips. De bevæ-
ger sig mod trappen, der fører op til det store palæ. Over 
indgangen hænger loge-symbolet – de tre kædeled, der 
symboliserer brødrenes kerneværdier venskab, kærlighed 
og sandhed.

Indenfor i stueetagen stimler de sortklædte herrer sam-
men, alle hilser de på hinanden med faste håndtryk og 
øjenkontakt. På brystet af de sorte jakker glimter navne-
skilte og emblemer, i reverset er der loge-nåle og på flere 
fingre bæres kædeleddene i form af guldringe. Tilhørsfor-
holdet er vigtigt, kammeratskabet i højsæde. Atmosfæren 
er på samme tid let og respektfyldt. 

På førstesalen er loge-salen. Et stort lokale med en høj 
pult i hver ende og nogle mindre borde i hjørnerne. Ved 
pultene indtager overmesteren og undermesteren deres 
respektive pladser. Bag pultene er væggene beklædt med 
fløjl – bag overmesteren er det purpurrødt, bag underme-
steren dybblåt. De små borde tilhører ordenens embeds-
mænd: Sekretæren, skatmesteren, kapellanen, kassereren 
og eksmesteren. Hver med sin egen plads og funktion 
under mødet. Og hver med sit eget farverige regalie, der 
bæres på skrå over brystet. Langs væggene er der stole-
rækker til de øvrige loge-brødre. Øverst på væggen bag 

overmesteren hænger der fem lamper. Den midterste er 
’det altseende øje’, som er altid tændt. Hvad de øvrige 
lamper betyder, er det kun loge-brødre, der ved.

Når mødet i loge-salen er i gang, skal der herske ro og 
disciplin. Mobiltelefonerne slukkes, og den ydre verden 
lukkes ude. Stemningen bliver opløftet og værdig. Dags-
ordenen gennemgås, og ved særlige lejligheder bliver 
værdige brødre, gennem en hemmelig ceremoni, tildelt 
en ny grad.

Broderskab 
med hemmelige 

tegn og koder 
Loge. Ordet kan hos de fleste lede tankerne i retning af  mystik, lukkede broderska-
ber, hemmelige ritualer og mænd, der mødes i mørke lokaler. I Faaborg er der flere 
mystik-omspundne loger. Vi har besøgt en af  dem, nemlig den knapt 200 år gamle 
orden Odd Fellow-logen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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FAKTA OM ODD FELLOW-LOGEN 

Det må vi ikke vide
• Indhold af embeder
• Indhold af udvalgsarbejde
• Tegn og koder
• Betydning af lamperne
• Rejse-passwords

De fire grader
• Indvielsesgraden
• Første grad  - venskabsgraden
• Anden grad  - kærlighedsgraden
• Tredje grad  - sandhedsgraden



Overmester Peter Wøbbe bag pulten i loge-salen.

Vartegnet for søsterlogen Karen Brahe

Odd Fellow logen holder til i denne flotte bygning i Vestergade.



Odd Fellow skal ikke oversættes med ’snurrige eller løjerlige 
fyre’, som leksikonet ellers fortæller. Odd udspringer fra 
oath, og i den betydning kan loge-brødrene kende sig selv 
og deres virke; de er edsfæller, som i den mystik-prægede 
atmosfære arbejder med deres personlige indstilling til livet.

Odd Fellow-ordenen har eksisteret i Danmark siden 1878, 
og logen med navnet Mentor blev oprettet i Faaborg i 1974. 
De er 51 brødre og mødes hver tirsdag aften – det meste 
af året. Overmester Peter Wøbbe og kasserer Hans Cosmus 
forklarer, hvad loge-arbejdet egentlig går ud på. For udover 
at yde humanitær og kulturel støtte til en masse projekter, så 
arbejder brødrene meget med personlig udvikling:

- Hver tirsdag arbejder vi med os selv og vores indstilling til 
livet. Vi vil gerne højne vores eget etiske niveau. Vi ser alle 
mennesker som lige, og det er blandt andet derfor, at vi 
til hvert møde bærer en ’uniform’. Så ser man bedre men-
nesket bag. Vi er optaget, af den måde man er på overfor 
andre.
Ordenen er inddelt i flere grader. Hver grad indebærer, at 
man arbejder med og udvikler sin egen etik.

Efter af have gennemgået gradsarbejdet og nået til sand-
hedsgraden, hvilket typisk tager to til tre år, kan man blive 
indstillet til at bestride et af embederne. Har en broder et 
oplagt talent, kan han stige hurtigere i graderne. Det er en af 
logens mange velbevarede hemmeligheder, hvad det enkelte 
embede indebærer. Dog kan de løfte sløret for, at det er 
overmesteren, der er ordstyrer i loge-salen på førstesalen, 
og undermesteren, der er ansvarlig for aktiviteterne i stue-
plan, hvilket kan være alt fra musik og sang til foredrag.

- At bestride et embede kræver en stor indsigt i hele orde-
nens forretningsgang. Og så er det tidskrævende. Vi bruger 
nok mellem fem og ti timer om ugen på embedsarbejde, 
fortæller overmester Peter Wøbbe.
Ligeledes har ordenen mange udvalg, hvis arbejde de ikke 
oplyser til udenforstående.

Den vandrende ko
Indholdet på loge-møderne er meget varieret, men altid 
centreret omkring en form for indre udvikling. Således har 
logen haft foredrag fra krigskorrespondenter, debatter og 
oplæg fra interessante gæster. 
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At være den bedste
Stående fra venstre: Axel Averhoff, Bob Ekman, Leif Rasmussen, Hans Jørgen Larsen, Ejner Holm, Lars Tribler, Frede Nørager Jensen, logebror fra loge 29 i 
Svendborg, Søren Lund, Poul Cramer-Buch, Ulrik Fast, Brian Pedersen, Heron Østergaard, Hans Sylvest, Laurits Andersen, Poul Bendt Lunde, Jørgen Andersen, Lars 
Askholm, Kaj Vilner Andersen, Henning Lynghøj, Niels Sigh, Hans Cosmos, Frede Nørrelund.
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Og udover den lejlighedsvise ceremoni med gradstildelinger, 
så har de flere gange et lidt særligt emne på dagsordenen – 
den vandrende ko. Her laver en udvalgt broder et oplæg for 
de andre. Om et selvvalg emne eller om sig selv. Det eneste 
kriterium er, at brødrene lærer noget om hinanden. Når en 
broder har holdt et sådan oplæg, så får han en keramik-ko 
fra Peter Sekjær med hjem, indtil næste gang en ny broder 
står for tur.

Plads til nye medlemmer
Der har gennem tiden været et varierende antal medlemmer 
i Mentor-logen. I 1998 var de oppe og være knap hundrede 
mand, hvor de sidste år har været stabile med mellem 50 
og 60 brødre. Logen er åben for alle – næsten. For at blive 
optaget skal man indstilles af en nuværende broder, eller man 
kan rette henvendelse til logen. Man skal være indstillet på, at 
det er et tidskrævende arbejde. Har man en ægtefælle, skal 
hun ligeledes være indstillet på at bakke op om loge-arbejdet. 
Forud for en mulig optagelse tager to brødre derfor på et 
hjemmebesøg hos den potentielle broder. På dette besøg skal 
det også afklares, om man kan erklære sig enig i et af logens 
hovedprincipper; nemlig at tro på et højere væsen.

- Vi er ligeglade med om det højere væsen kaldes Buddha, 
Jehova, Allah eller Kristus. Men er man ateist, så kan man 
ikke blive optaget i vores loge, fortæller kasserer Hans Cos-
mus.

Næste år, i april 2019, kan ordenen fejre deres 200 års 
jubilæum. Og det skal også markeres i Faaborg, men præcis 
hvordan denne fejring skal foregå, har brødrene endnu ikke 
besluttet.

     

udgave af  sig selv

EMBEDER  LOGEN HAR YDET BIDRAG TIL

• Overmester  • Sangkor
• Undermester • Plejehjem
• Kasserer  • Skoleprojekt i Indien
• Skatmester  • Julepakker
• Sekretær  • Faderskaber u-landsbørn
• Eks-mester

Siddende fra venstre: Lars Roy Rasmussen, Uffe Hjortborg Pedersen, Henning Odmand Jørgensen, Kaj Brønsro, Hans Peder Andersen, Asger Hansen, Peter Wøbbe.
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Tilbage i 1990 blev Lars Møller ansat i Løvbjerg-butikken i 
Ølgod. Løvbjerg var en del af Prisa-kæden, der gerne ville åbne 
butikker på Fyn. I 1992, åbnede Lars en Prisa-butik på Engvej 6 i 
Faaborg – en adresse han ikke har forladt siden.

I 1994 blev kæden opkøbt af Rema 1000, og året efter tog Lars 
imod en franchise-kontrakt – og livet som købmand var begyndt 
for den nu 27-årige Lars.

Efter godt og vel tyve år var butikken ved at være nedslidt. 
Lokalerne og inventaret var utidssvarende, og om vinteren kun-
ne der trænge sne ind i mælkekøleren. Lars gik med tanker om 
en ny butik og fik sammen med Rema 1000 lavet tegningerne
til den. I 2009 gik butikken til ved en voldsom brand og 13 uger
efter – den 20. november 2009 stod Lars med en helt ny butik,
der med sine 910 m2 salgsareal er Fyns største Rema 1000.

At være købmand er det eneste liv, Lars kender - med alle de 
glæder og begrænsninger det medfører:

- Det er en livsstil at være købmand, jeg skal være tilgængelig 
både om natten, og når jeg er på ferie. Jeg elsker købmandslivet 

og det at have en finger med i alt og være synlig for både mit 
personale og vores kunder. Min eneste fortrydelse er nok, at jeg 
ikke har været der nok for familien.

I starten bestod staben af ham selv og fire andre – og havde de 
travlt, kunne Lars arbejde en nat igennem og være med igen. I 
dag ser det anderledes ud og Lars er nu leder for 37 ansatte.

- Jeg er gået fra primært at være købmand til også at skulle 
være leder, og det kræver virkeligt, at jeg har nogle dygtige 
folk omkring mig – og det har jeg heldigvis. Og så er jeg blevet 
bedre til at sige nej til ting.

Butikken er i konstant udvikling, og Lars er især stolt over det 
store økologiske udvalg samt deres fokus på madspild. Og så er 
Rema 1000 den eneste butik i Faaborg, der åbner allerede kl. 
7.00, indskyder han.

I februar i år fylder Lars 50. Det bliver markeret med champag-
ne og kransekage i butikken, hvor alle kunder er velkomne.

Åbent hus i Rema 1000  den 13. februar fra 14-17

- Annonce -

Købmanden fylder 50 
-Faaborg blev min destination

Åbent hus i Rema 1000 
den 13. februar fra 14-17



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. 

DØDSBOBEHANDLING OG ARV

JURISTERNE 
Stokholm og Crondahl

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

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Haven

klarer vi

også
FAABORG RENGØRING

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

Fradrag for rengøring og haveservice

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ



Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Pia

Balkemose
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Mellemgade 11A. 2
5600 Faaborg
Dejlig lys, centralt beliggende og indflytningsklar ejerbolig med med ud-
gang til egen stor tagterrasse med udsigt. Må benyttes til helårs/flexbolig
(ej bopælspligt). Boligen er placeret i Faaborgs bymidte, med gåafstand
til butikker, frisør, læge, tandlæge, cafeér, havn og badestrand og ligger
nær offentlige transportmidler. Lige udenfor byen findes naturskønne
Svanninge Bakker med såvel Golfbane som Naturlegeplads. En herskabe-
lig lejlighed, med god loftshøjde, stuklofter, plankegulve mm., fremstår
pæn og indflytningsklar. Her er bl.a. nyere køkken samt med nyere pille-
ovn, som er installeret i tidligere pejs i stuen.

E

Pris 995.000
Udb. 50.000
Ejerudg. 1.176
Brt./Nt. 4.405/3.741
Grund 350 m2
Bolig 106 m2
Rum/vær. 3/1
Opført/omb. 1902/1996
Sag 56003124
Kontakt 62614800

NYHED
HERSKABELIG

EJERBOLIG

Odensevej 43A
5600 Faaborg
Absolut velholdt byejendom -
centralt beliggende i Faaborg by.
Byhus med indkørsel til garage
samt endvidere dejlig stor grund
bagtil. Ialt ca. 198 m² etageareal -
af det samlede boligareal skal det
bemærkes, at de ca. 20 m² i an-
neks ikke fremstår som boligareal i
BBR-ejermeddelelsen, men er i
rigtig fin boligstandard. Villaen er
beligg. med kort gåafstand til ind-
køb, Faaborg bymidte, lystbåde-
havnen mv. En virkelig fin bolig
med plads til hele familien.

D

Pris 1.195.000
Udb. 60.000
Ejerudg. 1.944
Brt./Nt. 5.278/4.482

Grund 990 m2
Bolig/kld. 137/62 m2
Rum/vær. 4/4
Opført/omb. 1948/1983

Sag 56002203
Kontakt 62614800

NY PRIS
CHARMERENDE

BYEJENDOM

Sybillesvej 56 - Korinth
5600 Faaborg
Flot ejendom beliggende i bun-
den af vænge i dejligt og børne-
venligt kvarter - stemningsfuld og
charmerende. Indeholder entré,
Køkken og stue med brændeovn,
god spiseplads og adgang til en
fin fliselagt terrasse. Badeværelse
med gulvvarme samt et bryggers
med udgang til carport. 1. salen
indeholder badeværelse med brus
og badekar. Soveværelse og 2 fi-
ne værelser med udgang til svale-
gang.

F

Pris 750.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.228
Brt./Nt. 3.323/2.822

Grund 884 m2
Bolig 127 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1978

Sag 56003118
Kontakt 62614800

NYHED
I BØRNEVENLIGT

KVARTER

Ryttervej 14 - Millinge
5600 Faaborg
Velholdt villa i roligt villakvartér i landsbyen Millinge. Ejendommen har
bl.a. fået foretaget følgende forbedringer: Tag og vinduer (2008), natur-
gas (2012), badeværelse (2014), efterisoleret på loft, udestue m/termo-
vinduer og termotag (2013). Fin familiebolig tæt ved skole, indkøb m.m.

D

Pris 895.000
Udbetaling 45.000
Ejerudgifter 1.584
Brutto/netto 3.970/3.370
Sag 56003119

Grund 736 m2
Bolig 112 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1976
Kontakt tlf. 62614800

NYHED
DEJLIG

FAMILIEBOLIG

Eskemosegyden 16 - Åstrup
5600 Faaborg
Villa i smukke landlige omgivelser kun 5-10 min. fra Faaborg og V. Åby.
Boligen er hulmursisoleret, opvarmes v. naturgas og indeholder: entré,
soveværelse, værelse, bad, vinkelstue m. udgang til terrasse, køkken,
bryggers og udestue. Dejlig lukket have, muret garage samt carport.

F

Pris 550.000
Udbetaling 30.000
Ejerudgifter 1.412
Brutto/netto 2.443/2.073
Sag 56003102

Grund 949 m2
Bolig 124 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1965
Kontakt tlf. 62614800

NYHED
SUPER FIN

BEGYNDERBOIG

Margrethevang 4B
5600 Faaborg
Pæn andelsbolig m. lav mdl. boligydelse - kr. 3.069,-. Boligen ligger i ro-
ligt kvartér i Faaborg Vest og har egen have med udsigt til marker og
vand. Boligen indeholder: entré, bad, soveværelse, køkken m. lille spise-
plads, bryggers, stue og havestue. Kan overtages med kort varsel.

D

Pris 250.000
Boligydelse 3.069
Forb. forhold 718

Sag 56003130

Bolig 74 m2
Rum/vær. 2/1
Opført/omb. 1983/1992
Kontakt tlf. 62614800

NYHED
ANDELSBOLIG -

LAV YDELSE



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 
Mobil: 71 780 655

tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Salg & vurdering 

Vi sa
marbejder

m

ed Ældre Sagen

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

Pris 2.975.000 
Udbetaling 150.000 
Brutto 13.384  
Netto 11.073
Areal 242 m2

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

Odensevej 5, 5600 Faaborg
 
Indbydende liebhavervilla i særklasse. Villa-
en er renoveret fra A – Z med materialevalg i 
højeste kvalitet. Det store boligareal, unikke 
have- og gårdmiljø åbner for mange  
anvendelsesmuligheder. 

Pris 5.150.000
Udbetaling 260.000
Brutto 23.381
Netto 19.352
Areal 373 m2

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

GIV ET 

BUD

GIV ET 
BUD



Knivskarpe tilbud
Landslagteren Faaborg

Februar 
månedens kødbox
1 stk. kalvesteg med bacon
4 stk. møre bøffer
4 stk. kyllingebryster med umami
4 stk. slow cook koteletter
600 g hakket oksekød, maks. 8% fedt
600 g hakket skinkekød, maks. 8% fedt
500 g skinkekød i strimler
1 stk. revelsben ”Italy style”
4 stk. kalkunschnitzler
1 stk. røget ribbenssteg
750 g simreret
1 stk. svinemørbrad
1 kg nordisk farsbrød
8 stk. pølser 
I alt KUN . . . . . . . . . . . . . kr. 99500

Ugens kødpakke
4 stk. kyllingebryster 
600 g hakket skinkekød
600 g hakket oksekød
750 g panderet
1 stk. forloren hare
I alt KUN . . . . . . . . . . . . . kr. 29900

Friskhakket  
skinkesmåkød
af dansk velfærdsgris. Max 8% fedt

Pr. ½ kg . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2250

Friskhakket  
oksesmåkød
af dansk kødkvæg. Max 8% fedt

Pr. ½ kg . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3000

Lækre gryderetter
med friske grøntsager. Vælg mellem
balkangryde, stroganoff eller india style.

Frit valg pr. ½ kg . . . . . . . . kr. 5000

Friskrøget bacon i stykker
Pr. ½ kg . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4000

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

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

Kødpølse
Perfekt til madpakken. Flere varianter. 
Frit valg.
pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3000

Tilbuddene gælder kun februar måned

Stort udvalg af
Mad ud af huset

Se hele udvalget på 
www.landslagteren.dk

HUSK – skal forudbestilles

HUSK – skal forudbestilles

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først



Den tibetanske spaniel Merle gør det bedste, den kan, da 
jeg ringer på hos Bodil Sørensen. Den lille gyldenbrune 
hund, som er den sjette i rækken af hunde hos Bodil og 
Arne Sørensen, lægger sig hurtigt tæt på Bodil i sofaen, 
efter at hun, trods skrøbelige ben, har hentet frisklavet 
kaffe og lune boller i køkkenet.  Selvom den gæstfri kvinde 
på 87 år har kunstig hofte og knæ, diabetes og er tidligere 
rygopereret, klarer hun at gå rundt uden hjælpemidler 
indendørs. På sofabordet foran os ligger en rund, glat 
sten ved siden af et foto af hendes afdøde mand, Arne 
Sørensen. På stenen er ”savner” skrevet på den ene side 
og ”dig” på den anden. Hun fandt mindestenen ved en 
privat vejbod, en dag hun kørte en tur på sin trehjulede 
scooter langs vandet ved Langelinie. Fotoet på bordet, 
som stenen ligger ved, er omkring 10 år gammelt og 
er taget i England, da ægteparret var på en forlænget 
weekend sammen med deres børnebørn. På billedet har 
Arne Sørensen en rygsæk på og ser både aktiv og mild ud. 
Eksotiske udenlandsrejser var ellers ikke noget, der fyldte 
i ægteparrets liv, men lange ophold i deres søns ødegård 
i Sverige blev betydningsfulde, særligt i de sidste år de 
havde sammen.  

- Arne var et meget venligt, kærligt og omsorgsfuldt men-
neske. Hjælpsom mest overfor mig, men faktisk overfor 
alle. Børnene, familien, naboerne. Vi havde et liv med 
megen glæde og latter. Den kærlighed, Arne og jeg havde 
til hinanden, gav mig tryghed. Jeg har altid følt, at han var 

mit værn imod alverdens ulykker. Selvfølgelig er det ikke 
alt, han kunne afværge, men han har altid været god og 
beskyttet mig, fortæller Bodil Sørensen, der nu i knap et 
år har skullet vænne sig til at være alene. At Arnes faste 
plads i sofaen nu er tom, at han ikke længere kommer 
ind ad døren, at sengetiden altid trækkes i langdrag for at 
ligge alene i soveværelset, forstærker savnet af ham. Al-
ligevel er han her på en måde stadig, synes Bodil.

- Jeg kan høre hans stemme, for jeg ved, hvad han ville 
sige til det, jeg laver, og det jeg siger til børnene. Jeg taler 
lidt med ham indimellem. Spørger ham, hvad han synes.

At lytte til hinanden
Bodil og Arne Sørensen traf hinanden til nytårsbal i 1948 
på det daværende Rasmussens Hotel på torvet i Faaborg, 
da Bodil var blot 17 år. De dansede, og Arne fulgte hende 
hjem, men hans midlertidige bopæl helt ovre på Christi-
ansø var Bodil ikke begejstret for. Skæbnen ville alligevel, 
at de to mødte hinanden igen, denne gang til et sommer-
bal ved Sundet. 

- Jeg vidste ikke, at Arne var hjemme, og så dansede han 
med sådan en flot pige. Jeg blev jaloux og helt varm igen. 
Det viste sig at være hans søster. Hun var en meget smuk 
og flot pige. Siden den tid har der aldrig været andre for 
mig. Det nåede jeg jo heldigvis også at sige til ham, den 
aften han døde.

Kærlighed i 
Priorensgade   

 

Februar måned har et varmt lyspunkt at se frem til med Valentinsdag, hvor kær-
ligheden mellem to forelskede kan fejres. I den anledning har Det Rigtige Faaborg 
besøgt et lille byhus i Priorensgade i Faaborg, hvor kærligheden stortrivedes i mere 
end 60 år. Bodil og Arne Sørensen nåede at fejre krondiamantbryllup, inden det 
lange liv sammen sluttede brat sidste år, da en blodprop i Arnes hjerte betød et 
endeligt farvel.

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Den 28. februar sidste år havde, indtil om eftermiddagen, 
været en god dag uden tegn på, at dette skulle være Arne 
Sørensen sidste. På trods af et liv med kronisk leukæmi 
og hjerteproblemer var han en udadvendt person med 
mange gåture, der altid bød på snak og besøg i sejlklub-
ben, som han var aktivt medlem af i mange år. 

- Den dag, han døde, havde han været fuldstændig sig 
selv hele dagen. Men da han kom hjem klokken fem 
efter at have gået med hunden, kunne jeg se, at den var 
helt gal. Han kunne ingenting. Kunne ikke sige noget. Jeg 
skyndte mig at ringe til Falck, og de kom rimelig hurtigt.
Bodil kørte med i ambulancen sammen med Arne, der 
kæmpede for sit hjerte, i hast til OUH i Odense, hvor han 
med det samme kom på operationsbordet. Imens ven-
tede Bodil og fik efter et par timer beskeden om, at lægen 
havde fået hul på blodproppen og sat en ballon i. Nu var 
Arne blot træt og skulle hvile. I mellemtiden var begge 
deres børn ankommet til sygehuset. Mens familien ven-
tede på at få lov til at snakke med Arne, fik de pludselig 
en hastemelding.

- Lægen sagde, at vi skulle skynde os at komme, for de 
kunne ikke få hans hjerte til at slå rigtigt. Så havde vi kun 
10 minutter til at sige farvel. Jeg nåede heldigvis at sige 
de gode ting til ham, men vi kunne jo se på skærmen at 
hjertet slog mindre og mindre.
At erindre de allersidste minutter med Arne får tårerne til 
at løbe hos Bodil. For hvordan kan man nå at opsummere 
betydningen af 70 års kærlighed på blot ti minutter, mens 
slanger og hjertediagrammer fylder, og tiden tydeligvis 
rinder kraftigt ud? At hørelsen er det sidste, man mister, 
giver Bodil en tryghed i, at han forstod hendes ord.
Arne blev bisat på Faaborg Kirkegaard, der ligger så tæt 

på hjemmet, at Bodil kan klare turen derop udelukkende 
med rollator. Gravstedet tæller også Bodil og Arne Søren-
sen første barn, deres datter, der i en alder af 27 år døde 
af kræft. En stor, ny sten på graven har foreviget far og 
datter og levnet plads til Bodils fire navne, når hun en dag 
siger farvel. 

- På en måde synes man, at man gerne vil med over på 
den ”anden side”, men da jeg ikke kan det, har jeg be-
stemt mig for at bruge al den viljestyrke, jeg har, på at 
få så godt et liv som det kan lade sig gøre. Jeg er meget 
heldig, for jeg har den bedste familie, man kunne ønske 
sig. Og gode naboer. Jeg har så meget at være her for. 
På Bodil Sørensen venstre hånd sidder to ringe. Den ene 
er Arnes vielsesring, for hendes egen er blevet for lille. 
Den anden er også Arnes, som hun fik gjort mindre efter 
at han døde. 

Med den danske skilsmissestatistik i baghovedet, og en 
kommende fejring af de forelskede på Valentinsdag den 
14. februar, vil jeg høre Bodil Sørensens bedste bud på 
årsagen til et godt ægteskab?

- Det vigtigste er at høre efter, hvad hinanden siger. Man 
kan sagtens diskutere, men når man er færdig med det, 
skal man komme tilbage igen. Jeg tror, det værste er, hvis 
man går og er sur i mange dage. Det har Arne og jeg al-
drig gjort. Vi er aldrig gået i seng uden at have sagt pænt 
godnat. 
    
Selvom to er blevet til en i Priorensgade vil Bodil og Arne 
Sørensen mangeårige hjem stadig være et hus, hvor kær-
ligheden bor.
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100% LOKAL
RADIO | MAGASIN | WEBSITE

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
På www.detrigtigefaaborg.dk
og Stofa 95,7 MHZ  

Motorcykler | Scootere | Elscootere | Værksted  
Reparationer | Reservedele | Tøj & Udstyr | Garmin GPS

                 MXSTRIK.DK
CYKLER - EL - SCOOTER - MC 

Telemarken 4, 5600 Faaborg - Tlf. 51 34 48 54
Åben butik kl. 7.30 - 17.00 på alle hverdage - eller efter aftale

MXSTRIK.DK

UDSALG CYKLER
    Cykler fra kr. 800,-          El-cykler fra kr. 7500,-

Telemarken 4 - Tlf. 51 34 48 54



RAP REN en anden løsning

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

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

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

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

SÅ ER VI I GANG
SPINNING. DANS. YOGA. FITNESS

SKAL DU VÆRE MED?

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

· Vi dækker hele Fyn 

· Vi leverer kvalitet til  
  skarpe priser 

· Vi har den rigtige  
  energiløsning til dig 

· Vi har fagligt dygtige 
  montører

· Ét firma - fire 
  håndværksfag!

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

info@dit.as · www.dit.as

Se endnu mere på www.dit.as



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 Bil-Center har 
meget at byde på:
REPARATION AF BIL-
SKADER OG STENSLAG

Vi er godkendt af alle for-
sikringsselskaber til repa-
ration af din bil!

GRATIS lånebil ved skader!

SPAR momsen på udskift-
ning af ruder – vi giver 
momsen i rabat!

GENNEMGANG AF DIN 
BIL TIL SYN, INKL. SYN.

KUN 499 kr.

BUDGETSERVICE 
Alle biler uden for garanti 
uanset mærke og model. 

KUN 995 kr.

VINTERDÆK 
TILBUD 
4 stk. 205/55-16
Kleber Krisalp HP3

KUN 2.795 kr. 
Inkl. montering

4 stk. 205/55-16
Michelin Alpin 5

KUN 3.495 kr. 
Inkl. montering

ENGVEJ 6 - FAABORG

ALLE UGENS DAGE
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I små udsnit opstår motivet, eksempelvis når han i en sten 
i blålige farver får øje på paven med sin høje hat eller ser 
det uhyggelige ansigt Black Beard i en tyk tjæret port i 
Ærøskøbing. At have blik for detaljerne, i noget de fleste 
bare går forbi, har resulteret i en fotoserie på mindst 50 
forskellige motiver, der indtil videre kun pryder i fotogra-
fens eget hjem og atelier på en stor gård i Svanninge. 

- Lige siden jeg var dreng, har jeg fotograferet, og for 
eksempel fik jeg altid øje på penge, når jeg var på tur med 
familien. De andre så ikke noget, men jeg fandt altid møn-
ter, fortæller Bent Bærentzen, der flyttede
med kone, datter, svigersøn og børnebørn til det sydfynske 
for 10 år siden efter i et helt voksenliv at have været art 
director på reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners i 
København. Det legendariske firma, der havde alle de store 
navne i branchen tilknyttet i 1970érne og 80érne. Når der 
skulle skydes reklameoptagelser, var Bent Bærentzen altid 
nysgerrig på, hvordan fotograferne arbejdede, og griflede 
efterfølgende flittigt mestrenes arbejdsnoter ned. Der er 
med andre ord slet ingen tvivl om, at den 70-årige speed-
snakker kan sit kram. Hans atelier, der ligger i en gammel 
og nu totalistandsat lade, har det ene spektakulære og 
finurlige portræt hængende efter det andet. Teknikken er, 
at når et ”øje” eller en ”mund” er fundet, spejlvender han 
materialet, således at motivet bliver symmetrisk og på den 
måde illustrerer et helt ansigt. 

Materialet forstørres, og med en drømmeagtig lyssætning 
kan alle detaljer ses i motiverne; hver en lille prik eller far-
ve får liv. Her er motivet ”Jagger”, som ligner en stor åben 

mund, taget fra et lille hul i en tørret afrikansk frugt. En 
japansk sne-abe ”Snow Monkey” med frost i skægget, som 
er et stykke træ fundet i vandet ved Skåne, eller ”Katten 
Felix”, som er et udsnit af en træpind, som Bent Bærent-
zen købte af en smykkehandler, der havde sine halskæder 
hængende over den særlige træpind. Motivet med det 
sorte, uhyggelige ansigt, der har fået navnet Black Beard, 
er egentlig blot et miniudsnit fra en port i Ærøskøbing, som 
er blevet tjæret tyk siden 1758.

- Det hele begyndte lidt spøjst med nogle træstykker, som 
jeg havde fundet i vandet ved Skanør i Skåne. De så umid-
delbart sjove ud. Det ene lignede et hoved på et dyr. Så 
begyndte jeg at fotografere træstykkerne enkeltvis, der 
hvor jeg så dyrene i det. Det skiftede også karakter, når 
træet tørrede. Men så fik jeg den fikse idé, at motiverne 
fik meget mere gennemslagskraft, når man spejlede dem, 
forklarer fotografen, der endnu kun har vist sine fotografier 
til venner og bekendte.  Genstandene til motiverne finder 
han gerne på ture til Bøjden og Fyns Hoved på Nordøstfyn, 
hvor han synes, at strandende byder på de mest finurlige 
ting. Har man lyst til at gå på opdagelse i Bent Bærentsens 
særlige verden og opdage det store i alt det små, kan man 
besøge Art Week i Odense denne sommer, hvor motiverne 
udstilles for første gang. Som betragter af motiverne er 
det uundgåeligt at stoppe op og betragte længe, for som 
mesteren selv siger:

- Glæden ved at have sådan et billede hængende er, at du 
kan blive ved med at finde nye motiver i det. 

Ansigtet 
i alting   

Sten, træstykker, tørrede frugt og gammel tjære. I det hele gemmer sig billeder 
gerne af  ansigter eller af  dyr, som kun fotograf  og tidligere reklametegner Bent 
Bærentzen umiddelbart kan se.

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Bent Bærentzen i sit atelier i Svanninge.



Torvet 13-15, Landmandshotellet, 1916
På Torvet 13-15 lå to 1600-tals huse 
i bindingsværk indtil 1916. Torvet 
15 brændte den 5. maj 1915, og 
en ung mand indebrændte. Begge 
huse blev brudt ned, og på tomten 
byggede hotelejer Laurits Kruuse 
”Landmandshotellet” efter Frits Jør-
gensens tegninger (1916). 
Det er et ret særpræget hus, der ad-
skiller sig fra arkitektens andre huse. 
Soklen er i massiv granit og en man-
sard i ”renæssancebindingsværk” 
afslutter rødstensfacaden. Indgangs-
døren og vinduerne i stueetagen har 

Torvet 1,  2017 (ARN)

Torvet 13-15-ca.1916 FBA)

14buede murstik og vinduerne har et 
kunstfærdigt sprosseværk. Det høje 
forhus med hjørnetårn i vest domi-
nerer dette hjørne af Torvet, men det 
er en oplevelsesrig arkitektur med 
en egen charme.
   Landmandshotellet, der i dag er 
”Hotel Faaborg”, er meget velbe 
varet. De oprindelige dannebrogs-
vinduer på første sal er dog senere 
ændret til småsprossede vinduer, og 
indgangsdøren er desværre ikke den 
originale.

Landmandshotellet efter 1916 (FBA)

Landmandshotellet 2016 (ARN)

FJ, april 1916 (DKB)

15

Bliv klogere på 
Faaborgs fortid

Flemming Brandrup og Foreningen By og Land er lige på trapperne med en 
ny spændende bog om nogle af  Faaborgs markante bygningsværker. Vi har 
fået lov til at bringe en forsmag på et par af  bogens sider. Den omtaler ca. 50 
bygningsværker i Faaborg og omegn, der er tegnet af  arkitekt Frits Jørgensen 
fra Svendborg. 

Han blev ansat i 1912-15 som tilsynsførende arkitekt ved 
opførelsen af Faaborg Museum, der var tegnet af arkitekt 
Carl Petersen, som boede i København. Kontakten til byen 
medførte, at Frits Jørgensen i de følgende 20-30 år fik 
mange byggeopgaver i Faaborg og omegn. Han kom til at 
sætte et stort præg på byen.

Bogen, der udgives af Foreningen By og Land Faaborg og 

Omegn, rummer tegninger, historiske billeder og fotos 
af husene, som de fremtræder i dag. Den er skrevet af 
Flemming Brandrup og forventes udgivet i begyndelsen af 
februar. 

Udgivelsen er støttet af Den Faberske Fond og Sydbank 
Fonden. Formatet er 22x20 cm. 75 sider. Bogen vil koste 
100 kr. og kan købes i Bog & idé i Faaborg.
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Torvet 1. Banken for Faaborg og Omegn, 1920
Banken for Faaborg og Omegn star-
tede sin virksomhed i 1916. Først i 
ydmyge, lejede lokaler i Østergade 
3, men i 1920 rykkede man ind i 
nye lokaler i en bygning på Torvet 
1, der var blevet ombygget efter 
tegninger (1919) af Frits Jørgensen. 
Der lå tidligere et stort, særpræget 
hus opført for snedkermester og kar-
ruselejer Herløv Jacobsen. Den no-
get overpyntede bygning blev trans-
formeret til et stilsikkert, klassicistisk 
hus med en midtstillet 4-fags fron-
tispice prydet med en trekantfron-
ton og med kvaderpuds i facadens 
stueplan.
Banken blev i 1923 overtaget af 
Sydfyns Diskontobank, der flyttede 
fra Torvegade 25. Banken på Torvet 
er i dag en filial af Sydbank.

Torvet 1, ca. 1914 (FBA)

Torvet 1, ca. 1925 (FBA)FJ, Juni 1919 (DKB)

13

Torvet 13-15, Landmandshotellet, 1916
På Torvet 13-15 lå to 1600-tals huse 
i bindingsværk indtil 1916. Torvet 
15 brændte den 5. maj 1915, og 
en ung mand indebrændte. Begge 
huse blev brudt ned, og på tomten 
byggede hotelejer Laurits Kruuse 
”Landmandshotellet” efter Frits Jør-
gensens tegninger (1916). 
Det er et ret særpræget hus, der ad-
skiller sig fra arkitektens andre huse. 
Soklen er i massiv granit og en man-
sard i ”renæssancebindingsværk” 
afslutter rødstensfacaden. Indgangs-
døren og vinduerne i stueetagen har 

Torvet 1,  2017 (ARN)

Torvet 13-15-ca.1916 FBA)
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HER VISER VI ET PAR SIDER FRA BOGEN.



Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

VI SER 

FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET



KAIKA MUSIC PRÆSENTERER

MUSIK & KULT UR

FAABORG

køb billet på:

mkfaaborg.dk

16. marts kl. 20
Helios-Teatret



Retromøbler og 
bolværksbord

Arkitekt Lars Højlyng og altmuligmanden Ole Pedersen har hver for sig spe-
cialdesignede møbler på tapetet. I det sidste år er de to herrer gået sammen 
i et partnerskab, der blandt andet har rigmandsbyen Dubai i kikkerten og et 
særligt Faaborg-bord i støbeskeen.  
 
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Arkitekt Lars Højlyngs bevaringsværdige villa fra 1926 i Fa-
aborg er tydeligvis et univers, hvor respekten for det op-
rindelige og enkle er et absolut must. I en af de højloftede 
stuer står sorte loungestole belagt med sort neopren-
skum sammen med et tilhørende bord, et skrivebord med 
en tynd aluminiumsplade og en lav chaiselong i samme 
materialer, der nærmest svæver hen over gulvet. Møb-
lerne er udviklet ud fra gamle ideer og skitser, som Lars 
Højlyng i en årrække har gemt i skufferne, så længe han 
havde alt for travlt med blandt andet at bygge millionklas-
se-husbåde og restaurere dyre kasser i whiskybæltet nord 
for København. For 11 år siden blev bopælen i Humle-
bæk skiftet ud med en fredet firelænget gård i landsbyen 
Haastrup. Roen og et mindre stressniveau trængte sig på. 
At familien nu er rykket tættere på Faaborg, skyldes igen 
trangen til at ”downsize”. Med sig fra Haastrup har han 
mødet med altmuligmanden Ole Pedersen, der er uddan-
net både slagter og smed, men som i de sidste mange år 
har haft succes med at opfinde blandt andet den velkend-
te vinreol, hvor flaskerne stikker ud til siden (som han 
desværre ikke fik oprettet designbeskyttelse på). Desuden 
holder Ole Pedersen af at gøre gode handler, bygge plan-
keborde og alt mulig andet som for eksempel at bryde 
gamle bindingsværksgårde ned og bagefter bruge træet 
til at bygge bænke og særlige vinholdere af, fordi der er så 
meget historie og sjæl i det gamle træ, som han siger den 

formiddag, hvor fortællingen om epoxyborde, Dubai og 
Faaborgbordet folder sig ud.  

Et særligt bord til Dubai
En dag, Ole Pedersen sad og surfede på Instagram, faldt 
han over en italiensk designers epoxy-borde; glasborde, 
hvor der kunne støbes forskellige ting og sager ind i. 
Italieneren tog han kontakt til, for Ole Pedersen kunne 
forestille sig, hvordan træ kunne smelte sammen med 
glasset og danne eksempelvis særlige trappetrin, som han 
efterfølgende fik lavet en prototype af. De to mødtes i 
Milano, og herefter tog Ole på egen opfordring kontakt til 
”nogle gutter” i emiratet Dubai, som har en designforret-
ning på hovedgaden i den arabiske by. Han fortalte dem 
om det helt særlige materiale, og kort tid efter vendte 
Dubai tilbage med bestillingen på et knap tre meter langt 
konferencebord til et lokalt hospital, der var faldet for 
kombinationen af køligt glas og rustikt træ. Epoxybordet, 
der nu er undervejs i Milano hos den italienske møbelde-
signer, får integreret en lang planke af gammelt træ fra 
enten Rusland eller Tyrkiet, så fornemmelsen bliver, at 
planken nærmest svæver indeni en seks centimeter tyk 
glasplade. Desuden bores der huller, der gør det muligt at 
få strøm til bordet. Prisen på de omkring 100.000 kroner 
betyder mindre for hospitalet, der har en møbelkonto på 
otte millioner kroner.
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Ole Pedersen krydser fingre for, at konferencebordet kan 
bane vejen for yderligere bestillinger på det specialud-
viklede materiale i det arabiske rigmandsvælde. Samtidig 
er idéen, at Lars Højlyngs sorte industrielle møbelserie 
også kan finde vej til forretningen og forhåbentlig smelte 
hjertet hos en oliesheik eller to.
 
- Jeg hører nok til blandt de ti dårligste sælgere i Dan-
mark, og da Ole kan snakke fanden et øre af, så indgik jeg 
den aftale med ham, at alt hvad han kan sælge af mine 
møbler, får han procenter af, fortæller Lars Højlyng, der 
selv betegner sin møbelserie som en nyfortolkning af Art 
deco-stilen fra 1920´erne. At Ole Pedersen er som en 
popcornmaskine at være i nærheden af, konstant med 
nye idéer og et tilhørende stort netværk, går godt i spænd 

med Lars Højlyngs analyserende tilgang. Fordelingen af 
kvaliteter er de begge bevidste om, og senest har det uof-
ficielle makkerskab resulteret i idéen om et plankebord 
konstrueret af gammelt bolværkstræ, der i øjeblikket er 
ved at blive hevet op fra den gamle del havnen i Faaborg i 
forbindelse med en restaurering.

- Da jeg var nede på havnen og så, at de var ved at tage 
det gamle bolværkstræ op, sagde jeg til havnefogeden, 
at vi gerne ville købe træet, fordi vi skal lave et Faaborg-
bord. På den måde beholder vi træet på lokale hænder 
i stedet for bare at sælge det videre, siger Ole Pedersen, 
der er 99 procent sikker på, at han inden længe får et 
endeligt ja fra Lasse Havnefoged. 

Oliebord og

Arkitekt Lars Højlyng til venstre har brugt mange timer på at tegne loungestolene, så de 
fremstår så enkle som muligt. Iværksætter Ole Pedersen til højre skal nu forsøge om de 
sorte stole kan indtage en møbelbutik på hovedstrøget i den arabiske emiratby Dubai.



35

Tanken er, at det lokale bolværkstræ lægges oven på et jernstel, 
som Lars Højlyng allerede har i produktion, senest brugt til 
hans nye møbelserie, hvor en tynd aluminiumsplade beklæder 
stellet og resulterer i et cool udtryk. Faaborgbordet, som det 
nye bord skal døbes, skal være en begrænset serie på kun 25 
eksemplarer, og Lars og Ole krydser fingre for at kunne have en 
prototype klar inden længe. 

Idemanden og arkitekten er en duo, der vist aldrig går i tom-
gang. Hver for sig har de nye ideer, der blot ligger og venter på, 
at det rigtige tidspunkt indtræffer. I Lars Højlyngs gemmer er 
der skitser nok til 15-20 ting mere, og for Ole Pedersens ved-
kommende er han i øjeblikket på jagt efter knaldsort gammel 
moseeg, der kan bruges i epoxybordene og formentlig falde i 
sheikernes smag, fordi træets udseende minder om det sorte 
guld - olie - og kan imponere med sin alder på 5-6000 år. Vejene 

til det særlige træ går via polske floder, da det ikke længere kan 
opdrives i Danmark. Når først træet er på plads, skal også dette 
sættes i produktion i Milano. 

Lars Højlyng stopper sin pibe endnu engang og åbner døren i 
den sekskantede havestue, hvor oliventræer forsøger at udviske 
tanken om kold januar. I det klassiske hjem kan faaborgensere 
og andre interesserede får lov til at sippe til et glas kølig hvidvin, 
imens de studerer hans nye retro møbelserie, der trods udse-
endet overrasker med både varme og korrekt anatomisk form. 

Det åbne hus afholdes på adressen Svendborgvej 75A, lørdag d. 
24. februar kl. 10-14

åbent hus



FAABORG
v/ Jens Storm
Ejendomsmægler, MDE
Mellemgade 13, 5600 Faaborg
faaborg@home.dk
facebook.com/homefaaborg
Tlf. 63 21 27 00
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Skal vi 
også sælge 
din bolig?

Vi kender boligmarkedet, priserne og området, 
så spørg os, inden du sætter til salg. Med et fyldt 
køberkartotek, ventende købere og et team af dygtige 
og engagerede medarbejdere står vi altid klar til 
at sælge dit hjem!

Kontakt home Faaborg på tlf. 63 21 27 00 eller 
faaborg@home.dk allerede i dag for en personlig, 
professionel og gratis salgsvurdering – så hjælper 
vi dig med at få SOLGT!
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Jens Storm
Indehaver, Ejendomsmægler 
og Valuar, MDE

Susanne Frederiksen
Intern sælger

Nicolai Hummelgaard
Salg & vurdering

Jane Lykke Castello
Salg & vurdering



Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

Røgeri Café inden åbning i marts

9. MARTS Prisen er kun

495,-
inkl. 4 retter

Jim Lyngvild - Skid på moden og vær dig selv

Dennis Knudsen - Find det bedste frem i dig selv

Kom helt tæt på 
Jim Lyngvild og Dennis Knudsen

KØB BILLETTER PÅ
WWW.BILLETTO.DK

kl. 18.00 på Hotel Faaborg Fjord

Oplev
Jim Lyngvilds 

populære banko, eller bliv 

den heldige, der får en 

makeover af 
Dennis Knudsen



  KÆMPE

BANKO

GEVINSTER FOR MERE END 50.000 KR.

8. FEBRUAR 
KL 19.00 I FORUM FAABORG

MASSER AF EKSTRA SPIL,  
SIDEGEVINSTER OG OVERRASKELSER

OPRÅBER HENRIK POULSEN
DØRENE ÅBNES 17.30

RESERVÉR PLADSER TIL BANKOSPILLET - SEND EN MAIL TIL GRETHE@FAABORGOH.DK 

HVOR DU SKRIVER NAVN OG ANTAL PLADSER VI SKAL RESERVERE TIL DIG

MAD OG DRIKKE MÅ IKKE MEDBRINGES

ARRANGØR FAABORG ØH



1 : 1000

22nd January 2018, 19:55

FAABORGSKILTE.DK

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

Faldsled/Svanninge S G & I

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Faldsled/Svanninge S.G. & I afholder ordinære 
generalforsamling – mandag, 

den 26. februar 2018 kl. 19.30 
i Svanninge Hallen.

Dagsorden iht. vedtægterne.
Bestyrelsen



Kl. 19.00 : Generalforsamling i Diernæs Landsbyforening i Diernæs Forsamlingshus. 
Kl. 19.30 : Årsmøde i Faldsled / Svanninge SG&I’s tennisudvalg i Svanninge Hallen. 
Kl. 20.00 : KultHuset præsenterer guidet fælleslæsning med Ina Lykke Schmidt.
Kl. 19.00 : Kom og hør om islandsk sagalitteratur, der er nordisk kulturarv og verdenslitteratur, Det gamle Bibliotek.
Kl. 9.00 og 10.00 : Musik og Spjæt på Faaborg Bibliotek.
Kl. 20.00 : Årsmøde i Faldsled / Svanninge SG&I’s Fitness/Gymnastikudvalg i Svanninge Hallen.

Kl. 16.00 : Engelsk samtalecafè for børn på Faaborg Bibliotek.
Kl. 20.00 : Årsmøde i Faldsled / Svanninge SG&I’s badmintonudvalg i Svanninge Hallen. 

Kl. 19.30 : Håndbold i Forum Faaborg : Faaborg ØH 2. div. møder IK Skovbakken.
Kl. 19.30 : Generalforsamling i Diernæs Lokalhistoriske Forening i Diernæs Forsamling. 

Kl. 19.30 : Årsmøde i Faldsled / Svanninge SG&I’s fodboldudvalg i Svanninge Hallen.
Kl. 19.00 : Generalforsamling i Faaborg-Midtfyn Diabetesforeningens lokalforening i Tømmergaardens Kantine.

Kl. 14.30 : Højskoleeftermiddag v. Bjarne Bekker i Det Nye Hospital.
Kl. 19.00 : Faaborg ØH afholder Kæmpe Banko i Forum Faaborg. Dørene åbnes kl. 17.30.
Kl. 19.30 : Gallapremiere på “Fitfy Shades Fri” i Helios-Teatret.
Kl. 20.00 : KultHuset præsenterer guidet fælleslæsning med Ina Lykke Schmidt.

Kl. 14.00 : Diernæs landsbyforening indbyder til fastelavnsfest i Diernæs forsamlingshus.
Kl. 10.00 : Bøgebjerg IF afholder fastelavnsfest for børn og voksne i Bøgebjerghallen. 

Kl. 19.30 : Åbent i Faaborg Frimærkeklub i Tømmergårdens kantine.

Kl. 20.00 : KultHuset præsenterer guidet fælleslæsning med Ina Lykke Schmidt.

Kl. 16.00 : Engelsk samtalecafè for børn på Faaborg Bibliotek.

Kl. 19.00 : Café-aften ved Lasse Rødsgaard Lauesen i Det Nye Hospital.
kl. 17.30 : Maleriaften med spisning på Faaborg Museum
Kl. 19.00 : Broby Bibliotek – Forfatter Jesper Wung-Sung kommer og fortæller om ”En anden gren”.

Kl. 20.00 : Musik og Kultur præsenterer Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen i Helios Teatret.

Kl. 15.00 : Håndbold i Forum Faaborg : Faaborg ØH 2. div. møder HEI Skæring 2.

Kl. 19.00 : Robuste Børn – Hvorfor det? Et foredrag med Per Schultz Jørgensen på Faaborg Bibliotek.

Kl. 19.30 : Læsekreds på Broby Bibliotek.
Kl. 19.30 : Generalforsamling i Diernæs Forsamlingshus.
Kl. 19.00 : Generalforsamling i FSM i Klubhuset ved Gåsebjergsand.

Kl. 19.30 : Åbent i Faaborg Frimærkeklub i Tømmergårdens kantine.
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DET SKER I FAABORG

Februar 2018
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RealMæglerne Sofie Find giver dig en personlig bolighandel.

En bolighandel er for de fleste en stor og vigtig beslutning, som kun opleves få 
gange i livet. Derfor kræver det omhyggelig og grundig rådgivning - hver gang. 
Book møde til en boligsnak - hvad enten du ønsker at købe eller sælge.

Vi træffes på telefonen alle ugens 7 dage kl. 10-20 på Tlf.: 61 71 42 33

RealMæglerne  
Sofie Find

Kanalvej 11, 5600 Faaborg
5600@mailreal.dk

Tlf.: 61 71 42 33

I denne måned har  
vi fokus på...

Bo tæt på  
byens skoler 

Side 1

Charmerende
bindingsværker 

Side 1

Brug for mange Kvm? 
Side 2

Køb bolig til  
under 1.000.000 

Side 2







Åbent alle dage 9-19

Dagstilbud til dig
hver dag – hver uge – hele året

1 liter 950 gr

10 stk.

10 stk.

Pr. 100 gr.

4,95 10,-

13,-

15,-

6,95

-40%

Änglamark mælk

Schulstad
Solsikkerugbrød

Skrabeæg

Frugt

Vej selv slik

Delikatessens
betjente osteafdeling

Mandag Tirsdag

Torsdag

Søndag

Fredag

Onsdag

25,-

Slagterens leverpostej samt 1 stk.
af Bagerens formfranskbrød

Lørdag

Husk, at Post Danmark pr. 31/12 2017 stoppede for indbetalingskort, 
Danske bank ind- og udbetalinger, og vi kan derfor ikke modtage 

disse. Det samme gælder for Western Union.
 

Du kan stadig købe frimærker, pakkelabels, sende anbefalede breve, 
udlandspakker og selvfølgelig hente og aflevere pakker. 

I tvivl, så spørg endelig.


