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DET GAMLE  
FAABORG!
Det er ikke kun i disse måneder, at havnen i Faaborg og områ-
det omkring har stor bevågenhed. Sådan har det stort set altid 
været. En lang række store og små erhverv har sammen med 
fiskeriet i århundreder gjort havnen til et stort samtaleemne.
På disse sider kan du blandt andet nyde et par historiske punkt-
nedslag fra havneområdet, fundet i gemmerne hos Faaborg 
Byhistoriske Arkiv.
Luftfotoet fra 1936 vidner om, at der er sket store forandringer 
igennem tiden, og netop i disse år bliver der igen skrevet nye 
kapitler om den for byen så vigtige havn.

Opfyldt terræn v. Mommark færgeleje, 1940, ukendt fotograf

Slagteriet ca. 1915, ukendt fotograf

Faaborg Jernstøberi, 1935, ukendt fotograf Faaborg Havn med foderstof i baggrunden, 1974, ukendt fotograf

Sidste losning til Gødningskompagniet, ca. 1957, ukendt fotograf

Faaborg Havn, lystfiskere, 1963, fotograf Johannes Rasmussen
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Luftfoto 1936, Det kongelige bibliotek  - Luftfotosamlingen

Assensvej 4, høstarbejde, Smidts Planteskole, ca. 1910, ukendt fotograf

Assensvej 4, Smidts Planteskole, ca. 1910, ukendt fotograf Ænder på Faaborg Havn, ukendt fotograf
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Mandag - torsdag  10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 · 
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00 

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

MØBLÉR
MED
OMTANKE

Bare spørg os - Vi glæder os til at se dig. 
Lars - møblér med Bo Godt

Møblér - os med 
den gode service
Vi er din lokale specialist i møbler 

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.



Jeg synes egentlig, at jeg gik sådan lidt i sommermode allerede i maj.

Historiske varme- og hedebølger på stribe forvandlede de daglige timer på kon-
toret til noget, der ville få en finsk saunagæst til at hive efter vejret, og jeg mener 
faktisk at huske, at lidt af min krop smeltede i mine sko. Nu er det så blevet rigtig 
dansk sommer, hvor man af til må springe i mellem bygerne, tøjre trampolinen 
under et raskt blæsevejr og krydse fingre for et par hele solskinsdage, når ferien 
indtræffer.

Husk nu at lade din facebook-konto, arbejdsmail og telefon få lidt fred. Bare lidt. 
Du er selvfølgelig ikke en af dem, der er afhængig af din telefon, men prøv at 
udfordre dig selv i din ferie.

Kan du lade telefon ligge en time, to timer, en halv dag eller måske ligefrem kun 
løfte den fra bordet, hvis den ringer? 

Gear ned, gør noget unyttigt, spis nogle is og vær nærværende.

Rigtig god sommer og læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Så er det endelig ferietid

nr. 15 juli 2018
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VILDE TILBUD PÅ LUFTTELTE
PÅ FAMILIETELTE MED LUFTKANALER
Begge telte kan også bruges som bustelt - adaptersæt købes seperat

WESTFIELD AIRTUBE DUOGod ståhøjde - inkl. sovekabiner - plads til 4 personer - vægt: 11,6 kg.

Chockpris
1.999 kr. 

Chockpris
1.499 kr.

Normalpris : 4.599 kr.
varenr. 934360

Normalpris : 3.399 kr.
varenr. 934350

WESTFIELD AIRTUBE Family

Inkl. sovekabiner - plads til 4 peroner. - vægt: 13 kg.



Takket være jeres flotte gaver kunne jeg 
forleden overrække kr 61.151,- 

til Dorthe Hvidtfeldt som repræsentant for 
Danske Hospitalsklovne.

Det gør mig både stolt og glad. TAK!

Danske Hospitalsklovne er en velgørende forening, der har eksisteret siden 2003.

Hospitalsklovnen forvandler hospitalsstuen til et hjerterum fuld af leg og magi, og skaber 
sammen med barnet et univers, hvor alt er muligt. 
Det indlagte barn får en farverig og fortrolig ven, som kan åbne op for barnets lyst til leg, men 
også for en snak om tanker og bekymringer, der kan opstå med en indlæggelse. 
Hospitalsklovnen er en tryg hånd at holde i, når livet gør ondt.

Hospitalsklovnenes arbejde er kun muligt med donationer fra privatpersoner, fonde og sponsorer. 

Vores mål er at nå ud til alle indlagte børn, der kan have glæde 
af en hospitalsklovn.



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

Vi bygger for dig. 
Alt tømrerarbejde udføres!

Bedste kvalitet til
laveste pris

En gladere bilist
Som AutoMester arbejder vi for
flere glade bilister.
Det er vi kommet rigtig langt
med. Som kunde er du hos os
altid sikker på en professionel og
ærlig rådgivning. Vores medar-
bejdere deltager i AutoMester´s
obligatoriske uddannelse, som
gør at vi altid har frisk viden og
nyeste udstyr klar.
Det gør at vore kunders biler
spænder fra de helt nye til
veteran.
Det handler om tillid.

Vi udfører også reparation af
plæneklippere, motorsave, buskryddere
m.m. - vi forhandler også mærkerne Stiga, MTD m.fl.

Svanninge Auto & Traktorservice
v/Aage Larsen og René Helding

Svanninge Auto &
Traktorservice A/S
Assensvej 247 . 5642 Millinge . Tel. 62 61 92 39
svanningeauto@mail.dk . www.s-vat.dk

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

TANDLÆGEHUSET FAABORG

 

Har du brug for hjælp til din ISO-certifice-
ring, eller står du for at skulle opbygge et 
kvalitetsledelsessystem til din virksomhed?

FORTVIVL IKKE!
• Interessent-analyser
• Risikovurderinger
• Opbygning & analysering af virksomhedens processer
•	 Det	handler	ikke	om	problemer,	men	om	at	finde	løsninger	

Fokus på din virksomhed

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud

Reflect-Consulting - Virksomhedsrådgivning i dit lokalområde!

KONTAKT	Email:	djb@reflect-consulting.com,		Tlf.:	+45	41	17	99	09	
www.reflect-consulting.com

Dirk J. Boock

Prøv Shell Faaborgs 
NYE vaskemaskine

Shell Faaborg - Assensvej 102
5600 Faaborg - Tlf.: 62 61 89 74 



Østergade 39 · 5600 Fåborg · tlf. 62 61 21 48
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Østergade 39 - 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 21 48

Kom ind og se vores store udvalg  
af fladskærme i alle størrelser.
 
Uanset om det gælder stuen, sommerhuset eller  
børneværelset, så har vi det, du søger. 

Vi hjælper også gerne med montering og indstilling.

Fodbold ER bare

bedre, når billede

og lyd er i top

Stiller du i stærkeste opstilling?



På Kærlighedsstien 1 fyldes næseborene med duften af 
caprifolie og jasmin. Under de blomstrende træer dukker 
sømandskonen op, og hun er iført en hellang dybblå kjole, 
perlehalskæde, hjemmestrikkede strømper og grønne 
crocs. Det lyse hår står som en kontrast til den solbrune 
hud, og det underfundige smil og de intense blå øjne 
byder velkommen sammen med dagens første skrøne:

- Jeg har lige udvidet mit museum med en zoologik have, 
her på nabomarken er der uldsvin, det er de mest skøre 
dyr, i kan forestille jer. Og her har vi Brutus, han er en 
moskusand og øens avlsand nummer 1, han er far til 321 
ællinger og har pt fire koner, der alle hedder fru Pedersen.

Når Susi Hansen, som sømandskonen hedder, fortæller, 
synes det pludseligt ikke så vigtigt, om fortællingen er 
sand eller ej. Man overgiver sig og forføres ind i en ver-
den, hvor skrønens skønne væsen kan stå uimodsagt, og 
hvor det er umuligt at protestere.

Fortællingen for fortælleren
Forhaven er nu fyldt med museumsgæster. 27 gæster 
fra et drambryggerlaug i Odense har fundet vejen til Lyø 

og Skrønemuseet. Rutineret inddeler sømandskonen de 
nyankomne i to hold. Hold 1 går over i Club Exotic, som 
hun kalder sit galleri. Galleriet gemmer sig i en bygning 
under en blåregn, der smyger sig hele vejen langs taget. 
I væggen har hun banket et rundt hul, der minder om et 
ko-øje på et skib.

På nummererede søkort, ophængt på væggene, har 
sømandskonen nedskrevet sin livshistorie. Der bliver stille 
blandt gæsterne, mens fortællingen indtages og galleri-
ets øvrige kuriositeter betragtes. Her findes nemlig også 
fotografier fra øen (taget af sømandskonens pressechef), 
kunst lavet af kagedrys (naturligvis med tilhørende smags-
prøver) samt postkort og dekorede sten, der kan erhver-
ves som souvenir.

Gæsterne cirkulerer op i haven. Betragter uldsvinene. 
Brutus lader sig beundre. Hurtigt opstår der en livlig dis-
kussion om skrøner, myter og fortællingens kraft, og der 
lyder en beretning om Langelandsfortet, atomraketter og 
fortets medvirken til Cuba-krisen. Det synes åbenlyst, at 
sømandskonens livsfortælling sætter tankerne i gang hos 
gæsterne.

Susi og 
skrønerne 

Foran de tryllebundne gæster står sømandskonen og beriger tilhørernes fantasi og moral 
med nogle af  sine mange skrøner fra et langt eventyrligt liv fra derude, hvor færgerne 
vender. Et liv, der nu har fundet sig til rette på Lyø, hvor sømandskonen har mødt de 
ting, der er vigtigst for hende, nemlig frihed og tryghed.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Susi i skrønemuseets have

Hos Susi er det meste lidt finurligt

Brutus - øens avlsand nummer 1

Museets fornemme skilt
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På strømpefødder i skrøneland
Hold 1 bliver nu inviteret indenfor i museet og placerer 
sig på stolerækken i køkkenet. Foran forsamlingen står 
sømandskonen i bredstående stilling på sine strømpefød-
der på det hvidmalede trægulv. Hænderne er begravet i 
kjolens dybe lommer, og de eventyrlige øjne fanger hver 
enkelts opmærksomhed.
Med passende ansigtsmimik går beretningerne i gang, 
mens hænderne rækker ud efter den ene genstand efter 
den anden. Hver genstand med sin egen skrøne, der ruti-
neret bliver foldet ud af sømandskonen.

Hun leder publikum gennem heksehistorier, ud på Fiji-
øerne, op til tubilakkerne på Grønland og tilbage til en 
skomager på Als. De hører om skattefiduser, karrysild og 
kannibaler. Kannibalen har flået korsettet og mameluk-
kerne af en hvid dame og er i færd med at spise hendes 

ene ben.

- Det her er stærke sager, kan i nok høre, fortæller sø-
mandskonen.

Hun hvisker, bøjer sig forover mod publikum, svinger med 
stumper af lårbensknogler og indfanger alle de negative 
vibrationer i rummet med en gedigen plastikgenstand fra 
Hong Kong.

- I må indrømme, den er grim, siger hun tørt.

Publikum griner. Men grinene bliver afløst af stille efter-
tænksomhed. For skrønerne har alle en vigtig morale. 
Ikke en håndfast morale, men noget med at komme væk 
fra hverdagens småtterier og ud i friheden, bare for at 
opdage, at man ikke kan flygte fra sig selv.

Naboens uldsvin

 Susi i færd med en af sine mange skrøner, og de dertilhørende ansigtsgrimasser

Skrønegenstande, inklusive en stump 
af en lårbensknogle



 I galleriet står mange tegninger af fødder. Susi bruger tegning som terapi, for 
at slå sig til tåls med de ømme fødder, hun har fået med alderen
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Om savn og sagn
Efter en halv times tid i skrøneland lukkes hold 1 ud i 
haven igen og fortsætter deres ø-vandring. Sømandsko-
nen indtager en lænestol, læner hovedet tilbage, lukker 
øjnene og fortæller:

- Da Viggo døde i 2016, måtte jeg nedlægge vores sø-
fartsmuseum. Jeg har ikke forstand på det skibstekniske. 
Heldigvis overtog Marstal vores klenodier, fx min sekstant. 
Men mine piger synes, det var synd, hvis jeg skulle stoppe 
med at fortælle, og så oprettede jeg Skrønemuseet. Jeg 
kan godt lide, når folk kommer til at grine af verdens 
fortrædeligheder.

På køkkendøren hænger ægteparrets ækvator-dåbsatte-
ster. Sømandskonens ækvatornavn er Mallemukken. Et 
navn, som Viggo gav hende.

- Jeg er stolt af det navn. Mallemukken er en færøsk fugl, 
som egentlig er bygget forkert. Man skulle slet ikke tro, 
den kunne flyve, men den gør det bare. Og jeg har jo 
mine dårlige fødder og knæ, men jeg går alligevel.

Hvordan Viggos ækvatornavn, Sø-tyren, er opstået, vil hun 
ikke nærmere ind på.

Billede af den glubske kannibal



Episke urfortællinger er fynske
Den 68-årige sømandskone fortæller for både voksne 
og børn. Fortællinger findes i alle folkeslag, og en gang 
fortalte hun historien om, hvordan fuglekongen fik sit 
navn. Tilhøreren var en kurdisk flygtning, som genkendte 
historien fra hjemlandet og blev meget rørt.

- Fortællinger vandrer fra generation til generation. I 
1990’erne fandt en italiensk forsker ud af, at Odysséen 
slet ikke foregik i Grækenland. DR ville for et par år siden 

lave en podcast-serie om den opdagelse, og de ringede og 
spurgte mig, om jeg kendte til teorien. Jeg svarede, at det 
gjorde jeg, fordi jeg faktisk var gift med Odysseus.

DR besøgte sømandskonen på Lyø og lavede en podcast-
serie i tolv afsnit. Har du lyst til at høre disse skrøner, så 
kan du lytte med på podcasten ’Den Nordiske Odyssé’.
Og ellers står sømandskonen klar med skrøner alle dage i 
sommerferien fra 11-17.
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Susi i sit køkken foran nogle af de genstande, der 
lægger kimen til skrønerne Museets drivtømmerafdeling

En penselmand



Opel Insignia Grand Sport 
Dynamic 1,6 CDTi 136hk 5-dørs

KUN1. stk.

Vejl udsalgspris: 426.480,-
RABAT:  80.422,-
FBC PRIS:  346.058,-

Navigation
Led Matrix

AGR-sæder
Metalfarve

Opel Insignia Sports tourer 
Dynamic 1.5T 165hk

Navigation
Led Matrix
AGR-sæder

El-bagklap
Metalfarve

KUN1. stk.

KUN1. stk.

Vejl udsalgspris: 391.480,-
RABAT:  72.225,-
FBC PRIS:  319.255,-

Opel Grandland X Innovation 
1.6 120hk

Navigation
El-forbare sidespejle
Blinkvinkelalarm

Parkeringsassistance
Bakkamera
Metalfarve

Vejl udsalgspris: 372.980,-
RABAT:  58.547,-
FBC PRIS:  314.433,-

Opel Insignia Grand Sport 
Enjoy 140hk

Vejl udsalgspris: 322.480,-
RABAT:  52.651,-
FBC PRIS:  269.829,-

Parkeringsensor
2-zonet klima

Tonederuder
Metalfarve

Opel Insignia Sports tourer 
Dynamic 1.5T 165hk

Vejl udsalgspris: 377.980,-
RABAT:  68.490,-
FBC PRIS:  309.490,-

Adaptiv
Bakkamera
8’’ infodisplay

DAB
Navigation
Opvarmelig forrude

KUN1. stk.

KUN1. stk.

Udstyr udover Enjoy:Udstyr udover Dynamic:Udstyr udover Dynamic:

Udstyr udover Enjoy: Udstyr udover Innovation: Udstyr udover Dynamic: 

Opel Mokka X Enjoy 1.6 136hk

KUN1. stk.

Vejl udsalgspris: 284.480,-
RABAT:  43.754,-
FBC PRIS:  240.726,-

2-zonet klima
Armlæn
Parkeringsassistance

El-foldbare sidespejle
Metalfarve

LAGERSALG
HVOR LÆNGE TØR DU VENTE?
SPAR OVER 80.000 kr. på din nye bil

Faaborg Bil-Center ApsBillig finansiering af din nye bil Billig finansiering af din nye bil

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

Vi har kun ét stk. af hver model, priserne kan ikke kombineres med andre tilbud og gælder kun så længe lager haves eller senest til d. 30-07-2018 
Vi tager forbehold for tryk fejl.



KUNSTNERE

Gratis koncert

8. SEPTEMBER 
Kl. 12.00

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsen

SPORTSPLADSEN 
VESTER AABY

følg os på 

B
Fester Aaby

J
P

Diskofil
John Mogensen Band

Posten, Piloten 
og Pianisten

Shubi.dk

Sanne Jam 
One Vision

Hans Ejstrup 

Musikalsk overraskelse 
Offentliggøres senere

f Legeland for børn

Lokale madboder



Faaborg Autoteknik 
Assensvej 87b - 5600 Faaborg - Tlf.: 20 13 62 24

 

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!
•	

FILM- MEDIE HF
                på HF & VUC FYN Faaborg

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

 

Læs mere på vucfyn.dk/film

Bestil tid hos en vejleder på vucfyn.dk/book

Ses vi?
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Festen i vandkanten er også stedet, hvor årets konge og 
dronning af planken kåres.
En begivenhed der i popularitet kan måle sig med det 
årlige besøg af julemanden, især for de mange der tager 
opstilling på kajkanten for at nyde synet af de modige, der 
kæmper, så vandet sprøjter.

Der er garanti for vandgang, når der dystes over havnebassinet.

Allerede torsdag den 26. juli tages der hul på program-
met, når de spillelystne kisckstarter byfesten på en aften 
med et stort bankospil, der byder på flotte præmier.

Årets program er også blevet tilført en familieaktivitet 
fyldt med fart.
Fredag eftermiddag afholdes nemlig det, arrangørerne 
kalder Sydfyns første grand prix for sæbekassebiler. Det er 
med andre ord blevet tid til at finde hjul, gamle brædder 
og kreativitet frem - nu skal der køres væddeløb.
Motorkapaciteten kan være i alle aldre og af begge køn.
Hvis du altid har drømt om at blive racerkører, kan du sta-
dig nå at tilmelde dit team til løbet hos Elisabeth Faaberg 
på 23 43 03 13, senest den 22. juli.

Der bliver væddeløb i gaderne til årets byfest i Faldsled.

Byfestens lørdagsprogram er nærmest et stort gavebord.
Dagen starter med gratis kaffe og rundstykker.
Til frokost bydes på gratis sildebord, og så skal årets falds-
ledbo hædres på scenen.

Sidste år måtte Randi Schmidt og Per Hallundbæk fra Faldsled Kro dele 
titlen som Årets faldsledboere.

Byfesten arrangeres af Faldsled Beboerforening, der har 
som formål at samle Falsleds beboere til i fællesskab at 
fremme byens vækst, trivsel og forskønnelse.

Vandgang  
og væddeløb  

i Faldsled 
Der er garanti for drabelige dyster på planken, pålidelighedssejlads og sild ad libitum, når 
Faldsled igen inviterer til fest. Det er vanen tro den sidste weekend i juli, at der er byfest i 
den lille, men særdeles aktive havneby. De tre sommerdage er lig med fest for hele områ-
det, og alle er velkomne til at tage del i festlighederne.

AF HENRIK POULSEN



Jens Nielsen
Au to r i s e r e t  e l - i n stA l l At ø r  •   svA n n i n g e

www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

A/S

ARR. FALSLED BEBOERFORENING

BYFEST
FALDSLED HAVN

26.-27.-28. juli
TORSDAG DEN 26. JULI
Pladsen åbner kl.16:00

Kl. 16:00 Hyggemusik v/Thomas 
                       Jespergård
Kl. 18:00 Banko-teltet åbnes
Kl. 19:00 STORT bankospil med masse af   
  gevinster bl.a. gavekort, 
                        købmandskurv og 6 retters menu 
  for to på Falsled Kro. 
  Desuden stjernebanko, puljebanko,  
  heste-spil, spil 21 m.v.
kl. 24:00 Tak for i aften

LØRDAG DEN 28. JULI
Pladsen åbner kl. 09:00

Kl. 09:00 GRATIS kaffe og rundstykker 
Kl. 10:30 Pålideligheds- og kapsejlads
Kl. 11:30 Ugl og Fugl spiller

Kl. 12:00 GRATIS sildebord

Kl. 13:30 Optog fra Steensvang til havnen 

Kl. 14:00 Planken ud (Tilmeld: T. 21139335)

Kl. 15:15 Præmieoverrækkelse til    
  vinderne af dagens     
  konkurrence i sejlads
Kl. 15:15 Kåring af Årets Faldsledbo

Kl. 18:30 Fællesspisning i teltet. Bestil   
  menu fra Havnegrillen Tlf.:    
  40922237 eller medbring    
  egen mad. Husk service og bestik
Kl. 18:30 Sjubiduo spiller op til dans

Kl. 01.00 Tak for i år

FREDAG DEN 27. JULI
Pladsen åbner kl. 14:00

Kl. 14:00 Børneloppemarked
Kl. 15:30 Sæbekasseløb herefter GRATIS is  
  til alle børn
Kl. 17:30 Grillmad sælges
Kl. 20:00  GORR spiller Good Old Rock`n Roll
Kl. 00:30 Tak for i aften
   

SHELL  
FAABORG

DEPOT  
SVENDBORG

BRDR LYSEMOSE
ANLÆG



Sommerens frække nyhed

Landslagteren Faaborg

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

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

Husk vi har byens bedste sandwich. Se mere på landslagteren.dk

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

Vi har lavet en fræk nyhed, som vil få smilet frem og få din 
grillmad til at nå nye højder. Vi har sat det lækre kød på pinde 
og samtidig været lidt kreative, så de små pinde bliver ekstra 
lækre.

Grillspyd er nemlig ikke bare grillspyd. Her får du noget for 
enhver smag, og selvom du sikkert fristes til at smage flere af 
varianterne, så får du garanteret en favorit blandt de frække 
grillpinde.

Hør slagteren hvilket sortiment
han kører med i dag.



Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine

Rosenbeck
Salgskoordinator

Pia
Balkemose
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Vestergade 36 - 5600 Faaborg
Herskabelig villa med masser af sjæl.
Denne utroligt smukke villa oser af sjæl, herskablig charme og vidunder-
ligt lysindfald gennem de flotte sprossede vinduer. Villaen er bygget i
1903 i en smuk arkitektonisk stil og en helt speciel atmosfære. Beliggende
på skøn grund med en frodig og ugenert have med terrasse, gårdhavemil-
jø - en rigtig byhave af bedste kaliber. Boligarealet på hele 230 kvm. bolig
med flotte højtloftede rum med stuklofter kan tilfredsstille de fleste og
man får således god plads til at indrette sig præcis som man drømmer
om.

F

Pris 2.595.000
Udb. 130.000
Ejerudg. 2.108
Brt./Nt. 11.399/9.562
Grund 894 m2
Bolig/kld. 230/111 m2
Rum/vær. 10/7
Opført 1903
Sag 56003289
Kontakt 62614800

NYHED

Udenbyvej 5, Horne - 5600 Faaborg
Utrolig velholdt etplansvilla.
Velindrettet étplansvilla beliggende i enden af lukket og børnevenligt
vænge. Her fås en meget velholdt bolig med nyere vinduer. Derudover
en meget velpasset og overkommelig have med flere gode terrasser.

 C

Pris 995.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgifter 1.452
Brutto/netto 4.438/3.721
Sag 56003267

Grund 810 m2
Bolig 149 m2
Rum/vær. 6/4
Opført/omb. 1971/1980
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Grønnegade 7 - 5600 Faaborg
Unik byejendom i en af Faaborgs gamle gader.
Nu er muligheden der for at blive ejer af en helt unik perle - en smuk og
rummelig gammel byejendom lige midt i hjertet af Faaborg by.
 
Ejendommen har en helt fantastisk charme og sjæl, som ikke kan beskri-
ves. Her er virkelig mange fine detaljer og mange anvendelsesmulighe-
der, og selv om ejendommen er fra 1816 fremstår den i dag i tip-top
stand både ude som inde.

D

Pris 2.495.000
Udb. 125.000
Ejerudg. 1.934
Brt./Nt. 11.029/9.253
Grund 299 m2
Bolig/kld. 207/31 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1816/1985
Sag 56003260
Kontakt 62614800

NYHED

Peter Hansensvej 10 - 5600 Faaborg
Funktionelt indrettet 1-plansvilla nær centrum.
Pæn velholdt 1-plansvilla med forskellige moderniseringer. Gåafstand til
naturskønne "Moseparken", indkøb samt til midtbyen. Endvidere gara-
gebygning med adgang til kontorafdeling på 1.sal / loft.
Bemærk - 2 stuer og 5 værelser.

D

Pris 1.295.000
Udbetaling 65.000
Ejerudgifter 1.788
Brutto/netto 5.757/4.828
Sag 56003199

Grund 821 m2
Bolig 96 m2
Rum/vær. 7/5
Opført/omb. 1959/2013
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Assensvej 17 - 5600 Faaborg
Fantastisk udsigt over Øhavet.
Indflytningsklar liebhaverbolig med fantastisk udsigt over Øhavet, lystbå-
dehavnen, indsejlingen m.m. Flot og totalrenoveret villa beliggende ved
Strandvænget og med blot 80 meter til fælles badebro med mulighed
for at få en bådplads.

 C

Pris 2.795.000
Udbetaling 140.000
Ejerudgifter 1.367
Brutto/netto 12.315/10.332
Sag 56003048

Grund 321 m2
Bolig 133 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1900/1971
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



At prøve kræfter med kunsten

500 meter fra færgelejet på Avernakø ligger Langmose-
gård, der har været hele familiens samlingssted siden 
1976. Her er Pabi Chulo og en stor del af hans familie 
samlet for at holde pinseferie. Foran huset står en kasse 
med fladfisk, op ad muren står harpuner, og våddragter 
ligger til tørre i solen.

- Jeg kan godt lide havjagten. Man bliver ligesom en del 
af et element, hvor man ikke rigtigt hører til – en organisk 
del af havet, og så ligger man der som en anden klump-
fisk. Det giver en mental stilhed.

På Avernakø finder Pabi Chulo den ro, der skal til for at 
han kan fordybe sig og skabe den bedst mulige kunst. På 
ejendommen springer flere kunstinstallationer i øjnene, 
både metal- og træskulpturerne i laden og ’Aspargesen’ i 
forhaven, der jævnligt bringer cykelturister til standsning 
og har skabt furore blandt de lokale.

Den 40-årige kunstner, der oprindeligt stammer fra Ringe, 
forsøger gennem sin kunst at råbe os alle sammen op.

- Vi er langt mere styrede, end vi ved. Min kunst handler 
om værdier, om at stoppe op og mærke efter, glemme 
sig selv. Det er også en samfundskritik, hvor vi skal ud af 
kasserne og komme mere ind i den frie leg. Det samfund, 
vi skal agere i, tildeler os mange roller, og vi lykkes jo ikke. 
Vi er optaget af magtstrukturer, er blevet navlepillende og 
lidt ynkelige.

Pabi Chulo stiller grundlæggende spørgsmål til alle de mu-
ligheder, vi har. Lige for tiden gennemgår han en forsimp-
lingsperiode, hvor målet er at fortælle noget kompliceret 
på en enkel måde.

- Det må ikke blive for pænt. Det handler om magt og 
kontrol. Billedet er hele tiden ved at løbe fra mig, og jeg 
skal kæmpe for at bevare kontrollen. Jeg skræller lag af 
og finder ind til identiteten, det er det, jeg er optaget af i 
øjeblikket.

Pabi 
Chulo   

 

For kunstner og iværksætter Pabi Chulo betyder Avernakø ro, fordybelse, identitet 
og familiesamvær. Så ofte som han kan, tager han til øen, hvor han blandt andet er 
en af  drivkræfterne bag Avernax og så planlægger han flere kunstinstallationer 
på øen.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Pabi foran laden, i baggrunden ses en af 
hans træskulpturer

Som dreng plantede Pabi et birketræ sammen med sin 
onkel. Til farens 60 års fødselsdag havde Pabi forvandlet 
birken til denne skulptur med navnet 'Aspargesen'.Kvindeansigter er Pabis mest anvendte motiv lige for tiden







Identiteter i massevis
Det er oppe på førstesalen af Langmosegård, at Pabi Chu-
lo udfolder sine magtkampe og kreative talenter. Gulvet er 
dækket med malerpletter, selv væggen er ikke undsluppet 
stænk fra kraftige penselsstrøg. Blandt billeder, pensler, 
staffelier, maling og skulpturer fortæller Pabi om det, han 
kalder sin opdigtede skizofreni.

- Egentlig hedder jeg Niels Martin Østergaard Hansen, 
men i gymnasiet blev jeg kaldt Pablo Søfareren, hvilket 
blev ændret til Pabi på en festival. Chulo kom til, hvilket er 
spansk og betyder player. Med mit kunstnernavn kan op-
dele min identitet, som har mange facetter. Hos familien 
er jeg Martin. Her på øen er jeg bonderøven, der kører 
traktor. Når jeg laver min kunst, er jeg Pabi Chulo, og på 
de sociale medier er jeg en helt fjerde person.

Foran maleriet af en fortvivlet pige, måske en konfirmand, 
der kæmper for at bryde med traditionerne, fremstår Pabi 
Chulo som en skøn sammenblanding af alle sine identite-
ter: crocs, ternet skjorte, Massey Ferguson-kasket og Ray 
Ban-solbriller.

Avernax – en festival for øen
I mere end tyve år har Pabi og hans venner talt om at 
starte en festival på øen. Forrige år gjorde de alvor af det, 
og der er nu en bestyrelse på 10 personer. Festivalen er 
blevet en stor succes.

- Vi var enige om, at det skulle være en festival for øen. 
Det måtte ikke være et overgreb. Vi skrev et manifest, 
hvor det blev gjort klart, at festivalen var til øen, for øen 
og med øen. Hvis det ender med at være udelukkende 
københavner-hipsters, så lukker vi den ned igen.

Al overskud fra festivalen går til Avernakø, ligesom de 
køber alle varer lokalt.

- I år er det mere organiseret, og alle på øen kan byde ind 
med deres varer i snack-boden. Målet med festivalen er 
også at afmystificere ø-livet og trække yngre mennesker 
til, ved bl.a. at vise dem alle øens kvaliteter, nedbryde 
fordomme og vise dem vandkantsdanmark.
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Alle identiteterne samlet foran majstangen på Avernakø.
Pabi på førstesalen foran maleriet af den fortvivlede pige. Pabis 
malerier har mange detajler kombineret med grafiske elementer.

Kæresten Camilla er model for en del af malerierne.



På festivalen står Pabi Chulo for kunstdelen – ARTvernax. 
Her er der mulighed for, at beskueren bliver medskabende 
af kunsten, fx ved vægmalerier eller skulpturer af affalds-
træ.

- Sidste år havde jeg lavet en skulptur af affaldstræ, der 
ligner en organisk masse, en kræftsvulst, og den repræsen-
terer bagsiden af dansk design, da det er stumper af gamle 
Wegner-møbler, vi har anvendt. Jeg synes, det er fascine-
rende, når små bitte dele bliver til en helhed.
Foruden kunsten på festivalen har Pabi Chulo en idé om at 
lave mere kunst rundt omkring på Avernakø.

- Sammen med en gruppe kreative folk arbejder jeg på 
at lave kulturelle nedfald med kunstinstallationer på en 
rute rundt på øen. Og så har jeg en idé om at placere en 
hulstensskulptur ved havnen, der tager form og vokser 
år for år, når beboere og turister placerer sten og bliver 
medskabende.

Pabi Chulo er på navn med alle på øen, og han brænder for 
det gode og udviklende ø-liv. Et tema, der især er vigtig i 

hans optik, er sammenhold.

- Vi skal samarbejde på en lille ø, ellers løber vi tør for 
kræfter. Vi skal alle have viljen og engagementet til at 
udvikle øen.
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Her har Pabi lavet malerier på tapetstykker,  
og der er flere lag af tapet ovenpå hinanden.

FAKTA OM PABI CHULO

Navne: Pabi Chulo aka N.M.Ø.H
Undfanget: Avernakø 1977
Født: Midtfyn 1978

Uddannelse: 
Master of Fine Art, San Francisco Art Institute

Udstiller: Gallerier og museer i ind- og udland
Civilstand: Smuk kæreste

Hjemmeside: www.pabi.dk
Instagram: @pabichulo1



HOTEL FAABORG FJORD 
FREDAG 26. OKTOBER 2018 

KL. 18-02Oplev lyden af Faaborg
PAU L E AST H A M 

P O ST E N, P I LOT E N O G P I A N I ST E N
FA A B O RG BYO R K E ST E R

D E T R E T E N A R E R  
(Dan Jørgensen,  Carsten Gaardmand og Palle Rimmer)

. . .O G M A N G E M A N G E F L E R E

Vi t i lføjer løbende navne t i l  plakaten,  så hold øje  
med vores magasin og website,  og lyt med i  radioen

Konferencier :  Henr ik Poulsen

NYD FJORDENS STORE EFTERÅRSBUFFET  
MED LOKALE RÅVARER PÅ DENNE AFTEN SPÆKKET  

MED MUSIK OG UNDERHOLDNING 

P R I S: 495 K R 
BILLETSALG HOS SHELL FAABORG  
Obs! Kun 320 bi l letter

Læs mere om LIVE part. 2  / www.detrigtigefaaborg.dk

live part 2.

RealMæglerne Sofie Find



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØKirkeNyt

FREDAG 27. JULI KL. 19.00

SOMMERKONCERT I AVERNAKØ KIRKE 
MED GUITARISTEN MIKKEL ANDERSEN 
Koncerten ligger på en fredag, således at gæster fra fast-
landet kan nå at komme hjem med sidste færge.

SØNDAGENE 15. & 22. JULI KL. 9.00

MORGENGUDSTJENESTE 
OG KIRKEVANDRING I FAABORG
Efter gudstjenesterne fortæller Faaborgs tidligere sog-
nepræst Einar Fog-Nielsen om kirken. Herefter går turen 
videre mod Klokketårnet, som der ligeledes fortælles om, 
og hvorfra man kan nyde udsigten over byen. Gudstjene-
sterne begynder kl. 9.00, rundvisningen kl. 10.00. FREDAG 3. AUGUST I FAABORG KIRKE

½ TIMES ORGELKONCERT MED  
KIRKENS ORGANIST, BO LERCHE
Programmet byder på dansk orgelmusik af Diderik 
Buxtehude, Hans Matthison-Hansen, Jesper Madsen og 
Svend Erik Tarp m.fl. 

”MUNKE-CAMP” FOR KOMMENDE 4. KL. FRA 3.- 5. AUGUST

NYT FOR BØRN -  
SOMMERAKTIVITET
I 3 dage tager vi på en fantastisk rejse tilbage til Middel-
alderen, til dengang der lå et Helligåndskloster i Faaborg. 
Børnene – drenge og piger - får lov at prøve livet som munk, 
og de skal blandt andet iklædes munkekutter, lave kors, 
bage klosterbrød og en bønnekrans. Det er gratis at deltage, 
og forplejning er inkluderet. Tilmelding senest den 15. juli.
Se mere på Faaborg kirkes hjemmeside.

TORSDAG 2. AUGUST KL. 20.00 I FAABORG KIRKE 
SOMMERKONCERT MED  
ENSEMBLET KOTTOS
Kvartettens fire medlemmer mødtes omkring en fælles passion 
for det virtuose, det skæve, folkemusik og koblingen herimellem. 
Men KOTTOS’ instrumentale musik bærer ikke præg af traditio-
nel folkemusik. Den kan bedst betegnes som folkemusik fra et 
land der aldrig har eksisteret. Entre 60,- kr. ved indgangen.

I et samarbejde mellem Kirken, Kom-
munen og Musikskolen har 7 hold 
dagplejebørn deltaget i sang og  
rytmik i Faaborg kirke. 

Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088

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

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.

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

Søn.   1. juli   5.s.e.trin 10.30: HN 09.00: HN  09.30: LJ
Søn.   8. juli   6.s.e.trin. 10.30: LM 10.30: HN  
Søn. 15. juli   7.s.e.trin 09.00: HN 10:30: HN (Kirkekaffe)  
Søn. 22. juli   8.s.e.trin. 10.30: LJ (Kirkekaffe) 09.00: LJ 09.30: EL 09.30: RG

Søn. 29. juli   9.s.e.trin 09.00: LJ 10.30: LJ  
Søn.   5. august 10.s.e.trin 10.00: LM 10:30: AA 09.30: HN 09.30: RG

LM: Lene Matthies, HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, AA: Anette Agersnap

www.faaborg-kirke.dk       www.diernaes-kirke.dk       www.lyoe-kirke.dk       www.avernakoe-kirke.dk



D I N  J E A N S  S P E C I A L I S T

D I N  J E A N S  S P E C I A L I S T

Havnegade 2  •  5600 Faaborg  •  6261 1696

GIRLS - WOMEN
 Model:  
  711
  712
  714
  721

GUYS - MEN
        Model:   
        

OVER 600 par Levi’s bukser på lager

PRISER: 300 kr. - 700 kr.

PRISER: 200 kr. - 1200 kr. PRISER: 400 kr. - 1200 kr. PRISER: 300 kr. - 2300 kr.

OVER 700 par Lee bukser på lager

PRISER: 300 kr. - 600 kr.

OVER 1100 par Wrangler bukser på lager

PRISER: 300 kr. - 600 kr.

GIRLS - WOMEN
 Model:  
Elly
Marion
Scarlett

GUYS - MEN
        Model:   
           

501
502
510
511
512

Luke
Daren
Chase
Brooklyn

GIRLS - WOMEN
Model:  
  

GUYS - MEN
        Model:   
        Corynn

Arizona
Texas

Texas
Larston
Arizona
Greensboro

Cowboy
jakker

Cowboy
Skjorter

Sweat
Shirts

Mønstrede-
Skjorter

Chambrey
Skjorter

Tee
Shirts

Cowboy
jakker

Cowboy
Skjorter

Sweat
Shirts

Ternede-
Skjorter

Ensfarvede-
Skjorter

Tee
Shirts

Cowboy
jakker

Cowboy
Skjorter

Sweat
Shirts

Ensfarvede-
Skjorter

Ternede
Skjorter

Tee
Shirts

Quilt Jakke
Uld Strik
Bomuld Strik
Sweat Shirt
Tee Shirt L/Æ
Tee Shirt K/Æ
Skjorter

Anorak
Uld Strik
Bomuld Strik
Sweat Shirt
Tee Shirt L/Æ
Tee Shirt K/Æ
Tørklæde / Sokker

Skind Jakke
Uld Strik
Skjorter
Tee Shirt L/Æ
Basic Tee
Boxer Shorts

LEVI´S JEANS
Model 511
FØR. 900,-

LEVI´S SHIRTS
Denim+Tern
FØR. 800,-

TA´ 2 STK. 800 kr.

SOMMERSALG SOMMERSALG SOMMERSALG

TA´ 2 PAR 800 kr. TA´ 1 PAR 400 kr.

LEE JEANS
Brooklyn
100% Cotten
Black
Stone + Dark

WRANGLER 
JEANS
Sommerjeans  
m/stretch
TEXAS 
ARIZONA 
COLTON CARGO

DIN JEANS-SPECIALIST 
DEN GAMLE TOLDBOD, HAVNEGADE 2, FAABORG - T. 62 61 16 96

AUTHORIZEDJEANS DEALERSince 1963

ÅBEN

Torsdag-Fredag

10-17.30 

Lørdag 10-14



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 www.minbolighandel.dk

Salg & vurdering 

Mobil: 71 780 655
tribler@minbolighandel.dk

En sjældent udbudt perle i de sydfynsk øhav 
beliggende lige i strandkanten.
Boligen ligger midt i roligt strandvejskvarter med 
fantastisk udsigt over øhavet og haven helt ned 
til vandet.
Hovedhuset er fra 1883 og delvist modaniseret 
i 2001. 

Nær bymidten med gåafstand til indkøb, og med 
kig til Faaborg Fjord finder man denne dejlige 
villa. Endvidere kort afstand til lystbådehav-
nen, Toftegårdsskolen, børnepasning og øvrige 
aktiviteter.
Her er egen indkørsel med garage og således 
gode parkeringsmuligheder.

Hyggelig 3-længet 
ejendom beliggende 
nær Millinge, kun ca. 
500 m fra badestrand.
moderniseret afdeling 
som f.eks. kan anven-
des til gårdbutik.

Rummelig og istandsat 
villa, højt beliggende 
på lukket, børnevenlig 
kvarter i Diernæs. Fan-
tastisk udsigt, og kun 3 
km fra Faaborg by.
Skal ses.

Her er et sommerhus, som har noget specielt at 
byde på. 
Mere end det almindelige, sædvanlige hus. En 
kombination af flere ting der gør dette sted helt 
unikt. Placeringen er nær en dejlig badestrand 
med masser af muligheder for aktiviteter som 
f.eks. havkajak, lystfiskeri, sejllas og surfing.

Her får man en rigtig stor ejendom med mange 
muligheder da der samlet er 318 kvm. bolig og 
329 kvm. erhverv.
Ejendommene er velegnet som investeringsejen-
dom med helt eller delvis udlejning, eller som 
bolig/erhverv.

Pris 3.195.000 
Udbetaling 160.000 
Ejerudgift/md. 2.612

Pris 1.695.000 
Udbetaling 85.000 
Ejerudgift/md. 1.519

Pris 595.000 
Udbetaling 30.000 
Ejerudgift/md. 1.108

Pris 995.000 
Udbetaling 50.000 
Ejerudgift/md. 1.946

Pris 1.795.000 
Udbetaling 90.000 
Ejerudgift/md. 1.519

Pris 1.795.000 
Udbetaling 90.000 
Ejerudgift/md. 1.519

Brutto 14.387  
Netto 11.988
Areal 90 m2

Grund 1.242 m2
Værelser 5

Brutto 7.577  
Netto 6.320
Areal 175 m2

Grund 1.121 m2
Værelser 5

Brutto 13.384  
Netto 11.073
Areal 242 m2

Grund 6.959 m2
Værelser 9 

Brutto 2.373  
Netto 1.961
Areal 175 m2

Grund 911 m2
Værelser 5 

Brutto 2.700  
Netto 2.249
Areal 91+106 

Grund 2.175 
Værelser 3 

Brutto 4.539  
Netto 3.779
Areal 201 m2

Grund 868 m2
Værelser 5 

Brutto 8.359  
Netto 6.920
Areal 87 m2

Grund 800 m2
Værelser 4
 

Brutto 8.359  
Netto 6.920
Areal 87 m2

Grund 800 m2
Værelser 4
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SOLGT

NYHED

Fiskervænget 17 Dyreborg, Faaborg

Kildetoften 36, Faaborg

Assensvej 390, Millinge Grøftebjergvej 4, DiernæsNydamsvej 13, Broby Bygaden 47, Haastrup

Tornhøjvej 13, Faaborg

Svendborgvej 398-400, V. Aaby

VI SÆLGER BOLIGER TIL BÅDE SMÅ OG STORE DRØMME



RAP REN en anden løsning

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

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

Ring eller mail til Michael og aftal et møde, 
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept 

nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få 
dette til at gå op i en højere enhed.

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

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

Få mere kvalitets tid
● Sammen med hinanden
● Sammen med jeres børn
● Sammen med jeres venner
● Sammen eller hver for sig til    
   jeres sport/fritidsinteresser

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

	
	

Vi	klarer	følgende	opgaver	for	dig….	
	 	

• Levering	af	grus,	sten	&	sand	
	 	

• Container	udlejning	(skibscontainer	og	affalds-container)	
	 	

• Kran-arbejde	(evt.	med	grab	eller	til	andre	opgaver)	

	

			”Hold	øje	med	de	blå-hvide	biler…	
												-	Vi	er	altid	på	farten,	for	at	hjælpe	vores	kunder!”	

TRÆN RESTEN AF 2018
KR. 1599,-

0,- I OPRETTELSE - INGEN BINDING

VI KØRER FULD HOLDPLAN HELE SOMMEREN
RING 63 61 00 03

- ELLER KIG FORBI MARKEDSPLADSEN 13

FITNESS . DANS . YOGA . SPINNING



FREDAG DEN 3. AUGUST 2018 
FORUM FAABORG
PÅ P-PLADS VED HALLERNE 

O P V A R M N I N G S  B A N D

COVER CLOWNS

HARDINGER  BAND

Billetpriser:
Forsalg koncerten kr.   50,-
Ved indgang   kr. 150,-
Koncert incl. menu kr. 150,-
BEGRÆNSET ANTAL MENU BILLETTER
OG SÆLGES KUN I FORSALG

Dørene åbnes kl. 17:45
Spisning kl. 18:00
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Koncertstart kl. 19:00 
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JUBILÆUMS-
PRIS

KR. 50
I FORSALG

SALGSSTEDER:  SHELL FAABORG - EXPERT FAABORG

Østergade 39, Faaborg, tlf. 62 61 21 48

ARRANGØR: STØTTEFORENINGEN ”VENNERNE” TIL FB&IF

62 61 88 00

FORENINGEN ”VENNERNE” 40 ÅRS JUBILÆUM

SHU*BI*DUA* SHOW

Åbningstider: 

Mandag: 9-16 
Tirsdag: 9-16
Onsdag: 9-17.30
Torsdag: 11-19
Fredag: 9-15 
Lørdag: efter aftaleLørdag: efter aftale 

Frisør HAIR BY LUNDAHL
Østergade 42 - 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 12 45

Jeg holder sommerferielukket fra 

d. 23/7 til d. 8/8 

- God sommer
til alle

Tlf.: 62 61 62 01



Fra Horne til 
resten af  verden 

Hver eneste dag nydes oste, produceret på sydfynsk komælk, på flere af  verdenskon-
tinenterne. Grøndal Mejeri på landevejen i Horne har en lang historie bag sig, og som 
byens største arbejdsplads har det fortsat en stor betydning for horneboerne. Kom 
med indenfor, og læs om mælkens vej til fast ost.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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En kort historie
De store tankbiler fra Arla henter mælk hos mælkebønder 
på hele Sydfyn og øerne og kører det direkte til Horne, 
hvor det pumpes over i de enorme mælkesiloer, der 
tårner sig op udenfor bygningen. Det er tydeligt, at der er 
sket knopskydninger med tiden, efterhånden som pro-
duktionen er blevet udvidet, og inde bag den ene silo kan 
man skimte årstallet 1938.

I starten var mejeriet bøndernes eget og fungerede som 
et andelsmejeri. Det er nok de færreste, der husker det, 
men de lokaler husker nok dengang i 80’erne og 90’erne, 
da det var Arla, der producerede feta og andre hvide oste 
på mejeriet. I 2002 lukkede Arla produktionen i Horne, 
hvilket var en katastrofe både for bysamfundet og de 
ansatte.

- Det var en svær periode.  De fleste familier i byen havde 
et eller flere familiemedlemmer, der var ansat på mejeri-
et, og de blev berørt af lukningen. Og det kunne have haft 
store konsekvenser for byen, både for børnefamilier, sko-
lelivet og fritidslivet, fortæller Helle Kvist, der er hornebo, 
laborant og har været ansat på mejeriet i 19 år.

Heldigvis for Horne kunne Uhrenholt-koncernen se po-
tentiale i mejeriet og opkøbte det samme år. De omlagde 
produktionen til gule oste, som fx Samsø, Havarti og 
Fontina.

Fra mælk til ost
Gisle Nordlund er nytiltrådt mejerichef i Horne og har 
tilbudt at vise rundt og fortælle om produktionsgangen 
fra mælk til ost, der varer cirka 5-8 uger.

- Vi producerer døgnet rundt i treholdsskifte, og vi mod-
tager mellem 100.000 og 150.000 liter mælk dagligt. Der 
går ti liter mælk til at producere et kilo ost, og al mælken 
starter i vores modtagekontrol, forklarer Gisle Nordlund 
på kontoret i administrationsbygningen.

Kort efter, med renskurede og nysprittede hænder, træ-
der vi ind i mejeriet iført hvide futter, hvid kittel og hvid 
hat. Begge fødder skal ned i bakken med desinficerende 
væske, der er placeret i døråbningen. Så snart døren er 
lukket bag os, slår mejeriets væsen os i møde. Luften er 
varm og fugtig, gulvene er våde, og der drypper kondens 
fra de mange rørføringer, der går fra tanke til andre store 
beholdere. I den fugtige luft hænger der en syrlig lugt. 

Der er gangbroer i stål, automatiske robotarme, der suser 
gennem luften, kontrolpaneler og blinkende orange lam-
per. Det hele virker lettere kaotisk, men det hvidklædte 
personale placerer roligt og målbevidst de hvide træsko 
mod de våde gulve.

- I de første tanke bliver mælken pasteuriseret, ved at det 
bliver varmet op til mindst 72 grader i 16 sekunder. Så 
bliver det nedkølet til ca. 30 grader og tilsat syrningskultur 
og osteløbeenzymer, og efter en halv times tid koagulerer 
det og deler sig i ostekorn og valle. Afhængigt af, hvilken 
ost vi vil lave, bliver ostekornene så enten presset løst 
eller fast sammen i pressemaskinen. Cirka fire timer efter 
leveringen er mælken blevet til en stor blok ost, der så 
skæres til mindre blokke, forklarer mejerichefen.



På laboratoriet foregår der mange test for fx bakterier

Condita-oste pakkes inden modning. På grund af virksomhedspolitik, 
var det ikke muligt, at fotografere personalet.

Laboratorier byder på mange kemiske processer

Kondensdryppende rørføringer
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Næste proces foregår i osteriet, hvor store blågrønne kas-
ser tårner sig op overalt. Kasserne er placeret på vogne og 
stillet under noget, der minder om et overdimensioneret 
sprinkleranlæg. Det er saltningsanlægget, hvor osteblok-
kene får tilsat saltlage. Trucks med blink flytter på stab-
lerne med kasser, transportbånd i kilometervis fragter 
oste fra sted til sted, enorme ventilationsanlæg blander 
den syrligt luft op med frisk luft, mens pakkerobotter og 
alarmer forsøger at overdøve hinanden.

- De tilskårne oste placeres nogle uger på modningslage-
ret. Hver ostetype har sit eget lager, med en bestemt luft-
fugtighed og temperatur. Her har vi lageret med Fontina-
oste, der skal overflademodne, forklarer Gisle.

Rummet, vi træder ind i, er mildest talt imponerende. Her 
ligger de runde oste tæt sammen på smalle hylder i reo-
ler, der rager fem meter op i luften, og synes at fortsætte 
så langt øjet rækker. Ostene har nu en blank rød farve, da 

Fontina-ostene bliver tilsat en rødkildekultur og overtræk-
kes med rødt voks, inden de kommer på modningslageret.
På det sidste lager, færdigvarelageret, aftager den syrlige 
lugt i luften, og begejstringen fuldendes. Herinde, i et im-
ponerende stålskelet af et pallesystem, ligger der 800.000 
kilo færdigmodnet ost klar til afhentning.

Tilbage i den friske luft bliver den hvide lånebeklædning 
returneret, og Gisle Nordlund fortæller, at cirka 90 % af 
ostene fra Grøndal Mejeri eksporteres til bl.a. USA, Ca-
nada og Australien.

Faktaboks 

Antal ansatte: 40

Ostetyper: 
Fontina, Condita, Samsø, Svendbo og Havarti.

Stakkevis af kasser under saltningsanlæggetMejerichef Gisle Nordlund

Røde voksindpakkede Fontina-oste Oste på modningslageret



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

DØDSBOBEHANDLING OG ARV

JURISTERNE 
Stokholm og Crondahl

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

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!

Er din have klar til sommeren?

Haveservice 

er fradrags- 

berettiget

RigtiggodsommerFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk
se vores hjemmeside www.faaborg-ren.dk og følg os på



ENGVEJ 6 - FAABORG

ALLE UGENS DAGE

7 - 21
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



5. juli Stort krydstogtskib, MS Deutchland anløber Faaborg kl. 
8.00. Vi tager imod på havnen med Faaborg kanonèrlaug og 
H.C. Andersen paraden. Kl.8.30 er Jyske Bank, Sydbank samt 
Sparekassen Sjælland-Fyn værter ved stort  morgenbord på Torvet 
og kl. 9.00 åbner butikkerne med fantastiske ”morgentilbud”                                                                                   
Hele dagen krydres med Jazzmusik, vægterture, guidede ture samt 
kunstnermarked, se program andet sted i magasinet.

7. juli kl. 11.30 Bakkesanger A. Oxenbøll på Torvet i Faaborg
Gang i Danmark på tur, minikoncert slutter kl. 12.10 

14. juli kl. 11-14.00 Chr. Søgaard Trio på Torvet i Faaborg – Et herligt 
gensyn med trioen, der med stor melodiøsitet fortolker  Rune T. Kidde 
mm.   
                                          ,                                                       
17. juli Stort krydstogtskib, MS Deutchland anløber Faaborg kl. 
8.00. Vi tager imod på havnen med Faaborg kanonèrlaug og 
H.C. Andersen paraden. Kl.8.30 er Jyske Bank, Sydbank samt 
Sparekassen Sjælland-Fyn værter ved stort  morgenbord på Torvet 
og kl. 9.00 åbner butikkerne med fantastiske ”morgentilbud”                                                                                   
Hele dagen krydres med Jazzmusik, vægterture, guidede ture samt 
kunstnermarked, se program andet sted i magasinet.

19. juli Open By Night kl. 10-22.00 med KÆMPE festfyrværkeri & musik 
i byen.
Sæt x i kalenderen og gør en god handel kombineret med sydlandsk 
stemning. 

21. juli kl. 11-14.00 Wildwood Jack på Torvet i Faaborg. Et dejligt  gen-
syn med den engelske duo med skotsk, irsk & engelsk repertoire.

26. juli Gl. træskibe anløber Faaborg havn  sidst på eftermiddagen. 
Der vil være markedssalg fra ca kl. 16.00 samt havnefest med levende 
musik om aftenen på havnen.

28. juli kl. 11-14.00 Elsborg & Maribo på Torvet i Faaborg. Charme-
rende & musikalsk sydfynsk duo med et bredt repertoire og mange 
syng-med-sange.

3. august Hardinger Band kl. 19.00 ved Forum Faaborg. I anledning af 
vennernes 40 års jubilæum sælges billetter i forsalg til kun 50,00 kr – 
Billetter til spisning kl. 18.00 kan kun købes i forsalg  - Helstegt Pattegris 
m/ tilbehør kr. 100,00. 
Salg af billetter hos Shell Faaborg & Expert Faaborg.

4. august Blue Holger D på Torvet i Faaborg kl. 11-14.00. Bluesguita-
risten Jan Schønemanns duo spiller med vellyd og humør, når det er 
bedst. 

11. august Sanne Jam på Torvet i Faaborg kl. 11-14.00. Midtfynsk 
5-mands band som har helliget sig Sanne Salomonsens skønne musik.

18. August kl. 11.30, Kalles trommeshow på Torvet i Faaborg.
Gang i Danmark på tur, slutter kl.12.10 

16. - 19. August Outdoor Sydfyn

1. September kl. 10-15.00 Stort kræmmermarked i Faaborg/Centrum.
Find de gode tilbud og kræmmerhatten frem, alle er velkomne til at 
deltage på en hyggelig og anderledes dag, hold øje med info omkring 
tilmelding.

15. September Kl. 11.30, Fede Finn & Funny Boyz på Torvet i Faaborg.
Gang i Danmark på tur, slutter kl. 12.10 

Sommer i
Shopping
FaaborgINVITERER PÅ MASSER AF UNDERHOLDNING 

OG GOD STEMNING I FAABORG BY.

SHOPPING FAABORG 

Søndagsåbent den 
15., 22., &  29. juli 
kl. 11.00-14.00 
Udvalgte butikker inviterer på en hyggelig 
søndagshandel, ligesom det også er muligt 
at få en god kulturel oplevelse på Faaborg 
museum, gå på cafè osv. (enkelte kan åbne 
tidligere)                                   
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Efter at være vokset op med bedsteforældrenes vin på 
bordene ved enhver lejlighed besluttede den 25-årige So-
fie Grand i 2015 at starte en vinproduktion, brygget efter 
den gamle opskrift.

- I min familie har vi altid lavet alting selv, lige fra grøntsa-
ger og kød til vin. En dag nævnte jeg for min mor, at det 
kunne være sjovt at sætte en produktion i gang. Min mor 
var med på idéen og vi var enige om at gøre det. Vi kunne 
se et kæmpe potentiale, fortæller den unge iværksætter.

Samme år var de første flasker solbærrosé klar, men no-
gen succes blev det ikke.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke vidste en skid, hverken 
om bekendtgørelser eller samarbejdskontrakter. Og så 
smagte det første batch forfærdeligt, og jeg måtte hælde 
alle 1.000 liter ud. Så måtte jeg have min mor til at hjælpe 
mig med at lave noget vin, der kunne sælges, fortæller 
Sofie Grand.

I 2017 forlod Sofie både Aarhus og sin uddannelse i 
medicin med industriel specialisering. Hun slog sig ned 

i København, og samtidig med købte mor Helle sig ind i 
virksomheden, og produktionen blev flyttet til gården i 
Bjerne.

- Min hidtidige samarbejdspartner var en opstartsmand, 
og det var meget naturligt, at han forlod virksomheden på 
det tidspunkt. Nu samarbejder jeg med min mor, og det 
har jo rykket lidt ved rollerne i vores almindelige relation. 
Helle varetager al produktionen, og jeg klarer alt det 
øvrige. Fra min uddannelse har jeg en naturlig interesse 
for biologiske processer, gæringen og det kemiske – alle 
nørderierne, fortæller vinproducenten.

Her på tredje år løber virksomheden rundt, selvom de 
fortsat ikke kan trække løn ud til sig selv. Erfaringen viser, 
at det i denne branchen tager omkring 6-8 år, inden det 
kommer til at løbe rundt.

- Vi ser det som en hobby, selvom vi arbejder fuld tid i 
virksomheden. Men vi glæder os over, at vi er kommet 
over den største hurdle. Der har været store udfordringer, 
men vi er godt på vej, fortæller Helle Grand.

Rosé-succes
i Bjerne

Byen Bjerne gør ikke meget væsen af  sig. Men skråt overfor et nedrivningsværdigt for-
ladt hus ligger en stor gård, og i den ene længe foregår der noget ganske usædvanligt for 
byen. Herinde forvandler Helle og Sofie Grand nemlig solbær til en rosévin, der impone-
rer restauratører i hele landet. Opskriften på vinen er nedarvet gennem generationer - og 
ganske hemmelig.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP



Solbærroséen lagres på stålfade

Sofie Grand i produktionslokalerne

Helle Grand står for al vinproduktion på gården i Bjerne

Hvert års bærhøst giver en ny farve til vinen.
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Lokalt input og output
I år er Jacob Jepsen kommet med i virksomheden som 
salgsansvarlig. Han har et stort netværk og kan supplere 
de øvrige talenter og evner i den lille virksomhed, der i 
2018 regner med at afsætte mindst 2.500 flasker af deres 
rosévin.

- Vi skal have en rigtig salgsstrategi for et så relativt lille 
batch. Vi har et unikt produkt, og vi vil gerne afsætte det 
her på Fyn. Der er jo her, at historien er, fortæller Jacob 
Jepsen.

Alle solbær kommer fra en plantage i Voldtofte. Fra den 
samme mark, som bedsteforældrene tilbage i 1966 fik de-
res solbær fra. Og vinen er brygget efter samme opskrift.

- Vi er fokuseret på at støtte de lokale bæravlere, og så er 
der en god historie bag bærrene. Vi forsøger at indkøbe 
lokale og danske varer, ligesom vi gerne vil afsætte den 
færdige vin lokalt, fortæller Sofie Grand.

På samme måde som bedstemoren gjorde det på, lægges 
alle bærrene på frost, og på den måde kan de producere 
frisk vin året rundt. Hos de lokale bliver den friske vin 
taget godt imod.

- Vi havde en vinbar på Heartland, hvor vi solgte 500 liter 
vin. Og så har vi indgået en samarbejdsaftale med Hotel 
Faaborg Fjord, der forhandler vores rosévin, fortæller 
Sofie.

Sofie Grand stiller store krav til sine samarbejdspartnere. 
De skal have nogle gode værdier.

- Som noget nyt har vi indgået et samarbejde med Røge-
ricaféen, og jeg glæder mig vildt til at samarbejde med 
Line, hun er så sej. Og så er vi enige om, at det er nem-
mere at sælge et produkt med en lokal historie, så der 
ligesom er et tilhørsforhold, fortæller Sofie.

Grands Vin har allerede planer om flere tiltag, som fx lag-
ring af vinen på træfade og årgangsvine, og så drømmer 
de om en årlig produktion på 10.000 flasker.

Den nye samarbejdsaftale med Røgericaféen betyder, at 
besøgende til onsdagenes veteranbiltræf på havnen kan 
møde de tre iværksætter bag Grands Vin og købe et glas 
eller en flaske af den friske rosé.

Sofie har selv designet den nye etiketMor og datter i haven i Bjerne

Med sin stædighed og sit store netværk er sælger 
Jacob Jepsen et stort aktiv for virksomheden



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SPIS I GÅRDHAVEN 
 

RØGET LAKSE TATAR 
Koldrøget laks - ristet brød - friske krydderurter - skalotteløg 

ROSASTEGT KALVEFILET 
Sommergrønt - nye kartofler - kalvesky 

JORDBÆR DESSERT 
Danske jordbær - hjemmelavet vaniljeis - sprød kage - jordbærcoulis 

 
2 retter - 245,00 
3 retter - 285,00 

(SERVERES FRA KLOKKEN 17.30) 

 
 

Åbningstider - Mandag til lørdag 10 - 22 
Mellemgade 10 - 5600 Faaborg - tlf. 63 60 70 30 - mad@froekenjensens.dk 

 

Tag på ø-hop med

Fotos: Sven Storm Turistbureauet på Torvet, www.visit faaborg.dk er naturligvis
også behjælpelig med oplysninger, tur forslag mv.

Sejl med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø 
- og udforsk det dejlige sydfynske
         øhav ved Faaborg!

oefaergen.fmk.dk

Oplev
DET SYDFYNSKE ØHAV

Sejl med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø 

- og udforsk det dejlige sydfynske

         øhav ved Faaborg!
oefaergen.fmk.dk

Oplev
DET SYDFYNSKE ØHAV

Forlæng Ø-hoppet
Stå på den mindre Ø-hop færge der anløber Avernakø og fort-
sæt sejlturen rundt i Øhavet til Skarø og Drejø, med forbindel-
se til Svendborg.

Se mere om denne mulighed som et samarbejde mellem 
Svendborg Havn og Faaborg Havn har gjort muligt på vores 
hjemmeside www.faaborghavn.fmk.dk

Øerne
Tjek Ø-Færgens hjemmeside for sejlplan, priser osv. 
www.oefaergen.fmk.dk

Begge øer byder på masser af oplevelser, så besøg øernes 
hjemmesider for oplysninger om muligheder for forplejning, 
overnatning, aktiviteter mv.: 
www.lyø.dk og www.avernak.dk

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

TANDLÆGEHUSET FAABORG

APS

-LAK
AABORG

KS-2000

KF
v. Kim Frandsen

Smedemestervej 6, 5600 Faaborg 

LAKERING AF:

Person- & Varebiler 
Køkkener & Døre

Alt i industrilakering

FOR MILJØ & KVALITET

KONTAKT 
Tlf.: 62 61 71 87 Mobil: 25 75 49 93

E-mail: kflak@mail.tele.dk
www.kflak.dk 



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. 

Du får hjælp til:   
  Bogføring    Betaling af kreditorer
  Lønadministration   Regnskab
  Fakturering    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.

1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg | www.1-office.dk

Grethe Larsen er frivillig og kasserer i Faaborg ØH.
Som mange andre frivillige bruger hun �d og kræ�er 
på at understø�e foreningslivet, fx gennem prak�sk 
hjælp �l kampe og ved at planlægge arrangementer. 

- Der er mange regler at holde styr på, selvom vi er en 
lille forening. Kan momsen fx trækkes fra sponsora-
terne? Og hvad skal vi betale i gevinstafgi� af et 
overskud fra en bankoa�en? 1-OFFICE kender alle 
reglerne, eller kan hur�gt få spørgsmålene a�laret hos 
deres samarbejdspartnere. På den måde er det 
overordnede ansvar lagt i hænderne på mere
kompetente folk, end os som frivillige.

Præcis, hvad vi har brug for 
- Vi har selv valgt, hvilke opgaver vi selv vil klare, og 
hvilke 1-OFFICE skal stå for. Det er utroligt fleksibelt,
og vi er ikke blevet bundet af fx en fast kontoplan.
Vi konterer selv, mens 1-OFFICE bogfører og bilags-
behandler, sender regninger og eventuelle rykkere. 
Der er intet system, der bliver presset ned over 
hovedet på os. Vi har indflydelse, og vi kan al�d få 
ændret på a�alen. 

Klarhed over reglerne
Et regnskab i en håndboldforening adskiller sig på mange måder fra virksomheders
regnskaber. Grethe Larsen og Faaborg ØH har oplevet store fordele ved at lade
1-OFFICE stå for en del af  regnskabet gennem de seneste tre år.

Al�d smil og en åben dør 
- Vi har en fast kontaktperson. Hvis jeg kommer i tvivl 
om det mindste, så ringer eller skriver jeg �l Anne. Hun 
har svar på det meste, og ellers finder hun det svar, jeg 
mangler. Og når jeg kommer ned på kontoret, så er de 
al�d smilende og venlige. Derfor kører jeg gerne herned 
med bilag en gang om ugen.

Vi passer din virksomhed

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

- Annonce  -

Anne Broholm og Grethe Larsen (t.h.) drøfter ugens bilag



Livets fester holdes på Restaurant Klinten

Kontakt os!

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

www.klinten-faaborg.dk

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

SÆSON-MENU

Forret
Rejer på hvidløgsemulsium, krydderurter og sprødt

Mellemret
Sprød hønsekroket på grønmayo og chips

Hovedret
”Stinnas dobbeldyp”

Kalvemørbrad m/pom fondat, calvadossky og sommergrønt

Dessert
”Pina Colada” Dessert af kokos, lime, rom og ananas

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

AKTIVITETSKALENDER

4. juli - Kl. 18.00 
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. gris, bison, Freygaard oksefilet og fisk

11. juli - Kl. 18.00 
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. gris, bison, Freygaard oksefilet og fisk

18. juli - Kl. 18.00 
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. gris, bison, Freygaard oksefilet og fisk

25. juli - Kl. 18.00 
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. gris, bison, Freygaard oksefilet og fisk

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

Smedemestervej 2         Tel. 62 61 95 88 
FAABORG

Tony WahlKaj Josefsen

pris fra

89.995 kr.

Kvik og klar til det hele. Med et nyt og skarpt look. 
AYGO er en minibil med stor personlighed.

VÆR UNIK!
Med hele 7 forskellige modeller 

har du uendelige muligheder. 

Kvik og klar til det hele. Med et nyt og skarpt look. 
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Skibet, der kan sejle med 513 passagerer og 260 besæt-
ningsmedlemmer, har tidligere været på besøg i Faaborg, 
nemlig i 2012, hvor skibet som billederne viser, kunne ses 
fra Faaborgs bymidte.

M/S Deutschland er 175 meter langt, 23 meter bredt, har 
syv passagerdæk og er kendt fra den tyske tv-serie ”Das 
Traumschiff”, der er blevet optaget i 15 år på skibet. I 
forbindelse med OL i London i 2012 blev skibet brugt som 
hotelskib. Skibet, der er ladet med luksus og krydstogts-
turister, lægger til i Faaborg Havn den 5. og den 17. juli, 
fortæller Havnemester Lasse Olsen.

- Det er det største skib, vi kan have i havnen, det stikker 
knap 6 dybdemeter, og det er tæt på loftet for, hvad vi 
kan klare, fortæller Lasse Olsen.

Faaborg Havn har sammen med Shopping Faaborg og 
Visit Faaborg sørget for to dage med underholdning og 
gode tilbud for både lokale, turister samt de mange gæ-
ster fra skibet.

- Der skal selvfølgelig være noget at se på for krydstogt-
turisterne, men vi ved også, at mange kommer til byen 
for at opleve det her helt særlige syn i vores havn. Dem 
vil vi gerne give en ekstra oplevelse, så vi er gået sammen 
om at lave et godt program til de to dage, fortæller Lars 
Pedersen fra Shopping Faaborg.

Begge dage, hvor “Drømmeskibet” er på besøg, lokker 
tre af byens banker med “morgenbanket” på Torvet, et 
stort gratis morgenbord for alle. Der er også besøg af 
Torben Iversen og H.C. Andersen Paraden, som sørger for 

eventyragtig stemning i byens gader. Silvermoon Jazzband 
underholder, ligesom der er kunstnermarked i gågaden.

- Vi har opfordret vores medlemmer til bidrage til arran-
gementerne med ekstra gode tilbud og være med til at 
skabe nogle gode, sjove og anderledes handelsdage med 
super stemning, forklarer Lars Pedersen.

Turistmanager Mads Rye Sletbjerg ser også frem til et par 
særlige sommerdage i Faaborg med masser af liv både på 
havnen og i byens gader.

- De her besøg vil smitte af på hele byen, det kommer til 
at summe af liv. Vi rykker ned på havnen i en pavillon og 
er sammen med Faaborg Kanonérlaug og H.C. Andersen 
Paraden klar til at modtage krydstogtskibets gæster på 
kajkanten. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at overbevise gæ-
sterne om at de skal se områdets seværdigheder. Vi tager 
naturligvis hele arsenalet af farvestrålende brochurer 
med, lover Mads Rye Sletbjerg.

Skulle du blive fristet til at henlægge en kommende ferie 
til de bonede skibsgulve på M/S Deutschland, så kan vi 
oplyse, at et 12-dages ophold, blandt andet med stop i  
Faaborg, koster mellem 18- og 64.000 kr. pr. person, alt 
efter hvilken kahyt du ønsker at nyde krydstogtet i. Så 
kommer du også både til Letland, Estland, Rusland, Fin-
land og Sverige i løbet af turen.
Derudover inkluderer prisen blandt andet: 
Alle måltider om bord, vin, vand og saft, underholdning, 
en personlig badekåbe samt en praktisk rygsæk. Er du klar 
til at booke, kan du læse mere på www.kreuzfahrtberater.de.

Kæmpe dame 
fylder Faaborg Havn 

Det kan simpelthen ikke blive større. Det enorme krydstogtskib M/S Deutschland, der 
anløber Faaborg to gange i juli, er det største Faaborg Havn kan rumme.

AF HENRIK POULSEN



Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

VI SER 

FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET

TØJTØSEN
HAR FÅET SOLSTIK

Spar helt op til
 50% - 60% - 70% 

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

ZHENZI - ZOEY 
og LINDON 
Gælder i HELE juli måned

Islandsvej 11
5700 Svendborg

T. 70 22 46 11

Lad Ove levere  
fadølsanlægget  

til sommerens  
fester.

 
Ring for tilbud eller besøg
www.depot-svendborg.dk

OBS! 
Ny adresse



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

Få en GRATIS
salgsvurdering

BESTIL NU – BETAL SENERE: Med vores nye koncept ’home Premium’ har du mulighed for 
at udskyde betalingen af energimærke samt el-installations- og tilstandsrapport, til vi har 
fundet en køber*. Vælger du ’home Premium’, får du mange fordele – blandt andet en gratis 
fl ytteforsikring til både dig og køber.

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!

Sæt til salg nu 
– betal for rapporterne senere

*dog senest efter 12 mdr.
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Selve programmet starter dog allerede kl. 14, hvor  
De grønnes Tambourkorps tager imod de første sejlskibe. 

Kl. 14:00 - De grønnes Tambourkorps underholder til skibenes ankomst.
Kl. 14:00 - Festteltet og salgsvognene åbner.
Kl. 14:00 - Marinehjemmeværnet inviterer til åbent skib på MHV 808 Lyra.
Kl. 14:00 - Marineforeningen inviterer til åbent hus.
Kl. 15:00 - Hyggemusik i festteltet.
Kl. 20:00 - Fair Play konkurrence for skibenes besætninger.
Kl. 20:00 - Udnævnelser af Årets Faaborgenser 2018.
Kl. 20:30 - Løven, Kim & Hulken - nu med Rico og Kåre underholder.
Kl. 23.00 - Tak for i dag.

Der venter som altid en begivenhedsrig 
dag, der plejer at trække flere tusinde 
mennesker til Faaborgs havnefront.

Træskibene har hver sommer siden 
1992 (med undtagelse af 2016) haft 
Faaborg på ruten for turen rundt om 
Fyn. Stort set lige siden har det været 
FB&IF, der har stået for festlighederne 
på landjorden, og hvert år med Palle 
Petersen i spidsen - i år ingen undta-
gelse.

- Det er jo blevet en god tradition både 
for byen og for os, der arbejder med 
det. Selv om en del efterhånden ligger 
i rutinen, så er det stadig et stort ar-
bejde at sætte op og pille ned til festen 
på “Havneøen”, men vi har nogle gode 
kræfter i foreningen, der ikke er bange 
for at tage fat, og dem nyder vi godt af, 
fortæller hovedforeningens formand 
Palle Petersen.

I år har Træskibspladsen også sørget 
for, at der bliver ekstra liv i området 
med en stribe spændende boder og 
foodtrucks, der blandt andet byder på 
burgere, vietnamesisk mad, pandeka-
ger, kaffe og brændte mandler, ligesom 
der vil være arbejdende værksteder 
blandt andet med en rebslager, en 
smed og en sejlmager.

Det er også denne aften, at “Årets 
Faaborgenser” kåres i festteltet.

De smukke træskibe 
besøger Faaborg

Den 26. juli kommer Faaborg Havn til at danne ramme om endnu en 
af  sommerens store begivenheder i Faaborg - nemlig besøget af  de 
smukke sejlskibe, der deltager i Fyn Rundt.

AF HENRIK POULSEN

49



Krydstogt i Faaborg 
MS DEUTSCHLAND    •    05 .  JULI  & 17 JULI  2018

 Shopping Faaborg, Faaborg Havn & Visit Faaborg

Inviterer til 2 dage med oplevelser og en masse gode tilbud 



Kl. 17.00 - Faaborg Fortællescene – “Vi starter med døden – så er den overstået”. Ester Rützou fortæller i Den gamle Gård
Kl. 11.00 - En sommerdag i middelalderen. Kong Valdemar Sejrs tro tjenere byder igen i år indenfor i middelalderens forunderlige 
og farverige verden i Den Gamle Gaard (D. 2-4. Juli)

Kl. 08.00 - Stort Krydstogtskib MS Deutschland anløber Faaborg Havn kl. 8-17. Byens  butikker inviterer på gode tilbud.
Kl. 11.00 - Kunstnermarked i gågaden.

Loppemarked på havnen i Faaborg.
Kl. 09.30 - Fodboldfest på Avernakø.
Kl. 11.30 - Shopping Faaborg præsenterer Bakkesangerinden Anette Oxenbøll på Torvet i  Faaborg.

Kl. 17.00 - Faaborg Fortællescene – “Dejlige sorte penge”. Ester Rützou fortæller i Den  gamle Gård, Holkegade 1.

Kl. 10.00 - Veterantræf-festdag.
Kl. 10.00 - Kunstnermarked i gågaden. Kunsthåndværk, keramik og malerier fra forskellige kunstnere vil blive udstillet og solgt.

Kl. 17.00 - Faaborg Fortællescene – “Den store kærlighed”. Ester Rützou fortæller i Den  gamle Gård, Holkegade 1.

Kl. 08.00 - Stort krydstogtskib MS Deutschland anløber Faaborg Havn kl. 8-17. Byens butikker inviterer på gode tilbud.

Kl. 10.00 - Open by Night med KÆMPE festfyrværkeri & musik i byen.
Kl. 14.00 - Kunstnermarked i gågaden. Kunsthåndværk, keramik og malerier fra forskellige  kunstnere vil blive udstillet og solgt.

Kl. 11.00 - Wildwood Jack på Torvet i Faaborg. Et dejligt gensyn med den engelske duo  med skotsk, irsk og engelsk repertoire.

Kl. 17.00 - Faaborg Fortællescene – “Da kvinderne tog kjolen på”. Ester Rützou fortæller i  Den gamle Gård, Holkegade 1.

Kl. 14.00 - Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe kommer til Faaborg
Kl. 16.00- Faldsled byfest (26.-28. juli)

Kl. 11.00 - Elsborg & Maribo på Torvet i Faaborg - Charmerende og musikalsk sydfynsk  duo, med et bredt repertoire.
Kl. 20.00 - André Rieu hylder kærligheden i Helios. Valsekongen André Rieus Maastrichts koncerter 2018 vil blive sendt via satellit.

Kl. 16.00 - André Rieu hylder kærligheden i Helios. Valsekongen André Rieus Maastrichts koncerter 2018 vil blive sendt via satellit.

Vil du gerne have dit arrangement nævnt her, kan du selv indtaste det på vores hjemmeside www. detrigtigefaaborg.dk under 
“Det sker” inden deadline den 15. i måneden før.
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DATO

20% Rabat
på drikkelsen 

Medbring denne kupon og få  
20% på drikkelsen, ved køb fra 

vores aften-kort.

Café Dalkilden 
Dalkildegaards Allé 1A

 5600 Faaborg
 

Gælder kun juli 2018

Café Dalkilden



RealMæglerne Sofie Find giver dig en personlig bolighandel.

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

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

RealMæglerne  
Sofie Find

Kanalvej 11, 5600 Faaborg
5600@mailreal.dk

Tlf.: 61 71 42 33

I denne måned har  
vi fokus på...

FLEX- OG 
SOMMERHUS

Side 2

NYHEDER
Side 1

Hus til under 
900.000,-

 Side 3









Åbent alle dage 8-20

Slagteren og 
Delikatessen
har KÆMPE  
udvalg af
hjemmelavede  
varer

Hjemmelavet

ALTID KOLD ROSÉ

OG HVIDVIN PÅ KØL

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
WE´RE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

WIR FREUEN UNS SEHR AUF IHREN BESUCH

SuperBrugsen Faaborg
BYENS STØRSTE UDVALG
AF VIN SPIRITUS OG SPECIAL ØL

SKAL AFLEVERES VED KASSEN -  

KUN 1 PR HUSSTAND

GÆLDER I PERIODEN FRA 1. JULI  

TIL OG MED 31. JULI 2018

GRATIS 
FREE 
 
2 stk. Hjemmelavede pølser (dk) 
2 x Homemade sausages (eng) 
2 selbstgemachte Würste (de) 

2 stk. Nakkekoteletter af Svendborg Gourmet Gris (dk) 
2 x Porkchops (eng) 
2 Nackenkoteletts (de)

Klip ud 
Bring this voucher 
Ausschneiden 

KÆMPE UDVALG AF 
 SPECIALØL


