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DET GAMLE  
FAABORG!
Den 30. juni 1999 sejlede Faaborg-Gelting Linien sin sidste tur 
på Østersøen, da den toldfrie epoke sluttede. Her finder du en 
stribe billeder fra den sidste afgang, som byhistorisk arkiv har 
modtaget.

Nyd dem, selv om de ikke heeelt er sort/hvide.

Det er de gamle postkort på modsatte side til gengæld.
Glansbilleder fra Faaborgs fortid sendt vidt omkring.

Faaborg-Gelting, sidste tur, 30. juni 1999, ukendt fotograf

Faaborg-Gelting, sidste tur, 30. juni 1999, ukendt fotograf
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Postkort fra Faaborg, ukendt fotograf

Postkort fra Faaborg, ukendt fotograf

Postkort fra Faaborg, ukendt fotograf Postkort fra Faaborg, 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 ved ikke, om det ramte dig, men mig gjorde det.
Da jeg forleden fik billederne fra Faaborg-Gelting færgens sidste sejlads på min 
skærm, gjorde det faktisk lidt ondt at se dem. Der røg et par dråber nostalgi i kaf-
fekoppen. For pokker, hvor jeg savner den færge.

Eller, jeg savner rettere alle de ture med familie, venner og bekendte, som 
Faaborg-Gelting var rammen om. Teenage-branderter, snolderture og på-vej-på-
ferie ture. Den rød-hvide kæmpe kunne det hele. Som de fleste her på egnen 
ved, så stoppede det hele brat i 1999, og politikeren Marianne Jelved fik skylden. 
Hun var også med på sidste overfart og blev smidt overbord - i skikkelse af en vel-
lignende papfigur.

Heldigvis rummer dette magasin mere end min færge-nostalgi, og du kan glæde 
dig til at møde manden med det, der muligvis er landets mest omfangsrige stil-
lingsbeskrivelse, læse hvad det kræver at blive fuglekonge i Svanninge, møde 
kunstneren Ulrik Møller og blive klogere på kitesurfing.

Netop historien om kitesurferne krævede en helt særlig 
indsats af vores skattede fotograf, Ungstrup.

God læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Gode minder, der bider fra sig

nr. 14 juni 2018

 

INDHOLD
2 FAABORG I SORT OG HVID

10 DRAGEN ER LØS OVER SVELMØ

18 FUGLESKYDNING I SVANNINGE

24 INTERNATIONAL KUNSTNER

34 NØRDER I DYRE DRAGTER

40	 AVERNAKØS	ALT-MULIG-MAND

2

10
34

NR. 14 - JUNI 2018  
DET RIGTIGE FAABORG 
 
UDGIVES AF  
Det Rigtige Faaborg ApS 
Oplag: 7.000 stk.
 

ANSVARSHAVENDE  
REDAKTØR 
Henrik Poulsen 
 
JOURNALISTER 
Henrik Poulsen
Pernille Pedersen

FOTOGRAFER 
Jørn Ungstrup 
Henrik Poulsen 
 
GRAFIK, LAYOUT & 
DISTRUBUTION 
R4 ApS 

TRYK  
PR Offset ApS 
 
SALG 
Malene Kniep 
Henrik Poulsen

KONTAKT 
 
Det Rigtige Faaborg ApS 
Havnegade 19 
5600 Faaborg 
 
info@detrigtigefaaborg.dk 
Tlf.: 93 96 80 10

Sarah Kroman, RadioværtHenrik Poulsen 
Adm. Dir. / Partner

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Jørn Ungstrup, Fotograf

Pernille Pedersen, Journalist

Janne Schwartz, Kontor

Ole Billum, PartnerMads Holdgaard, Partner

5



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



Kirsten er ny i Jyske Bank
– hun glæder sig til at hilse på dig

Kirsten Jacobsen • Bankrådgiver • Tlf. 89 89 94 83

Kanalvej 1
Faaborg

Tlf. 89 89 95 00

Kirsten Jacobsen er netop startet som
bankrådgiver i Jyske Bank, Faaborg.

Kirsten har flere års erfaring med at rådgive
privatkunder – og glæder sig til at hilse på
alle kunderne i Jyske Bank. 



Vi fører mærker som 
Kildemoes, Cannondale, Scott, Batavus

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

SPAR 
3.000-4.000 kr. 
på din nye el-cykel 
fra Batavus eller 

Kildemoes. 

Kom ind i butikken og se det store
udvalg i cykler og el-cykler. 
VI HAR ALTID 250 CYKLER PÅ LAGER 

Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

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

TANDLÆGEHUSET FAABORG

BUTIK - GALLERI
Arbejdende værksted

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

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

Tlf. 20 76 73 75
www.lundelyglas.dk 

Åbningstider Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30 - 16.30
Øvrige dage åbent når flagene er ude, samt efter aftale.



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

Lej anlægget  
til sommerens 
fester hos Dan 
og Nicolai
Så er du sikker på 
god lyd, tung bas  
og blinkende  
lamper.

Masser af tilslutnings-
muligheder og på 
hjul lige til at rulle 
hjem til festen.

LYD OG LYS 

TIL DIN FEST
VI GI’R DIG



I midten af de mange våddragtsklædte surfere og omgivet 
af kæmpemæssige kulørte drager, står Anders Borg. Han 
er surfinstruktør og er sammen med Lasse Nakskov inde-
haver af Fyns Surfskole. Hver onsdag mødes de klokken 
17 med deltagerne på surfskolens rutinerede hold.
Anders Borg har drevet Fyns Surfskole i 10 år, og hans 
erfaring er, at det er en sport for alle.

- Alle kan lære det. Både kvinder og mænd. Unge og 
gamle. Det handler mere om føling end om kræfter. Vores 
yngste deltager i dag er 15 år, og den ældste er 57 år. Af-
hængigt af, hvor hurtigt man fanger teknikken, så kan man 
være i luften allerede efter et par gange, og man når vir-
kelig langt på en sæson. Jeg glæder mig ved at se, når folk 
kommer i gang med sporten, og selvom det er en indivi-
duel sport, så er vi meget sociale. Den er ofte 22, inden vi 
kommer hjem, fortæller Anders Borg med blikket fæstnet 
mod vandet, hvor de første surfere får fart på boardet.
I området mellem Nakkebølle og Svelmø er vanddybden 

meget lav. Faktisk kan man gå hele vejen til Svelmø uden 
at få vand længere op end til hoften. Det lave vand er én 
af grundene til, at det er et godt sted at kitesurfe.

- Men selvom vi kan bunde overalt, så har vi sikkerheds-
udstyret i orden. Vi bærer hjelm og redningsveste, og så 
har vi altid telefoner med, fortæller Anders Borg.
Oscar Lejre Dyreborg er med sine 15 år dagens yngste 
surfer. Han surfer på onsdagsholdet sammen med sin far, 
Jesper Dyreborg.

- Min far lokkede mig med sidste år. Jeg ville gerne med 
på kurset igen i år for at lære flere teknikker. Jeg kan nu 
komme omkring 7-8 meter op i luften, når jeg hopper, 
fortæller Oscar forpustet, mens dragen bliver pumpet op.
Jesper må indrømme, at Oscar for længe siden har over-
halet ham med hensyn til surf skills, og han glæder sig 
over, at datteren Ida på 13 år lige er startet på Anders’ 
begynderkursus.

Dragen  
er løs over  

Svelmø 
For bunden af  Østergyden er parkeringspladsen proppet. Med 20 grader og en frisk øst-
lig vind er vejrforholdene optimale for kitesurfing. Surfere er valfartet til fra både lokal-
området og resten af  landet, og de sveder forventningsfyldte i deres våddragter, mens de 
pumper luft i de store drager.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Poul Ketelsen

Lasse Nakskov, surfinstruktør og 
medindehaver af Fyns Surfskole

Drager på land

Anders Borg, surfinstruktør og indehaver af Fyns Surfskole
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Lasse Nakskov startede som medejer af Fyns Surfskole i 
2016. Han har taget orlov fra sit job som kok på en olie-
platform og bruger sæsonen på at lære fra sig.

- Jeg synes, det er sjovt at se folks udvikling og være med 
til at præge dem og lære dem forskellige tricks. Jeg kan 
godt lide at arbejde med mennesker, og det er min drøm 
at kunne leve af at drive en surfskole.
Lasse Nakskov bruger sine kokkefærdigheder, når surferne 
kommer ind fra vandet, og det sociale aspekt af surfkultu-
ren tager over.

- Afhængigt af vejret, laver vi forskellige retter. Når det er 
koldt, så serverer jeg fx gullashsuppe, og når det er varmt, 
tænder vi op i grillen. Sporten har givet os gode venska-
ber, og der er også nogle, der tager på ferier sammen, 

fortæller Lasse.

De store drager fanger vinden, boardet pløjer gennem 
vandet, og snart er der fart nok på, til at de mest ruti-
nerede surfere hvivler rundt langt oppe i luften. Imens 
plasker nogle af de mindre børn rundt mere kystnært på 
små bodyboards.

- Vil du hjælpe med at lande mig?

Det er Poul Ketelsen, der beder om hjælp til at få dragen 
lagt mod jorden. Poul er rutineret i vandsport og er både 
windsurfer, kajakroer og kitesurfer, og så er han med sine 
57 år dagens alderspræsident.

Jesper Dyreborg

Anders Borg instruerer en af kursisterne Fra Odense deltog også enkelte piger



Oscar Lejre Dyreborg i aktion på vandet
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- Jeg startede med kite for 2-3 år siden. Begge mine 
drenge kitesurfer, og så var det en måde at kunne være 
sammen med dem på. Men det tager tid, når far skal 
med, så derfor meldte jeg mig til kurset for at blive bedre. 
Det er meget afstressende at tage på vandet, fx efter 
arbejde. Alle er lige, når vi er på vandet, og jeg tænker 
ikke så meget på alder – vi hjælper bare hinanden. Det 
syn her, siger Poul og slår ud med armene mod vandet, så 
bliver Sydfyn ikke bedre.

Fra toppen af Pouls hjelm dingler en vandtæt pose. I po-
sen er der en walkie talkie, så instruktørerne kan komme 
med gode råd undervejs i træningen. Det er en ren Storm 
P-løsning, mener Poul.

Cirka 150 meter ude i vandet står Anders Borg. Med vand 

til midt på låret. Han spejder konstant rundt for at sikre 
sig, at alle er ok. Enkelte af de mest rutinerede har valgt 
at tage turen rundt om Svelmø. Men selvom der er stor 
niveauforskel på surferne, så er det sammenholdet, der er 
i fokus.

- Vi er meget lidt konkurrencemindet. Alle er ens herude, 
uanset hvilket niveau og hvilken baggrund man har. Vores 
mål er at have det sjovt og være sammen i naturen, for-
tæller Anders.

Til august vil Fyns Surfskole være repræsenteret til Out-
door Sydfyn, hvor alle er velkomne til at kigge forbi og 
høre mere om de tre discipliner, som surfskolen tilbyder: 
windsurfing, stand up paddle og kitesurfing.

Anders Borg instruerer en af kursisterne





Opel Karl
Det er billigere end bussen!
Rute*   Tid i bus*     Enkeltbillet*         Tid i bil*      Pris pr. dag**

Faaborg - Odense  1 time 1 min.  60 kr.   42 min.          33 kr.
Faaborg - Svendborg 55 min.  52 kr.   33 min.            33 kr.
Faaborg - Assens  1 time 45 min. 60 kr.   40 min.          33 kr.
Faaborg - Nyborg  1 time 41 min. 80 kr.   46 min.          33 kr.
Faaborg - Middelfart 1 time 55 min. 100 kr.   61 min.          33 kr.

Opel Karl
33 kr.

Pr. dag

*Prisen er beregnet ved brug af Rejseplanen.dk - Med start fra Faaborg Rutebilstation og frem til Rutebilstationen i de nævnte byer. Prisen er taget som enkeltbillet med hurtigste rejsetid tirsdag d. 16/5-18 med afgang 
fra Faaborg ca. kl. 8.35. Transport tid i bil er lavet ved brug af beregner fra Google Maps hurtigste rute. **Udbetaling: 19.717,- Løbetid: 96 mdr. Kontantpris kr. 98.584,- inkl. levering. Debitor rente 0,99%. ÅOP: 4,81. 
Samlet kreditbeløb: 78.867,-. Samlet kreditomkostninger: 16.119,-. Samlet beløb, der skal betales tilbage: 98.584,-. Kaskoforsikring og betaling via NETS er påkrævet. Ydelse pr. mdr.: 999 kr. i 96 mdr. (999 kr.*96 mdr. 

kr./8 år*365 dage) 1 år = 365 dage. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for udsolgt, kampagne stop og tastefejl. Bilen kan være vist med ekstraudstyr - Der tages forbehold for trykfejl.

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

Faaborg Bil-Center ApS

For 33 kr. pr. dag får du:
 ⎷ 75 HK
 ⎷ Multirat
 ⎷ Fartpilot
 ⎷ City mode
 ⎷ Bluetooth
 ⎷ Aircondition
 ⎷ ISOFIX-beslag
 ⎷ Fartbegrænser
 ⎷ 0,99% i fast rente
 ⎷ God kabineplads
 ⎷ 15” strukturfælge
 ⎷ Start/stop funktion
 ⎷ El betjent sideruder
 ⎷ Fjernbetjent centrallås
 ⎷ Højdejusterbar førersæde
 ⎷ Mulighed for permanent lys
 ⎷ TEST vinder i bilmagasinet!**

Kører når 
det passer 

dig
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Villa 16 HST

B&S Intek 8,8kw, hydrostat 
95cm klipper m/elektrisk højdejustering. 

Vejl. udsalg kr. 30.995,-  
 Netop nu kr. 22.995,- 
_______________________________________________________________ 

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

 

 vucfyn.dk/faaborg

TILMELD DIG NU 
- og start i august 2018!

HF & VUC FYN Faaborg tilbyder:
•	Film- medie HF
•	HF enkeltfag/HF på 2 år
•	HF-fagpakke (1 år)
•	9.-10. klasse (avu) 
•	Kurser for ordblinde
•	Kurser for to-sprogede

INFORing til 62 65 66 33

TAK
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN,  
GAVERNE OG DONATIONERNE 
VED MIN 50 ÅRS FØDSELSDAG



18

Der venter fire dage med fest, familieaktiviteter og natur-
ligvis fugleskydning.

For god ordens skyld må vi hellere allerede her nævne, at 
INGEN levende fugle står til at miste hverken liv, fjer eller 
førlighed under skyderierne.

- Nej, ingen bliver slået ihjel her. Deltagerne skyder til 
måls efter en træfugl, og sådan har det altid været. Der 
skydes efter vinger, krop og hoved i en bestemt række-
følge, og via et sindrigt system så finder vi frem til en ny 
fuglekonge, forklarer Niels Erik Jensen, der er æresmed-
lem i hovedforeningen, tidligere formand og skyttekonge.

Det med det sindrige system er mildt sagt. Det handler 
nemlig ikke om at ramme bedst, at ramme sidst eller for 
den sags skyld overhovedet at ramme den omtalte træ-
fugl. Nogle af reglerne, med mere 65 år på bagen, lyder 
blandt andet:

Fuglekongen skal have affyret mindst et skud mod fuglen, 
skal være bosiddende i lokalområdet, skal være i et for-
hold, skal være til stede ved fugleskydningsfesten lørdag 
aften, må ikke tidligere have været fuglekonge, og sådan 
fortsætter regelsættet med et hav af restriktioner, der gør 
det svært at forstå, at det hvert år rent faktisk lykkes at 
finde en fuglekonge.

Der følger både privilegier og pligter med titlen som fug-
lekonge.

Sådan har det også været, siden de første skud blev løs-
net bag det tidligere bryggeri ved siden af Dagli’ Brugsen i 
Millinge i 1953.

Alle i den “royale” husstand får frit kontingent til alle 
aktiviteter i Faldsled/Svanninge S.G. & I. i et helt år, fugle-
kongen er fanebærer ved forskellige arrangementer, men 
skal også være med til at arrangere fugleskydningen i de 
kommende tre år. 

Så er der det med alle festlighederne.
Traditionen foreskriver, at fuglekongen skal følges hjem 
efter fugleskydningsfesten lørdag nat, og det er ikke 
ualmindeligt, at et følge på 40-50 gæster tager med til 
skyttekongens hjem for lige at få en bid brød og lidt til at 
skylle efter med. Til næste års fugleskydning så skal fug-
lekongen være vært ved morgenmad eller brunch for alle 
de tidligere fuglekonger, der efter sild og snaps går i optog 
til festpladsen med det lokale FDF-tamburkorps i spidsen.

Lyder det festligt?
Det er det bestemt også, bekræfter formand i Faldsled/
Svanninge S.G. & I., Flemming Lunde.

Fugleskydning
i Svanninge 

Der er ikke bare ét, men hele to imponerende jubilæer, der skal fejres, når årets Fugle-
skydning i Svanninge finder sted fra den 12.-16. juni.
Faldsled/Svanninge S.G. & I. har 120 års jubilæum, mens den traditionsrige fugle-
skydning kan fejre 65 års jubilæum.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP / PRIVAT
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- Traditionen er et samlingspunkt for hele lokalområdet. 
Programmet rummer jo også en masse andet end selve 
fugleskydningen og strækker sig over flere dage. Vi prøver 
at gøre det til en fest for store og små med flere familieak-
tiviteter som børnedyreskue, lasergame og som noget nyt 
børnefugleskydning. Vi synes, det er vigtigt, at områdets 
børn og unge lærer traditionen at kende, så nu finder de 
deres egen fuglekonge efter helt samme regler som de 
voksne, men de skyder bare ikke med salonriffel efter 
fuglen, men med bolde, fortæller Flemming Lunde.

Ud over den helt store fugleskydnings-lørdag, så byder 
programmet også på en fodboldturnering fredag aften. 
Indtil videre har 18-20 deltagende hold med i alt 200 spil-
lere meldt sig til at kæmpe på grønsværen, og også her er 
reglerne et kapitel for sig selv.

- Når der bliver scoret, så skal holdet, der har sendt bol-
den i nettet, trække en seddel med et ukendt budskab. 
Det kan være, at modstanderholdet skal have tre mål 
foræret, at der skal trækkes et par scoringer fra måltavlen 
eller noget helt tredje. Det eneste, der er sikkert, er, at 
ingen ved, hvordan kampen ender, før slutfløjtet har lydt. 
Vi har faktisk haft et hold, der vandt turneringen uden at 
score et eneste mål, griner medarrangør Martin Peder-
sen, der er en af de mange trofaste arbejdsheste, der 
hvert år kæmper med praktiske gøremål.

Troede du ikke, at det kunne blive mere skørt, så læg lige 
mærke til programpunktet “cowshitting”.
Her kan spillefugle vinde 2000 kr., hvis de kan gætte, hvor 
en ko lægger sin næste, ja, ko-kasse.

- Vi laver en indhegning med 156 nummererede felter af 
1x1 meter. Nu kan deltagerne så spille på, hvor koen ski-
der første gang. Det kan tage tid. Lang tid, alt efter hvad 
koen har spist. Den skal helst ikke have for mange majs, 
inden den slippes løs, så kan det sgu være svært at finde 
en vinder, hvis kokassen ligger spredt ud over flere felter, 
beretter Martin Pedersen.

Selv om det lyder som en meget lokal egnsfest, så er alle 
meget velkomne til at tilmelde sig de forskellige aktivite-
ter eller bare kigge forbi og snuse til stemningen, under-
streger Flemming Lunde.

- Ja, for søren. Vi håber da, at mange “udefra” har lyst til 
at deltage i banko, famileaftenen, fodboldturneringen og 
selvfølgelig fugleskydningsfesten. Kom og vær med, det er 
nogle rigtige gode dage, forsikrer formand Lunde.

60 års jubilæum 2013



    FUGLESKYDNING 
BANKOSPIL

DØRENE ÅBNER  
KL. 18.00

FLOTTE GEVINSTER

           ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
                   LØRDAG 16. JUNI KL. 18.45  I SVANNINGE HALLEN

Billetpris kr. 250,- til mad og musik
FORRET

Koldrøget laks, varm røget smørfisk,  dampet laks, salat, brød og dressing
HOVEDRET - BUFFET

Kalkuncuvette, skinke og oksetyksteg  
3 slags salat, 2 slags kartofler

DESSERT - BUFFET
Islagkage med frugt

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Der kan 
IKKE købes 

billet på 
selve dagen!

Egen 
service skal 
medbringes

!!!

Drinks 
sælges i baren 

hele aftenen

Husk:
Køb din nøgle 

til årets 
fuglebur

Kr. 20,-
pr. nøgle

Deadline 
for køb af 
billetter:
14.juni

	  

	  www.korinthentreprenor.dk	  

HOVEDSPONSORER

MURERMESTER
NICOLAS HEDEMANN

TLF: 24 62 09 27

62 61 88 00

FUGLESKYDNINGEN HAR I ÅR 65 ÅRS JUBILÆUM
FALDSLED/SVANNINGE S.G & I HAR I ÅR  
120 ÅRS JUBILÆUM 

MENU
Voksen kr. 40,-

Børn kr. 25,-
Til og med 12 år KÆLEDYR

tilmelding til

Marlene på tlf:

20701266

Salg af
Popcorn & slik 

på pladsen

Drikkelse SKAL købes på pladsen

Musikalsk 

underholdning 
i teltet

FUGLEKONGEOPTOG 
RUNDT 

I MILLINGE
Følget gør stop ved DagligBrugsen  

kl. 12.30 og fortsætter herefter  

til festpladsen.

KOM OG VÆR MED

TILMELDING TIL  FODBOLDTURNERING
Mette GregersenTlf. 2514 7546 eller mettelars@live.dk

Min 5 deltagere pr. holdDer spilles med alternative regler100 kr. pr. hold . betales på dagenINDEN turneringsstart

PRÆMIER TIL ÅRETS

SØMKONGE- & DRONNING 

SAMT COWSHITTING 

KONKURRENCE

COWSHITTINGKL. 13-16

TIRSDAG DEN 12. JUNI Kl. 19.00 - i Svanninge Hallen
 Stort bankospil med flotte gevinster: 
 Restaurant Klinten: Gavekort kr. 2.000  
 + 10 gavekort til isboden på Klinten
 Hotel Faaborg Fjord: Gavekort, frokost til 2 personer
 Det Hvidepakhus/Spisehuset: Gavekort kr. 400
 Bowl’n’fun: 6 gavekort for 4 personer - bowl og spisning  
 eller bowl, spisning og legeland.
 Dagli`Brugsen Millinge: 20 gavekort à kr. 100  
 + 2 store kolonialkurve
 Min Købmand Haastrup: 20 gavekort à kr. 100  
 + 2 store kolonialkurve 
 

TORSDAG DEN 14. JUNI 
Familieaften - Medbring det gode humør og praktisk tøj

    TILMELDING TIL SPISNING: MALENE, SKOLEN,  
    PÅ MOBIL 2070 1266 ELLER I DAGLI´BRUGSEN

Kl. 16-18 Børnedyreskue
Kl. 18.00  Grillen er klar - Kylling, pølser, frikadeller med tilbehør 
Kl. 19.00  Børnefugleskydning  
 (børn fra 2.-6. klasse kan deltage)

FREDAG DEN 15. JUNI
Kl. 17-22 Lasergame / Zone-røg damp  
 og diverse effekter
Kl. 19.00  Helstegt pattegris med tilbehør
Kl. 18.30  Fodboldturnering  
 (firma, familie, gadehold m.m.)
Kl. 20.30 Ugl & Fugl spiller i teltet
 Slutter kl. 24.00

LØRDAG DEN 16. JUNI
Kl. 10.30  Frokost for de ”tidligere” Fuglekonger
Kl. 11.30  Fuglekongeoptog fra Assensvej 254,  
 og rundt i Millinge og til festpladsen  
 – KOM OG VÆR MED
Kl. 12.30  Festpladsen og boderne åbner
Kl. 13.00  Fuglekonge Find Rasmussen afgiver første skud
Kl. 13.30  Find nålen i høstakken (børne konkurrence)
Kl. 14.00  Sømslagnings konkurrence for voksne
Kl. 15.00  Danseopvisning v/Bettina Q
Kl. 16.30  Pladsen og boderne lukker for i år
Kl. 18.45  Fugleskydningsfesten  
 i hallen starter

PROGRAM FOR AFTENFESTEN: 
Kl. 18.30 Dørene åbnes og fuglekonge Find Rasmussen tager imod.Kl. 18.45 Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas bobler og snack.  Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,   sømkonge- & dronning samt cowshitting.  Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård Dinnermusik: Hits `N Covers Kl. 22.00  Hits`n Covers spiller op til dans

Det er allerede nu muligt at købe billet - Kontakt Ulla Bahl på tlf. 2026 8622.

MEDIESPONSOR:

Fugleskydning 2018 - Det Rigtige Faaborg.indd   2-3 09/05/18   13.33



27

    FUGLESKYDNING 
BANKOSPIL

DØRENE ÅBNER  
KL. 18.00

FLOTTE GEVINSTER

           ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
                   LØRDAG 16. JUNI KL. 18.45  I SVANNINGE HALLEN

Billetpris kr. 250,- til mad og musik
FORRET

Koldrøget laks, varm røget smørfisk,  dampet laks, salat, brød og dressing
HOVEDRET - BUFFET

Kalkuncuvette, skinke og oksetyksteg  
3 slags salat, 2 slags kartofler

DESSERT - BUFFET
Islagkage med frugt

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Der kan 
IKKE købes 

billet på 
selve dagen!

Egen 
service skal 
medbringes

!!!

Drinks 
sælges i baren 

hele aftenen

Husk:
Køb din nøgle 

til årets 
fuglebur

Kr. 20,-
pr. nøgle

Deadline 
for køb af 
billetter:
14.juni

	  

	  www.korinthentreprenor.dk	  

HOVEDSPONSORER

MURERMESTER
NICOLAS HEDEMANN

TLF: 24 62 09 27

62 61 88 00

FUGLESKYDNINGEN HAR I ÅR 65 ÅRS JUBILÆUM
FALDSLED/SVANNINGE S.G & I HAR I ÅR  
120 ÅRS JUBILÆUM 

MENU
Voksen kr. 40,-

Børn kr. 25,-
Til og med 12 år KÆLEDYR

tilmelding til

Marlene på tlf:

20701266

Salg af
Popcorn & slik 

på pladsen

Drikkelse SKAL købes på pladsen

Musikalsk 

underholdning 
i teltet

FUGLEKONGEOPTOG 
RUNDT 

I MILLINGE
Følget gør stop ved DagligBrugsen  

kl. 12.30 og fortsætter herefter  

til festpladsen.

KOM OG VÆR MED

TILMELDING TIL  FODBOLDTURNERING
Mette GregersenTlf. 2514 7546 eller mettelars@live.dk

Min 5 deltagere pr. holdDer spilles med alternative regler100 kr. pr. hold . betales på dagenINDEN turneringsstart

PRÆMIER TIL ÅRETS

SØMKONGE- & DRONNING 

SAMT COWSHITTING 

KONKURRENCE

COWSHITTINGKL. 13-16

TIRSDAG DEN 12. JUNI Kl. 19.00 - i Svanninge Hallen
 Stort bankospil med flotte gevinster: 
 Restaurant Klinten: Gavekort kr. 2.000  
 + 10 gavekort til isboden på Klinten
 Hotel Faaborg Fjord: Gavekort, frokost til 2 personer
 Det Hvidepakhus/Spisehuset: Gavekort kr. 400
 Bowl’n’fun: 6 gavekort for 4 personer - bowl og spisning  
 eller bowl, spisning og legeland.
 Dagli`Brugsen Millinge: 20 gavekort à kr. 100  
 + 2 store kolonialkurve
 Min Købmand Haastrup: 20 gavekort à kr. 100  
 + 2 store kolonialkurve 
 

TORSDAG DEN 14. JUNI 
Familieaften - Medbring det gode humør og praktisk tøj

    TILMELDING TIL SPISNING: MALENE, SKOLEN,  
    PÅ MOBIL 2070 1266 ELLER I DAGLI´BRUGSEN

Kl. 16-18 Børnedyreskue
Kl. 18.00  Grillen er klar - Kylling, pølser, frikadeller med tilbehør 
Kl. 19.00  Børnefugleskydning  
 (børn fra 2.-6. klasse kan deltage)

FREDAG DEN 15. JUNI
Kl. 17-22 Lasergame / Zone-røg damp  
 og diverse effekter
Kl. 19.00  Helstegt pattegris med tilbehør
Kl. 18.30  Fodboldturnering  
 (firma, familie, gadehold m.m.)
Kl. 20.30 Ugl & Fugl spiller i teltet
 Slutter kl. 24.00

LØRDAG DEN 16. JUNI
Kl. 10.30  Frokost for de ”tidligere” Fuglekonger
Kl. 11.30  Fuglekongeoptog fra Assensvej 254,  
 og rundt i Millinge og til festpladsen  
 – KOM OG VÆR MED
Kl. 12.30  Festpladsen og boderne åbner
Kl. 13.00  Fuglekonge Find Rasmussen afgiver første skud
Kl. 13.30  Find nålen i høstakken (børne konkurrence)
Kl. 14.00  Sømslagnings konkurrence for voksne
Kl. 15.00  Danseopvisning v/Bettina Q
Kl. 16.30  Pladsen og boderne lukker for i år
Kl. 18.45  Fugleskydningsfesten  
 i hallen starter

PROGRAM FOR AFTENFESTEN: 
Kl. 18.30 Dørene åbnes og fuglekonge Find Rasmussen tager imod.Kl. 18.45 Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas bobler og snack.  Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,   sømkonge- & dronning samt cowshitting.  Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård Dinnermusik: Hits `N Covers Kl. 22.00  Hits`n Covers spiller op til dans

Det er allerede nu muligt at købe billet - Kontakt Ulla Bahl på tlf. 2026 8622.

MEDIESPONSOR:

Fugleskydning 2018 - Det Rigtige Faaborg.indd   2-3 09/05/18   13.33



Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine

B. Rosenbeck
Salgskoordinator

Pia
Balkemose
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Klintevej 22
5600 Faaborg
Ejd. sælges via tilbudsgivning.
Frist for at afgive bud er den
15.06.18 kl. 12.00. Sælger forbe-
holder sig ret til frit at vælge
iblandt de indkomne bud - eller
evt. forkaste dem alle. Budmateri-
ale udleveres hos EDC Faaborg.

G

Pris 3.000.000
Udb. 150.000
Ejerudg. 4.317
Brt./Nt. 13.408/11.218
Grund 970 m2
Bolig/kld. 131/32 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1928/1945
Sag 56003158
Kontakt 62614800

NYHED

Valmuemarken 25
5600 Faaborg
Flot og eksklusiv arkitekttegnet
villa med fuld fokus på udnyttelse
af den smukke udsigt og af at luk-
ke lyset ind i boligen. Ejendom-
men fremstår i ægte "Bo Bedre"
stil og er opført i gode materialer.

 C

Pris 2.995.000
Udb. 150.000
Ejerudg. 1.905
Brt./Nt. 13.453/11.257
Grund 795 m2
Bolig 134 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2003
Sag 56003200
Kontakt 62614800

NYHED

Sybillesvej 102 - 5600 Faaborg
Korinth
Efter ca. 40 år med samme ejer udbydes denne fine og regulære villa nu
til salg. Ejendommen er i original stand, men sælger har passet godt på
den. Så her får du en velindrettet bolig, du nemt sætter dit eget præg
på.

E

Pris 750.000
Udbetaling 40.000
Ejerudgifter 1.617
Brutto/netto 3.396/2.839
Sag 56003237

Grund 1.005 m2
Bolig 135 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1980
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Ærøvej 4 - 5600 Faaborg
Horne Sommerland
Her får du et sommerhus opført i gode og kvalitetsbevidste materialer og
blot 200 m. til vandet. Med bl.a. tag fra 2010, 200 mm. isolering overalt
og træbeklædning af Douglastræ, får du et yderst anvendeligt sommer-
hus hele året.

Pris 1.395.000
Udbetaling 70.000
Ejerudgifter 1.849
Brutto/netto 6.349/5.280
Sag 56003244

Grund 893 m2
Bolig 55 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1968/1984
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Margrethevang 84 - 5600 Faaborg

Velholdt og veludnyttet villa med 5 værelser beliggende i attraktivt villa-
kvarter med stisystem der fører til skolen. Boligen fremstår i rigtig god og
vedligeholdt stand. Der er desuden carport og godt udhus med værk-
sted.

 C

Pris 1.495.000
Udbetaling 75.000
Ejerudgifter 1.746
Brutto/netto 6.722/5.622
Sag 56003248

Grund 974 m2
Bolig 143 m2
Rum/vær. 6/5
Opført/omb. 1987/1995
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Assensvej 77 - 5600 Faaborg

Dette velholdte byhus har det hele: central beliggenhed, lyse rum, dejlig
have m. solgård og overdækket terrasse, garage og værksted. Huset er
efterisoleret i 2011 og opvarmes med nyere pillefyr. Her flytter man nemt
ind.

E

Pris 950.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgifter 1.398
Brutto/netto 4.287/3.585
Sag 56003256

Grund 432 m2
Bolig/kld. 90/7 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1882
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



16. JUNI KL. 10 
Torvet i Faaborg

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle der kan kravle, gå, rulle eller løbe, kan være med.  Det handler 
ikke om at være hurtigst – det handler om at få en hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte et godt 

formål - hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelingerne i hele landet. Ruten er på cirka 2.5 km

Meld dig til senest den 9. juni for kun 60 kr. pr. deltager  
Alle får røde klovnenæser, medaljer, diplom, vand, en bolle, frugt og en overraskelse.

Der vil også være underholdning for store og små i målområdet på Torvet.

Tilmelding på: www.klovneløb.dk
Klovneløbet afholdes med støtte fra

Intersport, Rema 1000, Super Brugsen Faaborg,
Vesterports bageri, Føtex Faaborg, Shopping Faaborg og JHL Rengøring

PRÆSENTERER

 Gratis hoppeborg 
på Torvet til alle 

deltagere



Vi drejer til venstre op ad den lille grusvej. Udefra afslører 
huset, trods sin anseelige størrelse, ikke meget mere end 
almindelighed. Så snart vi stiger ud af bilen, bliver vi mødt 
af et internationalt anerkendt kunsttalent. Klædt i sort 
fra top til tæer, kun af brudt af spraglede sokker. Et mørkt 
halstørklæde er viklet om halsen og på næseryggen er der 
placeret elegante briller med tyndt stålstel. 
Ulrik Møller har som så ofte før taget turen fra hjemmet i 
Berlin for at besøge sin far på Svendborgvej i Vester Aaby. 
Her er der udsigt over marker og øhavet, og her tilbragte 
Ulrik Møller det meste af sin barndom.

- Jeg var temmelig god til at tegne, da jeg gik i skole. Men 
det var mere oplagt, at jeg uddannede mig til maskininge-
niør, ligesom min far, og jeg stod i lære i fire år på Damas. 
Efter et senere ophold på Holbæk Kunsthøjskole gav det 
god mening for mig at kommunikere gennem billeder.
Mens kaffen løber igennem, viser Ulrik nogle af sine foto-
gravurebilleder (kobbertryk), som han breder ud på spise-
bordet i stuen. Motiverne er som oftest natur – havstyk-
ker, kalder han dem – med masser af vand og også en af 
de færger, der nærmest er blevet et ikon i hans malerier.

- Billederne er trykt af bare to farver, og de bliver ret 
filigrane og alligevel opløste. Pointen er, at man kan se alt, 
og alligevel er det kornet og ulnet. Det er monstersvært at 
lave, især overgangene. Men jeg kan godt lide det kor-
nede, det giver en stoflighed og en atmosfære, så billedet 

ikke bliver helt fladt som et almindeligt fotografi.
Tilbage i køkkenet fortæller Ulrik Møller om teknikken i 
sine karakteristiske oliemalerier.

- Jeg maler vådt i vådt, og det er en svært disciplin. Det 
giver nogle bløde overgange. Men man skal altså kunne 
det, og det kræver, at man øver sig længe, og det gør jeg. 
Jeg synes, jeg har rigeligt at gøre med at blive en nogen-
lunde anstændig maler.

Den beskedne kunstners oliemalerier kan bl.a. genkendes 
på landsskabsmotiverne, men også på deres absolutte 
fravær af mennesker.

- Der er faktisk mennesker tilstede i mine malerier. Det 
er beskueren, der ligesom står på indgangen til kunstens 
univers, det er dét, der er pointen. Det er et andet teater, 
hvor andres identitet ikke fylder. Det er et øjebliks til-
stand, atmosfærer.

Motiverne er ofte fra lokalområdet. Når Ulrik er hjemme 
i Vester Aaby, tager han gerne mange billeder af landska-
bet, som han så overfører til lærred i Berlin. Selvom det 
er natur, der danner motiver, så er det naturtro ikke det 
vigtigste for Ulrik Møller.

- I det omfang det skal til, så fjerner jeg forstyrrelser fra 
motiver, så billedet artikulerer klart. 

International 
kunstner i Berlin   

 

Faaborg-egnen har opfostret mange dygtige kunstnere, men det er de færreste, der 
har sikret sig en international karriere. Det har Ulrik Møller formået. Selvom han 
til dagligt maler i sit atelier i Berlin, henter han fortsat inspiration til sine motiver i 
barndomsbyen Vester Aaby.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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”Brugsen I Vester Aaby”, 2013. 
60x70cm. Olie på Lærred. Privat-
eje. (Foto: Lars Skaaning) 

”Færge (Faaborg-Søby)”. 2011. 120x150cm. 
Olie på Lærred. Privateje. (Foto: Anders Sune 
Berg) 

Ulrik Møller 
Foto Jan Windszus

ULRIK MØLLER
Født 1967

Udstilling Faaborg Kunstmuseum 2013
Udstilling på Brandts i Odense 2017

Jeg rydder op i billedet, så det bliver tilpasset kompositio-
nen og det gyldne snit. Jeg synes, det er fascinerende at 
skabe tæthed og dybde, og mine malerier er derfor både 
manipuleret og beskåret. 

Kan det mon blive ved med at være spændende at male 
de samme motiver?

- Ja, for mig giver det mening med nye vinkler på det sam-
me. Jeg forsøger hver gang at komme et nyt sted hen. Jeg 
har et artikulationsbehov. Måske skal en ny farvekombina-
tion afprøves. Det første år prøvede jeg at male abstrakt, 
men det gik slet, slet ikke! Landskabsmalerier er som en 
slags sprog for mig, jeg er fortrolig med det, og det er en 
del af mit vokabularium. Landskaberne bærer historien og 
erindringerne og essensen af de mennesker, der har boet 
der. I det små kan man på den måde skildre det store.

Ulrik Møller er begejstret for barndommens landsby, men 
har alligevel valgt at bosætte sig i en metropol. Og så han 
valgt, at ikke at lade sig diktere af andre.

- Berlin er mere internationalt, og der er flere scener at 
vise sin kunst på. Men der bliver mindre og mindre brug 
for gallerister, man kan nemlig klare meget af kommuni-
kationen fra sin egen computer.  Jeg har valgt at være min 
egen chef, da jeg ikke har lyst til at afgive min suveræni-
tet. Så er der et andet samarbejde med galleristerne. Jeg 

forbliver chefen. Jeg kommer fra et selvstændigt ingeni-
ørhjem og kan tænke ’butik’. Kontorarbejde skræmmer 
mig ikke, og det har fungeret godt, at jeg har taget sagen i 
egen hånd. Selvom der er meget arbejde.

Så ofte, som det lader sig gøre, besøger Ulrik Møller 
hjemmet og sin far i Vester Aaby. Det betyder meget 
for Ulrik, at byen ikke går i udkantsforfald, så da byens 
vartegn, fuglen på skulpturhjørnet, skulle hæves op og 
forsynes med belysning, valgte Ulrik at donere et beløb til 
byforskønnelsen.

- Her er så mange brave folk, som gør meget for stedet. 
Det værdsætter jeg, selvom det er på distance. Jeg holder 
utroligt meget af vester Aaby.

For tiden arbejder Ulrik Møller på et nyt filmprojekt, 
som han i maj lavede de første optagelser til i Alperne og 
Norditalien. Herudover maler han billeder til en ny stor 
udstilling i 2019.
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Faste dagstilbud til knivskarpe priser!

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

Friskhakket  
skinkesmåkød
af dansk velfærdsgris. Max 5-7% fedt

SPAR KR. 25,00

Ta’ 1 kg . . . . . . . kr. 5000

Dagens 
gryderet
Let og lækkert til en travl hverdag

SPAR KR. 34,50

Pr. ½ kg . . . . . . . kr. 4000

Friskhakket  
oksesmåkød
af dansk kødkvæg. Max 5-7% fedt

SPAR KR. 30,00

Ta’ 1 kg . . . . . . . kr. 6000

Stor  
leverpostej 
Perfekt til frokostbordet eller madpakken

SPAR KR. 10,00

Pr. stk. . . . . . . . . kr. 2500

Frisklavet  
medister
Hjemmelavet naturligvis.

SPAR KR. 40,00

Ta’ 1 kg . . . . . . . kr. 5000

Friskstegt
ribbensteg
med sprød svær

SPAR KR. 10,00

Ta’ 4 skiver . . . . kr. 3000

MANDAG

TORSDAG

TIRSDAG

FREDAG

ONSDAG

LØRDAG



SPAR
10.000 kr.SPAR
10.000 kr.

SPAR72.000 kr.

SPAR72.000 kr.

Smedemestervej  2         Tel. 62 61 95 88 
FAABORG

Tony WahlKaj Josefsen

* Besparelsen på 72.000 kr. er i forhold til en tilsvarende Avensis Touring Sports 1,8 T2 Premium. Prisen er inklusive leveringsomkostninger. Halvårlig grøn 
ejerafgift 1.260 kr. Brændstoff orbrug ved bl. kørsel 15,4 km/l. Co2-udslip 149 g/km. Energimærke B. Gælder kun så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.

* Auris 1.2T Selected NU 236.970 kr. Prisen er inklusive leveringsomkostninger: Halvårlig grøn ejerafgift: 640 kr. Brændstoff orbrug ved bl. kørsel: 18,9 
km/l. Co2-udslip: 122 g/km. Energimærke: A. Gælder kun så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.

AVENSIS T2 LIMITED
BEGRÆNSET ANTAL. GÆLDER KUN SÅ LÆNGE LAGER HAVES
NU KUN 283.970 KR. - SPAR 72.000 KR.*

AURIS T2 SELECTED
BEGRÆNSET ANTAL. GÆLDER KUN SÅ LÆNGE LAGER HAVES
NU 236.970 KR. - SPAR 10.000 KR.*

KOM IND TIL KAJ & TONY I FAABORG & FÅ EN GOD BYTTEPRIS

BEGRÆNSET ANTAL. GÆLDER KUN SÅ LÆNGE LAGER HAVES

VI MANGLER BRUGTE BILER

Med Avensis T2 Limited får du ekstra meget udstyr for pengene. Blandt andet 
LED for og baglygter, fartpilot og en sikkerhed i top med Toyota Safety Sense. 

Den dynamiske og rummelige Auris 1.2T Selected kommer med vores populære og 
økonomiske turbo-benzinmotor. Lige nu kan den fås i et begrænset antal 10.000 kr. billigere. 
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Runden var dog ikke så lang, da han spadserede direkte 
til hul 11, hvor præst Lene Matthies ventede med Flem-
mings kommede hustru, Merete Miller.

De to havde nemlig besluttet sig for at blive viet på ba-
nerne i Svanninge Bakker med en af områdets smukkeste 
udsigter som altertavle.

- Vi har begge været gift tidligere ved et kirkebryllup, så 
det skulle være anderledes denne gang. Vi var enige om, 
at rådhuset var for kedeligt, så vi talte om haven eller 
stranden, indtil jeg kom til at tænke på den udsigt, der er 
fra golfbanen, fortæller Flemming Miller.

Han er ivrig golfspiller, har gået de 18 huller et utal af 
gange de sidste 12 år og hver gang nydt den unikke udsigt 
fra tee-stedet på hul 11.

Merete Dreyer, der blev til fru Miller lørdag eftermiddag, 

er ikke selv golfspiller, men var ikke svær at overtale til at 
lade vielsen foregå på gemalens “legeplads” i bakkerne.

- Nej, det var ikke svært. Vi var enige om, at det skulle 
være utraditionelt, og da jeg så udsigten, vidste jeg, at det 
ikke kunne gøres bedre. Jeg har boet i Faaborg i mange år, 
og det her er altså et af de smukkeste steder i området, 
siger Merete Miller.

Det var den lokale præst Lene Matthies, der forestod viel-
sen, og hun var ifølge bruden også så bjergtaget af udsigt 
og omgivelser, at hun straks sagde ja til at smede de to 
sammen på bakketoppen ved hul 11.

Merete og Flemming Miller har været sammen i 2,5 halvt 
år, men har kendt hinanden i 25 år, da de i mange år var 
naboer i Katterød. Da de begge var blevet single, begynd-
te de at se hinanden, og det tidligere naboskab udviklede 
sig til kærlighed.

Merethe og 
Flemming fik 
hinanden på 

hul 11
 

Den første lørdag i maj gik den lokale golfspiller Flemming Miller sin mest  
givende runde på de smukke baner i Faaborg Golklub.

AF HENRIK POULSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØKirkeNyt

TORSDAG DEN 7. JUNI KL. 13.00 FRA KATTERØD 
SOGNEUDFLUGT I DIERNÆS
Årets sogneudflugt i Diernæs går til Hørvævsmuseet 
Krengerup, Frøbjerg Baunehøj og afsluttende med middag i 
Katterød Forsamlingshus. 
Se Kirkenyt for maj eller www.diernaes-kirke.dk

SØNDAG DEN 3. JUNI

SOGNEUDFLUGT MED 
AVERNAKØ KIRKE
Turen går i år bl.a. til Viby Kirke og Ladbyskibs museet ved 
Kerteminde. Flere detaljer kan ses på opsatte opslag eller 
ved henvendelse til Avernakø menighedsråd.

LØRDAG DEN 16. JUNI 
KL. 16.00 I FAABORG KIRKE

KONCERT MED SCT. OLAI  
VOKALENSEMBLE FRA HELSINGØR
Koret er på sommerturné i det fynske, og kommer denne 
lørdag eftermiddag til Faaborg kirke.

”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.
Se mere på Faaborg kirkes hjemmeside.

TORSDAG DEN 14. JUNI KL. 12.30 
SOMMERUDFLUGT MED 
FAABORG KIRKE
Turen går til Odense, hvor vi skal besøge billedhugger Jens 
Galschiøts værksted og museum. Derefter kører vi til Restau-
rant Carlslund i Fruens Bøge, hvor der vil blive serveret kaffe og 
lagkage.
Der er afgang fra Faaborg Kirke kl. 12.30 og det forventes, at vi 
er tilbage i Faaborg mellem kl. 17.00 og 18.00
Prisen for at deltage er 100 kr. Tilmelding kan ske til Kirkekonto-
ret tlf. 6261 0318

SOMMERUDFLUGT MED 
FAABORG KIRKE
TORSDAG DEN 14. JUNI KL. 12.30 
BESØG HOS JENS GALSCHIØT

Sognepræst Henrik Nedergaard: 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies: 2964 0450
Provst Lars Jonssen: 2063 5899

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.  3.  jun. 1. s. e. trin. 10.30: LJ 09.00: LJ  
Søn.  10. jun. 2. s. e. trin.  10.30: LM (kirkekaffe) 10.30: AA 09.30: EL (visitats) 9.30: RG
Søn.  17.  jun. 3. s. e. trin. 10.30: LJ 10.30: LM  (kirkekaffe)  
Søn.  24.  jun. 4. s. e. trin. 10.30: LM 10.30: LJ 15.30: LJ 
Søn.  1.  jul. 5. s. e. trin. 10.30: HN 09.00: HN  9.30: LJ
Søn.  8.  jul. 6. s. e. trin.  10.30: LM 10.30: HN  

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
13. juni kl. 18 i Det nye Hospital, Faaborg

14. juni kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 
Mobil: 71 780 655

tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Salg & vurdering 

Vi sa
marbejder

m

ed Ældre Sagen

Lyøvej 2, 5600 Faaborg

Sommerhuset der ”ALDRIG” kommer til salg.

Pris 3.500.000 
Udbetaling 175.000 
Brutto 15.930  
Netto 13.206

Areal 34 + 20 m2
Grund 700 m2
Værelser 3 
Ejerudgift/md. 1.599

Tornhøjvej 13, Faaborg
 
Her er et sommerhus, som har noget spe-
cielt 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. havka-
jak, lystfiskeri, sejllas og surfing. 
Herudover en skøn panoramaudsigt ud over 
Helnæsbugten.

Pris 1.795.000 
Udbetaling 90.000 
Brutto 8.359  
Netto 6.920
Areal 87 m2
Grund 800 m2
Værelser 4 
Ejerudgift/md. 1.519

Hyggeligt sommerhus belig-
gende roligt og børnevenligt 
fritidshusområde. En stor 
dejligt lukket grund med 
frugttræer i nærheden af 
både skov og strand. Kun 5 
minutter derfra er Lohals 
med hyggeligt havnemiljø, 
indkøb mv. Et overalt velholdt 
og velfungerende sommer-
hus til familien der ønsker et 
lille fristed.

Pris 895.000 
Udbetaling 45.000 
Brutto 4.133  
Netto 3.346

Areal 83 m2
Grund 1.400 m2
Værelser 4 
Ejerudgift/md. 1.092

UDPLUK AF VORES SALGSKLARE SOMMERHUSE

Engkarsevej 9, Tranekær



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

· Vi dækker hele Fyn 

· Vi leverer kvalitet til  
  skarpe priser 

· Vi har den rigtige  
  energiløsning til dig 

· Vi har fagligt dygtige 
  montører

· Ét firma - fire 
  håndværksfag!

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

info@dit.as · www.dit.as

Se endnu mere på www.dit.as

TRÆN RESTEN AF 2018
KR. 1599,-

0,- I OPRETTELSE - INGEN BINDING
RING 63 61 00 03

- ELLER KIG FORBI MARKEDSPLADSEN 13

FITNESS . DANS . YOGA . SPINNING



Nørder i 
dyre dragter

 

De klæder sig ud som de onde. Dem, alle håber, vil dø. Alligevel er formålet godhjer-
tet, når vennerne fra kostumeforeningen Danish Garrison stiller op til arrangementer. 
Al overskud går nemlig til de forskellige børnefonde, som foreningen støtter.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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A long time ago (tilbage i 1997 i hvert fald) startede for-
eningen 501st Legion i USA. Formålet var at promovere 
Star Wars-filmene, at facilitere brugen af udklædning og 
at bidrage til velgørenhed. Siden har kostume-trenden 
bredt sig til resten af verden.

Vennerne fra kostumeforeningen Danish Garrison er, som 
så ofte før, samlet i Vester Aaby for at mødes om deres 
fælles passion. De fortæller om deres indgang til denne 
nørdede verden, og hvad det giver dem at være en del af 
noget større. De er her alle sammen: BB-8, Jawa, Gun-
ner, Rey, Kylo Ren, Han Solo, Biker Scout Trooper, Snow 
Trooper og en Sand Trooper.

Den tidligere toprytter Heidi L. Sørensen blev for fem år 
siden en del af fællesskabet.

- Efter en knæskade og en nedslidt ryg kunne jeg ikke ride 
længere og måtte finde på noget nyt. Og så har jeg altid 
elsket Star Wars-filmene og at klæde mig ud. Jeg startede 
som supporter, for et medlemskab kræver, at man har en 
godkendt dragt. Der er mange krav til fx materialer – den 
skal være screen accurate, fortæller Heidi.

Et halvt år senere kom Brian Juul Jørgensen også med.

- Vi har en hjemmeside med forums og tråde med invita-
tioner til Troops i hele landet. Og vi holder armour partys, 

hvor vi bygger dragter sammen, griller og erfaringsud-
veksler. Vi klæder os ud som de onde fra filmene, men 
det er jo også dem, der har de fedeste dragter, forklarer 
Brian.

Kort efter inviterede Brian veninden Tina Gerlach med til 
en Troop.

- ’Herregud, det kan jeg da godt’, svarede jeg. Men jeg 
blev meget fascineret af at møde figurerne ’live’, og det 
var ret fedt. Et år senere havde jeg min egen dragt, for-
tæller Tina.

Brians bror, Claus Juul Jørgensen, var ikke sådan lige at få 
med over i Star Wars-universet.

- Jeg tænkte, ’de er da nogle nørder’. Men da min foræld-
regruppe skulle holde fastelavnsfest på skolen, lånte jeg 
et Luke Skywalker-kostume, og foreningen troppede op 
med 12 udklædte figurer. Der var effekter med lys og røg, 
og både børn og voksne tog så godt imod det. Så græd 
Luke Skywalker, jeg var helt solgt, griner Claus.

Claus begyndte straks at bygge kostumer sammen med 
sønnen Carl, og snart deltog Carl i den årlige parade i 
Legoland. Så græd Claus lidt mere, og lige siden har han 
brugt det meste af sin vågne tid på at tænke og bygge 
kostumer og andre gadgets.



Heidi L. Sørensen som Gunner

Jamie Emil Sørensen som Han Solo. Jamie er 
medlem af ungdomsafdelingen Younglings

Alle medlemmer har deres eget ID-kort med billeder, navn og ID-nummer. 
Kortene bytter man indbyrdes, og der er lidt konkurrence om at have flest.

Claus Juul Jørgensen som Sand Trooper
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Heidi fungerer nu som kostume-mentor, hvor hun hjæl-
per andre med at sy og bygge kostumer. Begge hendes 
drenge er med i foreningens ungdomsafdeling og har 
godkendte dragter.

- Det her er min familie nummer to, vi er virkelig sociale. 
Vi har fx gruppe-overnatninger, og vores unger leger sam-
men og skændes aldrig. Vi er meget gode til at tage imod 
nye medlemmer. Jeg tror mine unger synes, det er fan-
taktisk at have en nørdet mor som mig, jeg render gerne 
igennem en busk og råber HUHAAAHHH!

Thomas Christensen har været med i flokken siden 2014, 
men er stadig supporter.

- Jeg har en Jawa-dragt, som er tæt på at kunne blive 

godkendt, samt en Snow Trooper-dragt under konstruk-
tion. Men det er også vigtigt med supportere, da de 
fleste dragter er svære at få på. Så hjælper supporterne. 
Vi guider også de udklædte rundt, da mange ikke kan se 
igennem deres dragter, forklarer Thomas.

Hvem er egentlig den mest nørdede?
’CLAUS!!’, lyder det i kor fra hele flokken.

- Jeg er blevet bidt af at se, hvordan folk tager imod os. 
Jeg startede ikke som nørd, men jeg kan ikke rigtig stoppe 
igen. Faktisk har jeg lige overtalt min kæreste til at få en 
dragt, hun skal være en Gong, så nu har jeg købt nogle 
firkantede murbaljer til at bygge den. Min kæreste vidste 
godt, hvad hun gik ind til, hun havde jo set min Star Wars-
skoletaske, griner Claus.

Bagest fra venstre: Heidi L. Sørensen som Gunner, Brian Juul Jørgensen som Biker Scout Trooper, Jason Emil Sørensen som Kylo Ren, Claus Juul Jørgensen 
Forrest fra venstre: Jamie Emil Sørensen som Han Solo, Marie Langeskov Juul Jørgensen som Rey, en ubemandet Ewok , Tine Gerlach som Snow Trooper.’



Der lyder begejstrede tilkendegivelser fra de andre. En 
Gong er ikke let at bygge. Faktisk er det vanvittigt, mener 
de. Men vanvittige projekter er ikke en hindring for denne 
forenings medlemmer, og også Heidi har gang i et vildt 
foretagende. 

- Jeg er ved at bygge en TaunTaun til min søn. Det er 
sådan en tobenet vædder. Så jeg har været ude og købe 
hønsenet, skumgummi, pladevat og pels. Vi sætter gerne 
barren højt, griner Heidi.

Når de ikke bygger nyt, så tropper de sociale nørder ofte 
op til arrangementer, som fx messer, filmpremierer, bu-
tiksåbninger, fødselsdage mm.

- Det er gratis at få os ud til arrangementer, men vi tager 

gerne mod donationer. Vores formål er velgørenhed, og 
vi tjener fx penge på vores fotostand, hvor man kan få 
taget et billede sammen med os og så købe billedet. Vi 
er blevet ambassadører for Make A Wish-organisationen, 
hvilket er en stor ære for os. Vi ser det som en blåstemp-
ling af vores forening, fortæller Heidi L. Sørensen og 
fortsætter, det er virkelig spændende at være en del af, og 
jeg brænder for det – især sygehusbesøgene.

Senest har foreningen været i Helios Teatret i Faaborg til 
premiere på den nye Han Solo-film.
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som Sand Trooper, Carl Soele Juul og Laura Langeskov Juul Jørgensen, begge som Jawa’er.



RESTAURANT 

H E I M D A L
GOD DANSK MAD

GÅRDHAVEN 
ER ÅBEN

ÅBENT ALLE DAGE
FROKOST Kl. 12.00 - 15.00
 AFTEN Kl. 17.30 - 21.00

Havnegade 12, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 62 01

NÅR VI SIGER

– så mener vi 100% naturligt
100% NATURLIGT

 ARION ORIGINAL  
PUPPY 
Kylling & Ris, Small Breed

7,5 kg 199,- 
Kylling & Ris, Medium 
eller Large Breed

12 kg
Laks & Ris, Medium 
eller Large Breed

12 kg

299,- 
369,- SPAR 
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100% NATURLIGT · 100% GLUTENFRIT · MARKEDETS HØJESTE INDHOLD AF TØRVEJET KØD

REDUCERER TANDKØDSBETÆNDELSE MED 50%  •  ANTI HAIRBALL FORMEL  •  IMMUNITY BOOST
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KVALITETSFODER TILPASSET DIN KATS SPECIFIKKE BEHOV

SPAR

 100,-

 ARION ORIGINAL  
KITTEN 

7,5 kg  259,-
 KAMPAGNETILBUD
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NÅR VI SIGER

– så mener vi 100% naturligt
100% NATURLIGT

en viden og service til forskel 

FØ
RS

TE
KL

AS
SE

S 
TØ

RF
OD

ER
 

KAMPAGNETILBUD

Dyrenes 
  Verden

Dyrenes Verden 
Svanningehuse 31, 5600 Faaborg

REDUCERER TANDKØDSBETÆNDELSE MED 50%  •  ANTI HAIRBALL FORMEL  •  IMMUNITY BOOST
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NÅR VI SIGER

– så mener vi 100% naturligt
100% NATURLIGT



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

Rigtiggodforsommer
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’Hvem skal i skrive om?’ De faste passagerer på færgen til 
Avernakø kender de fleste, der tager turen til øen, og vi 
stikker ud.

’Flemming,’ svarer vi. Efternavne synes unødvendige.

’Han er allerede på arbejde på Munkegården, han har lige 
skrevet.’ Der er både interesse og hjælpsomhed.

Klokken er endnu ikke otte, og Flemming Christensen er 
allerede i gang i dagens andet job.

Færgen støder til kajen, og rampen sænkes ned til fast 
grund. Ud fra færgen triller biler og traktorer. De fleste 
gående passagerer er medarbejdere fra øens største ar-
bejdsplads, Munkegården, og de går mod cykelskuret for 
at fortsætte vejen til arbejde på to hjul.

Vi imiterer ø-kulturen og finder cyklerne frem. På vejen 
mod dagens interview passerer vi smedjen, kirken, en 
fåreflok, Munkegården og Petersminde gårdbutik. Alt 
sammen steder, hvor Flemming arbejder. Eller rettere; et 
lille udpluk af de steder, hvor Flemming arbejder.

Vi parkerer cyklerne i gårdens perlesten og bliver budt 
velkommen af lyden fra gårdbutikkens dørklokke, og snart 
er vi bænket i det store væksthus, som Flemming har byg-
get. Vi bliver budt på most fra egen avl, mens han fortæl-
ler om livet på Avernakø.

- Jeg gik i skole her på øen indtil femte klasse. Og dernæst 
fem år i Faaborg. Senere kom jeg i lære som gartner i 

Aastrup og arbejdede også på Højagergaard i Millinge. 
Men som 28-årig sagde jeg til min kone, at ’det er på 
Avernakø, det foregår, jeg kan ikke undvære det’. Jeg er så 
glad ved at være her med havet og naturen, og så har vi 
et samfund, hvor fællesskabet er vigtigt, fx gennem vores 
foreningsarbejde.

Fra gartnerlærling til multimand
Det var i 1995, Flemming og hustruen Ulla købte ejen-
dommen på Avernakø. Og mens Ulla dagligt pendler til og 
fra Fyn, så har Flemming efterhånden fået sammenstrik-
ket et levebrød på kryds og tværs af brancher og arbejds-
givere. Dagen starter klokken 6.15, hvor Flemming skal 
vække nogle af eleverne på Munkegården, der ligger skråt 
over for hans ejendom, herefter cykler han til kirken og 
ringer solen op klokken syv. Retur på Munkegården tager 
han hver morgen fire elever med på en fire kilometer 
gåtur Skallevejen rundt.

Så skal tiden fordeles mellem de usandsynligt mange 
jobfunktioner, Flemming har på øen, indtil klokken bliver 
15.30, hvor nogle af de unge fra Munkegården kommer 
og ’er i praktik’ hos Flemming. Dagen slutter tilbage i 
kirken, hvor solen skal ringes ned hver dag klokken seks. 
Flemming ser muligheder overalt på øen og finder jævn-
ligt på nye ting.

- Jeg har for nyligt forpagtet en æbleplantage og produ-
cerede sidste år 2500 liter most. Nu har jeg plantet flere 
træer og satser også på salg af æbler. Vi skal her på øen 
gøre noget klogere end al det korn, noget mere niche-
præget.

Avernakøs 
alt-mulig-mand

Når man insisterer på et arbejdsliv i et lille ø-samfund, så kræver det både fleksibilitet 
og multitalent. Flemming Juul Christensen har begge dele og har flere kasketter end de 
fleste. Og så ved han alt om, hvad der foregår på hans ø, Avernakø.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP



Flemming på en af markerne med fårehold.Æblemost af egen avl

Flemming i haven ved sin ejendom

Tulipaner i alle farver pryder haven



Altid i gang
Vi fortsætter interviewet udenfor. Overalt har Flemming 
gang i projekter. Den enorme køkkenhave skal forsyne 
øboer og turister med grøntsager, drivhuset skal producere 
omkring 2000 agurker og et tons tomater, og inde i laden 
tripper køer og får, mens de venter på at blive forvandlet til 
spegepølser og bøffer.

I den velplejede have kagler hønsene, og overalt mødes 
øjet af et væld af farveinddelte bede med tulipaner.

- Jeg elsker tulipaner. Lige siden jeg var i lære som gartner 
hos Sloth i Åstrup, har jeg været glad for dem. Og i sidste 
uge, da vi fløj hjem fra ferie, var der det smukkeste syn 
over Holland med tulipaner i mange flotte farver.

Bag huset er der stablet fliser til endnu et projekt - en ny 
terrasse. I udkanten af grunden står et lille faldefærdigt 
hus, som Flemming satser på at forvandle til en bed and 
breakfast. Det er ingen sag, mener han.

- Jeg kan ikke sidde stille. Det er derfor, vi er nødt til at 

rejse sydpå for at holde ferie. Jeg har hverken tid eller ro til 
at se fjernsyn, men hvis det endeligt sker, ser jeg som regel 
haveprogrammer.

Ø-bo i hjertet
Flemming ser alle fordelene ved at bo på en ø, og han er 
meget engageret i øens udvikling.

- Vi skal satse på både turisme, beboelse og naturen her-
over. Helt aktuelt er vi ved at lave trampestier, der bliver 
bygget shelters, et madpakkehus og toilet til turisterne. 
Det er vigtigt at satse på turisterne, men der skal også 
være nogle ’aber i buret’, ellers går det ikke.
Jeg kan egentlig ikke forstå, at der ikke er flere, der vil bo 
sådanne steder. Vi har en helt almindelig hverdag, og vi er 
fælles om ting. Vi kender hinanden og hjælper hinanden, 
og jeg kunne fx aldrig finde på at sige nej til at hjælpe med 
noget.

Sammen med andre beboere arbejder han jævnligt med 
at sikre øens livsnerve, nemlig færgen, som er den eneste 
udfordring, Flemming kan se ved ø-livet.
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Arbejdspladsen ved kirken har Flemming også prydet med tulipaner Et af årets lam, som netop er kommet på græs efter at have fået 
mælk af flaske i sin første levetid

Her har Flemming planer om at lave en bed and breakfast



- Både Avernakø og de andre øer kæmper altid med kom-
munen omkring de færgetider. Færgen er meget vigtig for 
øerne. Lige nu sejler den sidste færge til Avernakø klokken 
18, og det giver udfordringer. Sidst vi var til konfirmation, 
måtte vi skynde os med desserten for at kunne komme 
hjem.

Flemming har fingeren på ø-pulsen, og det synes oplagt at 
spørge, om han ser sig selv som ø-konge. Han får formule-
ret et meget ydmygt svar:

- Njah, men jeg er nok den, der har mest med tingene at 
gøre. 
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Flemming Juul Christensen

FAKTA OM FLEMMING

- Driver gårdbutikken Petersminde
- Holder kvæg, får og høns
- Har æbleplantager
- Har 45 hektar med kornavl
- Er pædagogmedhjælper på Munkegården
- Er graver ved Avernakø kirke
- Passer øens to fyr – et i hver ende af øen
- Fejer og salter øens veje
- Er en del af øens brandkorps
- Er med i akutgruppen, der kan betjene hjertestarteren
- Er formand for forsamlingshuset
- Er med i beboerforeningen
- Sidder i ø-udvalget i FMK
- Slår græs for en del af sommerhusejerne på øen
- Er med omkring planlægningen af Avernax-festivallen
- Sidder i Avernakøs kulturspisningsforening
- Er aktiv i idrætsforeningen



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



2. juni kl. 10.00-14.00 Biludstilling i Faaborg/centrum
Vi fylder byen med lokale biler, tag familien med, der er noget for alle. 

9. juni kl. 11.30 Nice little Pinguins på Torvet Faaborg
Gang i Danmark på tur, minikoncert slutter kl.12.10 

16.Juni kl.10-12.00 Klovneløb 2018 med start fra torvet i Faaborg. 
Deltag og støt indlagte børn, tilmelding på www.klovneløb.dk

30. juni kl. 11-14.00 Walk around med Valbak & Løven – bred, folkelig 
musik, humør og uforudsigelige dårlige vittigheder rundt i Faaborgs 
gader.

5. juli  Krydstogtskibet MS Deutchland anløber  
Faaborg kl. 8.00. Kom på havnen og vær med til at byde det 175 meter 
lange skib festligt velkommen. Kl.8.30 inviterer Sydbank, Jyske Bank 
samt Sparekassen Fyn på stort morgenbord på Torvet oppe i byen, og 
butikkerne åbner kl. 9.00 med masser af gode ”morgentilbud”.  Der vil 
efterfølgende være levende musik samt guidede ture rundt i byen.

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 krydstogtskibet MS Deutchland anløber  
Faaborg kl. 8.00 kom på havnen og byd festligt velkommen.
Bankerne inviterer på stort morgenbord kl. 8.30 og butikkerne vil som 
den 5. juli åbne kl. 9.00 og der vil også denne dag være masser af gode 
tilbud samt underholdning i byen.

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.

Sommer i
Shopping
Faaborg

INVITERER 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)                                   



Åbningstider Man - Tors Kl. 10 - 16, Fre - Lør Kl. 10 - 22
Frøken Jensens Cafe og Spisehus - Mellemgade 10 - 5600 Faaborg 

Tlf. 63 60 70 30 - mad@froekenjensens.dk

Månedens menu

Sprøde østershatte - ristet brød –  
vesterhavs ost – radise - urtemayo      

 
Sprængt poussin – creme af  

grønne asparges – årstidens grøntsager                
persillekartoffel    

 
Rabarbersuppe – vaniljeiscreme -   

sprød tuiles 

3 retter kr. 275,00

Collect-ur med 1 diamant, 2 valgfri ædelsten og 1 element
KAMPAGNE

COLLECT URE

VÆLG ET
MARGUERIT

ELEMENT
Værdi 99,-

VÆLG TO
ÆDELSTEN

Værdi 398,-

VÆLG ET
COLLECT UR

Værdi 995,-

3

1

990,-
SPAR 
500,-

Banner.indd   1 12/08/13   19.56

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

De klarer det hele
Lars Tolbøll har valgt en ordning, hvor 1-OFFICE står for 
hele regnskabet.  - De klarer det hele: Betaling af bilag, 
fakturering, bogføring, momsregnskab, og de opre�er 
sagsnumre �l regningerne. Vi bruger et system, der 
hedder Visma, og her modtager jeg fakturaer og skal 
bare godkende dem.

Vidensbank
Som tømrer har man ikke nødvendigvis �den �l at have 
styr på alle reglerne omkring økonomi. - 1-OFFICE har 
fingeren på pulsen med alle de nuværende regler – og 
alle de nye, der hele �den kommer. Jeg kan fokusere på 
at lave det, jeg har forstand på, og skal ikke være 
opmærksom på, om der sker noget nyt.

En udvidet familie
Lars Tolbøll har Tina Grevegaard som fast kontaktper-
son i 1-OFFICE, men han betragter hele kontoret som 
hans forlængede arm.
  - Der er så mange rare mennesker at komme ned �l, 
det er lidt som en familie. 

En stor femmer !
Lars Tolbøll er tømrermester i Faaborg Tømrerforretning og er begejstret for samarbejdet 
med 1-OFFICE. Med en fyldt ordrebog og to mand, der skal holdes beskæftiget, er det en 
fordel at kunne uddele nogle af  arbejdsopgaverne i firmaet.

Her er en god stemning og en god jargon, og man kan 
al�d ringe. Chris�an er god �l det tekniske, så ham 
ringer jeg �l, hvis jeg fx har computerproblemer.

En anbefaling
Lars Tolbøll anbefaler i høj grad andre erhvervsdrivende 
at indgå et samarbejde med 1-OFFICE.  - I bedste 
ejendomsmæglers�l vil jeg sige, at det må bliver en stor 
femmer.

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  -

 Lars Tolbøll og Tina Grevegaard får styr på sagerne
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Eventkoordinator Signe Pardorf Nielsen er på tredje år 
med til at planlægge og afvikle det store arrangement 
med hjerte på den grønne plads ved Faaborgs Havnebad.

- I øjeblikket er vi i fuld gang med at få det sidste på 
plads til årets program, og noget af det, som vi mærker 
helt tydeligt i øjeblikket, er en kolonorm lokal velvilje og 
opbakning. Vi behøver ikke længere forklare vores lokale 
samarbejdspartnere, hvad Outdoor Sydfyn er, folk er 
blevet bevidste om, at det her faktisk er noget, de godt 
kan være stolte af. Ud af de 2.500 gæster, vi havde sidste 
år, var hele 80% bosiddende uden for Faaborg-Midtfyn 
Kommune, og deltagerne er meget begejstrede over det, 
de oplever. Det er da herligt for os, der bor her og færdes 
i området til hverdag, at så mange bekræfter os i vores tro 
på, at Faaborg-området er noget særligt, fortæller Signe 
Pardorf.

Selv om Outdoor Sydfyn sidste år oplevede en stigning 
i deltagerantallet på 35%, så håber arrangørerne, at 
2018-udgaven af friluft-arrangementet sætter ny rekord.

- På nuværende tidspunkt har vi flere tilmeldinger end 
på samme tid sidste år, så det ser godt ud, men der er 
mange løb og arrangementer rundt om i landet at slås 
med, og så spiller vejret selvfølgelig også ind på de delta-
ger, der kommer til i sidste øjeblik, men lige præcis vejret 
kan ikke blive dårligere end sidste år, hvor vores team-run 
blev afviklet i et af sommerens største regnskyl, husker 
Signe Pardorf.

De mange deltagere er fordelt på syv forskellige discipli-
ner: Mountainbikeløb, Teamrun, rulleski, surf, open water 
svømning, landevejscykling og trailløb.

- Vi synes, at det her er de rigtige aktiviteter. De udnytter 
vores terræn optimalt og bringer både bakker, skov og 
vand i spil - alle de facetter, vi gerne vil vise frem. Nu går vi 
efter at lave endnu mere kvalitet i de enkelte løb, så del-
tagerne får lyst til at vende tilbage og allerhelst anbefale 
os til andre, forklarer eventkoordinatoren. 

Outdoor Sydfyn 2018 byder også på flere nye tiltag. 
Blandt andet et mountainbikeløb i Pipstorn-skoven kun 
for kvinder. Tidligere har begge køn kørt på samme ruter 
i Svanninge Bakker, men flere kvinder har ifølge arrangø-
rerne følt sig lidt klemt af mændene, så nu får de deres 
eget løb, knap så avanceret, men stadig med masser af 
udfordring. På stævnepladsen bliver der også en lang 
række aktiviteter for både deltagere og nysgerrige lokale, 
der vil mærke den særlige stævne-stemning, der hersker 
ved Havnebadet.

- Der bliver også i år en lang række try-it-aktiviteter for 
hele familien, hvor nybegyndere kan prøve kræfter med 
for eksempel: havkajak, roning, orienteringsløb og meget 
andet, lover Signe Pardorf. 

Fire dage du kan 
være stolte af 

Fra den 16. til den 19. august går det løs igen.
Faaborg-området fyldes med sportsfolk og motionister i alle aldre og på alle niveauer.
Det er i disse sensommerdage at Outdoor Sydfyn atter lokker 2-3.000 mennesker til vo-
res del af  Danmark, der er skabt til outdoor aktiviteter i løbesko, på hjul og for sejl.

AF HENRIK POULSEN
FOTO OUTDOOR SYDFYN

Fakta om deltagerne

• 12 % er under 30 år
• 43 % er i alderen 30-45 år
• 43 % i alderen 45-60 år
• 35 % er kvinder
• Cirka 13 % af deltagerne kommer fra Sjælland.
• Cirka 20 % af deltagerne kommer fra Jylland
• Cirka 45 % af deltagerne fra ”Øvrige Fyn”
• Cirka 20 % fra FMK
• Knap 20 % overnattede i forbindelse med Outdoor Sydfyn  



Eventkoordinator 
Signe Pardorf Nielsen





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
Røget laks på rygeostcreme m/ syltede løg og sprøde capers

Mellemret
Rørt kalvetatar m/ramsløgmayo og små salater

Hovedret
Bagt lammeculotte, forårsgrønt,

persillesky og små kartofler

Dessert
Rabarberconsomme m/vanilieis og syltede rabarber og sprødt

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

AKTIVITETS KALENDER

5. juni Farsdag 
3 retters menu inkl. 1 fl. whiskey til far. 
Pris 595,- pr par.

23. juni  
Skt. Hans aften med båltale og stort bål.
Se sæson-menu

4. juli  
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. Gris, Bison, Freygaard Oksefilet og fisk

11. juli  
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. Gris, Bison, Freygaard Oksefilet og fisk

18. juli  
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. Gris, Bison, Freygaard Oksefilet og fisk

25. juli  
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,-

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten



Ta’ hånd om  
dig selv og din 
sundhed

Ønsker du positiv forandring i kroppen? 
Jeg arbejder målrettet med den nyeste viden, og hjælper  
dig og din krop tilbage i balance. 

Holkegade 2B · 5600 Faaborg · 63 81 55 01 · baa@fysio-wellness.dk · www.fysio-wellness.dk

følg med på facebook

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



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

Skal vi 
også sælge 
din bolig?

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

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

Susanne Frederiksen
Intern sælger

Nicolai Hummelgaard
Salg & vurdering

Jane Lykke Castello
Salg & vurdering



 TV-INSPEKTION & KLOAKSERVICE  

 REP. AF RØR UDEN OPGRAVNING, ROTTESIKRING, SPULING, SLAMSLUGNING

Kloakservice, vedligeholdes, fejlfinding på alle typer 
kloaksystemer. Vi godkender og kvalitetsikre nye 
kloakker. Vi udfører arbejde for både private, erhverv 
og det offentlige.

Vi har stor ekspertise og områdets nyeste og mest 
avanceret udstyr inden for bl.a kloak-Inspektion. Så står 

du med en stoppet kloak, kloak-lugt, rotteproblemer 
eller andet kloakproblem stort som småt. Så kontakt os.

TØJTØSEN
KOM IND OG SE ALLE 

DE NYE FORÅRSVARER FRA

ZHENZI • ONEMORE • ZOEY

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK! 
NÆSTEN HVER UGE HAR VI ET KANON 

WEEKEND TILBUD!

Klip ud og bliv grill-klar

Klip 
annoncen ud
og benyt det
GODE tilbud

Madbrød med krydderi eller to flutes 
Frit valg kun 20 kr.

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00



Kl. 10.00 - Biludstilling i Faaborg/centrum. Byen bliver fyldt med biler fra lokale forhandlere, tag familen med der er noget for alle.
Kl. 14.00 - Hundens Dag. Gratis arrangement for hundeejere og hundeelskere på græsset bag Forum Faaborg.
Kl. 11.00 - Ravnsborg Sommermarked d. 2. - 5. juni. Kom og se den store vikingelejr, huset Ravnsborg  og oplev vikingekampshow, 
hesteshow, asatro vielse og meget mere.

Kl. 14.00- Korinth Kro, statusmøde. Alle er velkomne

Kl. 18.00 - Opera i Galleri Korinth. Galleri Korinth Venner inviterer til intim operakoncert med Hetna Regitze Bruun og hendes frem-
ragende Home Opera team.

Kl. 11.30 - Shopping Faaborg præsenterer “Nice Little Pinguins” på Torvet i Faaborg.
Kl. 11.00 - Åben have d. 9.-10. juni - Helle Aagaards have på Sydfyn. Romantisk have i Vester Aaby Cottage-inspireret have: Stauder, 
sø/vandløb, orangeri og lille havehus med sin helt egen stemning. 
Kl. 10.00- Faaborg Havn - Havnens Dag

Kl. 10.00 - Kystvandring. Kyst, natur og kultur fra Falsled til Damsbo Skov. Danmarks  Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn og 
Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn inviterer til kystvandring.
Kl. 10.00 - Snorkelture - dyk ned i et hemmeligt landskab. Kom med Øhavsmuseets arkæologer ud og snorkle.

Kl. 18.00 - Sommerspisning i HUSET. HUSETs sommerspisning med dejlig mad, hyggeligt samvær og underholdning.

13. Kl. 18.00 - Diabetesforeningens lokalforening i Faaborg-Midtfyn Kommune afholder grill-aften i Tømmergaardens kantine.

Kl. 10.00 - Klovneløb i Faaborg. Det rigtige Faaborg præsenterer klovneløb i Faaborg til  fordel for De Danske Hospitalsklovne.  
Kl. 10.00 - Guidet travetur rundt om Nørresø. Kom med på en smuk travetur i selskab med  skovfoged Lars K. Hansen fra Brahetrolleborg.

Kl. 17.00 - Snorkelture - dyk ned i et hemmeligt landskab. Kom med Øhavsmuseets arkæologer ud og snorkle.
Kl. 17.00 - Aftenvandring på Øhavsstien - etape 3. På 5 aftener i løbet af sommerhalvåret vandres der på hele Øhavsstien i Faaborg-
Midtfyn Kommune. 

Kl. 21.00 - Sankt Hans bål ved Havnekontoret. Båltale ved borgmester Hans Stavnsager. Gratis pandekage bagning for børn fra kl. 20.00.
Kl. 21.00 - Sank Hans bål ved Hotel Faaborg Fjord. Båltaler Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus.  
Kl. 20.30 - Sankt Hans bål i Familiehaven i Bøjden, bålet tændes kl. 20.30, Spisning fra kl. 18.
Kl. 20.30 - Sankt Hans bål på Sportspladsen i Korinth - Popcorn og hygge kl. 19. 

Kl. 10.00 - Faaborg Extrem. Faaborg Ski og Motionsklub arrangerer Extrem Marathon og Extrem Løb i Svanninge Bakker.

Kl. 14.30 - Netværksgruppen KOL/lungepatienter samt pårørende afholder bankospil på Tømmergården.

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.

2

9

8

3

10

12

13

16

20

23

24

25

DET SKER I FAABORG

Juni 2018

55

DATO



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...

NY PRIS
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NYHEDER
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Åbent alle dage 8-20

Byens største  
udvalg af  
hjemmelavede  
salamier 

F.eks. 
FAABORG SALAMI 
Ca. 400 Gram

Jannicks 
hjemmelavede  
Grillmedister  
el. Frankfuter 
 
1 kilo

Hjemmelavet

KÆMPE UDVALG AF 
 SPECIALØL

89,-

99,-

129,-

99,-

Ta´3 for

25,-

DIN SOMMER, DIN FEST, DIN HVERDAG
Vi klarer det hele i DIN SuperBrugsen Faaborg

VORES KÆMPE VINAFDELING TILBYDER

-40%

39,- 69,-

FAABORG BRYG 

Midtfyns Bryghus 
44,95,- pr. flaske eks. pant

VERDI 
SPUMANTE 
Flere varianter

L’OPERA 
Vino Rosso 
Fra Duca Barbanera 
Pr. flaske 125,-

Jean Murbach 
Pinot  Gris el. Riesling 
Pr. flaske 79,-

BIG ZIN 
ROSE  
BAG IN A BOX 
3 Liter

ALT FRISKO IS
LØS STYK

Ta´2 for

Ta´2 for

VORES MEST 
SOLGTE BIB


