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Seidelin Faaborg 1959, ukendt fotograf

Peter Seidelin Faaborg 1947, ukendt fotograf

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 i pottemageriet hos den navnkundige Seidelin,
se Ymerbrønden midt på Torvet og nyd optoget fra den
muntre ”Fagenes Fest”, som mange stadig husker.
Fagenes Fest 1960, ukendt fotograf

Faaborg Gamle Bysegl, 1524, ukendt fotograf
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Brand på Herregårdsmejeriet 20-09-1981. Nedrevet 1988, fotograf
Hans Struresson

Torvet 1917, ukendt fotograf

Fiskere ordner garn på Faaborg Havn, 1978, fotograf Anne Havgaard

E.N. Knippel Malerforretning Østergade 8, 1914, ukendt fotograf

Det første Voigts minde, 1866, ukendt fotograf

Faaborg Gamle Garveri i brand, 1958, 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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Der er noget i luften
Forleden var jeg på besøg hos Ole Folmer i Horne for at få et par råd til årets
første sysler i haven.

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Sarah Kroman, Radiovært

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Pernille Pedersen, Journalist

Jørn Ungstrup, Fotograf

Janne Schwartz, Kontor

Opgaven foregik en formiddag, hvor temperaturen ikke kunne lokke kviksølvet
meget over nul-punktet på det udendørs vægtermometer. Selv om mine fingre
skreg efter et par handsker, og mine fødder også klagede sig på den frostklare
jord, så var der alligevel et eller andet i min hjerne, der brølede FORÅR!, da jeg
et sted i haven på Lillemarksvej fik øje på en flok grønne hyacinter, der havde
kæmpet sig frem i lyset. Ja, jeg er godt klar over, at hyggen om havebordet og
hundelufteri i den kortærmede ikke venter liiige om hjørnet, men nu har vi snart
gnavet os igennem den største flig af efteråret, vinteren og de mørke måneder.
Når du læser disse linjer, så har vi jævnfør kalenderen taget hul på årets første
forårsmåned. Bare det, at skrive det, føles godt.
I dette magasin kan du ud over små havetips også glæde dig til at møde en
karismatisk lokal kunstner, besøge dem, der passer på vores fælles fortid og ikke
mindst blive lidt klogere på både fortid og fremtid
for en mastodont i Faaborgs historie - slagteriet.
Rigtig god læselyst.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner
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Gælder fra onsdag den 7. marts 2018 til
og med fredag den 9. marts 2018

8 stk. håndværkere
& 1/4 brunsviger
TILBUD KR.

GRATIS

1 stk. hjemmelavet
flødebolle
Gælder fredag den 9. marts
2018 ved køb af tilbud

50,-

1 stk. rugbrød &
1 stk. franskbrød
TILBUD KR.

50,-

1 stk. skærekage
frit valg
TILBUD KR.

50,-

Der tages forbehold for udsolgte varer

Vestergade 6, 5600 Faaborg

Tlf.: 62 61 21 00

Gratis
synstest med
sundhedstjek

Synstest
med sundhedstjek

0kr

KompletSyn
- Fås hos Louis Nielsen

Udmåling af styrker
Test for bygningsfejl
Trykmåling af øjnene
Digitalt farvebillede af nethinden
Synsfeltscreening

Bestil synstest på louisnielsen.dk Støt øjenforskning på blind.dk
Faaborg
Bestil synstest
louisnielsen.dk
Torvegade
25C på
Tlf.
9632 5058
Støt øjenforskning på blind.dk

Fremtidens øjensundhed

Alle vores medarbejdere er specialuddannede til at udføre KompletSyn undersøgelserne. Optikeren stiller ingen diagnose og i tilfælde af, at optikeren ser noget, som vurderes at være unormalt, vil optikeren henvise til at søge alment praktiserende
læge eller øjenlæge. Alle elementer af KompletSyn er inkluderet, såfremt de er tilgængelige og optikeren vurderer, at der er behov for undersøgelsen. Gratis KompletSyn gælder til 22. april. Normalpris 195 kr. ©2018 Specsavers

TANDLÆGEHUSET FAABORG

Moderne
tandbehandling
tilpasset dine behov

Autoriseret
el-arbejde til tiden...
l
l
l
l
l
l
l

El-installationer
Intelligente bygningsinstallationer, IBI
LED belysning
Tele- og datainstallationer
Industriel automation
Energioptimering
Service

SØS RYBORG behandling
CLAUS HERVIT
PER MØLLER HANSEN

Prisoverslag inden

MELLEMGADE 17, FAABORG, TLF.: 62612173

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

FAABORG EL APS · L. FRANDSENSVEJ 3A · 5600 FAABORG
Tlf. 20 90 36 80 - kontor@faaborgel.dk
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Nicolai

Dan

Tlf.: 62 61 21 48

Lige nu rydder vi op i udstillings- og demomodeller, så kig ind og se
din lokale butiks udvalg af produkter fra kendte mærker til lave priser. Vi ses!
Sortiment varierer fra butik til butik. De viste produkter er eksempler. Tilbuddet gælder ikke ved online køb.
*Gælder aktuel netpris eller pris i fysisk butik på handelstidspunktet og kun varer fra danskejede webshops og fysiske butikker, som er i expert & punkt1s online sortiment og på lager til køb hos konkurrenten. Gælder ikke levering, montering, andre
serviceydelser, restpartier, køtilbud, demovarer, udstillingsmodeller o.lign. Gælder kun privatkøb og ikke B2B salg. Prismatch gælder kun i din lokale expert & punkt1 butik. Læs mere på www.expert.dk/prismatch & www.punkt1.dk/prismatch

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

Østergade 39 · 5600 Fåborg · tlf. 62 61 21 48

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. De angivne priser gælder 19.02 til 24. 02 - 2018.

E
S
J
Ø
H

- Annonce -

Faaborg Bil-Center - Alt under ét tag
I 1978 blev Faaborg Bil-Center grundlagt på
Telemarken 2 i Faaborg. Således kan
virksomheden i år fejre sit
40 års jubilæum.

Virksomheden beskæftiger 20 lokale
medarbejdere i alle aldersgrupper - lige fra 15
år og op til 79 år.

Nyvognscenter

Virksomheden startede som autoriseret Opel
forhandler og værksted.
I dag 40 år efter, er virksomheden fortsat autoriseret forhandler og værksted af Opel.
I 2001 blev man autoriseret forhandler og
værksted af Hyundai, en autorisation som man
havde frem til 2016. Priserne på Opel biler har
fået et kraftigt dyk nedad, således koster en ny
Opel i dag det samme som en ny Hyundai og
i nogle tilfælde billigere. Eksempelvis får man
en helt ny Opel Astra 1,0 Turbo 5drs. fra kun
188.000 kr. + levering. Til den pris får du både
Bluetooth, USB stik til radio, elruder foran,
aircondition, fjernbetjent centrallås og meget
mere. Bilen blev i 2016 kåret som årets bil og i
2017 som årets campingtrækker.

Faaborg Bil-Center tilbyder budget service fra
995 kr. til biler uden for garanti. ”Herved kan
man som forbruger se, at det ikke er dyrere at
køre til os frem for et uautoriseret værksted”.
Værkstedet servicerer pt. brugte biler i prisklasse fra 10.000 kr. og op til 3 mio. kr.

I dag kommer virksomhedens mange Hyundai
kunder fortsat på værkstedet til bl.a. service
og nyder godt af de 15 års erfaring – ”kunderne mærker ikke den store forskel fra da vi var
autoriseret til nu, vi hjælper fortsat med alt også
inden for garantiperioden! Der er ingen tvivl om,
at det er billigere at køre til os, end et af de store
autoriserede Hyundai værksteder på Fyn.”

Skadecenter

Det er aldrig rart at få en skade eller en
revnet forrude, men er uheldet ude, er det rart
at vide at man er i gode hænder!
Jesper Tornhøj (værkfører på skade centret) med
kollegaer udbedrer bilerne, som var det deres
egne. Her er intet overladt til tilfældighederne.
Hvis du uheldigvis skulle få en forsikringsskade,
kan du altid vælge Faaborg Bil-Center til at udbedre skaden, uanset om forsikringsselskabet
måske skulle henvise til andet værksted.
Faaborg Bil-Center har samarbejdsaftale med
alle forsikringsselskaber og kan tilbyde de
samme fordele inkl. lånebil m.v.

Reservedele og dækcenter
Alternativt er der pt. kampagne tilbud på en
Opel Corsa 1,4, hvor man sparer hele 28.200
kr. Bilen koster nu 141.000 kr. inkl. alufælge,
klimaanlæg, infotainment, lysautomatik og
meget mere.
Det er muligt at finansiere den nye bil med eller uden udbetaling til en attraktiv rente!

Brugtvognscenter

Faaborg Bil-Center har altid et stort udvalg af
brugte kvalitetsbiler i alle prisklasser. ”Har vi
ikke bilen stående, som du søger, så skaffer
vi den”, siger Anders Engelbreth, direktør i
Faaborg Bil-Center.

Mekanisk værksted
Faaborg Bil-Center er som nævnt autoriseret
Opel værksted og har tidligere været autoriseret Hyundai værksted i 15 år.
I dag er værkstedet alle bilers værksted, på
tværs af model og mærke.

Man behøver hverken at have en skade, købe ny
bil eller få serviceret bilen for at besøge Faaborg
Bil-Center. Faaborg Bil-Center har også alt i dæk
og fælge til alle bilmærker og modeller.

Opel Combo

Lille, handy og pålidelig bil. Leasing fra 1.636 kr. pr.
md. + moms INKL. service for en 1,3 CDTi 95 HK
L2H1. Udstyr: Aircondition, sidegardin airbags, fartpilot, P-sensor bag, motor- kabinevarmer m.
timer, Bluetooth, ratbetjent radio med USB og AUX.
Og meget mere.

Opel Vivaro

God og rummelig varebil med et hav af anvendelsesmuligheder. Meget populær blandt tømrer, maler, VVS osv.
Leasing fra 1.695 kr. pr. md. + moms INKL. service
for en 1,6 CDTi 125 HK BiTurbo L1H1.
Udstyr: Aircondition, fartpilot, navigation,
bakkamera, motor- kabinevarmer m. timer, P-sensor
bag, regnsensor, lysautomatik, tågeforlygter, 12 V
strømudtag i varerum, DAB, Bluetooth, ratbetjent
radio, hill start assist. Og meget mere.

Opel Movano

Står du og mangler en reservedel, tilbehør eller
andet til din bil på tværs af mærke og model, så
kør forbi – det kan de helt sikkert hjælpe med!

Trailercenter

Skal du have en Dansk produceret kvalitets trailer, så skal du have en Variant trailer. Faaborg
Bil-Center fører alle modeller, lige fra den lille
hobby trailer til den helt store 3 akslede trailer.

Erhvervsbilcenter

Erhvervsbiler i alle størrelser og i alle prisklasser.
Priser fra 1.389 kr. pr. md.

Stor og fleksibel varebil med et hav af muligheder,
Bilen kan fås som ladbil, liftbil, mandskabsvogn osv.
Faaborg Bil-Center kan bygge bilen, så den passer
til dig.
Leasing fra 2.589 kr. pr. md. + moms INKL. service
for en 2,3 CDTi 145 HK BiTurbo L2H2. Udstyr:
Aircondition, passager airbag, fartpilot, P-sensor
bag, motor- kabinevarmer m. timer, Bluetooth,
ratbejent radio med USB og AUX, 6-vejs justerbar
førersæde med armlæn, kopholder, 2-delt bagdøre
åbner 180 grader, hill start assist. Og meget mere.

Bilerne er vist med ekstra udstyr. Det tages højde for tastefejl og ændringer i markedsvilkår og priser.

Et kapitel
af Faaborg
Man undgår ikke at bemærke det omfatttende nedrivningsarbejde, der foregår på slagterigrunden. Et stort stykke af industri-historien er ved at forsvinde fra Faaborg. Slagteriet
havde i sin storhedstid over 500 medarbejdere og var en af Sydfyns største arbejdspladser. I dag sidder der kun Birgit Pedersen tilbage. Det Rigtige Faaborg har talt med hende
og flere tidligere medarbejdere og bringer her et indblik i dagliglivet på slagteriet.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP / BYHISTORISK ARKIV

Ulykker på akkord
- I starten havde vi ingen akkorder, og der var der virkelig
tid til fis og ballade, fortæller pølsemager Poul Knudsen,
der var ansat på slagteriet 1958-2000. - Vi slagtede både
i spil og på gulvet, og der var satme ikke noget med at
vente på hinanden. Vi havde ti minutter til at slagte en
kalv, ellers kom man til at høre for det.

En tone i slagter-livet
Udover de mange navne, så var arbejdsdagen præget af
en kærlig men barsk tone mellem de ansatte. I kantinen
fik løjerne også frit spil. Her blev madpakkens kogte æg
byttet ud med et råt, og det hændte ofte, at der blev lagt
en femøre eller et gummibånd under pålægget på smørrebrødet.

Omkring 1965 blev akkorden indført. Så var der ikke
længere tid til kortspil, og antallet af ulykker steg drastisk.
Først var det fingerskader, og der blev købt stålhandsker.
Så begyndte der at ske skæreskader på underarmene, og
slagterne blev iført armbeskyttere i stål. Men det høje
tempo betød, at der også var enkelte, der skar sig i maven, og så blev slagterne iklædt tunge stålforklæder.

Den grove tone sivede også ind på kontormiljøet. I 1966
blev Anne Grethe McDonald ansat på kontoret, og tonen
var ganske forfærdelig og sjofel. – En dag gik jeg ud på
det lille toilet i mellemgangen og tudede. Men jeg besluttede, at de ikke skulle få mig ned med nakken – og så gav
jeg igen af samme skuffe, fortæller Anne Grethe. Birgit
Pedersen blev ansat som kontorelev fire år senere. 18 år
gammel. – Vi var fire, der blev ansat på samme tid, og ikke
alle trivedes med den jargon, der var på stedet. Når vi
skulle hente afregningspapiret, skulle vi gennem kantinen,
og så blev der råbt og piftet efter os.

- Der var tilmed en, der skar sig i næsen. ’Frank har skåret
sig i snotten,’ blev der råbt gennem hallen. Fra den dag
hed han aldrig andet end ’Fleksnæs’. Slagteriet var et sted
med mange øgenavne: Frank Bælli, Borgmesteren, Snøren, Jens Orne, Mads Gedebuk, Tullefas og ’den lillebitte’.
Og vi kendte ikke altid deres rigtige navne, fortæller mester Erik Thode, der arbejde på slagteriet 1968-2009. - Der
var også Kolde Svend i frysehuset, kan i huske ham? Han
blev altid gemt væk, når der kom gæster på slagteriet,
fortæller Flemming Jensen, der var tarmmester i Faaborg
i årene 1964-1984.
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Kontorpigerne blev dog skrappe med tiden. – Min mand
mener, at jeg er meget skrap, siger Anne Grethe.
- Og jeg er vist blevet lidt for direkte til fx at sidde på et
advokatkontor, fortæller Birgit grinende.

Birthe Pedersen, 2018

Birthe Pedersen, 1992

Søren Skovgaard, foto Jens N. Larsen

Den betydningsfulde direktør
Det er gennemgående i alle fortællingerne, at direktør
Marius Jacobsen står som noget særligt i slagteriets
historie. Marius holdte på formerne og krævede orden,
sikkerhed og disciplin.

larm, arbejder hun i den gamle direktørbolig, og det
fortsætter hun med frem til maj, hvor nøglerne endeligt
overdrages til kommunen.

- Der var inspektion hver lørdag. Vi kaldte det lørdagsmarchen. Alt, selv tændstikker, skulle fjernes fra gulvene.
Bilerne skulle være parkeret korrekt, og på et tidspunkt
ville Marius tilmed have, at vi skulle spritte alle dørene
af. Han gik meget op i renlighed, fortæller de tidligere
slagtersvende.
- Han kunne komme med sarkastiske bemærkninger, så
man absolut vidste, at man skulle stramme op. En dag så
han et stykke papir i en busk og sagde til mig: ’Det burde
De da have set, så ofte som De står og kigger ud ad vinduet’, fortæller Erik Thode.
På kontoret mærkede de også Marius’ disciplin. Var den
røde lampe tændt, betød det, at man ikke måtte træde
ind på hans kontor. Og han skulle tiltaltes i tredjeperson. –
’Ønsker Direktøren kaffe?’ ’Må vi låne Direktørens skrivemaskine?’ skulle vi spørge, erindrer Birgit Pedersen. - Og
så gik han ofte forbi rækken af kontorer og strakte sig på
tæer for at se, om folk bestilte noget.
Hver dag skulle kontorpersonalet sætte beskyttelseshætter over skrive- og regnemaskiner. Hvis de glemte det, så
var det sikkert, at der dagen efter var skrevet med det
røde farvebånd: ’Husk at lægge hætterne på’. Marius
boede øverst i direktørboligen og var altid den sidste, der
gik hjem.
Marius var nærværende og skrap i en fin forening. Han
var en meget omsorgsfuld mand og kom af og til med
gaver til sit personale ved juletid eller til fødselsdage. – Og
jeg kan huske, da jeg var højgravid, der beordrede han hovedkasserer Rasmussen til dagligt at køre forbi mit hjem
på Østerbrogade, så jeg ikke skulle gå, fortæller Birgit
Pedersen.
Birgit Pedersen arbejder fortsat for Danish Crown. Tre
dage om ugen, omgivet af murbrokker og nedrivnings12

Marius Jacobsen, direktør 1960-1982. I hans direktørperiode oplevede
svineslagteriet den største fremgang nogensinde.

Brikker af
Bliv klogere på, hvorfor der opstod et slagteri i Faaborg, om opstartsvanskelighederne og de vigtigste
episoder gennem de sidste 127 år.
Med grisen som grundlag
I 1880’erne stoppede eksporten af tykke spæksvin til Tyskland, og samtidig begyndte eksporten til England. Englænderne ville dog have et andet produkt: sengsvin – svin af
bacontypen.
Svineproduktionen skulle altså omlægges, og gerne hurtigt.
Hermed blomstrede andelsslagterierne op overalt i Danmark. Det var særdeles vigtigt for landmændene i Faaborg,
at der blev oprettet et slagteri lokalt, da svinene tabte sig for
meget i vægt på vejen til slagteriet i Assens.
Den 18. april 1888 stillede 610 andelshavere med 70.000
kroner i garanti-kapital og stiftede ’den for egnens landbrug
14

så betydningsfulde virksomhed’, Faaborg Andelssvineslagteri.
Der blev valgt en bestyrelse bestående af 10 mand, primært gårdejere. De fik nu travlt med at opføre bygninger og
indkøbe maskine og inventar, og allerede den 15. november
1888 kunne driften starte.
Modvilje i opstartsfasen
Faaborgs øvrige slagtermestre tog ikke ubetinget positivt
imod konkurrenterne på slagteriet. Særligt én rettede ondsindede beskyldninger mod slagterimedarbejdere, der dog
hurtigt tog til genmæle.
Faaborg Avis den 5./12. 1888:
’De Hr. Slagtermester N.N. har været saa elskværdig at
fortælle om os, at de halve af os godt kunde undværes paa
Slagteriet, da vi gik og drev, og at der kun var det halve

historien
Mandskab paa Slagteriet i Odense, samt at de der bestilte
dobbelt saa meget som vi, saa maa vi herved En for Alle og
Alle for En erklære, at dette, som for Resten ikke vedkommer Hr. N.N., er ren Fantasi fra hans Side, og han opfordres
derfor til at gjøre os en Undskyldning for hans ubeføjede
Udtalelser eller bevise det samme, naar han ikke vil staa som
en Mand, der farer løs med Snak(…) For Resten maa vi ved
samme Lejlighed gjøre hans Folk opmærksomme paa, at vi
frabeder os, at deres Trusler om Tærsk og Mørbankning for
Fremtiden sendes paa Slagteriet. Hvis vi skulde have Prygl,
behøve de bare beramme Tiden og Stedet, saa skulle vi være
til Tjeneste.’
Status på første generalforsamling var trods startbesvær
opløftende: 13.000 svin var blevet slagtet, og omsætning lød
på 725.000 kroner.

Da kvinderne stoppede med at lave mad
Efter nogle årtier med op- og nedture og to verdenskrige,
fik slagteriet fra 1950’erne en stadig stigende omsætning og
udvidede i takt hermed. Der blev bygget frysetunnel og frysehus, indkøbt et køleanlæg og pølsefabrikken blev udvidet.
Der blev bygget et dræne- og ballerum, samt et tilskærerrum.
Med den stigende industrialisering tog kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og der opstod et behov for ’fast food’. Slagteriet begyndte derfor omkring 1958 at producere konserves
og frostvarer. I de følgende årtier fortsatte udvidelserne og
i 1974 blev et decideret storkøkken indviet og Faaborg Middagsretter opstod.

I 1903 nåede slagteriet en omsætning på 1 million, og omkring 20.000 svin blev slagtet årligt.
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Kommunale visioner
for fremtiden
Siden udmeldingen om lukning af slagteriet i 2014 har der
været mange drøftelser omkring slagterigrundens fremtid. Her har både borgere og politikere bidraget til den
kommende proces.

grunden: Frølageret, direktørboligen og det gamle Tulip.
De tre bygninger siger alle noget om byens fortid, og med
deres nye funktioner skal de ifølge projektet være med til
at føre byen ind i fremtiden.

Borgerbaseret bud
Der kom omkring 160 borgerforslag til slagterigrunden.
Alt fra ’bevar bygningerne og fortsæt med fødevareproduktion’ til ’ryd hele grunden og byg et badeland’.
Forslagene er blevet kogt ned til 11 punkter, der rummer
essensen af borgernes ønsker. De 11 punkter ligger nu
som grundlag for kommunalbestyrelses vision for slagterigrunden. Ét af de elementer, de arbejder med, er ’Projekt
Fremtiden’, som overordnet set er en moderne form for
kursted. Hovedformålet er at skabe arbejdspladser, som
er turisme- og erhvervsrelateret, fortæller projektleder
Lisbeth Sommerlund.

Projektbeskrivelsen og visionstegningerne for grunden
kan ses på kommunens hjemmeside.

Centralt for projektet er, at der skal være aktivitet på havnen hele året. Helt konkret indebærer det, at der i sommermånederne skal satses hårdt på ’familier på ferier’, og
i årets øvrige måneder skal ’det grå guld’ være i fokus. Det
kunne være i form af korttidsferier og som forløb og tilbud
til borgere med helbredsmæssige udfordringer.
’Projekt Fremtiden’ er udarbejdet i et samarbejde mellem FMK, patientforeninger, OUH, forskere, fødevareproducenter og –udviklere og eksperter indenfor turismeerhvervet.
Det er besluttet at bevare tre af bygningerne på slagteri-

Slagteri-lukningen som en generel tendens
Borgmester Hans Stavnsager ser det som en tendens,
at industriarbejdspladserne flytter sig fra Faaborg og
mod Ringe og Årslev, hvor der er gode transportmuligheder. - Det betyder, at hvis der skal nye arbejdspladser
til Faaborg, så skal vi tænke i andre baner end traditionel
industri. Og det er absolut min ambition, at vi skal have
nye arbejdspladser til Faaborg, siger Hans Stavnsager,
og peger på, at det netop kan være oplevelsesøkonomien, der skal satses på: Fx turisme, kultur, wellness og
nicheproduktioner indenfor fødevarer. Eller de maritime
erhverv, hvor det er en forudsætning at have vandet i
nærheden.
Der er nedsat en politisk styregruppe, der nu skal sikre en
optimal fremtid for slagterigrunden. Styregruppen består
af Hans Stavnsager, Søren Kristensen, Søren Hillers, Mads
Holdgaard og Anne Møllegaard.
Senere på året iværksættes en arkitektkonkurrence, hvorefter politikerne tager en endelig beslutning for slagterigrunden.

TULIP-BYGNINGEN

DIREKTØRBOLIG

FRØLAGERET

De tre bygninger, der bevares; Frølageret,
Direktørboligen, Tulipbygningen

w

DE 11 PUNKTER
Sammenfatning af de indkomne borgerforslag
• Ønske om at nye aktiviteter skaber arbejdspladser
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• Udnyttelse af den unikke placering
• Aktiviteter primært foreslået indenfor turisme, fødevareproduktion og
maritime aktiviteter
• Nye aktiviteter skal indrettes under hensyn til eksisterende virksomheders
miljøkrav
• Nye aktiviteter må ikke konkurrere med bymidtens aktiviteter,
men skal supplere
• Den visuelle fremtoning er vigtig – bekymring for forfald/udskriv
en arkitektkonkurrence
• Ønske om bevaring af frølageret og den gamle direktørbolig
• Skabe og sikre sammenhæng ml. by og havn
• Ønske om kanal gennem området
• Sikre lege- og grillpladsfaciliteter
• Bevar det særlige havnemiljø, som kendetegner havnen
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AVENSIS T2 LIMITED

BEGRÆNSET ANTAL. GÆLDER KUN SÅ LÆNGE LAGER HAVES

FØR 351.990 KR. NU KUN 279.990 KR.

SPAR

72.00

0 kr.

Avensis Touring Sports 1.8 147hk ValvematicT2 Limited 279.990 kr. Prisen er ekskl. metallak fra 8.000 kr. og lev.omk. 3.980 kr. Brændsoﬀorbrug v/bl. kørsel 15,4
km/l. CO2-udslip 149 g/km. Kun begrænset antal og farver. Gælder kun så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.

FAABORG
Smedemestervej 2

Tel. 62 61 95 88

Kaj Josefsen

Tony Wahl

HUDPLEJEKLINIKKEN PIA VEJLEMARK
Den perfekte gave
Giv dine kære
et gavekort til
ultimativ
forkælelse

TØJTØSEN
KOM IND OG SE ALLE
DE NYE FORÅRSVARER FRA

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

ANSIGTSBEHANDLINGER
VITAMININDSPRØJTNINGER (NATURLIG ‘BOTOX’ ELLER LØFT)
- EN SYNLIGT YNGRE OG FASTERE HUD
MANICURE - PEDICURE
SHELLAC
BRYN OG VIPPER
FEST-MAKEUP
VOKSBEHANDLINGER

LIDT LUKSUS TIL DEN TRAVLE HVERDAG
Hudplejeklinikken, Pia Vejlemark, Svendborgvej 68, Tlf 62 60 27 19

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK!

NÆSTEN HVER UGE HAR VI ET KANON
WEEKEND TILBUD!
VI SES HOS TØJTØSEN
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN

ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NYHED

Havnegade 86B. 1,4

5600 Faaborg

ANDELSBOLIG

Attrakttivt beliggende bolig i Ejerforeningen "Fjordgården", med
fin udsigt til lystbådehavnen. Endvidere gåafstand til indkøb, havnen, bymidten m.v. Boligen er på
97 kvm. og beliggende på 1.sal.
Lige præcis i denne bolig, er der i
soveværelset en loftslem med adgang til stort disponiblet loft. Helt
ekstraordinært hører der her carport med i købet til den aftalte
pris. Alt fremstår pænt og vedligeholdt. Her får du en "nem" bolig
med central beliggenhed.

Søren
Andersen

Benny
Hedegaard

Indehaver

Nicolaj
Nielsen

Pia
Balkemose

Salg og Vurdering Ejendomsmægler Salgskoordinator

NY PRIS
CHARME,
SJÆL, UDSIGT

B
Pris
Boligydelse
Forbr.afh.

245.000
4.759
500

Etage
Bolig
Rum/vær.
Opført

1
97 m2
2/1
1992

56003150
62614800

Sag
Kontakt

NYHED

Rallebæksgyden 2

5600 Faaborg
Er du til natur, så er denne ejendom beliggende i Svanningebakker, på lukket vej med skoven som
nabo, måske lige noget for dig.
Huset er omgivet af fantastisk natur, smukke vandrestier, naturlegepladsen Troldeland og mountainbike-trails samt rideture Sydfyn. Er du til både natur og sport,
ligger Faaborg Golfklub kun få minutter fra ejendommen.Her er der
rig mulighed for at nyde naturen
på tættest hold. Mulighed for fibernet.

E
640.000
35.000
1.317
2.931/2.445

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført

1.330 m2
154/9 m2
4/2
1910

56002111
62614800

Sag
Kontakt

NYHED

Dyreborgvej 14 - Dyreborg

5600 Faaborg

Denne dejlige villa med højtloftede rum og sjæl og charme er beliggende
kun 200 meter fra badestrand i Dyreborg. Ejendommen har indenfor de
seneste 8 år gennemgået en større renovering med bl.a. nyt tag, nye døre
og vinduer, nyt badeværelse, nyt fyr samt nyanlagt have med stor lækker
fliseterrasse og bålplads. Sælger er villig til at betale for malingen til udvendig maling af huset. Køber kan selv bestemme farven. Dyreborg ved
Faaborg er en skøn plet på Sydfyn med lystbådehavn der er en lille perle
for lystsejlere, der ønsker fred og ro, tæt på naturen med mulighed for gåture i skov og bade fra strand. Herudover har byen en lille købmand.

NY PRIS

Kildetoften 24

5600 Faaborg

SMUK VILLA TÆT
VED BYMIDTEN

E

Smuk atmosfærefuld "Murermestervilla" m/kort gåafstand til bymidten, lystbådehavn, indkøb,
Moseparken - med andre ord
"god beliggenhed". Havudsigt til
Faaborg Fjord fra 1. sal. Endvidere bør det fremhæves, at her er
bagindkørsel til villaen via det lukkede vænge Brahsesmindeparken. Villaen ligger tilbagertrukket
fra vejen med pæn og nem forhave. Der er 242 kvm. etageareal
fordelt på 3 plan. Kom og oplev
stemningen i denne smukke villa.

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført

773 m2
154/88 m2
7/4
1933

1.395.000
70.000
2.065
6.339/5.292
1.212 m2
141/77 m2
4/3
1907
56002967
62614800

Lyø Bygade 16 - 5601 Lyø

5600 Faaborg

Ø-IDYL OG JAGTMULIGHEDER

Oplev Ø-idyl i hyggeligt landsbymiljø på på Lyø i "Det Sydfynske
Øhav". Herligt stråtækt "landsted", beliggende i Lyø by. Under
en halv times sejlads med færge
fra Faaborg. Direkte v/ejendommen ligger der 1 tdr. land, herudover findes 7 HA mark og strandeng direkte til stranden på Lyø´s
østside med gode jagtmuligheder. Her får du stuehus m/bolig,
anneks (tidligere smedie nu bolig)
samt staldbygning. Her kan man
nyde freden, roen og skøn natur.

F
1.495.000
75.000
2.096
6.856/5.726

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

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

G
Sag
Kontakt

56002032
62614800

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.195.000
60.000
1.398
5.258/4.465

C

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført

69.528 m2
153 m2
6/4
1827

Sag
Kontakt

56003142
62614800

F

D

Strandgårdsparken 11A

Dyreborgskovvej 16 - Dyreborg

Ryttervej 14 - 5642 Millinge

Villa i lukket vænge med udsigt. Kort til strand/fællesareal. Entre, soveværelse, udg. til terrasse, bad. Køkken/alrum, udg. til terrasse. Stue, udgang. 2 værelser, bad. Bryggers. Indflytnmingsklar og velholdt.

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

Velholdt villa i roligt villakvartér i landsbyen Millinge. Moderniseringer:
Tag og vinduer (2008), naturgas (2012), badeværelse (2014), efterisoleret
på loft, udestue m/termovinduer og termotag (2013) osv..

5600 Faaborg

SOLGT
56002860

Sag

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt

700 m2
152 m2
5/3
1998
62614800

5600 Faaborg

SOLGT
Sag

56002980

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt

988 m2
212 m2
7/5
1827
62614800

5600 Faaborg

SOLGT
Sag

56003119

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt

736 m2
112 m2
4/3
1976
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Danmarks
ældste lokalarkiv
Hver onsdag og torsdag er Faaborg Byhistoriske Arkiv bemandet med historieeksperter og en hel hær af frivillige. Her sikrer de, at Faaborgs lokalhistorie bliver
registreret, katalogiseret og gemt for fremtiden. For som de siger: ’Alt, hvad der
sker i dag, er jo historie i morgen.’
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

På Torvet, lige ved siden af stentrappen til turistkontoret,
ligger dørene ind til Byhistorisk Arkiv. Her sidder en mand
fordybet og foroverbøjet bag skærmene, og med høretelefoner på ørerne noterer han:
’44b. 3.23 minutter. God kvalitet. Nyheder fra Danmark
d. 26.2.1945: Bl.a. om Jens Jakobsen (født 26.9.1893),
Sønder Hjørne i Bøjden, der fik sit stuehus sprængt i
luften, fordi han havde gemt ammunition og våben, om
Hans Peter Hansen, Korsvej i Faaborg, der fik hus sprængt
i luften for at gemme våben, om Hother Lorens Brønner
(født 13.2.1900), Villa Fristad ved Faaborg, 30 faldskærme
fundet i garage, garagen sprængt.’
Det er den tidligere bibliotekar, og nu frivillige, Arne Stricker, der hastigt noterer både indhold og kvalitet af de mange
gamle LP’er fra 1940’erne. Det er primært optagelser fra
BBC og P1. Finder han noget, der er relevant for Faaborgegnen, så fjerner han støjen fra optagelsen og lægger lyden
over på computeren. I rummet fornemmer man svagt de
skrattende lyde fra høretelefonerne, som af og til følges op
af Arnes små anerkendende grynt eller grin.
Steen Bo Verner møder ind og indtager pladsen overfor
Arne. Steen har været frivillig i tolv år og har for tiden til
opgave at registrere alle de billeder, Kurt Hardi har taget
gennem tiden, hvilket er ikke så få. Steen kan huske alt
om Faaborgs historie, og når han ikke er frivillig på arkivet, formidler han sin Faaborg-viden som vægter.
”Hej Steen, vi når ikke at kigge på det program i dag, der
er jo boglancering her klokken tre,” siger Tissel LundJacobsen, der er arkivleder og assisterer både de frivillige og de besøgende på arkivet. Steen ser undrende ud,
og Tissel fortsætter: ”Du har måske ikke fået mailen?”
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”Næh,” siger Steen, mens han bladrer i den nye bog, som
Tissel har rakt ham.
Bogen, ’De uvelkomne fra Øst’, vækker minder og en
humoristisk side hos Steen: ”Jeg har forresten også været
i flygtningelejr engang. Det var i Oksbøl. Jeg var helt lille,
det må have været i 1945 eller 46, jeg havde kun lige lært
at gå.” Arne, der tydeligvis har hørt historien før, tilføjer
tørt: ”Ja, ja, men du var jo heldigvis på den rigtige side af
hegnet.” Alle vender tilbage til deres opgaver.
Arkivet er åbent for alle
Med sine godt 80 år er Faaborg Byhistoriske Arkiv Danmarks ældste. Arkivet blev oprettet i 1937, og her sørger
de i alt 12 frivillige for, at Faaborgs historie bliver fortalt:
Købstadens historie, søfartshistorien, industrihistorien
og hele den fynske kunstnerkoloni. Øhavsmuseet driver
arkivet og afsætter hvert år omkring 300.000 kroner til at
varetage Faaborgs lokalhistorie.
Under et stort fotografi af stifteren af arkivet, Hans
Brandt, ligger gæstebogen. Her skriver alle besøgende
sig ind med navn og ærinde. Af gæstebogen fremgår det,
at der ikke findes en ’typisk’ bruger af arkivet: En forfatter har brugt stedets ekspertise til sin roman-research,
skoleelever har søgt information til en skoleopgave, og en
forsker har hentet viden til sin phd-afhandling.
- Vi får mange forskellige besøg, men ofte er det tilflyttere, eller folk, der er ved at renovere deres huse, som
gerne vil vide noget om huset, de tidligere ejere eller om
tidligere ombygninger. De vil typisk også gerne se fotografier af huset, som det så ud engang, fortæller Birthe Kjer
Michaelen, der er frivillig i arkivet på ottende år.

Birthe

Steen i arkivet

Bruno på jagt efter oplysninger

Olav betragter negativer

Arne fordybet i registrering
Nørders legeplads
Dagens første gæst kommer ind i arkivet, en stamgæst
tilmed, som færdes ganske hjemmevant og hilser med
navn på de frivillige. Det er Bruno Clausen, som er meget
fascineret af Svanninges historie og beskæftiger sig med
lokal slægtshistorie. I hånden holder han en bog: ”Forfatteren har vist været lidt af et sjuskehoved, han har stavet
Riborg Voigt forkert, og så er ’Støvlet-Katrine’ blevet til
’støvle-Katrine’. Så nu undrer jeg mig over, om der mon er
flere fejl, og om hun virkelig var på kostskole – det har jeg
nemlig ikke hørt om før.”
Tissel bladrer igennem indekskort i en af arkivets utallige
skuffer: ”A158 – den er vist god nok, Bruno.”
Bruno har fået svar. Han sætter sig ved et af bordene og
fordyber sig i en gammel arkivkasse.
Kort tid efter åbnes døren til arkivet igen. Det er John
Krog, der også er et kendt ansigt på arkivet: ”Hvor er det
rart at se så mange eksperter, der er samlet her i dag, jeg
skal have hjælp til at læse noget,” siger John og vifter med
nogle gotiske skrifter.
”Du må spørge Bruno, han er nok den bedste til det,” siger Arne og Steen samtidigt. ”Næh, du kan spørge Tissel,
hun er jo ansat til det,” fortsætter Bruno og falder let ind i
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den venskabelige, drilagtige tone, der hersker på arkivet.
Tissel kaster kun et kort blik på de gotiske bogstaver, før
hun udbryder: ”Nøøj, hvor er det spændende, det her!”
Hurtigt fordyber de sig i en samtale, der involverer særdeles mange årstal og historiske termer.
Gå på opdagelse i gemmerne
I baglokalet er der uendelige mapper med dokumenter
og billeder. En kasse med skattekvitteringsbøger, elevprotokoller og private familiearkiver. Herude huserer den
tidligere pressefotograf Olav B. Hansen, der har været
frivillig siden 2009. Her forsøger han at katalogisere flere
tusinde af negativer, så billederne kan blive forsynet med
de korrekte årstal.
Hver onsdag og torsdag fra 14-16 er arkivet åbent for
alle interesserede og bemandet, med både frivillige og
museumsfolk.
Arkivets indhold er blevet til ved hjælp af private faaborgenseres samlinger af virksomhedspapirer, erindringer,
dagbøger, lyd- og filmoptagelser og fotografier. Skulle du
ligge inde med noget af byhistorisk værdi, så kan du aflevere det på arkivet på Torvet 19.

Landslagteren Faaborg

Studentermenu
Snart er den sidste karakter givet, huen er på hovedet og de røde
roser og kys er givet videre. Så skal der festes med kammerater,
venner og familien.
Start festlighederne hos Landslagteren Faaborg og nyd en herligt sommerfest sammen med studenterne anno 2018 - og vores
lækre finger food.
Finger food er lige til at gå til - både for dig og for dine gæster.
Let at sætte på bordet ude på terrassen, i forsamlingshuset eller
lige der, hvor du har inviteret til fest. Slagterens udvalg af mundrette studenter-tapas får med garanti topkarakter.

1. Studentersliders

2. Grissini og inspireret
coppa

Sliders er et vaskeægte sommerhit og særligt blandt de unge mennesker.
Vores udgave er med pulled pork
med BBQ sauce og knasende sprød
coleslaw.

Glæd dig til de sprøde grissini med
ægte lufttørret skinke og italiensk
inspireret coppa og den dejlige salte
Vesterhavsost, som alle kan lide.

3. Flabede wraps

4. Små studenterhuer

Slagterens flabede wraps er lige til at
gå til. Vi har fyldt vores wraps med
koldrøget laks, frisk mynte, friskost
og sprøde salater. En helt særlig og
smagfuld oplevelse.

Spicy cubs minder om søde små
studenterhuer.
De er fyldt med slagterens hjemmelavede hønsesalat med syltede rødløg
og et drys af kørvel.

4 slags kr. 69,5 slags kr. 79,6 slags kr. 89,7 slags kr. 99,5. Gin gris

6. Grøntsagsstænger

Slagterens Gin gris er en lille mørbrad-firkant marineret i gin - og
placeret på en sprød crouton. Den lille
lækre mundfuld pyntes af med friske
grønne krydderurter.

7. Jordbær daiquiry

Glæd dig til de sprøde grøntsagsstængateau
ger med hjemmelavet hummus, der er Til slut en sød jordbær daiquiry
rørt med økologisk cremefraiche og
gateau. Hvad er bedre en sofistikeret
spidskommen.
kage med hvid chokoladecreme, et
strejf af krydderurten Citronverbena
og søde ultrasprøde marengs?

Min. 15 personer
Alt er hjemmelavet

Husk at bestille i god tid
Landslagteren Faaborg ApS
Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

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

Fra Kirkeblad til Kirkenyt
Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø
I slutningen af 2017 fik vi meddelelse fra PostNord, at de
fra 2018 ikke længere kunne tilbyde at omdele kirkeblade.

steliste, aktiviteter mv., ligesom samme informationer kan
hentes fra kirkernes hjemmeside.

Det bragte os og mange andre sogne i Danmark i en penibel situation; for hvad gør vi så lige?
Vi undersøgte andre distributører, men kom til den erkendelse, at enten var prisen for høj (flere havde priser, der
var det dobbelte af prisen hos PostNord), eller også var
servicen og udbringningssikkerheden for ringe.

HUSK at sætte klistermærket: ”Ja tak til Det rigtige Faaborg” på din postkasse, hvis du har Nej tak til reklamer, så
sikrer du dig, at magasinet kommer i din postkasse hver
måned.

Beslutningen endte med, at Kirkebladet for Faaborg,
Diernæs, Lyø og Avernakø måtte nedlægges.

Klistermærket kan fås i talrige butikker i Faaborg, og der vil
ligeledes komme til at være en stak i kirkernes våbenhuse.
I lighed med tidligere vil vi stadig informere i Ugeavisen
gennem pressemeddelelser og annoncer.

Fremover vil vi derfor annoncere i Det rigtige Faaborg på
midtersiden – lige til at tage ud – hver måned.
Det giver bl.a. den fordel, at vi nu informerer om aktiviteter
i kirkerne 12 gange årligt, hvilket gerne skulle gøre informationerne mere aktuelle. Man vil endvidere hver måned
kunne hente en lille folder i våbenhuset med gudstjene-

Menighedsrådene for Faaborg,
Diernæs, Lyø og Avernakø

Præste-situationen er på plads
I sidste kirkeblad fortalte vi, at de 4 menighedsråd i pastoratet i efteråret - i forbindelse med at Marianne Skovmand
fik nyt præsteembede i Nyborg - besluttede at indstille
til biskoppen og Kirkeministeriet, at Lene Matthies blev
ansat i den tjenestemands-stilling på 100 %, som Marianne
Skovmand havde – og Kirkeministeriet meddelte medio
oktober, at Lene Matthis pr. 1. november ville blive ansat i
denne stilling.
Hendes hidtidige stilling på 50% besluttede biskoppen at
lade være med at opslå, men i stedet besætte med lokale
kræfter fra provstiet.
Sognepræst Eva Ladefoged fra Vester-Hæsinge Sandholts
Lyndelse pastorat har siden sin ansættelse for 4 år siden
været tilknyttet Skoletjenesten på Syd- og Midtfyn (SYMF).
Den løses hun nu fra og tilknyttes i stedet Lyø, hvor hun
fremover skal have 13 ud af 24 gudstjenester på øen om
året samt kirkelige handlinger.
Sognepræst Rikke Gotfredsen fra Jordløse-Håstrup pastorat har i forbindelse med reformationsjubilæet en dag om
www.faaborg-kirke.dk

www.diernæs-kirke.dk

ugen været tilknyttet sekretariatet for reformationsfejringen i Fyens Stift. Hun tilknyttes nu i stedet Avernakø, hvor
hun fremover skal have 13 ud af 24 gudstjenester på øen
om året samt kirkelige handlinger.
Sognepræst Anette Agersnap fra Sønder Broby pastorat
har de sidste 4 år bistået Vester-Hæsinge Sandholts Lyndelse pastorat en uge om måneden. Denne bistand flyttes
nu til Faaborg og Diernæs med i alt 12 gudstjenester om
året og 12 ugers kirkelige handlinger.
Pastoratets fire sogne har de sidste 5 år i dagligdagen
været vant til at være betjent af 4 forskellige præsteansigter. Der bliver nu i alt 6 præster – 3 faste og 3 tilknyttede – men i de enkelte sogne vil man med den skitserede
fordeling fortsat kun møde 4 forskellige.
I pastoratet byder vi de 3 nye hjerteligt velkomne og ser
frem til samarbejdet.
Ordningen træder i kraft den 1. marts.

www.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ
AVERNAKØ

GOSPELGUDSTJENESTE
FAABORG GOSPEL
GOSPEL-GUDSTJENESTE I FAABORG KIRKE
TIRSDAG D. 13. MARTS KL. 19.00

KL. 10.00
SØNDAG 11. MARTS

SOGNEINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Faaborg Sogn går sammen med konfirmanderne på gaden
for at samle ind til verdens allerfattigste mennesker ved
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Meld dig
som indsamler til Lis Kamilla Andersen på mobil: 51 29 57
59 eller på mail: likaho@andersen.tdcadsl.dk

21. marts kl. 18 i Det nye Hospital, Faaborg
7. marts kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs

SØNDAG 18. MARTS - KL. 10.30
TORSDAG 15. MARTS - KL. 19.00 - 21.00

CAFÉAFTEN I DET NYE HOSPITAL

Rundt om Jeppe Aakjær i fortælling og sang med Helge
Andersen Lund, forstander Faaborgegnens Efterskole.
Kaffe og småkager til 30 kr.

SØNDAG 18. MARTS - EFTER GUDSTJENESTEN

NYT I DIERNÆS

Én times Menighedsmøde for alle i sognet. Efter gudstjeneste samles vi til kaffe og rundstykker og hører ved
formanden, hvad der er sket og vil ske i vores lille sogn i
kirkeligt regi.

MUSIKGUDSTJENESTE I FAABORG

I kirkeåret er vi nået til Mariæ Bebudelsesdag – så er der
”kun” ni måneder til jul!
Faaborg Kirkes Ungdomskor, sanger Rikke Damkjær, fløjtenist Jan Aagaard og organist Bo T. Lerche vil spille og synge.

ONSDAG 21. MARTS - KL. 19.30

KONCERT I FAABORG KIRKE

Koncert med Rikke Damkjær, Morten Øberg, kirkens organist samt sognepræst Lene Mathies. Med udgangspunkt i
”Rugens sange” (1906) fremføres, og improviseres der over
en række af Jeppe Aakjærs digte.

Gudstjenester

Faaborg

Søn. 4.
Ons. 7.
Søn. 11.
Søn. 18.
Søn. 25.
Tor. 29.
Fre. 30.
Søn. 1.
Man. 2.
Ons. 4.

14.00: Døvegudstjeneste 10.30: HN		
17.30: LM			
10.30: LJ
10.30: LM
15.30: LM
10.30: LM
09.00: HN - menighedsmøde		
10.30: HN
10.30: LM		
10.30: LJ - kirkekaffe
19.00: LJ - kirkekaffe
09.30: EL
10.30: HN			
10.30: LM
10.30: LJ
09.30: HN
10.30: HN
09.00: HN		
17.30: LJ

mar.
mar.
mar.
mar.
mar.
mar.
mar.
apr.
apr.
apr.

3. s. i fasten
Salmesang og Suppe
Midfaste
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Salmesang og Suppe

Diernæs

Lyø

Avernakø

15.30: HN

09.30: RG
09.30: LM

09.30: RG

LM: Lene Matthies HN: Henrik Nedergaard LJ: Lars Jonssen EL: Eva Ladefoged RG: Rikke Gotfredsen
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.diernæs-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
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Svendborgvej 196, Faaborg

Starndvilla med Faaborgs største strandgrund direkte til Faaborg Fjord og øhavet. Mulighed for
2 familier. Smuk 3 længet ejendom velbeliggende på storparcel direkte til Faaborg Fjord med
udsigt til bl.a. Bjørnø og Avernakø. Kæmpe baghave med store terrasser og græsplæne helt ned
til vandkanten med egen bro og slæbested til båden.

Pris 4.495.000
Udbetaling 225.000
Brutto 20.31
Netto 16.780
Areal 304 m2

Bygaden 47, Haastrup
Byejendom med mange muligheder
Centralt beliggende i den hyggelige
landsby Haastrup finder med denne
skønne ejendom med masser af plads.
Herudover bl.a. stor dejlig haven, flot
udestue og garage.
Pris 525.000
Udbetaling 30.000
Brutto 2.373
Netto 1.961
Areal 175 + 79 m2
Grund 911 m2
Værelser 5
Ejerudgift/md. 1.212
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Kontor: 70 254 264
Mobil: 71 780 655
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Salg & vurdering
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Lars Tribler
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tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Grund 5372 m2
Værelser 10
Ejerudgift/md. 7.441

HOLDPLAN - SE TIDERNE PÅ WWW.BBFY.DK
MANDAG TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Bodybike
Barre
Fodtræning
Bækken
Bodytoning
Bodybike
Mave/Ryg
Styrke
Yoga

Bodybike
Stram op
Cirkeltræning
KOL
Bækken/Ryg
Vibe bike
Barre styrke
Yoga
Salsation

Barre/Pilates
Yoga
Bodybike
Intro til styrke
Cirkeltræning
Yoga
Bodybike

Bodybike
Barre		
Bodytoning
Bike for KOL
Bodybike

Yoga
Bodybike
Bodybike
Bootcamp
Spin dig slank

Pilates
Yin Yoga
Bodybike
Intro til styrke
Cirkeltræning
Pilates
Yin Yoga

SØNDAG

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

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!
SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk
OG FØLG OS PÅ

en
Hav vi
er
klar å
ogs

FAABORG RENGØRING

TLF. 62 61 22 47

Frad
reng rag for
ø
hav ring og
eser
vice

Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk

DØDSBOBEHANDLING OG ARV

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

JURISTERNE

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

MXSTRIK.DK
Telemarken 4 - Tlf. 51 34 48 54

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

Vær god mod dine fødder og få dem behandlet hos

DIN LOKALE FODPLEJER
I MILLINGE
Fodbehandling kr. 300,Bio Sculpture gel på tåneglene kr. 250,Align Footwear indlægssåler kr. 399,-

Dine fødder i trygge hænder
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MXSTRIK.DK

Ring og aftal tid
Nygyde 14 ▪ 5642 Millinge ▪ Mobil: 42418568
www.dinlokalefodplejer.dk ▪ Facebook: Din lokale fodplejer

Telemarken 4, 5600 Faaborg - Tlf. 51 34 48 54

Medlem af SADF, Sammenslutningen af Danske Fodplejere

Åben butik kl. 7.30 - 17.00 på alle hverdage - eller efter aftale

CYKLER - EL - SCOOTER - MC

En herre
med humor
I hjemmet på Østerbrogade byder Oliver Streich velkommen med sit karakteristiske smil, der breder sig helt op til øjnene, og det vilde hår, der kun bliver klippet én
gang om året. Kom med ind bag kunsten, når Oliver fortæller om drivkraften og
teknikkerne, der tryller fabler og smil frem hos betragteren.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

I mange af Oliver Streichs værker er motiverne dyr. Mere
eller mindre karikerede. Kunstneren selv tilskriver det sin
begejstring for fabler: - Jeg elsker fabler. Fabler fortæller
små sandheder om os mennesker og det samfund, vi er en
del af, selvom det af og til er fuldstændigt gakket og tosset.
Fx opstod maleriet med alligatoren, da der var meget snak
om alligatorer på golfbanerne i Florida. Faktisk er det malet
ovenpå et andet maleri, så jeg har kun brug en sort farve.
Som et overordnet fællestræk for billederne nævner Oliver
humoren. - Der er så meget kedeligt kunst. Og det er fint
nok. Men jeg skal bare ikke lave det. For mig som kunstner
er det ikke salget af et maleri, der er det vigtige. Men hvis
folk griner, når de ser noget, jeg har lavet, så er mit mål
opnået.
Men selvom humoren er vigtig, så vægter han også udtryk
og æstetik. - Mine billeder må gerne være fis og ballade,
men det skal være smuk. I hvert fald i mine øjne. Det kan
være, at jeg er vildt godt tilfreds med en bestemt farveharmoni. Folk har jo forskellige æstetiske normer, men som
regel bliver et værk hurtigt solgt, hvis det er et, jeg selv er
meget tilfreds med.
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Ved siden af kunsten har Oliver flere jobs som underviser i billedkunst, og det kan være svært at strukturere en
arbejdsdag. - Jeg er underviser fem forskellige steder, så jeg
har svært ved at planlægge arbejdet med min egen kunst.
Som regel er det sådan, at jeg arbejder, når der er en deadline, altså en udstilling eller en bog, der skal være færdig.
I GaleRiget i Bøjestræde viser Oliver nogle af sine værker
frem. Han har på flere anvendt en træplade i stedet for et
lærred, og det giver mulighed for et helt nyt udtryk. Det
ene værk forestiller en elefant med blyantsnabel, som har
tegnet kruseduller på gulvet. – Tænk sig at have sådan
en snabel og få skældud, overalt hvor du kommer, griner
Oliver, mens han betragter sine tilskueres reaktion.
- Jeg bruger mange slags teknikker: Tusch, akvarel, akryl
og farveblyant. Jeg eksperimenterer også med salt, som
kan komme til at ligne bjergkrystaller. Og så holder jeg ofte
mine akvareller ind under bruseren, det giver en flot struktur. Afvaskning er det helt store trick.

Krokodille på golfbane i Florida

Illustration af arresten i Faaborg

Den udskældte elefant

Oliver og Els´ første bogillustrationer

Oliver i GaleRiget med værket ’Ups’

Hvor mange af dine ideer bliver ført ud i livet?
- Jeg har mange ideer, men heldigvis ikke så mange åndssvage idéer, der ikke kan blive til noget, som da jeg var
ung. Jeg bliver meget inspireret af de unge mennesker, jeg
arbejder med. Hvis de fx finder på at lave et skate-event,
så synes jeg, det er vigtigt at støtte de unge i deres idéer.
Jeg synes også, det er sjovt at undervise på gymnasiet, og
når det gælder deres eksamensprojekter, så kan jeg understøtte stort set alle kunstarter.
Hvad vil du som kunstner gerne fortælle om, som du sjældent bliver spurgt om?
- Det må være noget med at få facetterne frem i humoren.
Man kan ikke opstille humor. Man kan godt lægge en bananskræl og få folk til at glide i den, men det bliver det ikke
hylemorsomt af. Der skal være noget forbløffende og noget
overraskende. Det er en hårfin balance. Jeg er meget stolt
over et projekt, jeg lavede sammen med bl.a Jørgen Hinke,
der hed ’lige til grænsen’. Her gik vi langt over grænsen,
32

og der var grove seksuelle antydninger. Folk morede sig
virkeligt, når de så værkerne på Konservesgården i Grønnegade, og samtidigt ville det være meget upassende at have
den slags kunst i hjemmet. Det er SÅ fjollet, smiler Oliver
Streich.
Mange har en romantisk forestilling om livet som kunstner,
men ifølge Oliver er det sjældent romantisk.
- Det er faktisk et stort pres. Der er en konstant angst for,
om man er god nok. Og så er det jo ikke engang nok at
være god nok. Der skal jo et salg til. Jeg er meget stolt og
taknemmelig over, at det som kunstner kan lykkes at skabe
et borgerligt hjem med både hus og bil. Vi har virkeligt alt,
og det kan man kun i et samfund som Danmark.
For tiden arbejder Oliver Streich på en ny bog om ’Roger
og Åge’. Det er detektivhistorier, og den ene af bøgerne
foregår Faaborg Arrest, og i den forbindelse har han illustreret app’en ’Roger og Åge’.

ALLE UGENS DAGE

7 - 21
ENGVEJ 6 - FAABORG

Faaborg Bil-Center har
meget at byde på:

VINTERDÆK

REPARATION AF BILSKADER OG STENSLAG

4 stk. 205/55-16
Kleber Krisalp HP3

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

GENNEMGANG AF DIN
BIL TIL SYN, INKL. SYN.

KUN 499 kr.

TILBUD

KUN 2.795 kr.
Inkl. montering

BUDGETSERVICE
Alle biler uden for garanti
uanset mærke og model.

KUN 995 kr.

4 stk. 205/55-16
Michelin Alpin 5

KUN 3.495 kr.
Inkl. montering

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

KAIKA MUSIC PRÆSENTERER

M U S I K & K U LT U R

FA A B O R G

køb billet på:

mkfaaborg.dk

16. marts kl. 20
Helios-Teatret

Haven i marts
Det kribler i fingrene hos mange for at komme i gang i haven.
Ole og Anders Folmer fra Horne Haveservice er klar med god råd til det, du
med fordel kan klare her i marts.

BESKÆRING

Du kan med fordel ”løfte” dine træer her i marts.
Det betyder, at du kan fjerne alle de grene, som kommer til at
genere dig, når græsset skal til at slåes. Det du ”løfter” med beskæringen, er således træets krone. En god huskeregel er, at alle
nye grene der gror lodret og går på tværs, kan fjernes. På den
måde får du det mest harmoniske træ. Har du et godt frugttræ,
som du vil bruge til podning, så er det også nu, at du skal sørge
for at sikre en gren til dette. Den kan du med fordel gemme i
fryseren, indtil du er klar til at pode.
Har du rhododendron i haven, kan du også godt beskære dem,
og efter vinteren kan de også have godt af en god gang vand. Du
må dog aldrig beskære, hvis der er hård frost i luften.
Roser og stauder skal du også vente lidt med at sætte saksen i.

De fleste haveejere har en hæk et eller andet sted på matriklen.
Lille eller stor, høj eller lav - det er nu, at du skal foretage den
grove beskæring og tilrette hækken, så den kommer til at få det
udtryk, du synes passer godt til den øvrige del af haven.
Det er vigtigt at både værktøj og sikkerhedsudstyr er i orden,
når hækken skal trimmes.

HÆKKEKLIPNING

Klipperen skal have et skarpt skær, og så er det ellers bare på
med briller og høreværn og i gang.

Vil du hjælpe dig selv, så kan du godt angribe ukrudtet
allerede nu.
Lige så snart frosten har forladt jorden, kan du med fordel gå
igang med hakkejernet.

VÆK MED UKRUDTET

Det vil gøre arbejdet meget lettere for dig selv, når forårs- og
sommervarmen får ukrudtet til at gro som...ja, ukrudt.

Ole Folmer er direktør i Horne Haveservice

I øjeblikket er der fem ansatte, og de servicerer en blanding af privat- og erhvervskunder,
samt boligforeninger inden for alt der omfatter anlæg og grønt vedligehold.
Firmaet har værksted på Lillemarksvej 1, mens lager og garager ligger på Skolevej.
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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

KÆMPE ÅBENT HUS
Lørdag og søndag d. 10 og 11 marts 2018 kl. 10-16
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SK Caravan | Ubberudvej 121 | 5491 Blommenslyst | tlf. 65967105 | www.skcaravan.dk

Konnerup & Co
CHOCOLATIER

I februar blev der langet massevis af hjerteformede chokolader over
disken i butikken i Vester Åby. Her i marts ser Konnerup frem til at
forkæle kunderne med et påskesortiment, der skal vække mere end
smagssansen:
- Vi har planlagt vores påske-chokolade lige siden påske sidste år.
Stilen er i år meget enkelt, og kasserne er lavet i en lærredsstruktur
med et smukt klassisk look. Vores æsker har en gennemført æstetik,
så de fx kan bruges som værtindegave, fortæller indehaver Henrik
Konnerup.
Årets påskeproduktion består af marcipan-æg med havtorn/hindbær
og trøffel-æg med cappuccino/orange. For begge gælder, at den
smagfulde flødeganache er lavet på frisk fløde og smør, som de køber
lokalt hos Gundestrup Mejeri.
Kakaobønnerne hentes længere væk og bliver indkøbt delvist forarbejdede fra bl.a. Ghana, Tanzania og Den Dominikanske Republik.
Konnerup har netop været på messe, hvor påske-sortimentet blev
taget overvældende godt imod. Så der skulle være gode chancer for
at finde de udvalgte chokolader i butikker og blomsterforretninger.
Påskechokoladen kan naturligvis også købes i butikken i Vester Åby,
hvor der også vil være et stort udvalg af ’bland-selv’-påskeæg.
Øko-bølge og is-tid
På grund af en stigende efterspørgsel på økologiske varer har Konnerup valgt at lade sig certificere til at forhandle økologiske varer:
- Det er en drøj og bureaukratisk proces at få lov til at forhandle økologiske varer, men vi glæder os til at kunne tilbyde vores kunder de nye
økologiske produkter. Det økologiske sortiment vil blive videreudviklet
i løbet af 2018.
Når påskechokoladen er fordøjet, kan kunderne se frem til, at det
bliver 1. maj. Her frister butikken nemlig igen med frisk hjemmelavet
is, som de har gjort de seneste ni år. Is-sæsonen strækker sig helt frem
til 1. september.

Henrik Konnerup
Uddannet bager/konditor/dessertkok
Mayette Konnerup
Uddannet kok
I 2003 havde Henrik 50 kilo chokolade tilovers
efter sin tid på kokkelandsholdet. Garagen blev
indrettet som chokoladeværksted.
I 2004/05 blev værkstedet udvidet med to
skurvogne.
I 2007 købte de den gamle kro og fik en
professionel chokoladeproduktion op at køre.
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renovering med gamle sten

Kasper Boe

Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474

Husk

Simreaften
hver torsdag

Tapas | Smørrebrød | Delikatesser | Specialiteter
Find os på:
Torvet 2
5600 Fåborg
TLF:63 60 00 63
www.cafefruensvilje.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

BLIV BEDRE TIL DANSK
FVU-KURSUS FOR TO-SPROGEDE

”Jeg er blevet
meget bedre til
både at skrive og
tale dansk”
Formålet med kurset er, at blive bedre til at stave,
skrive, læse og tale dansk.
•
•
•
•

Mandag kl. 18.00 -20.30
Små trygge hold
Løbende optag
Det er gratis at deltage!

TILMELDING: Ring 62656633
HF & VUC FYN FAABORG

Sundagervej 42, Faaborg, vucfyn.dk/faaborg

DET SKER I FAABORG

DATO
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Marts 2018

1

Kl. 18.30 - Faaborg Folkeuniversitet. Foredrag ved Leif V. S. Balthzersen - Richard Wagner - en introduktion.

4

Kl. 15.00 - Håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. div møder Fredericia HK 1990 2. Gratis entré.

5

Kl. 19.30 - Generalforsamling i Foreningen NORDEN Faaborg på på Det Gamle Bibliotek i Grønnegade.

6

Kl. 16.00 - Faaborg Bibliotek - engelsk samtalecafè for børn.
Kl. 19.00 - Foredrag ved professor og fhv. overvismand Niels Kærgård i Faaborg v. Folkeuniversitet om AlsFynForbindelsen

8

Kl. 19.30 - Folkemusiktrio Dreamers Circus I Helios-Teatret.

9

Kl. 18.00 - Girls Night Out på Hotel Faaborg Fjord.

11

Kl. 10.00 - Fynsmesterskaberne i moderne blomsterbinding 2018 på Ravnsborg.
Kl. 18.00 - Årsmøde i den selvejende institution Huset (DSI) og generalforsamling i støtteforeningen

13

Kl. 18.00 - Årsmøde i den selvejende institution Huset (DSI) og generalforsamling i støtteforeningen
Kl. 19.00 - Banko i Diernæs forsamlingshus.

14

Kl. 16.30 - Faaborg Genbrugsstation. Affald, sortering, samarbejde, energi på Fyn. Arr. af Faaborg folkeuniversitet.
Kl. 19.30 - Åbent i Faaborg Frimærkeklub i Tømmergårdens kantine.

15

Kl. 19.30 - Håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. div. møder Svendborg Håndboldklub. Gratis entré.

16

Kl. 18.00 - Mad og Jazz i Galleri Korinth.
Kl. 20.00 - Andreas Bo Med Band i Helios-Teatret.

17

Kl. 14.00 - Gymnastikopvisning i Horne Hallen.
Kl. 19.30 - Korinth Kulturhus. “Faldet”. Moderne dramatik

19

Kl. 19.30 - Haastrup Foredragsforening afholder møde i Haastrup Forsamlingshus.

20

Kl. 16.00 - Faaborg Bibliotek - engelsk samtalecafè for børn.

22

Kl. 19.00 - ”Spar Dame” i Operakino Helios-Teatret.

23

Kl. 10.00 - Aktivitetsrådet i Korinth inviterer til brunch i Korinth hallen.

24

Kl. 15.00 - Håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. div. møder GOG Håndbold 2. Gratis entré.

27

Kl. 19.30 - Læsekreds på Broby Bibliotek.

29

Kl. 12.45 - Bøgebjerghallen. Bierfest i Bøgebjerg Stadthalle.

30

Kl. 16.00 - Brahetrolleborg Kirke. Passionskoncert med Brahetrolleborgkoret og organist Ian Heilmann.

Jyske Bank

-en underlig fisk
Jyske Bank satser bevidst på at være en anderledes oplevelse
for kunderne. En af strategierne er at bibeholde en fysisk relation her i den digitale tidsalder. Derfor har banken indrettet et
drømmerum, hvor kunderne kan få lov at fortælle om deres visioner for fremtiden, og en kaffebar, hvor kunderne kan ’droppe
ind’ og få en kop kaffe og læse avisen.
- Vi vil gerne vride tingene ud af perspektiv og støve ’bankbegrebet’ af, fortæller afdelingsdirektør Thomas Aaen, der
startede i Faaborg-afdelingen 1. marts sidste år.
Når man træder ind ad døren på Kanalvej 1, fornemmer man
straks den hjemlige stemning. Vindfanget er indrettet som en
garderobe, og storrumskontoret ligner en dagligstue. Og det
sker flere gange hver sommer, at bankens ni medarbejdere
bliver bekræftet i deres anderledeshed, når turister forsigtigt
stikker hovedet ind og spørger: Is this a bank?
Lokalt nærvær
Jyske Bank-koncernen hopper ikke med på centraliseringsbølgen.
Banken vil bevare de lokale afdelinger for at lave forretning sammen med kunden. I dag kan kunderne opsøge meget viden selv,
men Jyske Bank holder fast i, at den fysiske rådgivning er vigtig.

- Jeg plejer at sige, at vi er en stor lokalbank med ’lavt til loftet’,
vi er beslutningsdygtige og bestemmer det meste selv, og er
der brug for eksterne konsulenter, så kommer de til Faaborg,
siger Thomas Aaen og understreger, at når det gælder kundens
drømme, så er der højt til loftet i Jyske Bank.
For Jyske Bank er en vigtig del af den lokale identitet at engagere sig i det lokale erhvervsliv og lokalsporten, som fx gennem
Faaborg ØH.
Faglig stolthed
Otte af medarbejderne er lokale faaborgensere, og banken har
dermed et særdeles godt lokalkendskab. De er fagligt dygtige og
har en stor ejerskabsfølelse for deres arbejdsplads, hvilket bl.a.
afspejler sig i flere 10 og 25 års jubilæer.
- Hvis man åbnede vores medarbejdere, ville de være grønne
indeni, spøger Thomas Aaen og henviser til bankens grønne
logo og medarbejdernes begejstring og engagement for kundekontakten.

Fra venstre: Louise Holmegaard, Lone Pedersen, Michelle Bengtsen, Thomas Aaen, Lotte Højmark, Jette Zenshøj, Lene Bahl, Preben
Larsen, Helle Elnegaard. Foto Anders Hoby Fausbøll.
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I denne måned har
vi fokus på...
NY PRIS
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

Brug for
værksted?
Side 2

Gode terasser

Side 2

Åbent hus/grund
Ny Horne Sommerland

Side 2

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

NU ÅBENT

8-20
ALLE DAGE

Følg vores facebookside
Hver uge lægger vi nye tilbud
op fra vores slagter.
il 299,

et

k
Ugepak

Vi har lavet butikken om
Den er blevet mere åben og overskuelig. Grøntafdeling, Øko. og
bager er lavet helt om.
Indgangen er blevet mere åben
og bred.

Kom ind og se!

Åbent alle dage 8-20

