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Einar Fog på papir

Ny bog om præstegerningen på vej

Læs kirkebladet for
Faaborg, Diernæs, Lyø og
Avernakø i magasinet
DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

Carlsbergdepotet i Østerbrogade, 1965, ukendt fotograf

Carlsbergdepotet i Østerbrogade, ukendt fotograf

DET GAMLE
FAABORG!

Byhistorisk Arkiv har igen været en tur i det store fotoalbum og
har samlet en række dejlige billeder fra Faaborgs fortid.
Nogle uden for hukommelsens mulige rækkevidde, mens andre
pirrer til minder om en knap så fjern tid med eget øldepot og
diskotek.
Lægger du godt mærke til fotografiet med Trommeslager
Nyborg, så vil du måske opdage, at selv samme tromme, byens
tromme, dukker op på et billede fra Øhavsmuseets depot med
10.000 godt gemte ”skatte” længere fremme i dette magasin.
Vestergade 5, 1937, senere nedrevet, ukendt fotograf

Diskotek Kinografen, Banegårdspladsen, ukendt fotograf

Trommeslager Nyborg V. Købmand i Klostergade 23, ukendt fotograf
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Skibsbyggeri i Faaborg, 1940, fotograf Erik Ejlers

Stormfloden i 1872, ukendt fotograf

Kiosk i Østergade 34, 1910, ukendt fotograf

Klostergade 28, 1905. I folkemunde ”Strygejernet”, ukendt fotograf

Seidelin, Torvet 9 Faaborg, ukendt fotograf
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Møblér - os med
den gode service
Vi er din lokale specialist i møbler

MØBLÉR
MED
OMTANKE

For fire år siden gik vi sammen med andre lokale
møbelfagfolk om at skabe en kæde der prioriterer den
gode kvalitet og en grundig vejledning samtidig med at
vi matcher priserne*.
Det rette valg og gode priser har stor betydning når der
skal indrettes med nye møbler – det ved vi om nogen og
det kalder vi at møblere med omtanke.
Kom ind i butikken og få vejledning og hør mere om
vores prismatch*.
*Prismatch er under forudsætning af at konkurrentprisen kan
dokumenteres, at den er gældende på købstidspunktet og at der ikke
er tale om specialfremstillede varer, udstillingsmodeller, restpartier,
kø- eller åbningstilbud. Gælder kun for privat køb.

Bare spørg os - Vi glæder os til at se dig.

Lars - møblér med Bo Godt

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

Mandag - torsdag 10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 ·
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00
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EINAR FOG PÅ PAPIR

Holdet bag

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner
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Livsglæde, livsmod og livskraft...

Sarah Kroman, Radiovært

Det kunne godt være tre nøgleord i månedens magasin.
Ordene kan i hvert fald uden problemer hæftes på både Einar Fog-Nielsen og
Vagn Gram, som du kan møde på siderne i denne udgave af Det Rigtige Faaborg.
To herrer fyldt med energi og skabertrang, som ikke lader livet gå helt i sutsko og
blødt brød, selv om de er fyldt henholdsvis 76 og 80. Der skal ske noget. Skabes
noget.
Jeg kan ikke nøjes med at lette på hatten, men tager den gerne helt af og bukker i
misundelse for den målrettede viljestyrke, de to pensionister kaster i alt, hvad de
rører ved.

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Pernille Pedersen, Journalist

Under et nyligt møde med Einar Fog så jeg hans sirligt håndskrevne kalender, og
den kan på de fleste dage sætte min til vægs, når det kommer til mængden af
aftaler og arbejdsopgaver.
Hvor vil jeg dog ønske, at jeg tager samme gåpåmod med mig ud af sengen, når
jeg engang står op til morgenkaffe i min tredje alder.

Jørn Ungstrup, Fotograf

Janne Schwartz, Kontor

Rigtig god læselyst.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner
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FØLG MED NÆSTE GANG

hed

Vi passer din virksom

I næste udgivelse af magasinet
“Det Rigtige Faaborg”, lader vi
vores kunder få ordet.
Grethe Larsen, der er frivillig
kasserer i Faaborg ØH fortæller
om samarbejdet.

Medarbejderne hos 1-OFFICE. Fra venstre: Christian Præstekjær, IT-ansvarlig | Anne Broholm, Økonomiassistent
Louise A. Frederiksen, Økonomiassistent | Tina Grevegaard, Økonomiassistent | Lars Nielsen, Administrationschef

Mangler du overblik?

Nytænk din administration. Prøv 1-OFFICE.
1-OFFICE er din schweitzerkniv til 5-stjernet
administration og en nøje styret økonomi –
uanset om du er iværksætter, selvstændig,
producent, ejendomsbesidder eller
kasserer i en forening.
1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg
www.1-office.dk | info@1-office.dk

Du får hjælp til:
Bogføring
Lønadministration
Fakturering

Betaling af kreditorer
Regnskab
Ejendomsadministration

… og meget mere. Vi arbejder i alle økonomisystemer,
og tilpasser os 100% dine rutiner.
Synes du – alt i alt – det lyder godt?
Ring 63 61 31 01 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.
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TANDLÆGEHUSET FAABORG

Moderne
tandbehandling
tilpasset dine behov

SØS RYBORG
CLAUS HERVIT
PER MØLLER HANSEN

Prisoverslag inden
behandling

MELLEMGADE 17, FAABORG, TLF.: 62612173

WWW.TANDLAEGEHUSET-FAABORG.DK
Hudplejeklinikken,
Pia Vejlemark, Svendborgvej 68, Tlf 62 60 27 19

FORÅR, HAVE & HUS..
...VI HAR ALT, HVAD DU SKAL BRUGE

FÅ 30 % RABAT

Forside | Prisliste

KLIP UD OG MEDBRING

62 61 39 99
www.fmudlejning.dk
Mørkebjergvej 2 | 5600 Faaborg | faaborgstillads@mail.dk

Spar op til

HALV
PRIS

2950kr

på alle glas*

Gratis synstest med
sundhedstjek til 22. april

Faaborg
Torvegade 25C Telefon 9632 5058

Bestil synstest på louisnielsen.dk
*Ved køb af stel fra 795 kr. 50% rabat på alle glas og tillægsydelser ved køb af stel fra prisgruppe 795 kr. og opefter. Kan ikke kombineres med 2for1, 60+ eller andre tilbud. Gælder til 6. maj. Gratis synstest gælder til 22. april.
Normalpris 195 kr. ©2018 Specsavers.

TANDLÆGEHUSET FAABORG

Fri Bikeshop
Lagonis Minde 8
5600 Fåborg
Tlf. 62610660
www.fribikeshop.dk

Kom ind i butikken og se det store
udvalg i cykler og el-cykler.
VI HAR ALTID 250 CYKLER PÅ LAGER
Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

3.000-4.000 kr.

Foråret
er endelig
på vej

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

SPAR

på din nye el-cykel
fra Batavus eller
Kildemoes.

Vi fører mærker som

Kildemoes, Cannondale, Scott, Batavus

UNDGÅ FARTBØDER

 Få alarm ved fotovogne og ulykker
 Saphe monteres nemt i bilen
 Starter automatisk op
 Er helt lovligt
 Intet abonnement

KUN
Østergade 39 - 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 21 48

495,-

Vagn får
projekterne i havn
På Havnegade peger et skilt mod Øhavscentret. Ved Vestkajen leder endnu et skilt i den
rigtige retning. Der er brug for skiltning, når adressen er Munkholm - en ganske anonymt og lettere bortgemt placering yderst på havnekajen. Alligevel finder mere end 6.000
turister og 3.000 faaborgensere hvert år vej derud. Her kan familier blive klogere på livet
under overfladen, og børnene kan fange krabber og klappe en fisk.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Man træder ind i en verden, der leder tankerne hen på
Småland. Omgivet af små røde redskabshuse og flankeret af et klubhus i samme røde farve ligger Akvariet
som omdrejningspunkt for centret. Allerede når døren
åbnes, rammer lyden af rislende vand ørerne. Herinde
står saltvandsakvariet, som konstant overrisles for at
skabe optimale forhold for beboerne: ålekvabber, ulke og
fladfisk. Akvariet gengiver øhavet i miniformat, og hvert år
underviser de frivillige på stedet både turister og skoleklasser om økosystemet under overfladen.
- Vi bliver også selv klogere, fortæller Vagn Gram, hvert
år i maj dør stenbidderne, og vi har lært, at de kræver et
højere vandtryk for at yngle. Vi er også optaget af dyreetik og forsøger ikke at stresse akvariets fisk. Derfor har vi
oprettet et udendørsbassin, hvor gæsterne kan få lov til at
fange en krabbe eller ae en fisk.
Vagn var manden, der fik realiseret mange års idéer om
et center på Munkholm. Man havde i mange år haft en
vision om at samle alle de havnerelaterede foreninger på
det område, der før i tiden bare var en ’rodebutik’.
- Men vi var alt for mange kreative hoveder, og det endte
med, at alle gik i et par år og var sure på hinanden. I 2012
var vi ikke så sure mere, og vi henvendte os til kommunen
og fik sat det hele i gang, fortæller Vagn.
12. april 2014 var Faaborg Amatørfiskerforening færdige
med Øhavscentret. Det er Faaborg Amatørfiskerforening,
Træskibspladsen (forening for træskibe i Faaborg), kajakklubben Malik, Marna og Håbet, der står sammen om
projektet, og i dag har de tilsammen omkring 500 medlemmer, aktive og passive, der bakker op om projektet.
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80-årig ildsjæl, foregangsmand og fiskenes beskytter
Vagn har altid beskæftiget sig med garn og ruser, og da
han stoppede som selvstændig, meldte han sig ind Faaborg Amatørfiskerforening, hvor han lige siden har haft
en aktiv rolle, herunder som både lokal- og landsformand.
For udover at være visionær, og så har Vagn også talegaverne i orden.
- Vagn, han kan tale en ko ud af en kløvermark, griner
Steve Krogh, der er Øhavscentrets eneste ansatte.
Vagn har en klar forestilling om, hvordan verden skal se
ud. Det indebærer bl.a., at der er en god havbund med
fauna og gode skjulesteder for fiskene.
- I dag er der ingen regler for, hvor kystnært man må
trawle, og man trawler sgu nærmest badeskoene af
strandgæsterne, siger Vagn. Han ønsker sig både en
grænse for trawling på 10 sømil og meget mere kystnær
forskning.

Fem årlige arrangementer
• Vild med sild
• Blå flag
• Havnens dag
• Øhavets dag
• Åleudsætning
INFO
Åbent: 1. juni-20. okt. Hver dag fra kl. 10.00
Entre: voksne 20 kr. Børn gratis.

Saltvandsakvariet med 5500 liter saltvand
og forskellige fisk afhængig af årstiden.

Ny bådebro anlagt i 2015

Oversigt over årstidernes fisk

Vagn Gram

Formand for Faaborg Amatørfiskerforening Vagn Gram og
formand for Træskibspladsen Faaborg Jørn Rasmussen

Budskaberne formidler han til alle, der vil lytte. Som når
han fx over en kop kaffe diskuterer fordeling af LAG-midler med ministeren.
- LAG-midlerne er blevet sammenlagt for fiskeri og land,
og det er vigtigt, at der fortsat kommer penge til fx at
hjælpe de små havne med vedligeholdelse, ellers dør de
hen. Jeg kan fodre politikerne med de oplysninger, der
skal gøre dem klogere og få dem til at træffe de rigtige
beslutninger.
Hver eneste dag er Vagn på havnen. Han lever og ånder
for hele projektet på havnen, fortæller han, men korrigerer hurtigt sig selv.
- Det er ikke helt rigtigt, for jeg har også stadig vagter på
værftet, DTU-vagter og så er jeg koordinator for Danske
Fritidsfiskerforening.
Nu vil de bygge en UFO
Foreningerne vil i løbet af de næste par år opføre en
ny kulturhavn på 4.000 kvm, som skal indkranses af en
læmole. Den nye havn får plads til 10 store skonnerter og
50 joller.
Herudover opføres to store træbygninger, hvor den ene
skal fungere som værksted for træskibe, og yderst på
molen skal der opføres undervisningslokaler for træskibs12

interesserede.
- Vi kalder projektet ’Skudehavn Munkholm’, det har
sådan et historisk sus over sig, fortæller formand for Træskibsforeningen, Jørn Rasmussen. – Og bygningen kalder
vi UFO-centret; undervisning, formidling og oplevelser.
Den skal bringe træskibskulturen videre til de unge mennesker, og vi håber på en hel ungdomsafdeling.
Læmolen udgør fundamentet og opføres af de kæmpe
store bunker af sten og murbrokker, der ligger på havnekajen.
- Stenene har vi fået af de lokale bønder, de har forbarmet sig over os, fordi de har opdaget, at vi er sådan nogle
gode mennesker, griner Vagn, og så kan man sige, at vi
endelig får hævn over slagteriet. For hver gang slagteriet
har udvidet gennem tiden, så er der blevet fortrængt et
værft, og nu bliver havnen udvidet med alle murbrokkerne fra nedbrydningen af slagteriet.
Det nye projekt løber op i 10,7 millioner. Lige nu udarbejder kommunen en lokalplan for området, arkitekten
arbejder på tegninger og skitser, og Øhavscentret søger
fondsmidler.
- Vi håber på, at læmolen står klar om et år. Og resten af
projektet er færdigt om to år, siger Jørn Rasmussen.

Privatleasing

En billig

Mulighed

for at sk
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ved Faaborg
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r 12 mdr.

il-Center

vej til en
ny bil!

Opel Corsa

Udbetaling KUN 4.995 kr.
mdl. ydelse 2.395 kr. inkl. service
Opel Astra

Udbetaling KUN 4.995 kr.
mdl. ydelse 3.095 kr. inkl. service

Opel Crossland X

Udbetaling KUN 9.995 kr.
mdl. ydelse 2.395 kr. inkl. service

Opel Grandland X

Udbetaling KUN 14.995 kr.
mdl. ydelse 3.795 kr. inkl. service

Vi har m
ere end
65
nye biler
på lager,
klar til
omgåen
de leverin
g
Opel Insignia

Udbetaling KUN 14.995 kr.
mdl. ydelse 3.695 kr. inkl. service

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
Alle priser er baseret på 36 mdr. aftale med 15.000 km. pr. år. Der tages forbehold for prisreguleringer og tastefejl. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

...og nu til
dagens kort-nyt
Et nyt samarbejde skal hjælpe turister med at finde vej til seværdigheder og butikker i Faaborg. Visit Faaborg og Vores Faaborg & Egn har sammen med Det Rigtige
Faaborg lavet et nyt kort til de mange gæster, der de kommende måneder besøger
vores område.

Kortet skal naturligvis hjælpe brugerne med at finde vej til
seværdigheder og butikker, men også inspirere gæsterne
til at se og opleve steder, de ikke umiddelbart selv havde i
kikkerten.
Der er tale om et afrivningskort på en blok, så det er nemt
at håndtere uden at skulle folde ud, rive ud af en brochure eller bladre i en tryksag.
Det er Mads Rye Sletbjerg fra Visit Faaborg, der er idémand til kortet.
Vi udleverer op til 300 kort til turister hver eneste dag i
højsæsonen. Jeg har efterlyst et redskab, der nemt kan
håndteres både af os på turistkontoret og vores besøgende. Det her er en rigtig fin løsning, hvor vi nemt kan
markere en destination med en kuglepen, rive et kort af
blokken og sende gæsten ud af døren, siger han.

- en fælles kalender samt et godt og enkelt turistkort. Nu
er kortet på skinner, og kalenderen er klar inden længe.
Visit Faaborg og Det Rigtige Faaborg har vist sig at være
nogle gode legekammerater, og på kort tid har vi fået løst
et par konkrete ønsker, og det bliver ikke det sidste byen
kommer til at se fra os tre i fællesskab, siger den kreative
konsulent.
Der har været rigtig god opbakning til kortet, som er finanseret af byens butikker og erhvervsliv, mens det er Det
Rigtige Faaborg, der har stået for salg, grafisk opsætning
og tryk.
Kortet vil være at finde på Turistkontoret og rundt i byen i
løbet af måneden.

På nabosiden til denne artikel kan du se, hvordan den ene
side af kortet kommer til at se ud.
Kortets anden side er et udsnit af bymidten, hvor man
tydligere kan navigere rundt i mellem de mange butikker
og seværdigheder, der er markeret på kortet.
Stine Mjaaland fra Vores Faaborg & Egn glæder sig både
over det nyt kort og samarbejdet i mellem de tre aktører.
På min rundtur til områdets by- og erhvervsliv har jeg
mødt mange ønsker, men nogle er gået igen flere steder
14

Henrik Poulsen - Det Rigtige Faaborg, Stine Mjaaland - Vores
Faaborg & Egn og Mads Rye Sletbjerg - Visit Faaborg barsler
med både kort og kalender.
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Faaborg Røgeri Café

Restaurant & Hotel
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Restaurant Kompasset
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Veteranjernbanen
Banegaardspladsen 10
www.veteranbanen-faaborg.dk

11

Faaborg Turistbureau
Torvet
Den Gamle Retsbygning

9

Havnebadet
Banegårdspladsen

7

Forum Faaborg
Sundvænget 4-8
www.forumfaaborg.dk

5

Klokketårnet
Tårnstræde
www.klokketaarnet.dk

3

Faaborg Museum
Grønnegade 75
www.faaborgmuseum.dk

1

Svanninge Bakker
Odensevej
Gåsebjergsand

12

Kaleko Mølle
Priceshavevej 38
www.ohavsmuseet.dk

10

Faaborg Torv
Torvet
Ymerbrønden

8

Faaborg Miniby
Diernæsvej 2
www.faaborgminiby.dk

6

Arrestmuseet
Torvet 19
www.ohavsmuseet.dk

4

Den Gamle Gård
Holkegade
www.ohavsmuseet.dk

2
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Har du 24 minutter?
- Så har vi træningen til dig

Første
30 dage

LOOP KIDZ
Vi har også
træning for de
8-14-årige

1

*

LOOP er fitness for helt almindelige
mennesker. De 16 maskiner i træningscirklen
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 85 centre i hele landet.
Find centret nærmest dig på loopfitness.com.
Vi ses i LOOP Fitness

oprettelse 199
- 24 minutters fitness, det er nok
*Gælder nye medlemmer til d. 9. apr. 2018. Fast pris pr. 30
dage 199 kr. KIDZ 99 kr. Minimum 2 x 30 dages træning.
Betaling skal ske med betalingskort.

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

Følg os på facebook

FILM- MEDIE HF
på HF & VUC FYN Faaborg

loopfitness.com

TØJTØSEN
KOM IND OG SE ALLE
DE NYE FORÅRSVARER FRA

ZHENZI • ONEMORE • ZOEY
� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK!

NÆSTEN HVER UGE HAR VI ET KANON
WEEKEND TILBUD!

Læs mere på vucfyn.dk/film
Tag din hf som Film- medie hf
• Fokus på film, medier og formidling
• Hyggeligt studiemiljø
• Gode film- og redigeringsfaciliteter
• Tilmeld dig nu - start til august!

VI SES HOS TØJTØSEN
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

Ses v

•

Bestil tid hos en vejleder på vucfyn.dk/book

HF & VUC FYN Faaborg, Tlf. 62 65 66 33

i?

TØJTØSEN

ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NY PRIS

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.195.000
60.000
1.441
5.529/4.591

5642 Millinge

Velholdt og hyggeligt sommerhus
i 2. række med flot kig til vandet.
Beliggende v/Faldsled by med
kort afstand til den kendte Faldsled Kro samt lystbådehavn. Sommerhuset ligger pragtfuldt i naturskønt område og indeholder: entre, værelse med 2 sovepladser,
soveværelse med dobbeltseng og
skabsplads, badeværelse, køkken
fra 2008 og stue med brændeovn.
2 terrasser, carport med redskabsrum og gæstehus med 2 sovepladser og indlagt strøm.

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført/omb.

839 m2
76/4 m2
3/2
1966/1992

Sag
Kontakt

NYHED

Pia
Balkemose

FLOT OG
RUMMELIG

56003031
62614800

5600 Faaborg

Rummelig vinkelbygget 1-plansvilla beliggende i lukket vænge i roligt villakvartér i Faaborg Vest.
Kun få minutters kørsel ind til bymidten og havnen, samt gåafstand til Øhavsskolen afd. Uglen,
boldbanerne, børnepasningsmuligheder m.m. Et skønt villakvarter
med legeplads, "grønne områder", stier til skole og rundt i mellem de øvrige kvartérer. God
planløsning, hvor det ene værelse
nemt kan opdeles til 2, hvis man
har behov for dette.

D
1.495.000
75.000
2.394
6.792/5.671

Nicolaj
Nielsen

Salg og Vurdering Ejendomsmægler Salgskoordinator

Hans Rasmussens Have 28

GOD VILLA I
ROLIGT KVARTER

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

Benny
Hedegaard

Indehaver

NYHED

Buursminde 10 - Faldsled

VELHOLDT OG
KIG TIL VANDET

Søren
Andersen

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført

900 m2
170 m2
6/4
1973

Sag
Kontakt

56003179
62614800

C
P. U. Bruuns Vej 7

5600 Faaborg
Nem villa til børnefamilien: Køb, flyt ind og slap af. Flot, rummelig og indflytningsklar etplansvilla beliggende i lukket vænge i særdeles børnevenligt kvarter med stisystem til Øhavsskolen, børnehave, SFO m.m. Der er
tillige kort vej til Faaborg bymidte og vandet. Herudover er der flot dobbelt carport med mulighed for overdækket cykelparkering samt udhus.
Her er alt hvad den pladskrævende familie behøver. Ejendommen er løbende vedligeholdt og fremtræder enormt flot. Der er fint og lukket haveanlæg og haven er anlagt så den er nem at passe. Nem vedligeholdelse
på både hus og have - så er der mere tid til familie og fritidsaktiviteter.

NYHED

NYHED

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.395.000
70.000
1.723
6.391/5.306

5642 Millinge

Et fritidshus med bedre beliggenhed er svært at finde. Huset er
unikt beliggende i bunden af lukket vej med flot udsigt med vandet i baggrunden. Kun ca. 400 m til
dejlig strand med bro ved fællesområde. Faldsled er et attraktivt
sted for sommerhusejere ca. 10
min. kørsel fra Fåborg og med
kort til Svanninge Bakker og golfbane. Et velholdt sommerhus, der
er den perfekte base for ro og afslapning.

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført

1.051 m2
80 m2
4/3
1980

Sag
Kontakt

NY PRIS

5600 Faaborg

Roen sænker sig straks, når du kører op af den lille gyde i landsbyen Åstrup. Flot natur danner ramme om landsbyen med vidstrakte
marker, skove og søer rundt om
sig. Det Sydfynske Ø-hav er 10
minutter herfra, det samme er indkøb, skoler og fritidsaktiviter. Det
lille stråtækte hus med sit smukke
bindingsværk tager sig godt ud
på den store grund på godt 1380
kvm. Kom og oplev en charmerende bolig i det dejligt, fredfuldt
område.

B

5600 Faaborg

Jordvarme, flot HTH-køkken med stor spiseplads, 4 værelser, 2 badeværelser samt walk-in er bl.a. hvad du får, hvis du køber denne dejlige ejendom. Huset er et huskompagnihus fra år 2010 i flotte røde mursten med
sort betontagsten. Indvendig fremstår den flot, velholdt og stort set som
fra byggeåret. Peter Wessels Vej er beliggende i Faaborg Vest. Det er et
børnevenligt kvarter, hvor her er lukkede stisystemer til Øhavsskolen Afd.
Uglen. Samtidigt er du kun en kort cykeltur fra Faaborg centrum. Drømmer du om en tilværelse, hvor fokus på fritid og familie er i højsæde, så er
denne ejendom noget for dig! Kom og se nærmere selv.

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.
Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Sag
Kontakt

2.195.000
110.000
2.331
9.938/8.300
982 m2
155 m2
5/4
2010
56003202
62614800

56003183
62614800

Pouls Gyde 7 - Åstrup

CHARMERENDE
BOLIG

Peter Wessels Vej 24

2.695.000
135.000
2.364
12.251/10.235
1.077 m2
220 m2
7/6
2000/2012
56003006
62614800

Klintebakkevej 22 - Faldsled

FRITIDSHUS MED
SKØN UDSIGT

FLOT
FAMILIEVILLA

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.
Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført/omb.
Sag
Kontakt

G
Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

345.000
25.000
1.532
1.566/1.308

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført/omb.

1.379 m2
95 m2
4/3
1875/1975

Sag
Kontakt

56002700
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Er skaden sket?
Så kan du
frit vælge selv
• Anmeld skaden til dit
forsikringsselskab
• Få skaden besigtiget
• Kør gratis i lånebil,
mens skaden repareres
• Hent din nyvaskede bil

Volkswagen Service
Pris Match
•
•
•
•
•
•
•

Service
Skade reparation
Vedligeholdelse
Mekanisk reparation
Reparation af rust
Dækskifte
Service og reparation af
aircondition og klimaanlæg

komPromislØs kValiTeT og kUndeserVice

100% Volkswagen - 100% kValiTeT

Gavekort

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

Gavekort



500
kr
500 KR
GÆLDER ALLE BILMÆRKER

GÆLDER ALLE BILMÆRKER!

Klip gavekortet ud
og gem det, hvis uheldet skulle ske

Volkswagen serVice Faaborg V/brian Holm . l. FrandsensVej 8 . 5600 Faaborg . 62 61 70 69 . www.Vw-Faaborg.dk

SKOVENS DAG

INVITERER TIL FAMILIEDAG
6. maj 2018 fra kl.10-14
Kom og prøv eller oplev:
Landevejscykling / MTB / Løb / Gå-motion og Triathlon.
Der vil være gode oplevelser for alle i familien,
så tilbring en dejlig dag med os i:

Pipstorn Skov, Lucienhøj 14 Faaborg
Mere information på FSMs hjemmeside WWW.fsm-faaborg.dk
(Husk veterantoget kører )

TV-INSPEKTION & KLOAKSERVICE
REP. AF RØR UDEN OPGRAVNING, ROTTESIKRING, SPULING, SLAMSLUGNING
Kloakservice, vedligeholdes, fejlfinding på alle typer
kloaksystemer samt godkende og kvalitetsikre nye
kloakker. Vi udføre arbejde for både private, erhverv
og det offentlige.

Vi har stor ekspertise og områdets nyeste og mest
avanceret udstyr inden for bl.a kloak-Inspektion. Så står
du med en stoppet kloak, kloak-lugt, rotteproblemer
eller andet kloakproblem stort som småt. Så kontakt os.

HUSET,
der huser alle
På hjørnet af Færgevej og Østerbrogade ligger HUSET. Et åbent mødested, der
med en hær af 25 frivillige og den daglige leder, socialrådgiver Anne Lassen, i spidsen tilbyder anonym rådgivning, selvhjælpsgrupper, samværsgrupper, aktivitetsgrupper, foredrag og debatter. Her kan du møde nogle af de mennesker, der benytter HUSETs tilbud.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Overalt i HUSET lyder der en summen af stemmer og en
klirren af kaffekopper. På førstesalen arbejder de koncentrerede kvinder i malergruppen, i et grupperum griner
kvinderne i krea-gruppen, som med tiden vist er blevet
en snakkegruppe, og på kontoret sidder Anne Lassen
fordybet i en af dagens mange fortrolige rådgivninger. I
centrum for lydbilledet ligger opholdsstuen, hvor 10-12
personer er mødt op til HUSETs populære tilbud ’Godmorgen Faaborg’.
Døren til kontoret går op, og Anne afslutter rådgivningen
med et varmt kram og sit blændende smil. Det var en af
de lettere rådgivninger – en regning, der skulle betales.
HUSET er en selvejende institution og har eksisteret i 27
år, og sidste sommer startede Anne op som daglig leder,
efter den forrige leder, Jette Frandsen, stoppede efter 23
år på posten.
- Jeg var i praktik i HUSET under min uddannelse, så jeg
kendte til stedet, hvilket var en stor fordel. Jeg er blevet
taget godt imod af både brugerne og bestyrelsen, fortæller Anne.
HUSETs brugere er en blandet skare, nogle kommer og
drikker formiddagskaffe og småsludrer, andre benytter sig
af HUSETs mange grupper, og nogle benytter tilbuddet
om åben anonym rådgivning. Det kan fx være rådgivning
i forbindelse med skilsmisser, hjælp til flytning, ansøgning
om fremmedpas, ansøgning om støttestrømper eller en
samtale om livets udfordringer.
- I HUSET har vi ingen sagsmapper, folk bliver ikke et
sagsnummer. Man kan forblive anonym under et helt
vejledningsforløb. Vi kender de folk, der kommer her, vi
yder omsorg og tager os tid til at følge op, hvis folk fx ikke
dukker op til et møde eller til formiddagskaffen, som de
20

plejer, siger Anne.
En langsom erkendelse
Med hver deres historie sidder brugerne med kaffe og
nybagte boller omkring morgenbordet. Én af dem er
54-årige Kim Priskorn. For få år siden var Kim en aktiv
mand, der dyrkede havkajak, faldskærmsudspring og
fitness. I politihjemmeværnet stod han for oplæringen af
nye rekrutter og havde kælenavnet B.S. Christiansen. Alt
dette ændrede sig i 2013, da et uheldigt fald medførte et
åbent kraniebrud. Kim var sat tilbage og kunne hverken
tale, gå eller huske.
- Jeg var som et spædbarn. Jeg var indlagt et år, inden jeg
kom hjem. Her var det svært at klare hverdagen, da jeg
havde svært ved at gå, og hele min venstre side fungerede ikke, fortæller Kim.
Kim boede i et stort hus, som han selv havde renoveret,
men til sidst overtalte hjemmeplejen ham til at flytte til
Faaborg, hvor nogle venner viste ham HUSET. Her fik han
hjælp til at lægge et nyt budget efter flytningen og hjælp
til at genoptræne sin hukommelse.
- Det skete en langsom erkendelse af, hvor handicappet jeg egentligt er blevet. Mit nye liv ligner slet ikke mit
tidligere liv, men nye ting er kommet til. Jeg bager kager
– i stor stil. Det nyder de godt af hernede. Og så begynder
jeg snart på at lære at spille guitar, så jeg kan få trænet
min venstre hånd. Jeg kan godt lide at sætte mig selv på
prøver, forklarer Kim, der har sagt farvel til en stor del af
de tidligere aktiviteter, men fortsat er aktiv i Bella Beluga
flere gange om ugen, ligesom han holder oplæg om sit liv.
Kim har netop afsluttet et diabetesforløb i HUSET og planlægger at starte op i malergruppen.

Daglig leder af HUSET Anne Lassen
Torben Dammand

Kim Priskorn i sit tidligere liv som aktivt udemenneske

Kim Priskorn ’Den, jeg var,
er her ikke mere, men der
er en, der ligner.’

Næstformand i støtteforeningen Marianne Hansen

Et smykke, Torben selv har lavet. Han kalder det ’knuden’
og symboliserer hans liv.

Daglig leder af HUSET Anne Lassen

Hjælp til selvhjælp
Hver mandag og torsdag drikker Torben Dammand sin formiddagskaffe i HUSET. I bagagen har den 55-årige Torben
en hård barndom og et årelangt alkoholmisbrug. Han er
nu tørlagt på 16. år og bruger HUSET som en måde at
’integrere sig selv i samfundet på’, som han udtrykker det.
- Det giver mig en YES-følelse at komme her. Her er så
mange dejlige mennesker med mange aspekter i livet.
Her er selvjustits og kærlighed, og man kan mærke, at der
er en oprigtig bekymring for hinanden. Det har jeg aldrig
oplevet tidligere, og det fascinerer mig meget, fortæller
Torben.
Samværet med de andre er også Torbens måde at flytte
fokus væk fra sig selv og sine smerter. Han har de seneste
år været igennem en lang række sygdomme med bypassoperationer, ballonudvidelser, blødende mavesår, blodpropper, sklerose, en punkteret lunge og en trigeminusneuralgi.
- Når folk har ondt, så stikker de ofte fingeren i egen navle
og får ondt af sig selv. Jeg har en masse mennesker at
takke for, hvor jeg er i dag, og jeg prøver altid, om jeg kan
få et smil frem på læben af folk. Jeg ydmyger gerne mig
selv for at få andre til at grine, fortæller Torben.
At give noget tilbage
For tyve år siden arbejdede Marianne Hansen som pædagog. Hun havde overblik og overskud og var velformuleret både i tale og på skrift. Alt det ændrede sig efter en
bilulykke. Pludseligt kunne hun hverken læse eller skrive,
og hun følte, at hele hendes identitet var væk.
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Gode snakke i det åbne tilbud Godmorgen Faaborg,
hver dag fra 9.00-11.30

- Jeg startede helt forfra. I et par år sad jeg i HUSET to-tre
gange om ugen og spillede spil sammen med en, der
havde en hjerneskadet. Vi lærte alt forfra, vi stavede til BY,
FÅ og MÅ, fortæller Marianne.
Efter det lange forløb følte Marianne, at hun havde overskud til at give noget igen til det sted, der havde hjulpet
hende så meget, og hun har i en årrække siddet som
Arne fordybet i registrering
næstformand i støtteforeningen, hvor hun bl.a. planlægger foredrag og ture ud af huset.
- Stedet her fortjener at blive anerkendt. Ingen kan forestille sig, hvad det rummer. Her er der dybe relationer og
en opmærksomhed på, at livet ikke kun er arbejde, her er
man noget i kraft af den, man er. Det er dejligt at føle, at
man er noget værd - en del af noget.
En overgang var Marianne igennem en svær periode i sit
liv og blev derfor bruger af HUSET igen.
- Jeg vidste, at her var hjælp at hente. Og hjælpen fik mig
hurtigt på benene igen. Der er ikke noget så svært som
at sige: ’Jeg har det ikke så godt, er der nogen, der kan
hjælpe mig?’, og derfor er vi opmærksomme på, at HUSET
signalerer, at det er et sted, hvor man tør at gå ind.

Fakta om HUSET
• Selvejende institution
• FMK ejer bygningen
• Driften finansieres af PUF-midler og kommunal støtte
• 8.000 brugere går over dørtrinnet årligt

FREDAGSMENU
Nyhed!

hos Landslagteren
i Faaborg

2 pers. 169,-

Uge 14

Braiserede svinekæber i mørk øl med rodfrugter
supreme, pommes rissolles og sauce gastrik.

Uge 15

Steak Frits af dansk oksefilet, rustikke
fritter med bearnaise samt salat du jour.

Uge 16

Slow cook kalvebryst i legeret sauce med
kartoffelgratin samt grøntsagssymfoni.

Uge 18

Oksesteg ”sous vide” med sprøde kartoffelruller sauce bordelaise og glaserede perleløg.

Uge 19

Trøffelfarseret unghanebryst i svampe-velouté
sauce, sprøde kartofler samt gulerods-sortiment.

Uge 20

Culottesteg med krøllfedt, kartoffelfuglerede
med brændende kærlighed, waldorffsalat
anno 2018, timian glace.

Uge 21

Kylling ”Danoise” med rabarberkompot,
agurkesalat, skysauce samt persillekartofler.

Uge 22

Saftig hakkebøf med bløde løg, mormor
sovs, persillekartofler og rødbedesalat.

Uge 23

Coq au riesling med ærter francaise, sprød
aspargessalat og gyldne ovnkartofler.

Uge 24

Vikingekøller med tomattriologi,
pommes rösti og kold bearnaise.

6. april

13. april
20. april
4. maj

11. maj

18. maj
25. maj
1. juni
8. juni

15. juni

Landslagteren Faaborg

GOD
IDÈ AT
BESTILLE

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

FRANSKBRØD

kun 20 kr.
SHELL
SpisFAABORG
2 for

50%

1’s pris!

Rejecocktail & Golf Schnitzel kr. 208,for 2 pers IALT!

Rabat

Valgfri bilvask

Prøv den nye Cafe Dalkilden, i Svanninge bakker,
ved Faaborg golfklub.

Medbring denne kupon, og få dit næste
franskbrød til kr 20,- (uanset førpris)
Tilbuddet gælder hele april, men kun
med denne kupon.

Vesterports Bageri
Vestergade, Faaborg

Få 50% rabat på en valgfri bilvask
med denne kupon.
Tilbuddet
hele maj:
april - hos Shell
Åbningstidergælder
1. april—31.
Faaborg og kan ikke kombineres med
Mandag kl.
11.00
- 19.30 og tilbud.
andre
rabatter
Tirsdag - Lukket

Shell Faaborg

Onsdag - søndag kl. 11.00 - 20.00

Assensvej

Dalkildegaards Allé 1A, 5600 Faaborg. Tlf.: 6261 7743

Følg os på Facebook.

Vaffelbageren

GRATIS
SLUSHICE

Spis 2 for 1’s pris!
Rejecocktail & Golf Schnitzel kr. 208,for 2 pers IALT!

Prøv den nye Cafe Dalkilden, i Svanninge bakker,
ved Faaborg golfklub.

Medbring denne kupon og få en
GRATIS lille slushice, ved dit næste
Åbningstider
april—31.
maj:
køb 1.hos
Vaffelbageren
Mandag kl. 11.00 - 19.30

Tirsdag -Vaffelbageren
Lukket

Torvegade 25, 5600 Faaborg

Onsdag - søndag kl. 11.00 - 20.00

Åbent til 21.00 hver dag

Dalkildegaards Allé 1A, 5600 Faaborg. Tlf.: 6261 7743

Følg os på Facebook.
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,Med valgfri dessert fra menukort
225 g Dansk Bøf eller
Chile Con Carne

Spis 2 for 1’s pris!

Åbningstider 1. april—31. maj:
Mandag kl. 11.00 - 19.30

Rejecocktail & Golf Schnitzel kr. 208,for 2 pers IALT!

Tirsdag - Lukket

Prøv den nye Cafe Dalkilden, i Svanninge bakker,
ved Faaborg golfklub.

Restaurant

Strandgade
1w5600
Faaborg
wTlf
Dalkildegaards
Allé 1A,
5600 Faaborg.
Tlf.: 6261 7743

Onsdag - søndag kl. 11.00 - 20.00

2144 0050 wTirsdag til SøndagFølgfra
18.00 - 21.00
os påKl
Facebook.

Åbningstider 1. april—31. maj:

Spis 2 for 1’s pris!

Mandag kl. 11.00 - 19.30

Rejecocktail & Golf Schnitzel kr. 208,for 2 pers IALT!

Tirsdag - Lukket

Prøv den nye Cafe Dalkilden, i Svanninge bakker,
ved Faaborg golfklub.

Onsdag - søndag kl. 11.00 - 20.00

Dalkildegaards Allé 1A, 5600 Faaborg. Tlf.: 6261 7743

Følg os på Facebook.

Rabatten er KUN gældende i april måned 2018
Åbningstider 1. april—31. maj:

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ
AVERNAKØ

KONCERT MED ”PASSION DUO”
I DIERNÆS KIRKE

Passion Duo består af
Bartlomiej på saxofon og
Julija på harmonika. Julija
er tillige organist ved Diernæs Kirke.
Programmet denne aften
spænder fra klassisk musik
til jazz – og fra kendte værker til egne kompositioner.

DEN 3. MAJ KL. 19.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER

19. april kl. 18 i Det nye Hospital, Faaborg
24. april kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs

TORSDAG D. 12. APRIL KL. 19.00

CAFÉAFTEN I DET NYE HOSPITAL

Sygeplejerske Jørgen Venø fortæller om arbejdet i verdens
brændpunkter gennem mere end 27 år for International
Røde Kors.

LØRDAG D. 14. APRIL KL. 16.00

KONCERT I FAABORG KIRKE

Concerto Copenhagen og Alfredo Bernardini, på obo og
orkesterledelse, opfører alle Johan Sebastian Bachs 4
Orkestersuiter
Entré 150,00 kr.
Koncerten er arrangeret af Faaborg kirke i samarbejde
med Faaborg Musikforening
Billetter kan købes via Fyensbilletten.dk

Gudstjenester

Faaborg

TIRSDAG D. 17. APRIL KL. 14.30

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
I DET NYE HOSPITAL

Præsentation af ny bog.
Den tidligere sognepræst i Faaborg–Diernæs Einar Fog-Nielsen har skrevet en erindringsbog – ”Signede Dage” - om sit
liv som præst.
Fog-Nielsen præsenterer denne eftermiddag sin nye bog.

ONSDAG D. 18. APRIL KL. 19.30

KONCERT I FAABORG KIRKE

Faaborg A´Capellakor, under Connie Koch Rasmussens
ledelse, og Horne Mandskor dirigeret af Jørgen Rasmussen
har sammensat en forårsbuket af skønne sange til årstiden.

Diernæs

Lyø

Ons. 4. apr.
Salmesang og Suppe
17.30: LJ			
Lør. 7. apr.							
Søn. 8. apr.
1. s. e. påske
10.30: LM
10.30: AA (kirkekaffe)		
Søn. 15. apr.
2. s. e. påske
11.30: LM (konfirmation) 9.30: LM (konfirmation)
9.30: LJ
Søn. 22. apr.
3. s. e. påske
10.30: HN (konfirmation) 10.30: LM		
Tors. 26. apr.				
19: LM (hveder)		
Fre. 27. apr.
Bededag
9: LJ & 11: HN (konf.)			
9.30: EL
Søn. 29. apr.
4. s. e. påske
10.30: AA (kirkekaffe)
10.30: HN		
Ons. 2. maj
Salmesang og Suppe
17.30: HN			
Søn. 6. maj
5. s. e. påske
10.30: LJ
9: LJ		
Tors. 10. maj
Kr. Himmelfart
10.30: LM
10.30: HN (kirkekaffe)
15.30: EL

Avernakø

11: KH (konf.)

9.30: LM

9.30: RG

LM: Lene Matthies, HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, AA: Anette Agersnap
Sognepræst Henrik Nedergaard: 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies: 2964 0450
Provst Lars Jonssen: 2063 5899

www.faaborg-kirke.dk

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 2173 0678
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

www.diernaes-kirke.dk

www.lyoe-kirke.dk

Kirkebilen kører alle søndage, såvel til Faaborg som
til Diernæs kirke. Transporten er gratis. Bilen bestilles
dagen før på tlf.: 6261 8800. Kirkebilen kan ligeledes
bestilles til arrangementer.

www.avernakoe-kirke.dk

Vi gør det igen
..og du er inviteret

Fotos: Aske Fyhn
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Vi har lejet lokalerne, bestilt maden og booket husorkesteret.

over otte timers underholdning også med Hotel Faaborg
Fjords store efterårsbuffet.

Vi har sat kryds i kalenderen den 26. oktober og håber,
du vil gøre det samme, for nu inviterer vi til Det Rigtige
Faaborg LIVE part 2 på Hotel Faaborg Fjord.

Selv om der lige nu er lang tid til oktober, så starter billetsalget til Det Rigtige Faaborg LIVE part 2 lige om lidt,
nemlig mandag den 9. april.

Rigtig mange har spurgt, om vi ikke gentager sidste års
fest med musik, dans og god mad.

Sidste år havde vi udsolgt, så tag fat i venner og bekendte
og få købt billet allerede nu.

Nu kan vi endelig komme med svaret og jo, der bliver
endnu en udgave af festlighederne på Fjorden.

Billetprisen er 495 kr. for mad og musik, og så længe der
er billetter, kan de købes hos Shell Faaborg på Assensvej.

Der venter otte timer i selskab med nogle af områdets
bedste musikere, entertainere og flere artige overraskelser. Selv om husorkestret igen er Posten, Piloten og
Pianisten, så vil der i år være flere nye navne på plakaten,
så ikke alt bliver lige som sidst, men MINDST lige så godt

Jamen, hvem kommer til at stå på scenen, tænker du
måske?

Vi sælger kun 320 billetter til arrangementet og frister ud

Du kan godt glæde dig.

Svarene giver vi de kommende måneder, hvor vi løbende
offentliggør de optrædende kunstnere.

live 2.
part

HOTEL FAABORG FJORD
FREDAG 26. OKTOBER 2018
KL. 18-02
Oplev lyden af Faaborg

P O S T E N , P I L O T E N O G P I A N I S T E N . . .O G M A N G E M A N G E F L E R E
V i t i l f ø j e r l ø b e n d e n a v n e t i l p l a ka t e n , s å h o l d ø j e
m e d vo re s m a g a s i n o g we b s i t e , o g l y t m e d i ra d i o e n

Konferencier: Henrik Poulsen
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
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
Ob s ! Ku n 3 2 0 b i l l e t t e r
Læs mere om LIVE part. 2 / www.detrigtigefaaborg.dk

RealMæglerne Sofie Find
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PÅSKE TILBUD!
Nypris: 3.195.000,-
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Fiskervænget 17, Faaborg

Sydfynsk perle beliggende lige i strandkanten.
Boligen er beliggende i roligt strandvejskvarter, som er omfattet af en bevarende lokalplan, der
giver nogle begrænsninger til at ændre huset udvendigt. Eksempelvis - huset skal være hvidt.
Hovedhuset er fra 1883. Nederste etage er moderniseret i 2001. hulmursisoleret og gulvvarme
overalt.
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Kontor: 70 254 264
Mobil: 71 780 655
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Æ
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Salg & vurdering
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Lars Tribler

Kontant 3.195.000 kr.
Udbetaling 160.000 kr.
Netto 12.029 kr.
Brutto 14.436 kr
Areal 90 m2

g
ldre Sa

tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Grund 1.242 m2
Værelser 5
Ejerudgift/md. 2.612 kr.

NY I BELLA BELUGA FITNESS & YOGA?

TRÆN GRATIS HELE APRIL*

STYRKETRÆNING . BODYBIKE . VIBE . BARRETRÆNING . YOGA .
MINDFULNESS . SKÅNEHOLD . DANCE WORKOUT . SALSATION .
RYGTRÆNING . FODTRÆNING . PILATES . TRX .
CIRKEL TRÆNING . RYGHOLD
*TILBUDDET GÆLDER VED INDMELDELSE FOR DIG, DER IKKE HAR VÆRET MEDLEM DE SENESTE 5 MDR.

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

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

Øg Jeres livskvalitet
med 300 %

Få mere kvalitets tid
●

Sammen med hinanden

●

Sammen med jeres børn

●

Sammen med jeres venner

●

Sammen eller hver for sig til
jeres sport/fritidsinteresser

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

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!

Se endnu mere på www.dit.as

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

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

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

info@dit.as · www.dit.as

Faaborgs
skatkammer

Det ligger helt oppe under taget på Bryggergården. Manden med nøglen til det forjættede land er museumsdirektør Peter Thor Andersen fra Øhavsmuseet. Vi fik lov til at tage
med ham på rundvisning i lokalerne, der normalt er lukket land for offentligheden.
AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

De cirka 300 kvadratmeter loftrum udgør museets magasin. Her opbevares rundt regnet 10.000 effekter, der ikke
indgår i museets udstillinger i øjeblikket.
For at beskytte de mange genstande er det kun sjældent,
at andre end museets ansatte får adgang til lokalerne,
og når Peter Thor Andersen viser frem, tager han ind i
mellem sine hvide handsker på for at beskytte de mest
udsatte effekter.
- Alt det her er vores fælles hukommelse. Vi gør vores
bedste for at bevare den og passe godt på alle de effekter fra Faaborgs fortid, der er samlet her, fortæller Peter
Thor Andersen, mens han viser rundt i det, der bedst kan
beskrives som et gigantisk pulterkammer.
Selv om det for det utrænede øje kan virke lidt kaotisk
med tøj, møbler, porcelæn og gamle vejskilte i et virvar, så
forsikrer museumsdirektøren, at der er fuldstændig styr
på hver en ting i magasinet.
- Vi har en nøjagtig optegnelse over ALT, der er herinde.
Skal vi bruge en af de cirka 10.000 ting, som vi gemmer
her, så kan vi finde den på få minutter, fortælle hvor vi har
den fra, hvad den har været brugt til og så videre. Intet er
overladt til tilfældigheden, gør han klart.
De mange hyldemeter gemmer på effekter fra en lang
periode af Faaborgs historie. Det ældste er skeletdele fundet ved den tidligere kirkegård omkring Klokketårnet, de
er fra middelalderen i 12-1300 tallet, mens en redningskrans, en parasol og et skilt fra Faaborg-Gelting linien er
noget af det nyeste, loftet gemmer på.
Noget af det helt særlige, magasinet opbevarer, er en unik
samling af tøj fra Lyø.
Kasse efter kasse, stålreol efter stålreol er mere end 1000
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dele af tøj fra øen pakket sirligt ned.
Dette er en del af samlingen oppe under taget, som Peter
Thor Andersen er særlig glad for.
- Jeg tror ikke at der findes andre museer i landet, der kan
fremvise en så komplet samling af beklædningsgenstande
fra et bestemt område i 1800-tallet. Det kan vi. Her er
alt lige fra huer, skjorter, mandsdragter til kjoler, kyser og
kåber. Det er helt unikt og uvurderligt, fortæller han.
Hvorfor ligger alle disse spændende effekter så bare
gemt af vejen på et loft midt i Faaborg i stedet for at være
fremme, hvor vi alle kunne gå ombord i områdets fortid?
- Det, I ser her, er ikke egnet til at vise frem uden videre.
Det giver ingen mening at samle gamle potteskår, plakater, uniformer og alt andet i en kæmpe ukritisk udstilling.
Det ville ingen få gavn af. Vi tager på magasinet og henter
noget, når vi laver nye udstillinger, forklarer Peter Thor
Andersen, mens han viser rundt og hiver det ene kuriosum frem efter det andet.
Magasinet har ligget på toppen af Bryggergården siden
1979 og kom forleden i søgelyset, da kommunalbestyrelsemedlemmerne pludselig måtte forholde sig til det.
Kommunen ønsker nemlig at sælge Bryggergården, men
ingen havde tilsyneladende fortalt de folkevalgte, at bygningen rummer de mange historiske effekter. Nu håber
Peter Thor Andersen på en god og fremtidssikret løsning
for magasinet.
- Mange museer klager over fugt, skimmel og skadedyr i
deres magasiner, men det, vi har her, er ok. Der er et fint
klima til opbevaring, og det fungerer, selvom pladsen er
lidt trang, slutter museumschefen, inden han tager de
hvide handsker af.

Der kan tænkes mange tanker om,
hvem denne lygte har lyst for.

Der står flere ubrudte flasker af lokal produceret spiritus på loftet.

Museumsdirektør Peter Thor Andersen har nøglen til byens skatkammer.

En ualmindelig smuk plakat fra 1965

Byens tromme

Redningskrans fra Faaborg Gelting Færgen

Er din have forårsklar?
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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7. APRIL
ÅBNER ISHUSET
FOR SÆSONEN

GRATIS IS
Hver dag i HELE
april, mellem
kl. 14-17
- mod forevisning
af selfie.

Rekord Rens Vestergade 45, Tlf.: 62 61 14 89

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk
www.klinten-faaborg.dk

Einar Fog
på papir
Snart udkommer den fjerde bog fra Einar Fog-Nielsens hånd. Bogen har været undervejs i tre år og giver et indblik i et langt liv med 37 års virke som sognepræst og
en ustoppelig kærlighed til folkekirken. Et liv og en kærlighed, der ikke lader sig beskrive kort. Mød præsten, der aldrig var præst fra 8-16, men præst i hele sit væsen.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Lyset fra skærmen kaster et skær over det furede ansigt
og det gråsprængte hår. Einar arbejder ved det samme
skrivebord, hvor også hans far sad og skrev sine prædikener. Erindringerne flyder fra bordet og gennem tasterne
op på skærmen: ’Signede Dage’, overskriften er fundet,
bogen er færdig.
Einar læner sig tilbage på kontorstolen, der er beklædt
med et ternet uldtæppe til de kolde dage ved tasterne.
Blikket gennemtrænger ruden og hæfter sig ved udsigten. Forude ligger Faaborg som i en lavning, klokketårnet
tårner sig op i midten af bygningsmassen og længere ude
i horisonten omkranses byen af havet med sine smukke
små-øer. Byen, hvor han igennem 28 år betjente kirkegængerne, med sit evige nærvær.
- Jeg glemmer det aldrig, de ord har altid fulgt mig. Året
var 1972 og jeg havde netop fået mit første job som præst
i Store Taastrup Sogn på Midtsjælland, og jeg skulle til ordination hos biskoppen inden indsættelsen. Han målte og
vejede mig, og til sidst gav han mig et råd, der siden har
dannet fundamentet for min præstegerning: ’Der er tre
ting, der er vigtige for en ny præst i et sogn, og det er husbesøg, husbesøg og husbesøg’. Jeg har værnet om netop
husbesøget. Det har betydet meget at komme tæt på folk.
Jeg ser det som et privilegium at møde folk som præst, og
jeg har aldrig mødt en lukket dør.
Som han sidder der i mindets magt, tilbagelænet i stolen,
bliver læberne smalle og en kløft træder frem i panden,
blikket bliver fjernt og fokuseret på samme tid. Armene
ligger over kors på brystet, den ene håndflade bliver
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gemt i armhulen. I dette øjeblik af refleksion sidder Einar
omgivet af sit præsteliv. Malerierne på væggen kirkerne
i Faaborg og Diernæs, hvor han praktiserede sit nærvær.
Et krucifiks troner over portrættet af hans far. I den fyldte
bogreol i modsatte ende af arbejdsværelset står der eksemplarer af de tre tidligere bøger, Einar har skrevet. Og
en udprintet kopi af den, der er på vej.
Det nye projekt
Inspirationen til bogen opstod, da familien fandt fire
foliebøger i et gammelt chatol fra Einars bedstemor. På de
tætskrevne sider udfolder bedstemoren fortællinger om sit
liv og fortællinger om sine rødder i det sønderjyske i årene
1864-1920. På en seddel i en af bøgerne tilegnede bedstemoren Einar bøgerne. Nu stod det klart. Han skulle hjem
og skrive.
- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle skrive en bog, men det
har vist sig, at mine bøger bliver taget godt imod. Bogen
om klokketårnet blev en kæmpe-sællert, og jeg er blevet
så glad for at skrive. Jeg har fra første dag i mit arbejdsliv
ført dagbog. Det er blevet til et enormt materiale og det
har været en stor fornøjelse at gennemgå det som et erindringsforløb. Jeg ser bogen som min kærligheds-erklæring
til den danske folkekirke.
Bogen har et bredt folkeligt og kulturelt sigte; hvad laver
præster egentlig i deres arbejdsliv? Den tager læseren med
ind i maskinrummet, ind til kerneydelsen, det fundamentale, krumtappen for præstegerningen: Gudstjenesten.
Drivkraften i at sprede det gode budskab.

Eftertænksomhed foran skærmen i arbejdsværelset
Søndagsprædiken fra marts 2018,
håndskrevet som alle Einars
prædikener har været
det gennem tiden.

Gave fra et af konfirmand-holdene

Einar betragter et af sine tidligere værker

Bogen i sin skabelsesform

I bogen gør Einar status over de vielser, dåbshandlinger og
begravelser, han har forestået. Det er ikke få. Hver eneste
kirkelige handling har en stor betydning for den enkelte og
den enkelte familie, hvilket Einar er sig smertelig bevidst
om. Præstegerningen er aldrig blevet rutine for ham.
- At være præst er som at gå på line i 10 meters højde –
uden sikkerhedsline. Et enkelt forkert ord kan være fatalt.
At være nærværende handler om at lytte sig ind til det
enkelte menneske, fx hvem er det, vi siger farvel til, når vi
begraver et menneske?
Med rygdækning på hjemmefronten
Einar er et uudtømmeligt væsen af ord, men det er blevet
tid til fotografering. Han finder præstekjolen frem. Den
ligger bag forhænget i mellemgangen, hvor også et stort
lager af foredragsvin har hobet sig op. Med rutinerede bevægelser ifører han sig præstekjolen. Pludselig stopper han
op. – Skal jeg have rullekrave under kjolen? Spørger han ud
i rummet. Fra førstesalen lyder der en kærlig bekræftelse
fra kvinden, der har stået ved Einars side i mere end 50
år. Så daler der en hvid rullekrave ned. Ned langs væggen
med billederne af de helt nære – børn og børnebørn. Einar
griber rullekravetrøjen. Kjolen ryger af. Rullekraven krænges over hovedet. Kjolen på igen. De sort/hvide gummisko
bliver skiftet ud med blanke, sorte præstesko. Den hvide
krave placeres om halsen og fuldender uniformen.
Arbejdsliv og familieliv mødes og forenes i denne sortklædte mand. Som sidste sommer, da han begravede sin lillesøster, eller når han i de stille årvågne timer på jagtturen
formulerede søndagen prædiken i hovedet, eller når han
klokken to om natten blev ringet op af opstemte værtshusgæster, der pludselig ville giftes. For som han udtrykker
det, så er det at være præst lig med at stå til tjeneste.
- Selvom jeg er gået på pension, så arbejder jeg stadig - og
hele tiden. Jeg kan ikke sidde stille. Det er mig en glæde,
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hver gang provsten beder mig om at holde en gudstjeneste, og jeg rykker gerne ud. Jeg elsker, hver gang jeg sætter
mig ned og fordyber mig i mit gamle håndværk. At nyformulere det gode budskab i takt med at sproget udvikler
sig, og tiden ændrer sig. Jeg glæder mig over at være her
og nyder et pragtfuldt pensionistliv.
En anke til os alle
De unge har et særligt fokus i Einars bevidsthed, og en
vase, han har fået af et af sine mange konfirmationshold,
viser, at de unge også har sat pris på Einar som deres
præst.
- De unge skal mødes der, hvor de er i livet og have mulighed for at møde præsten og kirken på et vanskeligt tidspunkt i livet. De tænker jo alle over livets store spørgsmål,
og vi skal lade være med at spørge dem, om de tror på
Gud. Vi skal lade dem nyde nuet.
Det er bare det, at nyde nuet og tro på noget. Ikke på
nogen. Einar er ukompliceret i sin tilgang til livets kompleksiteter.
Den 17. april sidder Einar klar i boghandlen til en snak om
bogen, om livet og signerer gerne sit seneste værk.

BIBLIOGRAFI
2007 - At sige verden ret farvel
2011 - Ingen kender dagen, mødet med den pludselige død
2013 - Klokketårnet i Faaborg
2018 - Signede Dage
Bogen er skrevet med støtte fra Den Faberske Fond og
udkommer i to versioner. En version på 400 sider, der
trykkes i 40 eksemplarer og er tiltænkt familien. Og i en
version på 200 sider, der er tiltænkt kolleger, frivillige i
menighedsråd og andre interesserede.

ALLE UGENS DAGE

7 - 21
ENGVEJ 6 - FAABORG

Autoriseret budgetservice til 1.195 kr.
Indeholder:
Udlæsning af fejlkoder med diagnosetester og nulstilling af serviceindikator
Udskiftning af op til 4 liter motorolie og filter
Vandaftapning af brændstoffilter
Kontrol af lys, signaludstyr, kontrollamper og forlygteindstilling
Kontrol af visker, vasker og viskerblade
Kontrol af kølervæskestand, frostsikringsgrad og bremsevæskestand
Kontrol af batteristand og – forbindelser
Kontrol af profilkilerem

Kontrol af funktion af hånd- og driftbremse
Kontrol af slid på bremseklodser/belægninger – visuelt
Kontrol af tæthed af motor, kølesystem, gearkasse, servostyring, brændstof
og bremsesystem
Kontrol af korrosionsbeskyttelse af undervogn
Kontrol af dækslid og dæktryk
Kontrol af udstødning med katalysator for tæring og utæthed
Kontrol af fjedre, styrekugler og støddæmpere for utæthed

Til alle biler uden for garanti uanset mærke og model

Faaborg Bil-center - autoriseret kvalitet til uautoriseret priser
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
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YARIS HYBRID
Fuld af energi og dynamik

Fra 161.990 kr.

AURIS HYBRID
Designet til begejstring

Fra 229.990 kr.

C-HR HYBRID
Skulpturelt crossover design

Fra 289.990 kr.

RAV4 HYBRID

SUV med et ﬂot, dynamisk ydre

Fra 369.990 kr.
FAABORG
Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

Der tages forbehold for trykfejl og prisreguleringer

Kaj Josefsen

Tony Wahl

SÆSON MENU

AKTIVITETS KALENDER

Forret
Kalveterrine med svampe, baconmayo og syltede champignons.

Langfredag & Påskedag
Påskebuffet kl. 12.00 - 15.00.
Pris 249,- pr person.

Mellemret
Frisk stenbiderrogn på sprød tang, rimmet agurk og creme fraiche.

7. april åbner ishuset for sæsonen.
GRATIS is hver dag i HELE april,
mellem kl. 14.00 - 17.00 - mod forevisning
af selfie.

Hovedret
Saftig perlehønebryst med mild dijonsauce, forårsløg og
kartoffeltærte.

7-8. april
Alternativ messe kl. 10.00 - 16.00.
Entre 40,- pr person
13. maj Morsdag
3 retters menu inkl. blomst til mor.
Pris 595,- pr par.
20. maj
Champagne Pinsebrunch kl. 10.00 - 13.00.
Pris 189,- pr person.

Dessert
Duet af hvid chokolade og hindbær
Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

PRISER
2 retter - 245,3 retter - 325,4 retter - 395,-

5. juni Farsdag
3 retters menu inkl. 1 fl. whiskey til far.
Pris 595,- pr par.
23. juni
Skt. Hans aften med båltale og stort bål.

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk
www.klinten-faaborg.dk

Livets fester holdes på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

Kontakt os!

11/ECHII.
Japansk kvalitet - 70 års erfaring med fremstilling
af holdbare op pålidelige produkter til professionel
og privat brug.

Vi bygger for dig.
Alt tømrerarbejde udføres!
14" sværd
34 kubik
easy start system
vibrationsdæmpet

CS352ES Motorsav

·

Pris inkl. moms kr. 1.995,00

5600 Faaborg
https://www.thymannstoemrerfirma.dk | Tlf: 5337 5925 | e-mail: thymannstoemrerfirma@live.dk

Svanninge auto og Traktor Service A/S
Assensvej 247 5642 Millinge
Tlf. 62619239

42105

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!

Jens Storm
Indehaver, Ejendomsmægler
og Valuar, MDE

Susanne Frederiksen
Intern sælger

Nicolai Hummelgaard
Salg & vurdering

Jane Lykke Castello
Salg & vurdering

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

Nytænkning i
SuperBrugsen
Sidste sommer tiltrådte Flemming Munkesø som uddeler i Faaborg.
Med sig havde han en masse gode idéer, hvoraf den største var den
netop overståede ombygning.
Her er der kommet fokus på frugt- og grøntafdelingen, de økologiske
varer er blevet samlet, og så er slagtermester Jannik blevet mere synlig – både i butikken og med de populære pakke-tilbud på Facebook.
Kunderne i SuperBrugsen kan nyde godt af personalets mange års
erfaring og indgående kendskab til deres respektive afdelinger.
I vinafdelingen er sortimentet af specialøl fordoblet, og vinen er atter
placeret efter lande. Her står afdelingsleder Kim klar til at hjælpe kunden med at vælge det helt rigtige.
Flemmings grund-idé er overordnet set at motivere kunderne til at
vælge SuperBrugsen til.

Den nye frugt og grønt-afdeling under ledelse af Morten.

- Vi skal gøre os fortjent til vores kunder. De skal opleve, at de ansatte
trives med hinanden og gerne laver sjov med kunderne. Hvis en vare
fx er udsolgt, så skal vi kunne skaffe dem alternativer. Hos os er kunden kongen, eller dronningen, det er udgangspunktet, siger Flemming.
Det skal være en totaloplevelse at handle i SuperBrugsen, med fornuftige priser og en høj kvalitet. Der skal være tid og plads til at handle,
hvilket der er kommet med det lave indkig og den brede indgang.
- Udvikling er rigtig godt, vi har flyttet om på næsten alt, undtaget
gryn og mel, men det skal også være nemt at handle ind, og derfor
er der heller ikke flere omrokeringer på vej, lover uddeler Flemming
Munkesø.
I bageri-afdelingen er der indført selvbetjening, hvor brød mm. hentes
i bagerskab.

Uddeler Flemming Munkesø

- Vores bager-piger bager stadig brød hver dag, og fra samme ovn. Og
man kan stadig få skåret sit brød i skiver og få en snak med bagerpersonalet, siger Flemming.

Jannik arbejder med gode pakke-tilbud

Kyndig hjælp hos Kim i vinafdelingen.
- Annonce -
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Fyrre festlige
år med Vennerne
Det er ikke så lidt, at den arbejdsomme og festglade 40-års jubilar har på samvittigheden. FB & IFs Venner blev stiftet i 1978 som støtteforening til FB&IF med det
formål at skaffe penge til ungdomsidrætten i Faaborg. Det startede med spillegilder
på Rasmussens Hotel, hjælpende hænder til Faaborg Festival, siden kom Havnefesten og kåringen af Årets Faaborgenser til.
AF HENRIK POULSEN

Vennerne har i anledningen af jubilæet haft den store lommeregner fremme, og det
er ikke så få penge, der er kommet i foreningskassen for salg af blandt andet fadøl,
pølser og tombola-lodder.
Formanden Henrik Brandt-Jacobsen fortæller, at der er uddelt i mellem 1,8 og 2 millioner kr. til ungdomsidrætten i Faaborg under FB&IF.
En god del af pengene stammer fra de traditionsrige havnefester, som foreningen i
en lang årerække afholdt med succes på Faaborgs havnefront. Mange husker sikkert
koncerterne med Tørfisk, Johnny Reimar, året hvor Cleo serverede frikadeller, pålidelighedssejladserne, rampen ned og ikke mindst planken ud, der lever i bedste velgående flere steder i området.
Vi har kigget i scrapbøgerne sammen med FB&IFs Venner, og her finder du et par
nedslag fra en lang og farverig foreningshistorie.

Et stort tillykke med jubilæet

Postbud Lars Holm Jensen træder i
pedalerne til Havnefestens sponsorcykelløb i 2005.

SKAKO var i flere år suveræn i konkurrencen rampen ned.

FAKTA

Foreningens formænd i 40 år.
Ralf Jørgensen
Preben Johansen
Leif Jørgensen
Tom Sølyst
Frantz Møhring Madsen
Ove Jensen
René Glasdam
Tommy Holm
Torben Christensen
Henrik Brandt-Jacobsen
Vennernes logo af den harmonikaspillende sømand er tegnet af lokale
Poul Erik Witt.
Logo’et har fulgt foreningen i mange
år og bruges stadig den dag i dag.

En af de første aktiviteter FB&IFs
Venner stod bag, var spillegilder
på Rasmussens Hotel.

FB & IF’S VENNER - 40 ÅRS JUBILÆUM

Tillykke til FB & IF´s Venner
40 års jubilæum

FB & IF’S VENNER - 40 ÅRS JUBILÆUM

Formålet er
stadig det samme
Fyrre år efter oprettelsen af støtteforeningen er formålet stadig det samme - at
skrabe penge sammen til idrætsungdommen i Faaborg. Selv om aktiviteterne er
skrumpet igennem årene, spillegilderne er indstillet og havnefesten ikke afvikles
længere, så knokles der stadig i foreningen.
AF HENRIK POULSEN

Den største indtægtskilde i øjeblikket er udlejningen af Vennernes scenevogn. Vognen lægger hvert år gulv til optrædende kunstnere rundt om i landet, og frivillige fra Vennerne
sørger for op- og nedtagning, hvilket sikrer en pæn indtægt
til udlodning blandt FB&IFs afdelinger.
Den nuværende formand i bestyrelsen, Henrik Brandt-Jacobsen, har siddet cirka to år på posten, men har været kasserer
i Vennerne 10 år forinden, så han kender alt til arbejdet i
foreningen.
- Jeg er et udpræget foreningsmenneske, har været fodboldformand i 13 år og siddet i FB&IFs hovedbestyrelse i 25 år, og
jeg kan godt lide at gøre en forskel for andre, bygge videre
på noget som nogle har skabt, måske oven i købet noget jeg
selv har nydt godt af. At vi i Vennerne kan bakke økonomisk
op om ungdomsafdelingerne i FB&IF, er en fin motivation for
mig, forklarer formanden.

venter en stor koncert med Hardinger Band og Cover Clowns
ved Forum Faaborg. De tre originale Shu•Bi•Dua medlemmer og to af landets bedste musikere er endnu en gang klar
til at indtage de danske landeveje.
Med sig til Faaborg bringer de alle de største Shu•Bi•Dua
hits: ”Hvalen Hvalborg”, ”Sex-Chikane”, ”Stærk Tobak”, ”Den
Røde Tråd” og mange flere…
På glemte båndoptagelser har Michael Hardinger fundet
gammelt Shu•Bi•Dua-guld – sange, som ikke kom med på
pladerne i 70-80- 90’erne, men som nu får nyt liv.
Billetter til 50 kr. kan købes hos Shell Faaborg eller hos
Expert Faaborg. Ved indgangen er prisen 150 kr., så det kan
betale sig at være ude i god tid. Alle seniorer i FB&IF kan dog
glæde sig over, at de har fri entré til festlighederne.

Her i jubilæumsåret har flere allerede nydt godt af fejringen. Faaborg ØHs unge håndboldspillere har været til
liga-håndbold i Odense med billetter, sandwich og bus betalt
af Vennerne. Fodbold- og bordtennisspillerne har været til
superligakamp på Odense Stadion, mens de unge badmintonspillere senere på året skal ud og have en fælles sportsoplevelse.
Claus Skov er den “nye dreng i klassen” i bestyrelsen og har
ikke som de øvrige medlemmer en årelang historie i foreningen.

Kaj Pedersen, Søren Kvolsgaard, Henrik Brandt-Jacobsen,
Bjarne Kaarsgaard, Bjarne Herhold, Claus Skov.

- Jeg hørte, Vennerne manglede bestyrelseskræfter, og var
bange for, at foreningen skulle falde fra hinanden, så jeg
stillede min arbejdskraft til rådighed for halvandet år siden.
Jeg har jo erfaring med koncerter via Faaborg Sommerrock,
vil gerne have, at der sker noget i Faaborg, og når det så kan
kombineres med at skaffe penge til idrætten i området, så er
det et godt match for mig, fortæller Claus Skov.
Han får brug for sine evner igen denne sommer, hvor Vennerne inviterer til sommerkoncert.
Der er nemlig lagt op til et brag af en fest, når 40-års jubilæet skal fejres. Det sker den fredag den 3. august, hvor der

FB & IF’S VENNER - 40 ÅRS JUBILÆUM

renovering med gamle sten

Kasper Boe

Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474

Årstidens menu

(Serveres fredag og lørdag aften)

Torsk fra Faaborg Fjord
Syltet græskar – pocheret æg – sauteret spinat
Glaseret okse
Oksesky – årstidens grøntsager – dagens kartoffel
Citrontærte
Havtorn – marengs – vaniljeis
3 retter - 270,00
Åbningstider - Mandag til torsdag 10 - 16, fredag og lørdag 10 - 22
Frøken Jensens Cafe og Spisehus - Mellemgade 10 - 5600 Faaborg - tlf. 63 60 70 30 - mad@froekenjensens.dk

VI SER
FORSKELLEN
70 ÅR MED
KVALITET

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

Telf. 62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk

BUTIK - GALLERI
Arbejdende værksted

Glaskurser - workshops for begyndere og øvede
Onsdag kl. 10 - 13 og torsdag kl. 18.30 - 21.30, samt efter aftale.

Lundely Glas v/ Annette Boock
Svendborgvej 329, 5600 Faaborg
mellem Vester Aaby og Aastrup

Tlf. 20 76 73 75
www.lundelyglas.dk
Åbningstider Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30 - 16.30
Øvrige dage åbent når flagene er ude, samt efter aftale.

DET SKER I FAABORG

April 2018
DATO

1

Kl. 14.00 - På opdagelse i istiden - Øhavmuseet arrangerer tur på Knold på Horneland

2
4

Kl. 10.00 - Faaborg Golfklub holder åbent hus

7

Kl. 10.00 - Faaborgs alternative messe på Klinten

8

Kl. 10.00 - Faaborgs alternative messe på Klinten
Kl. 14.00 - Klarsyn & beskeder fra den åndelige verden i Helios

Kl. 19.30 - Fyns forladte kulturarv svarer igen – på Korinth Kro

10

Kl. 19.00 - Stomi-foredrag v. Charlotte Devantier i HUSET

11

Kl. 19.30 - Åbent i Faaborg Frimærkeklub i Tømmergårdens kantine

12

Kl. 19.00 - Caféaften ved sygeplejerske Jørgen Venø i Det Nye Hospital
Kl. 20.00 - Pernille Rosendahl giver koncert på Faaborg Museum

14

Kl. 16.00 - “Concerto Copenhagen” koncert i Faaborg Kirke
Kl. 19.30 - “Piraterne fra Penzance” Operette i Korinth Kulturhus

15

Kl. 10.00 - Stor byttedag i Faaborg Frimærkeklub på Øhavsskolen afdeling Uglen

17

Kl. 18.45 - Streamet foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg på Faaborg Gymnasiet
Kl. 19.30 - Horne Gymnastikforening afholder den årlige generalforsamling

18

Kl. 12.30 - Spis Sammen – “Gør noget ved ensomheden” på Produktionsskolen
Kl. 19.00 - “Faaborg Løveapotek informerer” v. Diabetesforeningens Lokalforening i FMK i Tømmergaardens Kantine

19

Kl. 19.00 - Klimaforandring - Foredrag ved flyvermeteorolog Jesper Theilgaard i Faaborg Folkeuniversitet i Det gamle Bibliotek

24

Kl. 14.00 - Sangeftermiddag v. Klaus Thormann og Søren Ole Petersen i HUSET
Kl. 19.30 - Læsekreds på Broby Bibliotek

25

25. Kl. 19.30 - Åbent i Faaborg Frimærkeklub i Tømmergårdens kantine

47

I denne måned har
vi fokus på...
NYHEDER
Side 1

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

NY PRIS I 2018
Side 2

Åbent hus/grund
Ny Horne Sommerland

Side 3

RealMæglerne
Sofie Find
Kanalvej 11, 5600 Faaborg
5600@mailreal.dk
Tlf.: 61 71 42 33

k
Jannic

Stina

E april

i HEL
Tilbyder

8 stk. Entrecotes el.
10 stk. Oksemedaljoner

E april

i HEL
Tilbyder

Stjernekaster el.
3 stk. Håndmadder

199,-

Morten

Rikke

il

ELE apr

iH
Tilbyder

1 Pose Økologiske
Gulerødder

30,-

7,-

il

ELE apr

iH
Tilbyder

Alle Rugbrød

20,-

Hanne

Tor

LE april

LE april

i HE
Tilbyder

Langelænder
Pølser

20,-

ing

Flemm

-50%

FRØ
Kim

LE april

i HE
Tilbyder

Spangsberg
Flødeboller

i HE
Tilbyder

25,-

Åbent alle dage 8-20

LE april

i HE
Tilbyder

Maverdi Økologisk
Vin - Rød el. Hvid

39,-

