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28-ÅRIGE KLIVAGER DRØMMER OM MINDRE SØVN

TORPSGAARD

TRODSER DET UMULIGE
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DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

Adelgade 2, udsigt mod havnen 1951, ukendt fotograf

Assensvej, ca. 1912, ukendt fotograf

DET GAMLE
FAABORG!

Byhistorisk Arkiv præsenterer igen en stribe dejlige billeder fra
gemmerne.
I denne måned kan du blandt andet tage med på opdagelse
på Assensvej, i Østergade og Torvegade. Måske har du for nylig
hentet hurtigt aftensmad hos det der engang var Slagteriets Udsalg på Assensvej? Og, hvad ligger der idag, hvor Hullevads 50
øre Basar og Galanterihandel holdt til i starten af 1900-tallet?
Nyd et historisk tilbageblik.
Assensvej 1, tidligere Sandegyden 68, ukendt fotograf

Østerbrogade, ca. 1896, Gåsetorvet, ukendt fotograf

Assensvej 26, 1918, tidligere Sandegyden 66, ukendt fotograf
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Hullevads 50 øre Basar og Galanterihandel, Østergade 5, 1902, ukendt fotograf

Assensvej 2-4, ca 1910, ukendt fotograf

Assensvej 29, ca. 1965, ukendt fotograf

Poul Kinafarers Gaard 1940, ukendt fotograf

Torvegade 12, Rasmussens Hotel ca. 1868, ukendt fotograf
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Møblér - os med
den gode service
Vi er din lokale specialist i møbler

MØBLÉR
MED
OMTANKE

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

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

Lars - møblér med Bo Godt

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

Mandag - torsdag 10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 ·
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00
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Den lille ny er blevet 1 år

Sarah Kroman, Radiovært

Pernille Pedersen, Journalist

Alle småbørnsforældre kender det.
De første uger, måneder og år med den lille ny æder lynhurtigt hinanden, uden at
man nærmest når at hælde kaffe i koppen og svinge benene op i sofaen.
Uden sammenligning i øvrigt, så er det lidt samme følelse, jeg sidder med i
skrivende stund, hvor jeg kan konstatere, at Det Rigtige Faaborg allerede har
været en del af din hverdag i 12 måneder.
Klicheen, om at ”tiden er fløjet afsted”, kan snildt hældes ud over linjerne igen,
for sådan føles det.
I dette magasin har vi samlet en god blanding af alt det, vi gerne vil med Det Rigtige Faaborg, nemlig at give dig historier om områdets kunstnere, iværksættere
og spændende personligheder.
Glæd dig til at møde farverige Ebbe og Signe Toldstrup fra Faldsled, iværksætteren Line Klivager, der som 28-årig, allerede har 16 års erhvervserfaring, Lisbeth
Kaare, der maler og nyder livets dessert, Dorthe, der vil have dig i løbeskoene for
en god sag og flere andre mennesker, vi har glædet os til at præsentere dig for.

Jørn Ungstrup, Fotograf

Janne Schwartz, Kontor

Tak fordi du læser med og rigtig god læselyst.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner
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R AVNSBORG

VIKINGE SOMMERMARKED

Den 2. - 5. juni fra kl. 11-19 (5. juni 11-17)

Gudehovet på Ravnsborg

Ravnsborg - Jim Lyngvilds vikingeborg på Sydfyn

Hygge i vikingelejren

Elsker du den vilde, danske natur og det rige dyreliv?
Interesserer du dig for vores historie, fascineres af vores forfædre,
deres bygningsværker og måde at leve på?
Er du vild med stemningen på en markedsplads og boder der bugner af flot
håndværk, gode tilbud, lækkert mad og specialiteter?
OG ER VIKINGER, VIKINGEKAMPE OG HESTEVOGN LIGE NOGET FOR DIG?
PÅ R AVNSBORGS VIKINGE SOMMERMARKED FÅR DU DET HELE OG MER E TIL!

Oplev det fascinerende bygningsværk Vikingeborgen Ravnsborg, det
enestående Odins Hov og mød husets arkitekt, bygherre og beboer,
vikingen Jim Lyngvild.
Vi ses på Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg.
Entré: voksne kr. 50,- / Børn 2-10 år kr. 20,-

Læs mere på jimlyngvild.com

Tá turen med hestevogn....

...besøg vikingelejren og mød...

...en masse glade mennesker.

Mød Jim på
egen hjemmebane

Stemningsbillede fra tidligere marked
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SK Caravan | Ubberudvej 121 | 5491 Blommenslyst | Tlf. 65967105 | www.skcaravan.dk | Mail: info@skcaravan.dk

2for1
designerbriller

2for1 fra

1495kr
Andet par
er altid gratis

Vælg mellem briller
og solbriller med styrke

Faaborg
Torvegade 25C Telefon 9632 5058

Bestil synstest på louisnielsen.dk
2for1 gælder ved køb af briller fra prisgruppe 1495 kr. og opefter. Du får det billigste par med i prisen, uanset valg af stel, glas og tillægsydelser i henhold til prisliste. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Eventuel synsprøve er ikke inkluderet.
Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2018 Specsavers.

TANDLÆGEHUSET FAABORG

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

Kom ind i butikken og se det store
udvalg i cykler og el-cykler.
Dirk J. Boock

Har du brug for hjælp til din ISO-certificering, eller står du for at skulle opbygge et
kvalitetsledelsessystem til din virksomhed?
FORTVIVL IKKE!
•
•
•
•

VI HAR ALTID 250 CYKLER PÅ LAGER
Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

SPAR

3.000-4.000 kr.

Foråret
er endelig
på vej

på din nye el-cykel
fra Batavus eller
Kildemoes.

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

Vi fører mærker som

Kildemoes, Cannondale, Scott, Batavus
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K.

PR. ST

BeoPlay M5:
• True360 Bang & Olufsen
Signature Sound
• Trådløs højttaler, der fylder
dit hjem med musik

BeoPlay A1:
• Ultrabærbar Bang & Olufsen
Bluetooth-højttaler
• Kabinet i aluminium.
Støv- og stænksikret
• Op til 24 timers* afspilningstid

K.

PR. ST

1999

4499

K.

PR. ST

JBL extreme:
Kraftfuld trådløs Bluetooth højttaler.
• 10.000 mAH-batteri
• Tåler vandstænk og regn

K.

K.

PR. ST
JBL GO:
• Bluetooth
• Op til 5 timers batteritid
• 130 g
• Sort

249

SERVICE & TRYGHED

Østergade 39 - 5600 Faaborg
Østergade
∙ 5600 og
Fåborg
Læs
mere på
expert.dk
punkt1.dk
SERVICE
&39
TRYGHED
Tlf.: 62 61 21 48

Tlf.:
62 mere
61 21 på
48 expert.dk og punkt1.dk
Læs

9
9
4
2
PR. ST

JBL Charge 3:
• Trådløs Bluetooth Streaming
• 6000mAh power bank
• IPX7 Certificeret - Vandtæt

9
9
2
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Torpsgaard
trodser det
umulige
På det lille værksted står der maskiner, som ikke findes andre steder i Danmark: Krympeog strækmaskinen fra 1957, silkeborghammeren fra 1950, sikkemaskinen og det engelske
hjul. Få personer kan betjene disse maskiner, men det kan både far og søn, Mogens og
René Torpsgaard, og der er bud efter deres håndværk – fra både ind- og udland.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Vi finder karetmager og karrosseribygger Mogens Torpsgaard i værkstedet, der ligger i den ene længe af privatboligen i Diernæs by. Med det ujævne betongulv og det
karakteristiske værkstedsrod står stedet som en skarp
kontrast til de æstetisk formfuldendte rustvogne og specialbiler, som Mogens og sønnen René har specialiseret
sig i.
På betongulvet står to rustvogne. Den ene er produceret i
udlandet og er inde til reparation. Den anden har Mogens
og René bygget op fra bunden. Virksomheden er den
eneste i Danmark, der laver rustvogne. I Sverige bygges
Volvo’er om til rustvogne, mens de i Tyskland gør det
samme med Mercedes. Men Mogens og René producerer
rustvogne i alle modeller på bestilling.
- Det er en drøm for en karrosserimand som mig at bygge
noget op fra bunden. Vi skærer bilerne helt over og forlænger og forhøjer. Vi starter med en lige plade, der skal
blive til en helt unik form. Det er for mig en stor fornøjelse at opleve, hvor meget jeg kan presse materialet og
få det til at passe ind i det udtryk og den profil, bilen har i
forvejen.
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En nørd, der udfordrer sig selv og sit håndværk
I 2001 tog Mogens beslutningen om at starte med at lave
rustvogne. For at kunne gå og have det lidt godt.
- Jeg spekulerede også på, hvor meget jeg egentlig kunne,
og jeg ville gerne se, om jeg kunne klare det sværeste
inden for mit håndværk. Så jeg købte en helt ny Ford og
gik i gang. Min familie troede, jeg var blevet tosset, griner
Mogens.
René har været med i værkstedet, siden han var helt lille,
og med en uddannelse som mekaniker var det meget
naturligt, at de startede et samarbejde op.
- Ved den første bil købte far sig til mekaniker-ekspertisen,
og jeg syntes, det var noget pjat, at han skulle købe sig til
en viden, jeg havde. Vi har nu hvert vores fagområde, og
vi gør os ikke kloge på hinandens områder, så samarbejdet fungerer rigtigt godt, fortæller René.
Siden opstarten er ordrene væltet ind. Men det tager
tid at bygge en rustvogn, og de kan slet ikke følge med
efterspørgslen.

Mogens og René Torpsgaard
Rust-motorcyklen

Sikkemaskinen forvandler lige
plader til buet form

VW bobbel til renovering

Porsche efter omfattende rustbehandling

Rustvogn fra Mogens´egen-produktion

Æstetik og industrispionage
Man ser det ikke umiddelbart, men der er stor forskel på
de rustvogne, der produceres i udlandet og de rustvogne,
Mogens laver. Mogens tager i sit design udgangspunkt i
de problemstillinger, han hører om fra bedemændene.
Bilerne har derfor termoruder, så de ikke dugger. De har
en kortere akselafstand, så det er lettere at vende på
kirkegårdene. Og så kan slæden trækkes helt ud, så det er
lettere for de pårørende at placere kisten i bilen.
- Vi har udviklet et system, så bedemændene slet ikke skal
håndtere kisten. Bagklappen, slæden og gardinerne – alt
kører automatisk med et tryk på en knap. Det findes ikke
andre steder, fortæller Mogens med stolthed i stemmen.
De store karroserifabrikanter er interesseret i Mogens og
12

Det engelske hjul laver profiler i metalpladen

Renés fiduser, og til bedemandsmesser har de tidligere
oplevet, at konkurrenterne ikke nøjes med at spørge ind
til de nye tiltag, men lettere skjult forsøger at tage billeder
for at kunne kopiere det.
- Vi havde også en stor tysk forhandler på besøg heroppe,
de var interesseret i det elektroniske udtræk og bagsmæk. De havde fem ingeniører siddende og arbejde på
en løsning, og her havde vi bare gjort det. De ville gerne
samarbejde, men jeg har flere hemmeligheder end dem,
så jeg takkede nej, fortæller Mogens.
(Imens Mogens fortæller, har fotografen fået travlt med at
slette de billeder, han netop har taget af forretningshemmelighederne.)

Porsche efter rustbehandling

Mogens Torpsgaard

Specialordrer
I Diernæs arbejder de udelukkende med bestillingsopgaver, også de mere specielle. Tidligere har de bygget en
Lexus-hybrid, som både kører på benzin og el, og derfor kan køre uden støj på kirkegården. I 2015 fik de en
forespørgsel på en rust-motorcykel. Her skulle sidevognen
kunne rumme en kiste, og det var en stor opgave at holde
vægten tilstrækkeligt lav.
- Vinduerne skulle fx være af plexiglas, og vi fandt ud af,
at Lamborghini’er har ridsefrit plexiglas, og vi opsporede
deres leverandør. Vi tænkte, at hvis de kunne levere til
Lamborghini, så kunne de også levere til os, griner René.
Motorcyklen kan i dag lejes til begravelser af motorcykelentusiaster gennem MC-begravelser i Odense.

En klassiker
I det tilstødende værksted hænger karrosseriet fra en
Porsche 912. For ud over at lave rustvogne, så er de også
eksperter i at lave rust på gamle klassiske biler og sportsvogne. Her vægter Mogens også kvaliteten højt, og han
har brug mere end 250 timer på at udbedre rustskader på
Porschen.
- Bilen har jeg efterfølgende fået metalliseret, og så den
har fået epoxygrunder. Hvis du smider den i havnen og
hiver den op igen efter 40 år, så vil du ikke kunne finde
den mindste smule rust, forklarer Mogens.
Imellem opgaverne med de gamle biler finder Mogens og
René også tid til at lave pladearbejde for de lokale mekanikere.
13
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Udstyrsliste:

⎷ Multirat
⎷ Fartpilot
⎷ Læderrat
⎷ Bluetooth
⎷ Rat varme
⎷ Splitsæder
⎷ Regnsensor
⎷ Sædevarme
⎷ Klimaanlæg
⎷ Infotainment
⎷ 15” alufælge
⎷ Lysautomatik
⎷ Tonede ruder
⎷ 7” touch skærm
⎷ Apple Carplay
⎷ Lysfølsomt
bakspejl

Faaborg Bil-Center

Og meget mere

OPEL KARL

fra 93.980 Kr.
Inkl. levering

Testvinder i
Bilmagasinet

OPEL ASTRA

OPEL CROSSLAND X

Inkl. levering

Inkl. levering

fra 191.980 Kr.

fra 178.980 Kr.

Sikreste bil i sin klasse

OPEL GRANDLAND X
fra 278.980 Kr.
Inkl. levering

Testvinder i
Bilmagasinet

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
Bilen kan være vist med ekstraudstyr - Der tages forbehold for trykfejl.
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Ole Billum
fylder 50 år

Håber kunder,
forretningsforbindelser
og venner, kigger forbi

I den anledning
afholdes der reception på
Hotel Faaborg Fjord

TIRSDAG DEN 15. MAJ
KL. 14.00-17.00
Istedet for gaver, ønsker Ole at I vil donere beløbet til danske hospitaletsklovne,
hvor der er oprettet en konto til formålet: https://danskehospitalsklovne.dk/node/7575

FILM- MEDIE HF
på HF & VUC FYN Faaborg

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

14" sværd
34 kubik
easy start system
vibrationsdæmpet

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

11/ECHII.

CS352ES Motorsav
Pris inkl. moms kr. 1.995,00

Ses v

•

Bestil tid hos en vejleder på vucfyn.dk/book

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

·

i?

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

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NYHED

Sybillesvej 18 - Korinth

5600 Faaborg

Søren
Andersen

Benny
Hedegaard

Indehaver

Nicolaj
Nielsen

Pia
Balkemose

Salg og Vurdering Ejendomsmægler Salgskoordinator

NYHED

God og gedigen ét-plans villa beliggende i bunden af lukket villakvarter - egner sig godt til børnefamilien. Huset er meget velholdt
overalt og her er løbende blevet
udskiftet bl.a. flere vinduer og udvendige døre(2009-2010) samt
udskiftning af undertag(2001).
Ejendommen indeh.: 4 værelser,
køkken, stor vinkelstue, udestue,
badeværelse og gæstetoilet. Her
er flere gode terrasser og en dejlig velholdt have.

C
Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.095.000
55.000
1.748
4.920/4.113

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført/omb.

m2

1.065
149 m2
5/4
1978/1989

Sag
Kontakt

NYHED

56003122
62614800

Egsgyden 21 - Horne

5600 Faaborg

Søger du et "fritidshus", der ikke
er som de andre? Denne bolig er
roligt beliggende ved Horne Sommerland, og byder på sjæl, charme, hyggelig have samt skøn udsigt over marker og stranden. Herfra kan du dyrke friluftslivet både
til lands og til vands. Området har
gode muligheder for gå- og cykelture, og boligen kan benyttes både som fritids- og helårshus. Der
er ca 3 km til stor sparkøbmand i
Horne By, og kører du en anelse
videre når du hyggelige Faaborg.

G
Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

999.000
50.000
1.451
4.538/3.787

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført/omb.

m2

1.215
127/9 m2
6/6
1850/1970

Sag
Kontakt

NYHED

56002877
62614800

Hesseløjevej 10 - Bøjden

F
Frydensbergvej 11

5600 Faaborg
Strandvilla beliggende i Faaborg V i gåafstand fra Øhavsskolen, indkøb
m.m. Frydensbergvej er et særdeles roligt boligområde og grunden giver
direkte adgang til det Sydfynske øhav med måske Danmarks bedste sejlfarvand. Bemærk, at boligen ifølge tilstandsrapporten har et etageareal på
150 kvm. Boligen står i nærmest original stand og giver mulighed for enten en renovering eller alternativt rive huset ned og bygge sit drømmehus. Kommunen har giver forhåndstilsagn til flexbolig hvilket betyder, at
en køber har mulighed for at anvende ejendommen både som helårsbolig
og som fritidsbolig.

NYHED

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

3.195.000
160.000
4.866
14.304/11.946
1.297 m2
105/27 m2
5/3
1959/1976
56002872
62614800

Hornelandevej 42 - Horne

5600 Faaborg

5600 Faaborg

Velholdt og velbeliggende sommerhus med flot udsigt og hele
10 sovepladser. Sommerhuset er
fra 1973 men til og- ombygget i
2006 hvor også husets tag, døre
og vinduer (træ/alu) er fra. Badeværelset er også nyere og med
gulvvarme. Flot anlagt fliseterrasse hele vejen rundt om huset, så
solen kan nydes hele dagen. Resten af haven er udlagt med græs.
Udhus til haveredskaber samt
brændeskur.

Flot klassisk villa beliggende centralt i Horne nær indkøb, skole,
off. transport m.m. Villaen er opført i en flot og charmerende byggestil m/højt til loftet og god
planløsning. Her er hulmursisoleret og efterisoleret på loftet. Horne er en velfungerende landsby
ca. 10 min. kørsel fra Faaborg og
der er i Horne; sparbutik, frisør,
pizzaria, skole, sportshal, børnepasningsmuligheder og kort afstand til strand. Til boligen hører
dejlig have og carport.

E
Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.600.000
80.000
1.838
7.343/6.098

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført

795 m2
83 m2
5/4
1973

Sag
Kontakt

NYHED

56002991
62614800

Strandvejen 114 - V. Aaby

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

845.000
45.000
1.509
3.791/3.170

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført/omb.

742 m2
142/6 m2
5/3
1907/1985

NYHED

Sag
Kontakt

56001105
62614800

Thurøvej 19 - Horne Sommerl.

5600 Faaborg

5600 Faaborg

Velbeliggende flot murermestervilla beliggende i naturskønne
omgivelser og med flot udsigt.
Fra ejendommen er der kort afstand til Fjellebroen havn, til V.
Aaby med skole og indkøb samt
et aktivt foreningsliv. Hvis man
kan lide at færdes i naturen, er det
svært at finde noget bedre, end
den natur man finder her. Kom og
se en velholdt villa med skøn have, dejlige lyse rum og en fantastisk beliggenhed for naturelskere.

Dette flotte fritidshus ligger ca
200 meter fra vandkanten og med
udsigt helt til Ærø og Als. Sejler
du, får du som ejer af dette hus
andel i Horne Sommerlands
grundejerforenings private ophalerplads. Huset er et moderne og
lækkert Nordsø 85-hus fra Liljehuset A/S og opført i 2008. Det er
velisoleret og opvarmes ved varmepumpe. Huset byder på 3 soverum, hems, køkken/alrum, bad
og bryggers. Dejlig sydvendt have.

D
Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

995.000
50.000
1.135
4.476/3.741

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført

794 m2
107/61 m2
58/3
1951

Sag
Kontakt

56003222
62614800

Pris
Udb.
Ejerudg.
Brt./Nt.

1.995.000
100.000
2.622
9.087/7.545

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført

901 m2
86 m2
4/4
2008

Sag
Kontakt

56003091
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Nu kommer
Klovneløbet til Faaborg
Lørdag den 16. juni kan både store og små tage de røde næser på og være med til årets
hyggeligste familieløb i Faaborg - Klovneløbet 2018.

Et løb, hvor alle, der kan kravle, gå, rulle eller løbe, kan være med og samtidig støtte et godt formål - hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelingerne i
hele landet.
Det er Dorthe Hvidtfeldt, der står bag løbet i Faaborg.
Hun er pædagog på H.C. Andersen Børnehospital i Odense og har sit daglige
virke på børnekirurgisk afdeling, H7, hvor børn ligger efter operationer.
Her har hun et samarbejde med hospitalsklovnene, der stort set er der hver
dag for at gøre en forskel for børn, der har det svært.
- Jeg ser hver dag, hvor meget glæde de her klovne bringer, og det er noget
alle indlagte børn, uanset sygdom, har gavn af. Klovnene kan aflede børnene,
når noget gør ondt, når der skal tages blodprøver, eller der bare er brug for
et smil, i det der kan være en hård hverdag, fortæller Dorthe Hvidtfeldt.
Der er tre faste klovne og et par stykker under oplæring tilknyttet børnehospitalet, og det er ikke bare en tilfældig frivillig, der dukker op med store sko.
- Det kræver en uddannelse at blive hospitalsklovn, og det er også et krævende job at være klovn på de afdelinger, hvor livet ikke altid er lige let. Klovnene er uddannet til at holde børnene i hånden helt ind på operationsstuen
og kan også besøge de yngste patienter på intensivafdelingen, forklarer
Dorthe Hvidtfeldt.
Det er “Danske Hospitalsklovne”, der lønner klovnene, og det er dem, overskuddet fra løbet i Faaborgs gader går til.
Det koster 60 kr. at deltage i Klovneløbet, og alle får røde klovnenæser, medaljer, diplom, vand, en bolle, frugt og en overraskelse.
Der vil også være en hoppeborg samt underholdning for store og små i
start- og målområdet på Torvet. Ruten går fra Torvet, gennem Østergade, til
Sundet og forbi Prices Havecenteret, hvor beboerne får mulighed for at hilse
på de store og små løbere med røde næser.
- Jeg glæder mig til at tilføre byen en ny aktivitet, og så synes jeg, jeg kan
gøre en forskel på den her måde. Jeg ser hver dag, hvor meget glæde de
her klovne bringer, og nu har jeg chancen for at give noget tilbage. Jeg er
allerede begejstret for den opbakning, jeg har mødt hos de lokale butikker.
Ingen har sagt nej til at støtte, og alle synes bare, at det er en god idé. Nu
håber jeg, at rigtig mange vil tilmelde sig løbet og være med til at lave en
god dag i Faaborg, slutter arrangøren.
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PRÆSENTERER

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

Gratis hoppeborg
på Torvet til alle
deltagere

Vi har fortiden, til at bygge din fremtid

Hos Murermester Uffe Skovlund har vi over 90 års erfaring. De mange år i branchen har givet os en
bred viden inden for faget. Vores værdier bygger på, at kvalitet og ﬁnish altid skal være i top - og det
forpligter. Kvalitet og ordholdenhed er derfor en naturlig del af hverdagen hos os.

Klintevej 16 • 5600 Faaborg • Tlf. 20 29 14 60 • www.murermester-skovlund.dk

ASSENSVEJ 102

MORS DAG
Søndag d. 13. maj
Kom ind og se udvalget

Vi laver alt i binderi
- fra glæde til sorg.

og hjælper gerne med blomsterne til livets
store begivenheder.
Vi bringer gerne dine blomster ud

live 2.
part

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

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

Konferencier: Henrik Poulsen
N Y D F J O R D E N S S TO R E E F T E R Å R S B U F F E T
M E D LO K A L E R ÅVA R E R PÅ D E N N E A F T E N S PÆ K K E T
MED MUSIK OG UNDERHOLDNING
PRIS: 495 KR
B I L L E T S A LG H O S S H E L L FA A B O R G
Ob s ! Ku n 3 2 0 b i l l e t t e r
Læs mere om LIVE part. 2 / www.detrigtigefaaborg.dk

RealMæglerne Sofie Find
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Kaare – en
kompromisløs
kunsthåndværker
Lisbeth Kaare har malet altid. Men julen 1962 blev alligevel et vendepunkt. Pakkerne under træet indeholdt oliefarver og masonitplader, og den tolvårige kunstnerspire kreerede kort efter sit første ’værk’: ’Maria bebudelse’.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Igennem 22 år drev Lisbeth Kaare forretningen ’Kaare
Design’, hvor hun solgte firmagaver af god kvalitet - både
eget og andres kunsthåndværk. Hun udførte også designopgaver på bestilling.
- Jeg har altid betragtet mig selv som designer fremfor
kunstner. Som designer kræver det meget at leve op til sin
egen kvalitetssans, da køber har forventninger og krav til
fx et logo, der skal indarbejdes eller bestemte farver. Det
har været benhårdt pga. de konstante deadlines, og i det
lange løb kører man tør af at lave bestillingsopgaver.
Alligevel var det svært at sælge forretningen, da Lisbeth i
1999 blev ramt af alvorlig sygdom og i 2006 måtte indse,
at det var nødvendigt at geare ned i arbejdslivet.
- Jeg havde bygget et livsgrundlag op på en livsdrøm. Det
er jeg stolt af, og det har jeg lov til at være.
Sygdommen gav Lisbeth Kaare nogle begrænsninger –
men også muligheder. Hun besluttede sig for hver morgen
at male fem sten, og der måtte kun står positive ting på
dem. Hun lagde stenene rundt omkring, når hun gik tur,
og dagen efter var de altid væk. Lisbeth kunne på den
måde bringe glæde og positivitet ind i sit eget og andre
menneskers liv.
- Jeg blev lidt doven med tiden og begyndte at lægge dem
udenfor haven ned mod Langelinje. Og var der ikke nogen
sten, kom folk og spurgte, om de kunne købe dem. Nu har
22

jeg lavet sten siden 2007.
I dag arbejder den 68-årige Lisbeth Kaare med mange
forskellige og finurlige projekter. Hun arbejder hjemmefra,
og da gemalen og trækbasunisten Bob Ekman ikke ville
aflevere soveværelset på førstesalen, annekterede hun
’Vinterhaven’ som arbejdssted, hvor hun med udsigt over
Faaborg Fjord og akkompagneret af tonerne fra førstesalen får indtryk og stemninger overført til lærredet.
- Det er en stor lettelse at have tid til det enkelte værk.
Jeg er stadig seriøs med det, jeg laver, men nu har jeg friheden til at lave det, jeg har lyst til. Og at nogen så gerne
vil købe det, jeg laver, det er kommet som en stor overraskelse – jeg laver det nemlig mest til mig selv.

LISBETH HAR DESIGNET
-

Tekstiler
Duge
Firmatørklæder
Slips
Silkebilleder
Illustrationer til fx årsberetninger
eller indbydelser
Kopper
Julegaver
Etiketter til vin

Lisbeth Kaare i vinterhaven
Maria Bebudelsen - Lisbeth
Kaares første maleri

Malede sten

Kort

Lisbeth Kaare i Sommergalleriet

Nisser

Helt aktuelt arbejder Lisbeth Kaare på en serie af malerier, der viser udsigten over Faaborg Fjord.
- Det har krævet et tilløb at begynde. Jeg frygtede, at
det ville blive glansbilleder og alt for banalt. Der er jo så
mange solnedgange – faktisk er der genudsendelse hver
eneste dag. Men de er forskellige, og jeg vil gerne fange
stemningen i øjeblikket eller et bestemt lys i vandet. Jeg
er begyndt at se helt anderledes på naturen og farverne,
efter jeg er begyndt at male. Sanserne har åbnet sig. Det
er en dejlig udfordring, som jeg nyder meget – selvom jeg
ofte bander ad det hele.
Lisbeth Kaare arbejder på landskabsbillede nummer 21,
og der er en god interesse for serien. Men det er uvist om
serien bliver på 22 billeder – eller 100.
24

- Jeg maler landskabsbilleder, indtil jeg kommer i tanker
om noget andet. Jeg er ikke så god til at blive i det samme. Men det glæder mig, når folk genkender noget i en
stemning i et af mine malerier. Måske går jeg tilbage til at
male fantasy, det savner jeg, men jeg skal lige have udlevet min landskabsdrøm først. Faktisk er jeg alt for flyvsk til
at være kunstner eller passe ind i en bestemt stil, og jeg
anser mig selv mere som kunsthåndværker.
Kunsthåndværkeren Lisbeth Kaare er dekoratør af uddannelse og interesserer sig i at afprøve teknikker, frem for at
lære teorier om fx det gyldne snit eller forskellige stilarter.
- En gang overhørte jeg en ’kunstkender’ give sin veninde
et lille foredrag om et af mine billeder. Det var morsomt
at høre, men jeg kunne nu ikke kende mig selv i meget af
det.

Silkemaleri

Lisbeth Kaare arbejder næsten dagligt med sit kunsthåndværk, som der er en stor forespørgsel på, men hun bruger
også tiden på ’livets dessert’, som hun kalder sine børnebørn.
- I 12 år har jeg levet efter mottoet: ’Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan have glæde af i dag’. Jeg skelner mellem,
hvad der er sjovt, og hvad der er nødvendigt. Lige nu tager jeg en chance med at male ’banaliteter’, og jeg lever,
som var der ingen dag i morgen. Og nisser, dem har jeg
lavet så mange af, og jeg orker ikke flere nisser. Eller, der
er ingen garanti for, at jeg ikke engang igen laver nogle
nisser! Hvis jeg får lyst, laver jeg nogle. Det er fordelen
ved at nå hertil i livet. Man kan gøre meget af det, man
har lyst til, så længe det varer.

leriet i Østergade, sammen med seks øvrige lokale kunsthåndværkere. Og i hele april og maj udstiller hun ti store
billeder på Det Hvide Pakhus.

LISBETH KAARE
- Formand for Pakhuset i 10 år.
- Tovholder på kunstnertræffet i 8 år.
- Udstiller aktuelt i Sommergalleriet i Østergade.

Lisbeth Kaare udstiller til dagligt sine værker i Sommergal25

Landslagteren Faaborg
Faste dagstilbud til knivskarpe priser!
MANDAG

TIRSDAG

Friskhakket
skinkesmåkød

50

af dansk velfærdsgris. Max 5-7% fedt
SPAR KR. 25,00
Ta’ 1 kg . . . . . . . kr.

00

TORSDAG

Dagens
gryderet

40

Let og lækkert til en travl hverdag
SPAR KR. 34,50
Pr. ½ kg . . . . . . . kr.

00

ONSDAG

Friskhakket
oksesmåkød

60

af dansk kødkvæg. Max 5-7% fedt
SPAR KR. 30,00
Ta’ 1 kg . . . . . . . kr.

00

Frisklavet
medister

50

Hjemmelavet naturligvis.
SPAR KR. 40,00
Ta’ 1 kg . . . . . . . kr.

FREDAG

LØRDAG

Stor
leverpostej

Friskstegt
ribbensteg

25

Perfekt til frokostbordet eller madpakken
SPAR KR. 10,00
Pr. stk. . . . . . . . . kr.

00

med sprød svær

SPAR KR. 10,00
Ta’ 4 skiver . . . . kr.

00

30

00

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

Landslagteren Faaborg ApS
Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

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

3 stk tørkager

kun 45 kr.

20%
Rabat

Medbring denne kupon, og få
3 stk. tørkager til kr 45,Tilbuddet gælder hele maj, men kun
med denne kupon.

Vesterports Bageri
Vestergade 6, 5600 Faaborg

Få 20% rabat på en den næste ring
med denne kupon.
Tilbuddet gælder hele maj - hos
Guldsmed Domino

Guldsmed Domino

På din næste ring

Vestergade 1, 5600 Faaborg

Det Blå Ishus

Medbring denne kupon og få
GRATIS drys - eller få én ekstra
gratis kugle is i din vaffel

GRATIS

Det Blå Ishus

Torvet 11, 5600 Faaborg

Drys el. ekstra kugle
Dyrenes
Verden

25,- Rabat

v. køb på min 100 kr.

Medbring denne kupon og få
25 kr. i rabat ved køb for min. 100 kr.
En viden til forskel

Dyrenes Verden

Svanningehuse 31, 5600 Faaborg

Rabatten er KUN gældende i maj måned 2018

NU I HELT NYE LOKALER

NYHED
NYE MASKINER

NYE LOKALER
Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger
Wellness faciliteter
FORUM FAABORG | SUNDVÆNGET 4-8 | 62 61 06 06 | WWW.FORUMFAABORG.DK

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ
AVERNAKØ

KORFESTIVAL I BYENS
STRÆDER OG GÅRDE
DEN 26. MAJ 2018

TORSDAG DEN 3. MAJ
KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

KONCERT MED ”PASSION DUO”

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Duoén består af Bartlomiej på saxofon og Julija på harmonika. Musikken spænder fra klassisk musik til jazz.

15. maj kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs
23. maj kl. 18 i Det nye Hospital, Faaborg

TORSDAG DEN 17. MAJ KL.14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

”Ude og Hjemme – og om at høre hjemme derude ”
Sognepræst ved Mesinge Kirke, Rikke Aagaard Nielsen, vil
fortælle om Danske Sømands – og Udlandskirker (DSUK).

FRILUFTSGUDSTJENESTE
MANDAG DEN 21. MAJ KL. 12.00

2. PINSEDAG PÅ AVERNAKØ

Vi mødes i en dejlig have ved siden af forsamlingshuset.
Vi opfordrer alle til at tage en madkurv/madpakke med eller evt.
bestille dette hos Avernakø Landhotel tlf. 2980 9986 eller hos
vores købmand som også laver lækkert smørrebrød 2283 1871.

LØRDAG DEN 26. MAJ KL. 14.30 I FAABORG KIRKE

KONCERT MED BYENS KOR

Kor fra ”Faaborg gamle kommune” afholder Faaborg Korfestival. Hele det store arrangement afsluttes med en fælles
koncert i Faaborg kirke kl. 14.30.

Gudstjenester
Ons. 2. maj
Søn. 6. maj
Tors. 10. maj
Søn. 13. maj
Søn. 20. maj
man. 21. maj
Søn. 27. maj
Søn. 3. jun.
Søn. 10. jun.

Faaborg

TORSDAG DEN 7. JUNI
SOGNEUDFLUGT I DIERNÆS

HØRVÆVSMUSEET PÅ KRENGERUP
OG FRØBJERG BAUNEHØJ

Afgang med bus fra Katterød Forsamlingshus kl. 13.00
hvorefter vi kører til Hørvævsmuseet, hvor vi får en guidet
rundvisning i museet, ser udstillingerne og drikker kaffe/the
og spiser kage i cafeen.
Derefter køres til Frøbjerg Baunehøj, hvor der vil blive
mulighed for at nyde naturen og udsigten. Vi kører tilbage
til Katterød Forsamlingshus for kl. 18.00 at nyde en lækker
middag. Pris for turen kr. 200,00 inkl. middag.
Tilmeldingsfrist senest torsdag den 31. maj 2018
Lene Leth Albjerg Jensen tlf.: 2196 7925
Hanne Poulsen tlf.: 2238 1866

Diernæs

Lyø

Salmesang og Suppe
17.30: HN			
5. s. e. påske
10.30: LJ
9: LJ		
Kr. Himmelfart
10.30: LM
10.30: HN
15.30: EL
6. s. e. påske
10.30: HN (kirkekaffe)
10.30: LM		
Pinsedag
10.30: LJ
10.30: HN (kirkekaffe) 9.30: LM
2. pinsedag					
Trinitatis
10.30: AA
10.30: LM		
1. s. e. trin.
10.30: LJ
9.00: LJ		
2. s. e. trin.
10.30: LM (kirkekaffe)
10.30: AA
9.30: EL (bispevis.)

Avernakø

9.30: RG

12: Friluftsgudstj.
11.30: KH (konf.)
9.30: RG

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

www.faaborg-kirke.dk

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

www.diernaes-kirke.dk

www.lyoe-kirke.dk

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

www.avernakoe-kirke.dk

Farverige
faldsledboere
inviterer indenfor
Mange drømmer om at bryde med traditioner, normer og forventninger, om at
følge sine lyster og interesser. Her kan du møde et ægtepar, der aldrig har holdt sig
tilbage og den dag i dag stadig ikke lader sig begrænse.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Folk i Faldsled kender Ebbe og Signe Toldstrup fra deres
mere end tyve år som bestyrere på Faldsled Strand Camping. Eller også har de bemærket Signe, når hun er kommet cyklende med sit farvestrålende orangerøde hår. Eller
også har de hørt anekdoter, fra da ægteparret var med til
at bygge et stålvalseværk i Østtyskland, eller de har været
modtagere af nogle af de flere tons appelsiner, som ægteparret har fragtet hjem fra Spanien gennem tiden.
Intet er som normalt, når man træder ind på grunden,
der tilhører Ebbe og Signe Toldstrup. I haven ligger et
shelter, en solsikkemark og skelettet til en tipi. Træerne er
kunstfærdigt pyntet med pil og formet som fugle, og den
indianske inspiration træder tydeligt frem.

- Jeg passede opvasken i kantinen og gjorde rent efter
håndværkere etc., og så kørte jeg vognen med kaffe og
håndmadder rundt på byggepladsen. Her kunne jeg følge
med i byggeriet, og det var meget spændende. Der var
arbejdere fra andre lande, som ikke var en del af vores
overenskomst og dermed kaffevognen, og hvis der var
noget til overs, så skulle I bare se, hvor hurtigt de jugoslaviske arbejdere kunne glide ned ad stilladset og løbe hen
til vognen, fortæller Signe.

Indenfor er den gode anderledeshed også fremherskende, med hjemmegarvede ræveskind, der er blevet til
puder, tasker og benvarmere. Selve huset er en gammel
grisestald, de selv har designet og bygget om til et hjem,
der passer til netop dem.

I Østtyskland lærte de både sproget og noget om kulturen. De fik et såkaldt grüne Anlage i passet og kunne
dermed køre udenfor korridorerne. De oplevede ofte at
blive stoppet af politiet, som dog måtte lade dem køre
igen – efter en vis betaling naturligvis.

- Huset er bygget meget ud i ét, så det ikke kommer til at
virke for stort den dag, hvor der kun er den ene af os, der
skal bo her, fortæller Signe.

- Korruptionen fejlede bestemt ikke noget. Og ingen, der
har oplevet kommunismen, vil nogensinde ønske sig et
sådan styre. Alt initiativ blev slået ned, med mindre det
handlede om borgernes egne køkkenhaver, fortæller
Ebbe.

Et liv bag jerntæppet
I 1971 mødte Ebbe og Signe hinanden. Forinden havde de
begge været meget i udlandet, og det skulle de fortsætte
med. For Ebbe tog arbejde på Thulebasen og vendte først
hjem til Signe fem år senere. Signe tilbragte en del af ventetiden som ung pige i huset i USA, hun ville nemlig lære
at tale engelsk.
Forenet på dansk jord, besluttede parret i 1976 at flytte til
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Østtyskland. Ebbe havde fået arbejde som lagerchef i en
byggelejr i Brandenburg, hvor de skulle opføre et stålvalseværk, der kunne forvandle jernbjælker til pigtråd. Signe
blev ’medfølgende hustru’, men skaffede sig hurtigt et job.

I 1980 returnerede parret til Danmark. I deres jobansøgninger skrev de, at de havde erfaring fra Østtyskland, og
de fik afslag på alle ansøgninger.
- De må have troet vi var kommunister, men det er der
ingen, der har levet i Østtyskland, der er, det kan jeg garantere for, fortsætter Ebbe.

Signe Toldstrup på 75 år med sit karakteristiske og farvestrålende hår

Ebbe Toldstrup på 78 år foran pilehytten i haven

Et af de mange ræveskind, som Signe har forvandlet til kunsthåndværk

Sten på snor, naturen er levende

Shelter, som Ebbe Toldstrup selv har bygget

Fra stålvalseværk til Faldsled Strand Camping
Parret fik den idé ikke at skrive noget om årene i Østtyskland i deres ansøgninger, og i 1982 fik de begge job som
bestyrere af campingpladsen i Faldsled.
- Godsejeren fra Stensgaard spurgte, om vi var vant til
campinglivet, men vi havde aldrig camperet, fortæller
Signe, vi gjorde det bare.
De tiltrådte jobbet og boede på campingpladsen hver
sommer, servicerede gæster, passede pladsen og lavede
regnskaber.
- Det var en sjov tid, mindes Signe og fortsætter, vi refererede direkte til godsforvalter Bastrup, og det var en
fornøjelse at arbejde for Stensgaard.
Hvert efterår kørte de ned til deres hus i Spanien og blev
der til næste forår.
- Det passede med, at appelsinerne i haven var modne,
når vi skulle tilbage til Danmark. Så vi fyldte en buggytrailer og tog appelsinerne med og delte ud til alle, vi
kender, fortæller Ebbe.
Parret bestyrede campingpladsen i 21 år frem til 2002,
hvor Ebbe gik på efterløn, og Signe tog arbejde som cyklende hjemmehjælper i Faaborg.
Et roligere pensionistliv – og dog
I 2012 gik Signe på pension, og ægteparret kunne have
lænet sig tilbage i et hus, der var betalt ud. Men i tråd
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med deres arbejdende liv, så er der alt andet end normalt
og kedeligt i Ebbe og Signes hverdag. Igennem flere år
har de haft børnebørn boende i huset. Ebbes datter er
nemlig bosat i Spanien, og hendes ældste piger ønskede
at studere i Danmark.
- Det har været rart at have pigerne boende og lære dem
godt at kende, fortæller Signe og tilføjer, man får kørt
virkelig mange kilometer, når man bor i Faldsled og har
teenagepiger i huset.
Det er ikke kun børnebørnene, der holder ægteparret i
gang. Deres to store hunde skal luftes og aktiveres dagligt,
haven med de mange kvadratmetre skal plejes og passes,
og når vejr og helbred tillader det, så sover Signe gerne
udenfor i tipien.
- Jeg har altid været fascineret af indianere. Lige fra barns
ben. Jeg er med i dansk indiansk forening, og vi har som
familie ofte været på sommerlejr på Røsnæs. Her boede
vi i telt, lavede mad over bål og svedte i svedehytter. Jeg
elsker indianernes historie, deres måde at tænke på og
deres respekt for naturen.
Ebbe føler ikke samme trang til udeliv, og bliver indendørs
og i nærheden af badeværelset, som han udtrykker det.
Han gør status over et levet liv:
- Vi havde det mål at være gældfrie som ældre, og det mål
har vi indfriet. Vi er frie mennesker, der lever af to folkepensioner. Vi er taknemmelige for hverdagen og tilfredse
med livet. Det har sgu ikke været kedeligt, afslutter Ebbe.

UDPLUK AF VORES SALGSKLARE SOMMERHUSE

Tornhøjvej 13, Faaborg

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.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

Engkarsevej 9, Tranekær
Hyggeligt sommerhus beliggende 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.

Tørresøvej 41, Otterup
Huset blev i 1992 totalrenoveret, hvor blandt andet stråtaget blev skiftet ud med det
nuværende tegltag I samme
ombygning havde man udlejning for øje, og lavede derfor
husets ruminddeling så det
passede godt til udlejning.

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

Der er netop fået jordvarme,
så en sænkning af varmeudgiften vil være forventeligt.
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Pris 2.195.000
Udbetaling 110.000
Brutto 9.840
Netto 8.203
Areal 300 m2
Grund 1.958 m2
Værelser 9
Ejerudgift/md. 2.305

DANMARKSPREMIERE I FAABORG!!
VIBE-POWER
VIBE-BOKS
VIBE-CYCLE
SØNDAG D. 3. JUNI I BELLA BELUGA 12-17
KOM OG VÆR MED NÅR VI INTRODUCERER VIBE I DANMARK
ALLE ER VELKOMNE - OGSÅ TIL BARE AT KIGGE
RESERVER DIN PLADS NU
INFO@BELLABELUGA.DK . 63 61 00 03

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

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

Øg Jeres livskvalitet
med 300 %

Få mere kvalitets tid
●

Sammen med hinanden

●

Sammen med jeres børn

●

Sammen med jeres venner

●

Sammen eller hver for sig til
jeres sport/fritidsinteresser

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

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

· Vi dækker hele Fyn
· Vi leverer kvalitet til
skarpe priser

· Vi har den rigtige
energiløsning til dig

· Vi har fagligt dygtige
montører

· Ét firma - fire
håndværksfag!

Se endnu mere på www.dit.as

Ring eller mail til Michael og aftal et møde,
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept
nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få
dette til at gå op i en højere enhed.

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

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

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

info@dit.as · www.dit.as

R E S TAU R A N T

HEIMDAL
GOD DANSK MAD

GENÅBNET
ÅBENT ALLE DAGE
FROKOST Kl. 12.00 - 16.00
AFTEN Kl. 17.30 - 21.00

rekord RENS

Vestergade 45, 5600 Faaborg 62611489/24238391
Åben mandag - fredag kl. 9-17

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

Iværksætterhjerne
på overarbejde
Egentlig var formålet at nå ind under overfladen på den driftige unge iværksætter Line
Klivager. Hvem gemmer sig bag forretningskvinden? Men 28-årige Line er iværksætter
helt ind til knoglerne, og hun drømmer mest om mere tid til alle sine ideer - og behov for
mindre søvn.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Faaborg Røgeri Café, Klivager Home, Klivager Udlejning.
Mange af idéerne har taget form og er blevet til virksomheder, men faktisk kan Line ikke huske helt præcist, hvor
mange cvr. numre hun har lige nu.
Iværksætter som identitet
Klokken er 8:30 og Line er allerede i gang med dagens
gøremål. I røgeovnen har hun smørfisk, hellefisk, rejer,
makrel og laks. Ja, faktisk alt på menukortet - på nær sild.
- Sildene var for små i dag, og så bliver de tørre. Det kan
jeg ikke arbejde med.
Allerede som 13-årig startede Line som gårdpige og køkkenhjælper i Faaborg Røgeri Café, og det gik hurtigt op
for hende, at hun var fascineret af arbejdet på Faaborgs
havnekaj.
- Det var så hyggeligt med kundekontakt, og jeg var glad
for hele miljøet og stemningen hernede. Jeg fortsatte
med at arbejde gennem hele min skoletid, og i 10. klasse
bestemte jeg mig for, at jeg ville overtage caféen en dag.
Der findes ingen uddannelse som ’røger’, og Lines talent
er kommet gennem mange års mesterlærer og egne
erfaringer. Så samtidigt med røgeriet tog Line en handelseksamen og gik i lærer som blomsterdekoratør hos
Vestergaard Blomster.
- Jeg arbejdede samtidigt på røgeriet hver dag efter fyraften, på mine fridage om onsdagen og hver weekend. Jeg
overtog caféen efter uddannelsen, der var jeg 20 år, og jeg
har nu været her 16 år i alt, og otte år som selvstændig.
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Havnens herligheder
Det banker på døren ind til caféen, og Line afbryder
samtalen og lukker op. Det er en yderst tilfreds kunde fra
Korinth Kulturhus, som har fået mad-ud-af-huset fra Line.
Efter kort tid har Line fået et kram og en ny aftale om
levering i hus.
På havnen hersker der et særligt regelsæt, som Line hurtigt fandt ud af at indpasse sig under.
- Der er kun én meter over til Stanleys båd, så caféen
ligger jo midt i fiskernes arbejdsplads. Det kan være, at
fiskerne skal ordne garn eller rense fisk midt i caféens
middags-ryk-ind. Men de skal jo være her, og jeg ser det
som en del af den oplevelse, et havnemiljø kan give kunderne.
Hun anser havnemiljøet i Faaborg som meget autentisk
og et miljø, som Faaborg skal være glade for, der stadig
eksisterer.
- Havnen er ikke blevet et boligmiljø, som vi ser i mange
andre byer. I Faaborg lugter der af tovværk og af og til af
døde krabber, og man kan høre fiskerne, når de samles
på kajen og snakker, eller man kan købe fisk direkte fra
båden - det er helt unikt.
Men lutter idyl er det dog ikke på havnen, tilføjer Line, for
nye unge kræfter og forandringer kan virke overvældende
for de gamle tidligere erhvervsfiskere, der nok helst så, at
tingene forblev som i gamle dage.

Iværksætter Line Klivager

Faaborg Røgeri Café

Line tømmer dagens første stikvogn med nyrøget fisk

Line i et afslappende øjeblik

Nyrøget laks

Vi er stærkest i fællesskab
En ny kunde henvender sig til Line, klokken nærmer sig halv
ti, og har hun mon åbent i isbutikken? Desværre, det er
først klokken elleve, oplyser Line med et smil.

her kunne man da godt åbne et røgeri.
Det føles oplagt at spørge ind til hvilke afsavn, der følger med livet som iværksætter. Men Line vil ikke tale om
afsavn.

Det ligger Line meget på sinde, at alle erhvervsdrivende
skal kunne sameksistere i en by som Faaborg.

- Jeg ser vores valg som aktive valg, og fravalg af noget
andet. Vi når måske ikke så mange familiefødselsdage eller fester i weekenderne, men vi når så meget andet. Det
eneste, vi ærgrer os over, er, at der ikke er tid til alle vores
idéer, netop fordi vi anser os selv som iværksættere.

- Jeg sælger kun tilberedt fisk. Så kan fiskerne sælge de friske. De er bedst til at fange fisk, og jeg er bedst til at røge
dem. På den måde går vi ikke hinanden i bedene.
På Torvet har Line en butik til leje, og også her indtænker
hun byens øvrige erhverv.
- Jeg afventer den rigtige idé, inden jeg lejer ud. Det skal
være en lejer, der har det helt rigtige koncept. Et koncept,
der både passer ind i byens og Torvets stemning og miljø,
men også et der ikke konkurrerer med de øvrige butikker.
Vi er nok ikke helt normale
Det banker på bagdøren. Det er vareleveringen, og Line
skal kvittere for modtagelsen. Rutineret underskriver hun,
samtidig med at hun taler videre om livet som selvstændig.
Privat danner Line par med den selvstændige tømrer
Mikkel Sander, som er en stor støtte for hende i arbejdet
med caféen. De er begge fyldt med idéer, og pt. har de –
foruden to virksomheder – gang i et stort renoveringsprojekt på Torvet. Hver vinter, når caféen er lukket, laver de
projekter sammen.
- Det er simpelthen så åndssvagt, vi har SÅ mange idéer.
Det er nærmest en sygdom. Vi kan ikke slå vores iværksætterhjerner fra – vi ser muligheder i ALT. Selv hvis vi en dag
finder tid til at køre en tur, så snakker vi måske om, at lige
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Med seksten års erhvervserfaring ligner Line ikke andre
28-årige, og faktisk føler hun sig i højsæsonen ofte lidt slidt
og gammel.
- Vi er sgu ikke helt normale, vi er nok gamle indeni. De fleste af vores jævnaldrende har måske aldrig haft et arbejde,
så vores berøringsflade og vennekreds er ofte meget ældre
end os. Men så kan vi jo drage nytte af alle deres erfaringer.
Men hvad laver en ung kvinde, når hun ikke arbejder?
- Så sover jeg! Jeg går hverken til fitness eller i hækleklub.
Jeg drømmer faktisk mest om kun at have brug for to
timers søvn, for så kunne jeg nå flere af mine projekter.
Eller om at kunne slå min iværksætterhjerne fra – men det
kommer nok først til at ske den dag, jeg går på pension.
I er velkomne til at spørge om mere, men så må vi gøre
det, mens jeg vasker gulvene, for det skal jeg nå, inden
fiskene skal ud af ovnen klokken elleve, siger Line. Her
afslutter vi og lader den driftige kvinde komme videre med
endnu en travl dag.

Er din have forårsklar?
Vi hjælper gerne med:
• Græsslåning
• Hækkeklipning
• Træfældning
• Beskæring og udtynding af buske og planter
• Klargøring af bede
• Bortkørsel af haveaffald/ting til genbrugsstationen
• Mindre belægningsarbejde/omlægning af fliser
• Algefjerning på træværk, hegn og fliser
• Og meget andet!

Så er vores 4 friske havefyre klar!
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DØDSBOBEHANDLING OG ARV

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

JURISTERNE

Stokholm og Crondahl

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

ALLE UGENS DAGE

7 - 21
ENGVEJ 6 - FAABORG

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

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

Til alle biler uden for garanti uanset mærke og model

Faaborg Bil-center - autoriseret kvalitet til uautoriseret priser
Faaborg Bil-Center

Telemarken 2, 5600 Faaborg • Tlf. 62 61 90 60 • www.faaborg-bilcenter.dk • salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30, Søndag kl. 13-16

SHOPPING FAABORG

INVITERER PÅ MASSER AF UNDERHOLDNING
OG GOD STEMNING I FAABORG BY.
12. maj kl. 11.30 Rock Nalle trio på Torvet i Faaborg
Gang i Danmark på tur, minikoncert slutter kl.12.10
26. maj kl. 10.30 – 12.30 Faaborg korfestival
Alle vores dejlige kor synger rundt i byen med start og slut på
Torvet.
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
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 Stort krydstogtskib MS Deutschland anløber Faaborg
havn kl. 8.00-17.00. Byens butikker inviterer på gode tilbud fra
morgenstunden, og der arbejdes på, at det bliver en anderledes
og sjov dag for de handlende og krydstogtgæster.
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 Deutschland anløber Faaborg
havn kl. 8.00 - 17.00
Byens butikker inviterer på gode tilbud fra morgenstunden og
der arbejdes på at det bliver en anderledes og sjov dag for de
handlende og krydstogtgæster.

Sommer i
Shopping
Faaborg

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 gensyn 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.
28. juli kl. 11-14.00 Elsborg & Maribo på Torvet i Faaborg
- Charmerende & musikalsk sydfynsk duo med et bredt repertoire og mange syng-med-sange.
4. august Blue Holger D på Torvet i Faaborg kl. 11-14.00 - Bluesguitaristen Jan Schønemanns duo spiller med vellyd og humør,
når det er bedst.

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)

Sydfynske Syrendage

Ta’ med ud i
Syrenlandet
Kender du det…
At nogle falder på halen over skønheden i noget, man altid selv har taget for givet?
Sådan er der sikkert mange af os, der har det med syrenhegnene.
De har jo altid været der. Smukke ganske vist, men noget særligt ligefrem?
Når det kommer til mængden og skønheden af syrener her i
området, så kan vi godt kaste al beskedenhed overbord. De
mange blomstrende lilla bånd af læ-, mark- og vejhegn er
unikke på verdensplan. Ja, verdensplan. Folk fra andre dele af
verden kommer ligefrem hertil for at opleve et landskab bundet
sammen af berusende dufte og smukke lilla farver.
- Der er international bevågenhed omkring vores syrener. I
Italien har de valmuer, i Frankrig har de lavendler, og her har vi
et lilla landskab, som mange beundrer og misunder os. Det skal
vi blive meget bedre til at udnytte, mener turistmanager Mads
Rye Sletbjerg.

De seneste år er der kommet større bevågenhed omkring
syrenerne, der blomstrer fra midt i maj til begyndelsen af juni.
Blandt andet med de Sydfynske Syrendage, som Visit Faaborg
er en del af.
Nu er en lang række af syren-aktiviteter samlet under samme
paraply, og det er bare at plukke blandt vandre-, ride- og sågar
ballonture på www.syrenland.dk, eller du kan starte med at
lade dig inspirere på disse sider eller i den folder med “10 turforslag i Syrenland”, som kan hentes gratis på Turistkontoret.
Syrenerne kan nydes mange steder i området, men en gå- eller
cykeltur på denne rute er et godt sted at starte.

2,8 km Start/Slut: P-pladsen ved Baunebjerg

Sydfynske Syrendage
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Sydfynske Syrendage
PROGRAM

Sydfynske
Syrendage 2018
18., 19. og 20. maj kl. 19 - Ballonflyvning over Syrenland i
en ægte varmluftsballon. Tilmelding, betingelser og priser
på visitfaaborg.dk
18. maj kl. 19: På cykel gennem Syrenlandet. Alle kan
deltage på turen, og tilmelding er ikke nødvendig. Start:
X-huset i Vester Hæsinge, Birkevej 15, 5672 Broby.
19. maj kl. 9.30: Syren-café og musik. Syrenfestivalen
byder indenfor i X-Huset i Vester Hæsinge med lidt morgenmad, smagsprøver på forskellige syrenprodukter samt
musik. Tag hele familien med og få en ganske unik oplevelse.
19., 20. og 21. maj kl. 11-16: Åben have på “Ellebjerg”. I
forbindelse med “Syrenfestivallen” åbnes haven på Horseballevej 11. Her bliver der mulighed for at dufte, smage og
købe syrener! Haven er en 35.000 m2 stor landskabs/skov.
Fri entré.
19. maj kl. 11.30-12.30: På cykel gennem syrenlandet.
Turen starter og slutter ved bålhytten på Horseballevej 7.
Her bydes der på grillpølser og syrenbrød. Alle kan deltage
på turen, og tilmelding er ikke nødvendig.
19. maj kl. 13-15: Beskæring af syrenhegn på Grubbemølle. Vi har startet et demonstrationsprojektet med beskæring af syrenhegn. Kom forbi og se, hvad der virker bedst,
og hør mere om projektet.
19. maj kl. 14-16: Gå-tur i syrenlandet. Turen starter i Ny
Stenderup – Horseballevej 7 og går ad den gamle landevej
til Gl. Stenderup. Der vil være servering undervejs. Turen
er ca. 5 km. Pris 20 kr.

21. maj kl. 10-12: Ridetur i skoven ved Holsteenshus. Har
du din egen hest, så tag med os på en guidet ridetur gennem det smukke sydfynske Syrenland.
Tilmelding: Hanne Ovgaard tlf.: 51 41 79 43
21. maj kl. 10-15: Tag med arkæolog Poul Baltzer Heide fra
Øhavsmuseet Faaborg og naturvejleder Leif H. Sørensen
fra Trente Mølle på tur i det sydfynske syrenlandskab. Vi
vandrer fra Naturstyrelsens bygninger ved Sollerup. Turen
er på ca. 13 km og i let kuperet terræn. Tilmelding på www.
visitfaaborg.dk. Pris 100 kr.

SYRENFACTS
Vidste du, at der i Danmark er 138 veje, som bærer
navnet Syrenvej. Vejnavnet findes i hele Danmark.
I slutningen af 1800-tallet kaldte man på Fyn syrenen
for Terminstræ. Den blomstrer ofte omkring den 11.
juni - måske bedre kendt som fandens fødselsdag.
Syrenen har været forbundet med overtro. En syrenblomst med tre blade bragte sorg, mens fem blade
betød lykke.

SYRENER!
Der ånder så rusende sød
Som selve den elskedes hviskende stemme!
Så jeg i hver pore en rislende fryd
Af elskov og sommer og sol kan fornemme!
Salomon J. Frifelt

KF

TANDLÆGEHUSET FAABORG

-LAK

AABORG

KS-2000

APS

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

BY BEK åbner d. 1/5 kl. 10.00

D
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V
A
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Hvor godt kender
du Faaborg og omegn?
Vores fotograf, Jørn Ungstrup, har været rundt i området og har taget en række
billeder af steder, du måske genkender. Den bedste på redaktionen fik 6 rigtige,
kan du slå den?
Vi trækker lod om et gavekort til Det Hvide Pakhus eller Spisehuset til en værdi af 350 kr., blandt jer der kan fortælle os,
hvad der er på billederne.
Du behøver ikke skrive vejnavne, men fx: Korinth Kro, Forum Faaborg eller Svanninge Kirke. Disse tre steder er dog IKKE
afbilledet. God fornøjelse.

1

3
41

2

4

5

6

7
Aflever kuponen i vores postkasse Havnegade 19 eller
mail de rigtige svar til info@detrigtigefaaborg.dk

Billede 1 viser:

8

Billede 2 viser:
Billede 3 viser:
Billede 4 viser:
Billede 5 viser:
Billede 6 viser:
Billede 7 viser:
Billede 8 viser:
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
41

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.
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 sponsoraterne? 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 bilagsbehandler, 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.

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

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.

- Annonce -

hed

Vi passer din virksom

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

 Betaling af kreditorer
 Regnskab
 Ejendomsadministration

… og meget mere. Vi arbejder i alle økonomisystemer,
og tilpasser os 100% dine rutiner.
Synes du – alt i alt – det lyder godt?
Ring 63 61 31 01 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.
1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg | www.1-office.dk

SÆSON MENU

AKTIVITETS KALENDER

Forret
Røget laks på rygeostcreme m/ syltede løg og sprøde capers

13. maj Morsdag
3 retters menu inkl. blomst til mor.
Pris 595,- pr par.

Mellemret
Rørt kalvetatar m/ramsløgmayo og små salater

20. maj
Champagne Pinsebrunch kl. 10.00 - 13.00.
Pris 189,- pr person.

Hovedret
Bagt lammeculotte, forårsgrønt,
persillesky og små kartofler

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

Dessert
Rabarberconsomme m/vanilieis og syltede rabarber og sprødt

23. juni
Skt. Hans aften med båltale og stort bål.

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

4. juli
Jazz og Grill, pris 249,- pr. pers.

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

11. juli
Jazz og Grill, pris 249,- pr. pers.
18. juli
Jazz og Grill, pris 249,- pr. pers.

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

25. juli
Jazz og Grill, pris 249,- pr. pers.

Livets fester holdes på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

Kontakt os!

renovering med gamle sten

Kasper Boe

Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474

maj 2017 Horne / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby

Julie og
Stjernerne

NYT
LOKALT
MÅNEDSMAGASIN

juni 2017

Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby

TILFLYTTERE

Et møde med
Karsten Aurbach

NY

LOKAL NETRADIO

Henrik Poulsen og Sarah Kroman
er tilbage i din radio

Oase af omsorg
og fællesskab

En af Danmarks
bedste dommere er
fra Svanninge

DEJLIGT BESØG HOS LILLELY

FAABORG I
SORT OG HVID

NYT
LOKALT
MÅNEDSMAGASIN

Ditlev og
godsejeren

FAABORG I
SORT OG HVID

Flipperen
faldt for Fyn

Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

The name is Andersen Svend Erik Andersen

med festival i baghaven

Faaborgs
Powermænd
på 70+

Guld fra gemmerne

juli 2017

Keld
Moseholm

- Jeg er nødt til at holde mig i live

FAABORG I
SORT OG HVID

Guld fra gemmerne

NYT
LOKALT
MÅNEDSMAGASIN

Musikken flyder
mellem bakkerne
Månedens kunstner

Ulf Nielsen

Et verdensnavn har
bosat sig i Faaborg

- Jeg fik nok af lige streger og hvide skjorter

Guld fra gemmerne

1 år - 12 m
DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

Tak til læsere, a
samarbejdspartner
november 2017 Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

GENNEMSIGTIG

LIVSGLÆDE
På besøg hos Else og Jørgen Hinke

MEDBRAGTE
BAJERE OG

december 2017

Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

BULLERS BRYGHUS

LOKAL

øl-entusiast med ambitioner

SUNES

KUNST PÅ

VÆGGEN
KOM MED I

januar 2018

Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

DIT

LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

AT LEVE AF

RUNER

AT REJSE

MANDEN MED

GLASHJERTER I

Runesten rejst i Aastrup

MØD FAMILIEN SIMONSEN

KOLONNEHUSET

PIBERNE OG

FORELSKET I

FALSLEDS RUIN

DE SJOVE SKO

Hist hvor vejen slår en bugt

MØD BO LERCHE

EN SMELTEDIGEL MELLEM
GAMMELT OG NYT
DIT
Harald Haugaard & Helene Blum

LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

DIT

LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

GLÆDE, KÆRLIGHED OG
KRAMMERE PÅ JULEMARKEDET

MILLINGE
Besøg hos Anne Gerd

75 UNIKKE KILOMETER PÅ

HESTERYG
EN HELT ANDEN VERDEN
34-årige Louise Skov er deltidsbrandmand på fjerde år

Jim Lyndvild & Morten Paulsen

DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk
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august 2017

Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

NYT
LOKALT
MÅNEDSMAGASIN

Et grønt
hjerte i
Faaborg
Janne Fuglsang

september 2017 Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

LIND &
JAMES

FAABORG I
SORT OG HVID

Kvalitet kender
ingen grænser

Guld fra gemmerne

FAABORG I
SORT OG HVID
Guld fra gemmerne

TANDLÆGE OG
SUPERMAND
Anders Beckett

TOM
HALD

NYT
LOKALT
MÅNEDSMAGASIN

ET SKATKAMMER
I BYEN

Els Cools

Månedens kunstner

Randi
Egebro

Mød direktør i Faaborg Fiskesalgsforening Mogens Hansen

- Jeg har enorm præstationsangst,
og kan næsten ikke være i mig selv.

HAVEN I
OKTOBER

GREV EBERHARTS
EFTERKOMMERE
I VESTER ÅBY

Horne Haveservice

HIFI &
HØJT HÅR

GRÆNSEN
MELLEM
GROTESK OG
FINURLIG

C.O. Elektronik

mød Simon Maltha

En heldig mand

Faaborg og
Fiskene

Gertrud og Faaborg Museum

Månedens kunstner

oktober 2017 Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

og Faaborgs sidste garnfisker Simon Hammer.

DIT
LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

UNIVERSITETET
I BJERGENE
kom med indenfor

DRAMMENS
URTEJÆGERE
på tur med Faaborg Snapselaug

magasiner
DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk
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annoncører og
re for opbakningen.
februar 2018

Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

marts 2018

Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

april 2018

FABLER OG

DIT

LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

HAN SER
ANSIGTET

VILDT HÅR

MØD BENT BÆRENTZEN

I MARTS

HAVEN

EN HISTORIE

HAVETIPS AF OLE FOLMER

OM KÆRLIGHED
På besøg hos Bodil i Priorensgade

BRODERSKAB MED
HEMMELIGE TEGN & KODER

Retromøbler
og bolværksbord
Arkitekt Lars Højlyng og altmuligmanden Ole Pedersen
DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

VAGN FÅR

PROJEKTERNE I HAVN

MØD OLIVER STREICH

I ALTING
DIT

LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

DANMARKS

ÆLDSTE

LOKALARKIV

Slagteriet
i ruiner

Birgit er den sidste blandt murbrokkerne

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

Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

80-ÅRIG FOREGANGSMAND I VANDKANTEN

VI ÅBNER

DØREN TIL

DIT

LOKALE
MÅNEDSMAGASIN

FAABORGS

SKATKAMMER

HUSET
DER HUSER ALLE
VI HAR BESØGT MØDESTEDET PÅ FÆRGEVEJ

Einar Fog på papir

Ny bog om præstegerningen på vej

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

VI SER
FORSKELLEN
70 ÅR MED
KVALITET

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

Telf. 62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk

FORÅRSPRIS AYGO x-cellence
118.975 kr.

108.975 kr.
Spar 10.000 kr.

AYGO x-cellence
har bl.a. lædersæder, sædevarme,
x-touch multimediesystem®, bakkamera,
aircondition, 15” alufælge og meget mere...
AYGO x-cellence, 5-dørs kontantkøb til kun 108.975 kr. nedsat 10.000 kr. inklusive leveringsomkostninger. Eksklusive metallak 4.990 kr. Halvårlig grøn
ejerafgift 330 kr. Brændstoﬀorbrug v/bl. Kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km. Energimærke A++. Forbehold for trykfejl.

FAABORG
Smedemestervej 2

Tel. 62 61 95 88

Kaj Josefsen

Tony Wahl

42105

Skal vi
også sælge
din bolig?
Vi kender boligmarkedet, priserne og området,
så spørg os, inden du sætter til salg. Med et fyldt
køberkartotek, ventende købere og et team af dygtige
og engagerede medarbejdere står vi altid klar til
at sælge dit hjem!
Kontakt home Faaborg på tlf. 63 21 27 00 eller
faaborg@home.dk allerede i dag for en personlig,
professionel og gratis salgsvurdering – så hjælper
vi dig med at få SOLGT!

Jens Storm
Indehaver, Ejendomsmægler
og Valuar, MDE

Susanne Frederiksen
Intern sælger

Nicolai Hummelgaard
Salg & vurdering

Jane Lykke Castello
Salg & vurdering

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vidste du, at Faaborg-området
har sin egen lokalradio?

Lokale nyheder, interviews og konkurrencer.
Stå op med Henrik Poulsen alle hverdage fra kl. 7
og hold Siesta med Sarah Kroman fra kl. 14.

LYT MED - 24 TIMER I DØGNET

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

100%
LOKAL
RADIO | MAGASIN | WEBSITE

Vær god mod dine fødder og få dem behandlet hos

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

Dine fødder i trygge hænder
Ring og aftal tid
Nygyde 14 ▪ 5642 Millinge ▪ Mobil: 42418568
www.dinlokalefodplejer.dk ▪ Facebook: Din lokale fodplejer
Medlem af SADF, Sammenslutningen af Danske Fodplejere

TØJTØSEN
KOM IND OG SE ALLE
DE NYE FORÅRSVARER FRA

ALSIDIGE & PROFESSIONELLE

VINDUER

NYBYGNING

OMBYGNING

MASKINSNEDKERI

DØRE

TILBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER

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

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK!

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

TØJTØSEN

ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

DET SKER I FAABORG

DATO

Maj 2018

2

Kl. 17.00 - Kom og træn selvforsvar. Peter Laust Hansen underviser gratis ved Voigt minde.

3

Kl. 19.30 - Faaborgkorets forårskoncert i Aastrup Kirke.

4

Kl. 19.00 - Støttekoncert på Brahetrolleborg Gods for Korinth Outdoor Hostel med bl.a. Lasse & Mathilde.
Kl. 19.00- Mindehøjtidelighed Danmarks Befrielse 1945 ved kanonstillingen i Voigts Minde Parken

5

Kl. 10.00 - Åbent Hus i Faaborg Sejlklub – prøv krabbeklub og optimistsejlads for en dag.
Kl. 14.00 - Vild med Dans i Svanninge Hallen - Michael Olesen fra Vild med dans kommer og danser med Bettina Q.

6

Kl. 10.00 - Loppemarked i skolegården ved Haastrup friskole.

7

Kl. 10.00 - Klap en krabbe og rør en reje i Faaborg - naturvejlederne fra Fjord&Bælt i Kerteminde gæster Faaborg Bibliotek.

12

Kl. 11.30 - Shopping Faaborg præsenterer “Rock Nalle Trio” på Torvet i Faaborg.

13

Kl. 10.00 - Bøjden Nor – travlhed på fugleøen. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor fortæller.
Kl. 14.00 - Jagten på den vilde natur. Forholdet mellem natur, geologi, kulturhistorie og kunst i Svanninge Bakker og Bjerge.

14

Kl. 10.00 - Besøgscafe i Det Nye Hospital. Dansk Røde Kors inviterer på kaffe og smørrebrød.

15

Kl. 19.00 - Foredrag I HUSET med Bo Egelund, som har skrevet bogen ”Den selvforsynende familie”.

17

Kl. 17.30 - Lær at ro havkajak - Faaborg Havkajakklub.

21

Kl. 10.00 - Guidet Syrenridetur. Riderute Sydfyn arrangerer en fælles ridetur.
Kl. 10.00 - Vandretur i Syrenland. Tag med arkæolog Poul Baltzer Heide fra Øhavsmuseet og naturvejleder Leif H. Sørensen fra
Trente Mølle på tur i det sydfynske syrenlandskab.

26

Kl. 10.30 - Korfestival rundt i byen med start og slut på torvet.

28

Kl. 10.00 - Besøgscafe i Det Nye Hospital. Dansk Røde Kors inviterer på kaffe og smørrebrød.
Kl. 14.30 - Læge Eline Gantzhorn fortæller om hjemmebehandling til Kol/Lungepatienter på Tømmergården.
Kl. 17.00 - Aftenvandring på Øhavsstien – etape 2

29

Kl. 9.00 - Sommerudflugt med HUSET. Rundvisning på Kraftvarmeværket i Svendborg, spisning på Bregninge Mølle og rundvisning i
Retsbygningen i Svendborg.

30

kl. 17.00 - Øhavsmuseet arrangerer snorkeltur – dyk ned i et hemmeligt landskab.
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.

55

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

RealMæglerne Sofie Find giver dig en personlig bolighandel.
En bolighandel er for de fleste en stor og vigtig beslutning, som kun opleves få
gange i livet. Derfor kræver det omhyggelig og grundig rådgivning - hver gang.
Book møde til en boligsnak - hvad enten du ønsker at købe eller sælge.
Vi træffes på telefonen alle ugens 7 dage kl. 10-20 på Tlf.: 61 71 42 33

Månedens
udvalgte boliger
Side 2

Åbent hus/grund
Ny Horne Sommerland

Side 3

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

k
Jannic

2 kilo pølser

100,-

flere varianter

Hjemmelavede
L GRILL
KLAR TI

Spareribs el.
Vikinge-køller

99,-

1200 g.

BILLI

ing
Flemm

10,95
PELLEGRINO

SAN
E maj

i HEL
Tilbyder

Kim

GT

1 liter ex. pant

2 flasker

Sisters Run Ta´2 flas
Australsk Vin Kup
LE maj
der i HE

Tilby

ALE

Pr. flaske 99,95 kr.
SPAR 99,90 kr.

6 flas

No. 16

Cabernet Sauvignon

ker

35,-

33 cl. ex. pant

Åbent alle dage 8-20

ker

100,-

