september 2018

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

FAABORG-CREME
TIL HELE DANMARK

PÅ BESØG HOS FAABORG PHARMA

HUSAR
HORNE

MØD PERNILLE HØJ

IMEDKRIG
SIN TRO
FELTPRÆST HENRIK NEDERGAARD

RYNKER OG
RYGMÆRKER

DE RØDE SJÆLE ER BLEVET VOKSNE
Læs kirkebladet for
Faaborg, Diernæs, Lyø og
Avernakø i magasinet
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Vippelad til lastbiler, Faaborg Jernstøberi, foto Carl Johan Jørgensen

Faaborg Apotek, 1942, ukendt fotograf

DET GAMLE
FAABORG!

I denne måned er der sort/hvid byvandring i Faaborgs
gader. Byhistorisk arkiv har igen sørget for god nostalgi til
disse sider.
OG, så bliver det i oktober, at du får små skønne billedhistorier fra et af områdets andre arkiver. Arkiver har vi
nemlig mange af, og flere har også sagt ja til at bidrage
med billeder fra deres del af egnen.
Fiona Tapetfabrik, ca 1984, ukendt fotograf

Holkegade, 1920, ukendt fotograf

Lavvande efter storm, 1985, foto Ingrid Larsen
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Tårngade, ca. 1920, ukendt fotograf

Priorensgade, ukendt fotograf

Pavillonen Voigts Minde, ukendt fotograf

Søglimt, ukendt fotograf

Øster Mølle, ukendt fotograf
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danbolig Faaborg er en
realitet. Inviter os ud
og hør hvad vi kan.
Ring til danbolig Faaborg på tlf. 62 61 04 50
eller besøg os på danbolig.dk

Vi åbner snart på Lagonis Minde 9, vi er
ved at gøre lokalerne klar.
Vi er klar til at servicerer jer. Kontakt os allerede i dag og hør om de mange muligheder.
danbolig.dk/faaborg

Claus Lopdrup
Indehaver, ejendomsmægler, valuar, MDE
danbolig Faaborg
Tlf: 62610450
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Find kjolen frem og stryg skjorten
Hos Det Rigtige Faaborg kan vi godt lide en god fest.
Sådan en holdt vi sidste år på Hotel Faaborg Fjord.
Et otte timer langt festfyrværkeri af musik, grin, god mad og dans.

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Sarah Kroman, Radiovært

Det var så sjovt, at vi ret hurtigt besluttede os for at gøre det igen.
Det bliver den 26. oktober, at vi slår hotellets døre op til Det Rigtige Faaborg LIVE
part 2.
Jeg håber, du har lyst til at gå ombord i det stærke program af hovedsageligt
lokale kunstnere, vi har sat sammen. Prik vennerne, kollegaerne eller naboen på
danseskoen, og få dem med i byen. Jeg lover, at I ikke bliver skuffet.

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Pernille Pedersen, Journalist

Jørn Ungstrup, Fotograf

Janne Schwartz, Kontor

Nu vi er ved det med festerne.
Sådan nogle har bikerne i De Røde Sjæle holdt i et antal, der formentlig vil få folk
som Bendtner, Bjerrehus og Fetterlein til at kvittere med et anerkendende nik. Vi
har besøgt de aldrende medlemmer i læderveste til en snak om sammenhold og
stærke fællesskaber.
Glæd dig til denne og alle de andre gode historier, vi har samlet til dig.
God læselyst.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner

Ole Billum, Partner
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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

INDENDØRS AKTIVITETER

2018/2019

HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN - OPSTART 15. AUGUST

Dame senior			
Herre/oldboys			

onsdag kl. 19.00 – 20.00
onsdag kl. 20.00 – 21.00

SVØMNING I FORUM FAABORG - OPSTART 28. AUGUST & 3. SEPTEMBER

Børnehold			
Vandaerobic for voksne

tirsdag 18.00 – 19.00 el. 19.00 – 20.00
mandag kl. 08.00 – 09.00 el. 09.00 – 10.00

Tilmelding til Laila Grønning på mail: jonlaster@gmail.com
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GYMNASTIK PÅ SVANNINGE SKOLE - OPSTART 3. – 4. & 5. SEPTEMBER

Fræserhold ca. 5-7 år		
Forældre/barn ca. 1-3 år
Krudtuglerne ca. 3-5 år
Pige rytme & dans ca. 6-9 år
Herregymnastik		

mandag kl. 16.00 – 17.00
mandag kl. 17.00 – 18.00
tirsdag kl. 16.00 – 17.00
onsdag kl. 16.00 – 17.00
onsdag kl. 20.00 – 21.00

BADMINTON I SVANNINGE HALLEN - OPSTART 4. SEPTEMBER

Motionsbadminton		

tirsdag kl. 18.15. – 21.15

STÅ OP TIL NOGET GODT I SVANNINGE HALLEN – OPSTART 25. SEPTEMBER

Motion og socialt samvær

tirsdag kl. 09.30 – 11.00

FODBOLD, INDENDØRS I SVANNINGE HALLEN – OPSTART I UGE 43

Træningstider offentliggøres senere på FS Facebook og på www.faldsledsvanninge.dk

FLOORBALL I SVANNINGE HALLEN - OPSTART 4. SEPTEMBER

Børne floorball (drenge & piger) fra 7 år		
Ungdoms floorball (drenge & piger) fra 15 år		

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN

Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Spinning
Vibe Spinning

mandag kl. 17.30 – 18.25
mandag kl. 18.30 – 19.25
torsdag kl. 16.30 – 17.25
torsdag kl. 17.30 – 18.25
torsdag kl. 18.30 – 19.25
fredag kl. 17.30 – 18.25
lørdag kl. 08.30 – 09.30

Spinning instruktører: Inge Strandgård,
Kim Pedersen & Carsten Nøhr

tirsdag kl. 15.30 – 16.30
tirsdag kl. 16.30 – 18.00 & Fredag kl. 18.30 – 19.30

Styrke Pilates v. Lissi Hansen		
Styrke Pilates v. Lissi Hansen		
Funktionel Træning v. Kristine Jensen
Jumping Fitness v. Betina Quick
Jumping Fitness v. Betina Quick
Dance Workout v. Betina Quick
Yoga v. Ann Nøhr			
Yoga v. Ann Nøhr			

tirsdag kl. 10.00 – 11.00
tirsdag kl. 17.00 – 18.15
onsdag kl. 19.00 – 20.00
mandag kl. 19.00 – 20.00
søndag – følg Facebook
tirsdag kl. 18.30 – 19.30
onsdag kl. 17.30 – 18.45
lørdag kl. 09.45 – 10.45

Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk
Følg Faldsled/Svanninge på Facebook.

FYLD POSEN MARKED

10. nov. 2018
Kl. 10-15 i Forum Faaborg

Varer for mere end 500.000 kr.
Tøj, legetøj, sko, vin, øl, chokolade, bøger,
gavekort og meget meget mere.
KUN NYE VARER

SÅDAN FUNGERER DET
1.: Køb en mulepose i indgangen til 249 kr.
2.: Fyld den til kanten, med lige de varer du ønsker.
3.: Max en vare af hver slags.
4.: Nyd dine varer, og alle de penge du har sparet

FOR FØRSTE GANG I FAABORG

Dyrenes

En gladere bilist

Verden
en viden og service til forskel

INDVIELSE AF NYE LOKALER

RECEPTION
Lørdag 8. sept. kl. 10-16
Kom og se vores nye lokaler og nye tiltag.
Vi byder på lidt godt til ganen.
Konsulenter fra
Aveve, HorseLux, St. hippolyt, Deerhunter

vil rådgive om deres produkter.

Gode
åbningstilbud

Smagsprøver på vores
lækkerier og vine.
Konkurrencer
i
og meget mere. V

er

d
glæ
os!

Dyrenes Verden

Svanningehuse 31, 5600 Faaborg

- det handler om tillid
•

Professionel og ærlig rådgivning.

•

Vores medarbejdere deltager i
AutoMesters obligatoriske
uddannelser, så vi har altid frisk viden
og nyeste udstyr klar.

•
•

Vores kunders biler spænder
fra de helt nye til veteranbiler.

•

Vi udfører også reparation
af plæneklippere, motorsave,
buskryddere m.m.

•

Vi er forhandlere af mærkerne
STIGA, MTD, ECHO m.fl.

Svanninge Auto & Traktorservice A/S
Assensvej 247 · 5642 Millinge
Tlf. 6261 9239
Mail: rene@s-a-t.dk
www.svanninge-auto.dk

TANDLÆGEHUSET FAABORG

René K. Clemmensen
Assensvej 280
5642 Millinge
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!
•
•
•
•

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

Jeg udfører alt
tømrerrelateret
arbejde, både
små og store
opgaver.
Jeg sætter stor pris på det gode
håndværk.

Ring i dag, for et tilbud!

Tlf: 29922682

RENE@TOFTEBJERGGAARD.DK

Rynker og
Rygmærker
Måske har du hørt om dem - Faaborgs ’rockerbande’ De Røde Sjæle? Eller set dem,
når de drøner forbi på motorcykel med rygmærker. Selv kalder de sig en motorcykelklub, med et fællesskab hvor tillid og venlighed er nøgleord. Kom med ind bag rygmærkerne, og oplev klublivet på tætteste hold.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Ude bagest i industrikvarteret drejer vi til venstre ned ad
en smal indkørsel. Buskads, træer og græs vokser vildt og
indrammer gårdspladsen. Vi fortsætter langs klubhuset
og parkerer bilen. Bilen skiller sig ud, for gårdspladsen er
indtaget af medlemmernes køretøjer – og her kører man
på motorcykel. Bag ved den overdimensionerede grill og
med udsigt gennem hyldegrene til søen med de kvækkende frøer, sidder tyve medlemmer bænket ved et langbord,
som de gør hver onsdag og fredag aften. I krattet omkring
klubhuset ligger flere træstubbe fyldt med søm og mærker fra hammeren.
Charmerende jargon
Gennem damp fra kaffekopperne og røg fra cigaretterne
spotter vi både læderbukser og rygmærker. Luften emmer
af kærlige drillerier, af den type der kun opstår i et fortroligt fællesskab.
De er her alle: Fejeren, AG, Lalli, Høtot, Zimmerød, Duddi,
onkel Michael, Rulle, Møffi, Porno, Olsen, Epoxy, Papegøjen
og mange flere. Og til hvert navn hører der en historie.
’Egentlig hed Fejeren Skorstensfejeren, men vi har forkortet det, nu er han kun til industribrug,’ griner Møffi.
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’Og jeg kan huske, da jeg opdagede, at Rulle i virkeligheden hedder Jan, det var sgu underligt,’ griner AG.
’Oliver kalder vi Papegøjen, han taler virkelig meget, en
gang talte han hele vejen til Rotenburg,’ fortæller AG.
Papegøjen er hurtigt på banen med et nøgternt svar: ’Det
er jo også kedeligt bare at sige ingenting.’
Efter den korte introduktion beslutter vi at udnytte det
sidste dagslys til at få taget et fællesfoto. Motorcykelvenner
stiller sig tæt sammen og følger fotografens anvisninger.
’Træk dog maven ind Bobo,’ lyder en kærlig bemærkning.
’Kom du også bare med på billedet, Sanne. Og Rulle, du
kan lægge dig nede foran.’
’Ja, eller på grillen,’ supplerer Møffi, og flokken bryder ud
i grin.
Fotografen dirigerer rutineret flokken tættere sammen.
’Han er sgu værre end Sølvhjelm.’ Endnu et latterudbrud.

Rulle
Rulle og Møffi var begge med til at starte klubben i 1976

Møffi
Rulle og Møffi var begge med til at starte klubben i 1976

Kaffe og kage ved langbordet i gårdspladsen.
Forrest er det AG (tv) og Bobo (th)

AG har været medlem i 6 år og er klubbens alderspræsident

Baren i klubhuset er flot dekoreret med bl.a. de klassiske ko-horn

Fejeren med klubhuset i baggrunden

"De røde Sjæle" fra venstre mod højre: Oliver Hast - Papegøjen, Per Thomsen - Fejeren, Kenneth, Jørn Holm - møffi, Bo Hast - Bobo, Linda Rask Jensen - Røde Linda

Fest skal der til
Rulle, der netop har fejret fyrreårs-jubilæum som medlem,
viser klubhuset frem. Allerede inden vi passerer døråbningen, fornemmer man en svag duft af røg og fest. Til højre
er der en lang bar, med klokke og kohorn og hvad der ellers
hører sig til, og til venstre ligger køkkenet. Herimellem er
der indrettet områder med siddepladser: Højborde med
barstole, et loungeområde med bløde lænestole og et
område med almindelige borde, der let kan flyttes, når der
skal være plads til et band.
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af de mange venskabsklubber, som De Røde Sjæle gennem
tiden har fået i både Danmark og Tyskland.
- De andre klubber har selv nøgle til klubhuset, så de kan
bruge det, som de vil. Vi holder også fester sammen, og vi
modtager invitationer hele tiden, fra hele landet, fortæller
Rulle.

- Vi har tre store fester om året. I uge 10, 20 og 40. Det er
nemt at huske. Her inviterer vi gud og hver mand med. Jeg
tror, halvdelen kommer udefra. Puch Maxi-klubben kommer også, de drikker ligeså meget som os andre, og så er
de ligeså underholdende, fortæller Rulle.

Fra knallertklub til motorcykelklub
Rulle og Møffi var begge med til at starte klubben op
tilbage i 1976. Klubbrødrene forsvinder ind i minderne og
fortæller.
’Vi var en gruppe folkeskolevenner fra Toftegården og
Svanninge, der startede en knallertklub. Vi kørte rundt til
hinanden privat, ellers var Sinebjerg et yndet opholdssted,’
fortæller Møffi.

Den store brændeovn kan ikke varme lokalet op om
vinteren. Her benytter medlemmerne klubhusets anden
afdeling: en mobil kontorafdeling, de har overtaget efter
Skako. På væggene bag de store sofaer hænger gamle klubbilleder, Rulles gamle, lasede klubjakke og mærker fra nogle

’Ja, dengang var der iskiosker på Sinebjerg, og de holdt
åbent lige så længe, vi købte øl,’ supplerer Rulle.
’Hans Jørgen fra Bangsbo støttede op om vores knallertklub, han gav os et sted at være, så rendte vi ikke rundt og
lavede ballade andre steder,’ forklarer Møffi.

Henrik Olsen - Olsen, Anne Grethe Jokumsen - AG, Røde, Dorte Knudsen - Duddi, Marianne, Mikael Knudsen - Lange Mikael, Morten, Jan Christensen - Rulle

Efterhånden som flokken fyldte 18, fik de motorcykler i
stedet for knallerter, og snart var De Røde Sjæle en motorcykelklub.
I dag er mange af medlemmernes egne børn medlem af
klubben, og alle interesserede kan blive medlem.
’Vi er en klub for alle, både mænd og kvinder. Bare man har
en motorcykel. Motorcykler er vores interesse- at køre på
dem og reparere dem. Vi går ikke op i fx rygmærker, faktisk
har kun halvdelen en jakke eller vest. Vi forventer bare, at
man er en god ven, så det bliver ved med at være et rart
sted at være,’ fortæller Rulle.
Plads til forskellighed
Ud over motorcyklerne er der opblomstret andre hobbyer. En gruppe klubkammerater, anført af en tidligere
brygmester, brygger øl og mjød. Andre nyder at trylle
kulinariske oplevelser frem.

gode rammer. Mig og damerne laver alt mad herude fra
bunden. Det er ligesom at gå på restaurant.
Sidst lavede vi mad til 100 personer, og vi får store roser,’
forklarer Bobo.
Tilbage ved langbordet går snakken om tidligere ture til
venskabsklubben i Rotenburg.
’AG kan du huske sidste år, da du troede du havde fået
alkoholforgiftning?’
’Ja, hold nu kæft, det var en god tur. Vi farede vild dagen
efter – den indre GPS var ligesom bedst til de snoede
veje,’ svarer AG.
Det sidste lys er næsten forsvundet, og langsomt ophører
snakken, og luften fyldes af motorlarm, mens medlemmerne triller hjemover.

’Vi har fået renoveret vores køkken. Tidligere var det
sådan lidt… tilfældigt… med hygiejnen, men nu har vi
13
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Hos Expert/
Punkt1 leverer
vi dine varer
lige til døren.

Tlf.: 62 61 21 48

Vi kan også montere,
installere og trække
kabler, så du er sikker
på, at dine varer fungerer, inden vi kører.
Slip for bøvlet - brug
vores totalservice.

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

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

Opel Corsa
Kom og
d

eltag i ko

nkurrenc
erne

BILLIGERE END BUSSEN

*

Omfattende udstyrs liste
Bl.a. Klimaanlæg aldrig mere hedebølge!
Faaborg Bil-

Center

For 49,3 kr. pr. dag får du:
⎷ USB stik
⎷ Læderrat
⎷ 6 Højtalere
⎷ Splitsæder
⎷ LED kørelys
⎷ Klimaanlæg
⎷ Regnsensor
⎷ Sædevarme
⎷ 15” alufælge
⎷ Lysautomatik
⎷ Opvarmeligt rat
⎷ Lysfølsomt bakspejl
⎷ Opvarmelig sidespejle
⎷ Fartpilot m. fartbegrænser
⎷ Højdejustering af førersæde
⎷ IntelliLink – 7” touch screen
⎷ Stærk 1,4 90 HK benzin motor
⎷ Navigation via Apple Carplay***
⎷ Mørke sideruder i bag samt bagrude
⎷ Mulighed for anhængertræk og meget mere

KUN
0,99% i
FAST RENTE

Opel Corsa

49,3 kr.
Pr. dag

Faaborg Bil-Center og Aage Hansen fejrer
40 års jubilæum d. 7. sep. 2018 kl. 14-17.
Slagteren har tændt op i grillen og vi sørger for
kolde drikke. Popcorn og slushice til børn.

Faaborg Bil-Center ApS
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
Kampagnen gælder hele september - Så længe lager haves
*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: 30.537,- Løbetid: 96 mdr. Kontantpris kr. 154.995,- inkl. levering. Debitor rente 0,99%. ÅOP: 4,01.
Samlet kreditbeløb: 122.146,-. Samlet kreditomkostninger: 21.717,-. Samlet beløb, der skal betales tilbage: 143.863,-. Kaskoforsikring og betaling via NETS er påkrævet. Ydelse pr. mdr.: 1.499 kr. i 96 mdr. (1.499 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.
*** Forudsætter brug af Iphone

B
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Fester Aaby
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Øhavsmuseet

FAABORG

Foredrag

Weekenddyk Savn & brand
2. og 9. september kl.10-13

alle dage kl.10-16 i Arresten

Banegården, 50 kr.

www.visitfaaborg.dk 250 kr.

Voksne 50 kr. børn gratis

Hvem har formet landskabet
tidligere og hvordan former
vi landskabet i dag? Kom og
hør historien bag udstillingen
Fortidens og fremtidens landskaber.

Dyk med os ud i stenalderen!
Lige under overfladen finder vi
spor efter stenalderens mennesker. Med en arkæolog ved
hånden og lækkert udstyr kan
alle være med.

Det brænder! Oplev hvordan
det kunne gå så galt for den
unge mand Janus, ved at følge
ham fra han ankommer til
Sydfyn og til han ender med
en dom.

26. september kl.19.15-21

renovering med gamle sten

Kasper Boe

Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474

FORENINGSLIV

HÅNDBOLD

GYMNASTIK

BORDTENNIS

SVØMNING
DANS

KARATE

DYKNING
FODBOLD

HUNDETRÆNING

BADMINTON

TAEKWONDO

TENNIS

SENIORIDRÆT
MOTIONSCENTER
FYSIOTERAPEUTISK HOLDTRÆNING

BODY BIKE BIOGRAF
HOLDTRÆNING I NYE HOLDSALE

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

Landslagteren Faaborg

Knivskarpe tilbud
FREDAGSMENU
2 pers. 169,-

MANDAG:

Uge 35

American style svinebryst med
barbecuesauce. Hertil coleslaw,
nye kartofler, puffede svær og majs.

Uge 36

Stegt kyllingebryst med grøntsagstærte,
avocado, purløgsdressing og brød.

31. august
7. september

Uge 37

Svinekoteletter med sauté af æbler, broccoli og
rødløg. Hertil svinebouillon og stegte kartofler.

Uge 38

Hønsefrikassé med perleløg, ærter og gulerødder
i lys løvstikkesauce. Hertil kogte kartofler.

Uge 39

Braiseret lammeskank med gulerodscremé, bagte gulerødder, syltede skalotter,
kraftsauce og dagens kartoffel.
Jægergryde med vildsvin, svampe, løg,
timian og syltede bøgehatte.
Hertil kartoffelkompot og sprødt brød.

14. september
21. september
28. september

Uge 40

5. oktober

Uge 41

Store hakkebøffer med bløde løg, fritter, pebersauce og frisk grøn salat med sylt og sprødt.

Uge 42

Boeuf stroganoff med mos og brød.

Uge 43

Skinkeculotte med cremet hvidvinssauce.
Hertil sauté af gulerødder, løg, rosenkål og
squash samt kartofler.
Helstegt kylling med estragonsauce,
stegte kartofler og spidskål bagt med
brunet smør og parmesan.

12. oktober
19. oktober
26. oktober

Uge 44

2. november

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

50

TIRSDAG:

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

6000

ONSDAG:

Frisklavet medister

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

5000

TORSDAG:

Dagens gryderet

Let og lækkert til en travl hverdag.
SPAR KR. 34,50
Pr. 1/2 kg . . . . . . . . . . . . . . . kr.

4000

FREDAG:

Stor leverpostej

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

25

LØRDAG:

Det er en god idé at forudbestille

Friskstegt ribbenssteg
med sprød svær.
SPAR KR. 10,00
Ta’ 4 skiver . . . . . . . . . . . . . kr.

3000

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

I krig
med sin tro

Den danske hær har 50 præster til at virke i rollen som feltpræst. Èn af dem er
Faaborgs sognepræst Henrik Nedergaard. To gange har han været udsendt til krigszoner, hvor de danske soldater har haft gavn af hans evne til at lytte og lindre.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

20

På Klostergade 40 ligger den store embedsbolig, der
følger med embedet som præst. Allerede da sognepræst
Henrik Nedergaard tager imod stråler kontrasterne imod
os. T-shirtens røde og blå striber er påtrykt et hummellogo på brystet og vidner om verdslige interesser og en
interesse i fredlige fodboldkampe. Om højre håndled
bærer han et armbånd, der vidner om en tid, hvor krig var
en realitet og kamphandlinger en daglig trussel. Det er
et armbånd, han selv har skabt i nogle af de lange timer i
soldaterlejren i Helmand-provinsen.

En feltpræst skal leve op til mange krav, bl.a. skal de have
erfaring med embedet, klare nogle fysiske tests og en
består lægeundersøgelse. Efter et tilfredsstillende resultat
fik Henrik og fire øvrige præster i 2010 et Q for ’qualified’, hvorefter der blev skrevet en fireårig kontrakt med
Forsvaret.

- Præster er til stede, hvor der er glæde, og hvor der er
sorg. Det er Folkekirkens princip, at hvor der er danskere,
skal der være præster. Man skal kunne høre Guds ord på
sit modersmål.

- Feltpræster bærer pistoler inde i lejren, og udenfor hegnet har vi våben som soldaterne. Vi skal kunne værne om
egen sikkerhed og ikke være til fare for andre, når vi løber
rundt med våben.

Alt ligger i forberedelsen
Med en oprindelig uddannelse indenfor økonomi, blev
Henrik Nedergaard i 2007 færdiguddannet som cand.
Theol. Han har altid interesseret sig for bl.a. historie og
filosofi, og uddannelsen i teologi giver ham mulighed for
at bringe begge interesser i spil. Teologi er jo et bredt område, som han formulerer det. I 2008 kom han til Faaborg
som sognepræst, hvor han siden har betjent kirkerne i
Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø.
Selvom både uddannelsen og embedet spænder bredt, så
fik Henrik alligevel lyst til at prøve noget nyt.

Uddannede feltpræster står i beredskab, klar til udsendelse, mens de varetager indenlands opgaver. I Henriks
beredskabstid har han betjent soldaterne på Haderslev
kaserne og hjemmeværn Fyn med gudstjenester.
Bomber og bagholdsangreb
I 2014 blev Henrik udsendt til Helmand, hvor han blev til
basen lukkede ned. Herefter flyttede de til lejren Kabul.
Her var Henriks fornemste opgave at lytte sig ind til soldaternes problemer, samt at afholde gudstjenester under
mere primitive forhold end sædvanligvis.

- Man kan ligesom være præst eller præst, der er ikke så
mange valg. Jo, man kan blive fængselspræst eller hospitalspræst, og man kan blive missionær i Afrika, men
det havde jeg ikke lyst til. Da jeg så i præsteforeningens
medlemsblad, at de søgte feltpræster, så søgte jeg.

- Som feltpræst er man på arbejde hver dag. Man går
rundt i lejren og mærker efter på vandrørerne, lytter,
hjælper til med det praktiske. Der skal afholdes gudstjenester, men jeg arrangerede også flere sociale aktiviteter,
som fx volleyboldturnering, filmvisning eller foredrag.

Selvom præster ikke velsigner våben, gennemgik alle
fire feltpræster et mini-rekrutforløb, der bl.a. indebærer
våbenbetjening.

Over uniformen bærer feltpræsten et særligt præsteskærft, en stola. Skjoldet i baggrunden viser
de fire nationer, Danmark, USA, Storbritannien og Irak, der samarbejdede i Task Force Al Asad
(Al Asad = løve)

I et goldt krigslandskab kan feltpræstens ord både lindre og trøste

Mindeplade fra udsendelsen i Afghanistan

Henrik Nedergaard i verdslig beklædning i
hjemmet i Klostergade

Nogle soldater oplevede, at de pludseligt blev bange. Så
bange, at de ikke kunne udføre en ordre, der blev givet.
Her møder de præsten, som lytter og beroliger. Det kan
ske, at soldaterne ikke kan forlade et køretøj og træde ud i
sandet. Af frygt for bomber eller bagholdsangreb.
- Som feltpræst kommer man i berøring med en anden
gruppe mennesker. Det er jo primært unge mænd, og
jeg kunne være far til de fleste. De kan være nogle hårde
hunde, men grundlæggende kommer de til mig med de
samme problemer som folk hjemme i Faaborg. Problemer
med børnene, problemer med familien mm. Men det kan
også være, at der er problemer internt i gruppen, for folk
dernede kan blive trætte. Krigstrætte.
Man kan ikke måle tro
Inden en afrejse til en krigslejr besøger feltpræsten soldaterne på kasernerne og er med dem ude på øvelse. De
lærer hinanden særdeles godt at kende. Alle skal nemlig,
også feltpræsten selv, skrive afskedsbreve til sine nærmeste, samt udfylde testamentet ’Sidste vilje’.
- Det kan godt afføde nogle spørgsmål til mig som præst,
når de skriver deres breve. Men det er vigtigt, for når de
kommer ud i en situation, hvor der er varmt, så er det
netop disse tanker, der ryger gennem hovedet på en.
I en krigslejr er der sædvanligvis god deltagelse ved kirkegang. 30-50 kirkegængere ud af en flok på 200 soldater.
Henrik har flere bud på den store interesse for feltgudstjenesterne.
- Man kan ikke måle tro. Jeg gransker ikke folks indre trosliv,
og jeg spørger ikke, hvorfor de kommer til gudstjenesten.
I en krigslejr har soldaterne naturligvis nogle eksistentielle
overvejelser. Men fx i Afghanistan var gudstjenesten en del
af en delingsførers rutiner: efter en patrulje udenfor hegnet, hvor alle var kommet hjem med alle lemmer i behold,
sagde han til sine folk, ’i aften skal vi til gudstjeneste’. En fin
gestus, selvom man dog ikke på den måde kan betale af på
22

sit regnskab til Gud, smiler Henrik.
Bodstjeneste, sammenhold og det simple liv
Da Henrik i 2014 blev udsendt, var det for syv måneder.
Der var mange praktiske overvejelser, og blandt andet
skulle det afstemmes med familien, der dengang bestod
af en bare to år gammel søn.
I maj i år tog han afsted til Irak for at afløse en anden feltpræst, der skulle hjem på leave (orlov). Når Henrik bliver
spurgt om, hvad der motiverer ham til at drage i felten
som præst, er der flere faktorer, der spiller ind.
- Jeg var ikke selv værnepligtig som ung, og det har jeg
fortrudt. Så nu kan jeg betale lidt tilbage. Men jeg gør det
primært for Forsvarets og soldaternes skyld. Som feltpræst bliver man robust på en anden måde, som man kan
bruge i flere sammenhænge. Livet bliver mere simpelt
derude; du har en seng, en metalkasse med gevær og
patroner og en kasse med tøj. Du kan holde fokus udelukkende på opgaven.
Blandt de udsendte er der opstået et fællesskab, og Henrik er stadig i kontakt med flere fra holdet, og så har han
viet en af soldaterne fra 2014-holdet.
Henrik nyder at fungere som sognepræst i Faaborg igen,
men han håber på endnu en gang at blive udsendt på et
længere ophold.

Feltpræsternes minirekrutforløb indeholder
Våbenbetjening
Patruljetræning
March-træning
Kort-orientering
Kendskab til grej og værktøj
Førstehjælp
Militær sjælesorg og militær-etik

Mega sensommer udsalg
Når du køber ny 2018 model fra Hobby eller Fendt,
så kan du frit vælge at få en af følgende
med gratis.*

*Der kan kun vælges en ting og tilbuddet gælder ikk boogievogne

ing

Billig finansier

Vi har også masser af andre gode tilbud, fx denne lækre Fendt
SPAR
97.16
9 kr.

0 TF 2017
Fendt Brillant 6695kr. NU KUN: 299.000 kr.
.1

Normalpris: 396

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Klimaanlæg
Mover
Kampa lufttelt
Ventura fortelt

Kom ind og se vores Kampa udstilling
og få et godt tilbud på netop dit
drømmetelt. Du er også velkommen
til at ringe på 65967105 for yderligere
info

MPA lufttelte
A
K
å
p
lg
a
s
d
u
a
Meg
0
fx. Classic AIR 30
6.995 kr.
:
N
U
K
U
N
r.
k
5
Normalpris: 9.99

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

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NYHED

NYHED

Søren
Andersen
Indehaver

Benny
Hedegaard

Nicolaj
Nielsen

Pia
Balkemose

Stine
Rosenbeck

Salg og Vurdering Ejendomsmægler Salgskoordinator Salgskoordinator

NYHED

STRANDGRUND

E

C

E

Dyreborgvej 4A - 5600 Faaborg

Strandgårdsparken 11B - 5600 Faaborg

Kærvej 7 - 5600 Faaborg

Er drømmen et rummeligt landsted i flot og charmerende byggestil og
med 4,8 ha grund direkte til vandet? Så se her. Ejendommen har en skøn
udsigt over Øhavet. På den store grund kan du færdes ugenert og nyde
livet ved vandet.

Nyere villa med den flotteste udsigt over øhavet med Bjørnø i baggrunden. Beliggende på lukket vænge i attraktivt villa kvarter i Faaborgs østlige bydel. Som ejer af denne ejendom har man nøgle til port og adgang
til et fælles strandparcel.

Utroligt pæn og velholdt etplans villa beliggende i Faaborgs vestlige bydel i gåafstand til offentligt område ved vandet med badebro. (bådplads
og jolle m. motor kan evt. medkøbes)

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

3.995.000
200.000
4.247
17.556/14.757
56003336

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

48.780 m2
195/16 m2
6/6
1915
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

2.495.000
125.000
2.136
10.939/9.192
56003328

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

708 m2
165 m2
6/4
1998
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

NYHED

1.399.000
70.000
1.887
6.189/5.199
56003326

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

717 m2
155 m2
4/3
1964
62614800

NY PRIS

C

G

C

P. U. Bruuns Vej 7 - 5600 Faaborg

Kildevej 8 - 5600 Faaborg

Hempel Plougs Vej 31 - 5600 Faaborg

Denne flotte etplansvilla på hele 220 m2 bolig ligger i et lukket vænge i
særdeles børnevenligt kvarter. Der er 3 terrasser, så solen altid kan nydes
og vinden altid kan afskærmes.

Attraktivt beliggende 1-plansvilla i roligt villakvartér i Faaborg Vest. Kun
ca. 150 m. til stranden hvor der er offentligt areal samt bådelaug med
mulighed for måske at have båd liggende. Her er indkørsel til carport.

Flot og velholdt nyere villa, her flytter du lige ind. Villaen ligger i børnevenligt kvarter med sti direkte til Øhavsskolen afd. Uglen. Her kan børnene trygt færdes, og der bor mange andre børnefamilier i området.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

2.695.000
135.000
2.364
12.251/10.235
56003006

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført/omb.
Kontakt tlf.

1.077 m2
220 m2
7/6
2000/2012
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

995.000
50.000
2.138
4.405/3.699
56003362

Grund
Bolig/kld.
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

828 m2
95/45 m2
3/2
1959
62614800

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.795.000
90.000
1.819
7.894/6.633
56003208

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

1.001 m2
143 m2
5/4
1998
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

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.
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

Vi bygger for dig.
Alt tømrerarbejde udføres!
5600 Faaborg
https://www.thymannstoemrerfirma.dk | Tlf: 5337 5925 | e-mail: thymannstoemrerfirma@live.dk

Det Rigtige Faaborg
LIVE part 2
Vi holder en stor fest, og DU er inviteret. Ved et stort arrangement fredag den 26. oktober gentager vi sidste års
udsolgte succes og inviterer til en aften med forrygende
musik, mad og underholdning.
Festen finder igen sted i de smukke omgivelser på Hotel
Faaborg Fjord, der står klar med den store efterårsbuffet med lokale islæt. Musikken spiller fra kl. 18 til kl. 02,
og der venter en aften, hvor du blandt andet kan møde
Coast-forsangeren Paul Eastham, der på grund af kærligheden har sat sine britiske rødder dybt i den lokale muld.
Glæd dig til mødet med en kæmpe stemme og en hamrende dygtig pianist.

Jones, der blandt andet har deltaget i tv-programmerne
Idols, Popstars, X-factor. Det bliver stort.

Kåre Linnebjerg er klar ved klaveret, når han sammen
Posten og Piloten spiller op til fest.
Programmet tæller også navne som UGL & FUGL, Jessica
& Daniel Barber, Faaborg Byorkester og Løven, Kim og
Hulken. Vi er også sikre på, at der støder et par overraskelser til.

Han optræder for tusindvis af mennesker som forsanger i
Coast. Til oktober står han ene mand på scenen.
Sidste år havde vi lokket et hold af stærke lokale revyskuespillere på scenen. Carsten ”Gaardmand” Christensen,
Dan Jørgensen og Palle Rimmer, der har været årsag til
både grin og gråd til revyer i området, optrådte som De
Tre Tenarer. Det var mindeværdigt, og det bliver det uden
tvivl igen, når de går på scenen med helt nye numre.

Det Rigtige Faaborgs Henrik Poulsen er vært på aftenens
show. Der bliver kun solgt 320 billetter til aftenen, og de
første 100 billetter er allerede solgt.
Billetprisen er 495 kr. for otte timers musik, underholdning og spisning. Billetter kan købes hos Shell Faaborg.

Glæd dig. Der venter en stribe helt nye numre med De Tre
Tenarer
Husorkesteret, der binder hele aftenen sammen, bliver
Posten, Piloten og Pianisten, og i løbet af aftenen får de
følgeskab af den powerfulde sangerinde Bonnie Bach
26

På gensyn til Det Rigtige Faaborg LIVE part 2.

live 2.
part

Oplev lyden af

HOTEL FAABORG FJORD
FREDAG 26. OKTOBER 2018
KL. 18-02
Faaborg
PAU L E A S T H A M

POSTEN, PILOTEN OG PIANISTEN
FA A B O R G BYO R K E S T E R
DE TRE TENARER
(Dan Jørgensen, Carsten Gaardmand og Palle Rimmer)
...O G M A N G E M A N G E F L E R E
Vi tilføjer løbende navne til plakaten, så hold øje
med vores magasin og website, og lyt med i radioen

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
P R I S : 495 K R
B I L L E T S A LG H O S S H E L L FA A B O R G
Obs! Kun 320 billetter
Læs mere om LIVE part. 2 / www.detrigtigefaaborg.dk
RealMæglerne Sofie Find

VI SÆLGER BOLIGER TIL BÅDE SMÅ OG STORE DRØMME

Ny pris
Fiskervænget 17 Dyreborg, Faaborg

Tornhøjvej 13 Bøjden, Faaborg

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

Pris 3.195.000
Udbetaling 160.000
Ejerudgift/md. 2.612
Brutto 14.387
Grund 1.242 m2
Netto 11.988
Værelser 5
Areal 90 m2

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.

Pris 1.695.000
Udbetaling 85.000
Ejerudgift/md. 1.519
Brutto 7.696
Grund 800 m2
Netto 6.376
Værelser 4
Areal 87 m2

Bolig/erhverv
Kildetoften 36, Faaborg

Svendborgvej 398-400 Vester Aaby, Faaborg

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

Pris 1.695.000
Udbetaling 85.000
Ejerudgift/md. 1.519
Brutto 7.577
Grund 1.121 m2
Netto 6.320
Værelser 5
Areal 175 m2

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

Pris 1.295.000
Udbetaling 65.000
Ejerudgift/md. 1.965
Brutto 5.773
Grund 2065 m2
Netto 4.817
Værelser 4
Areal 318 m2

Gi’ et bud
Grønnegade 26, Faaborg

Lyøvej 2 Horne, Faaborg

Ønsker man en attraktiv bolig helt centralt i
handelsbyen Faaborg, med masser af plads samt
mulighed for at gå ud i skøn lukket havemiljø, så
er Grønnegade 25. et rigtig godt bud.
Der er gåafstand til stortset alt. Havn, havnebad,
natur, skole, gågade med med masser af indkøbsmuligheder.

Pris 1.525.000
Udbetaling 85.000
Ejerudgift/md. 1.642
Brutto 6.782
Grund 320 m2
Netto 5.657
Værelser 5
Areal 153 m2

Helt unikt, totalt renoveret sommerhus i smukke
rene linier og kvalitetsmateriealer, tilpasset omgivelserne. 2 værelser, stue, køkken og badeværelse. Herudover 3 terrasser og ekstra udendørs
brusebad, lukket grund lige i strandkanten.
Mere end 180 gr. panorama direkte ud til det
Sydfynske Øhav og Faaborg fjord.

Lars Tribler
Salg & vurdering

Mobil: 71 780 655
tribler@minbolighandel.dk
Kontor: 70 254 264

www.minbolighandel.dk

Pris 3.500.000
Udbetaling 175.000
Ejerudgift/md. 1.693
Brutto 15.826
Grund 700 m2
Netto 13.116
Værelser 3
Areal 54 m2

K A M P A G N E - S P A R 6 0 0,-

495,-

495,-

595,-

Spar 600,-

595,-

Spar 600,-

Spar 600,-

Spar 600,-

Kampagnen kan købes fra d. 10. september 2018.

STØT KAMPEN MOD CANCER
KØB ET CHRISTINA ARMBÅND

CHRISTINA Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com

Banner.indd 1

TØJTØSEN
KOM IND OG SE DEN FLOTTE
EFTERÅRSKOLLEKTION FRA:

ZHENZI • ZOEY
� I STR. 38 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK

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

12/08/13 19.56

KF

-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

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

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ
AVERNAKØ

ONSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 19.00 I FAABORG KIRKE

MUSIKFOREDRAG MED JENS ROSENDAL
OG RASMUS SKOV BORRING
Dette års fællesmøde for Faaborg og Diernæs
Kirker bliver en spændende aften med
fællessange for alle generationer. FRI ENTRÈ

ONSDAG DEN 5. SEPT. KL. 17.30

SALMESANG OG SUPPE
I FAABORG KIRKE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Torsdag d. 20. sept. kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs
Torsdag d. 4. okt. kl. 18 i Det nye Hospital

Efter en kort stemningsfuld andagt, går vi i Det nye Hospital og hygger os med suppe og lidt højskolesang.

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.00, FAABORG

CAFÉAFTEN I DET NYE HOSPITAL

Under overskriften ”Landsbypræst i en storbykirke” kommer sognepræst ved Mesinge Kirke Rikke Aagaard Nielsen
og fortæller om de danske kirker i verdens storbyer.
Kaffe og kage 30 kr.

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.00, DIERNÆS

”SIGNEDE DAGE” I KIRKELADEN

Med glæde kan vi endnu engang se frem til, at Einar Fog-Nielsen kommer hos os. Med sin fornøjelige og engagerede fortællekunst, vil han delagtiggøre os i sit virke som præst i 37 år.

FREDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 20.00

E-STREET JAM, BRUCE SPRINGSTEEN
COVER I FAABORG KIRKE

Glæd dig til en anderledes oplevelse i Faaborg kirke. Danmarks førende Bruce Springsteen Jam kommer på besøg.
Billetpris: 150 kr. inkl. billetgebyr. Billetter købes over www.
ticketmaster.dk - Der sælges også billetter i døren.

Gudstjenester

Søn. 2. sep.
Ons. 5. sep.
Søn. 9. sep.
Søn. 16. sep.
Søn. 23. sep.
søn. 30. sep.
søn. 7. okt.

Faaborg

14. s. e. trin.
Salmesang og Suppe
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
19. s. e. trin.

SØNDAG DEN 23. SEPT. KL. 10.30

HØSTGUDSTJENESTE OG
FROKOST I DIERNÆS KIRKE

Kom til vores hyggelige høstgudstjeneste i kirken med
efterfølgende frokost i Kirkeladen. Alle er velkomne.

TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.30

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Kirsten Grove, Glamsbjerg, H.C. Andersen set med andre
øjne. Kaffe og kage 30 kr.

SØNDAG DEN 7. OKTOBER KL. 10.30

KONFIRMANDINDSKRIVNING
I FAABORG KIRKE

Vi starter årets konfirmandforberedelse med en gudstjeneste,
herefter indskrives konfirmander som skal konfirmeres i Faaborg eller Diernæs Kirker. Blanketter udleveres på skolerne.

Diernæs

Lyø

10.30: LJ
9.00: LJ
9.30: LM
17.30: LM			
10.30: LM (høstgudstj. & kaffe) 10.30: HN		
10.30: AA
10.30: LM
9.30: EL (høstgudstj.)
10.30: HN
10.30: LJ (høstgudstj.)		
10.30: LJ
10.30: AA		
10.30: alle (konf.-indskrivn.)
Ingen
9.30: EL

Avernakø

9.30: RG

9.30: LM
9.30: RG

LM: Lene Matthies, HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, AA: Anette Agersnap
Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst
Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088

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

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.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

Faaborg-creme
til hele Danmark

Har du undret dig over, hvordan man egentlig laver en creme? Eller hvorfor du kan
købe cremer fra Faaborg over hele landet? Begge svar findes hos Faaborg Pharma.
Her kan du læse om, hvordan pimpenelle rod, hestekastajne-ekstrakt og zink oxid bliver blandet til en virksom creme. Og om, hvordan en kompromisløs tilgang til kvalitet
kan ende med succes.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

I en anonymt udseende grå bygning på markedspladsen
ligger Faaborg Pharma. Det store løvehoved danner koblingen til apoteket. Herinde producerer Sten Grønved og
de øvrige 11 ansatte op mod 5.000 tuber creme i timen.
Alle cremer produceres efter mantraet ’troværdighed og
enkelthed’, og opskrifterne er dybt hemmelige.

kunderne, forklarer Sten.

- Der er for meget varm luft i kosmetikindustrien. Hvide
kitler, som lover for meget. Jeg vil producere noget, der er
troværdigt og uden allergifremkaldende ingredienser. No
bullshit. Og noget, alle har råd til, fortæller Sten.

- Det vigtigste i en cremeproduktion er hygiejne og processen med overvåget opvarmning og nedkøling af massen. Så er det ikke så afgørende, om det er yoghurt eller
creme, der cirkulerer i de store kar, forklarer Sten.
I dag afsætter Sten sine produkter til 300 apoteker landet
over, og nye tiltag og markeder venter om hjørnet.

Fra bruseniche til storproduktion
Som nyuddannet farmaceut var Sten Grønved nysgerrig
på faget. Han eksperimenterede med at blande sine egne
cremer, og hjemme i brusenichen startede han en mindre produktion af massagecreme. Imens voksede en ivrig
iværksætter i maven på ham.
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Faaborg Pharma har gennemgået løbende udvidelser og
investeringer, men i 2011 satsede Sten stort og udvidede
med nye maskiner, nye lokaler og fire nye ansatte. Herunder Jesper Domino, der er mejerist.

Fra idé til færdigt produkt
På lageret ligger mere end 50 forskellige råvarer: Glycerin,
glycerol stearate, panthenol. Råvarerne forvandles til 30
unikke cremeprodukter.

I 2000 overtog Sten Faaborg Løve Apotek, hvor også
produktionen af archiv-creme-serien hørte til. Allerede
året efter udskilte han creme-produktionen i virksomheden Faaborg Pharma, hvor hans nysgerrighed og passion
kunne få lov at blomstre op.

Når en ny opskrift-idé er opstået, blandes cremen i en
miniproduktion på 2-300 gram, der testes for stabilitet og
holdbarhed, og dernæst afprøves på 20-30 testpersoner.
Har cremen den ønskede virkning, fortsætter produktionen på det store blandingsanlæg.

- Det er vildt spændende og fascinerende at tage rå-ingredienser og blande dem sammen til en fin hvid creme. Når
jeg skal lave en ny opskrift, tager jeg mine fagbriller på
og bruger min viden om de forskellige stoffer og hvilken
virkning, de har. Jeg laver nye opskrifter ud fra oplysninger
på markedet, fx fra forskning, eller fra efterspørgsel fra

- Det er vigtigt, at der er en overensstemmelse mellem fx
lugten og effekten. Vi lavede engang en effektiv creme,
som var tilsat et aktivstof, der duftede af tutti-frutti. Den
måtte vi trække tilbage, da det ikke virkede troværdigt,
fortæller Sten.

CEO Sten Grønved foran virksomheden. Løvehovedet går igen fra Faaborg Løve Apotek.
Det er en gammel tradition, at et apotek har et kraftfuld dyr i deres navn

Nogle af de råvarer, der udgør ingredienserne i produkterne

Produktionslokalerne er dekoreret med løve-kunst skabt af Karsten Auerbach

Den nye app bliver tilgængelig på hylderne ved produkterne. Holderen en udviklet lokalt i Faaborg af Kami-stål, som Faaborg Pharma
har et godt samarbejde med

Sten holder øje med blandingen i den 600 liter store mixer

Sten insisterer på at værne om den fine grænse mellem
kosmetik og lægemidler. Han producerer cremer, der kan
bidrage til livskvaliteten: meget tør hud, urolige ben, solskoldninger. Cremerne tilsættes kun den mængde aktivstof, som, der er klinisk dokumentation for, virker. Bag på
produkterne står der, hvilken effekt de enkelte ingredienser har.

tingsmedarbejder.

- Vi forsøgte at lave en shampoo, men der findes ingen
bevis for effekten af indholdsstofferne, og vi var ikke tilfredse med resultatet. Og nu ligger vi så inde med 20.000
tomme blå flasker, fortæller Sten grinende og fortsætter:
Man skal føle, det er rigtigt, det man gør. Ellers skal man
lade være.

Diana og Faaborg Pharmas grafiker har relanceret alle
creme-serierne med et nyt look og nye tekster. Hjemmesiden står for en opgradering, og til efteråret kommer der
flere nye tiltag:

Sten sender vareprøver til landets hudlæger, som afprøver
dem på patienterne. På den måde får de rette folk gavn af
cremernes virkning, og kendskabet til dem bliver udbredt.
Hudlægerne giver ligeledes Sten kritik på produkterne, så
de kan blive endnu bedre.
For nyligt er der kommet ny viden om vitaminet B12, og
denne viden har Sten straks omsat til et nyt produkt.
- B12-vitamin har en dokumenteret effekt mod kløe, og så
farver det cremen lyserødt, forklarer han.
Et sats på markedsføring
Efter investeringerne fulgte nogle hårde år, og i 2015
havde Faaborg Pharma et underskud på 1,5 million. Året
efter var resultatet vendt til et overskud på 1,5 million.
Sten valgte at satse benhårdt på marketing. Der blev
ansat en professionel bestyrelse, som er god til det kommercielle, og gennem en vækstpulje for udkantsbyer fik
virksomheden ansat Diana Langkilde-Lauesen som marke34

- Vi har altid gang i så mange ting, det er derfor, det er så
sjovt at være her. Vi tænker ud af boksen hele tiden, og
her er et kreativt og et hurtigt miljø. Det er fedt at sidde
med noget, hvor vi kun får positive tilbagemeldinger, siger
Diana.

- Vi laver tre nye produkter til efteråret. Helo anti-itch
70%, en fed creme til kløe og tør hud, en Helo anti-itch
lotion til kløe og tør hud og en B12-creme, Helo hand.
Herudover laver vi en limited edition af kunst-tuber, hvor
Karsten Auerbach har designet tuben. Tanken er, at vi vil
gentage det hvert år med en ny kunstner og donere overskuddet til et godt formål. Det sidste nye, der kommer,
er en produkt-app, som beskriver produkterne og deres
funktion.
2018 har været et godt år. Sommeren har givet et godt
salg af de røde sommerprodukter til bl.a. insektstik og
solskoldninger, og der har været en omsætningsfremgang
på hele 25%.
- Det er nu, vi høster et pay-off for de sidste 10 års arbejde. Vi har ofte folk, der ringer og siger: ’Det virker jo.’
Vi sælger ikke varm luft på tube, afslutter Sten.
Faaborg Pharma er også i gang med at erobre det udenlandske marked, det sker under navnet Nordic Pharmacy.

Hvert år produceres der 90 tons creme, som sælges til apoteker,
regionerne, sygehuse og hudlæger. Cremerne kan også købes via
diverse forhandleres webshops.

Faaborg Pharma har fire serier. Helo-cremerne til
kompliceret hud. Archiv-cremerne til normal og tør
hud. Serien ’sommerens førstehjælp’. Og som det
nyeste ’Ultimate’, der er en high-end-serie, der er
kombineret hudpleje og skønhedsprodukter.

Kan du klare boligkøbet
uden en advokat?
Møder i Faaborg efter forudgående telefonisk aftale
på 70 10 11 99. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen
Mødekontor: Strandgade 7A
DK-5600 Faaborg
70 10 11 99 · ret-raad.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

Min Bolighandel

Lars Tribler får nyt kontor på
Markedspladsen
Grundtanken bag ejendomsmæglerkæden Min Bolighandel er at tilbyde vores
kunder et fast, lavt salær. Det kan vi blandt andet tilbyde ved ikke at have udgifter til faste kontorer. Alligevel flytter Min Bolighandel - Lars Tribler d. 1. september tilbage i sit tidligere kontorlokale på Markedspladsen. Et fysisk kontor
har nemlig været et ønske fra kundernes side, og samtidigt lover Lars Tribler, at
den nye centrale placering ikke får betydning for størrelsen på salæret.
En god opstart
Det er nu to år siden, at Lars Tribler
startede op under ejendomsmæglerkæden Min bolighandel.
- Det har været en positiv oplevelse
at være startet op selv. Jeg er blevet
taget godt imod i byen, både af mine
kunder og de øvrige ejendomsmæglere.
Kæden består af 18 selvstændige ejendomsmæglere landet over, hvor Lars
Tribler er salgsansvarlig på hele Fyn.
- Som ejendomsmægler i Min Bolighandel er man bare sig selv, men vi
har internt i kæden et godt samarbejde, hvor vi kan vidensdele og vejlede
hinanden. På den måde får kunderne
den bedste rådgivning, samtidigt med
at vi holder salæret lavt.
Kæden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, der stiller

store krav til deres mæglere. Siden
opstarten har Lars Tribler derfor
løbende gennemgået uddannelser
og kurser, så kunderne er garanteret
en ordentlig handel.
Fynske forventninger
Lars har længe mærket, at de fynske
kunder efterspørger den personlige
kontakt. Kontoret på Markedspladsen skal sikre, at kunderne føler sig
hørt og set.
- Mine kunder adskiller sig fra kunderne i de større byer. Her i Faaborg,
og på hele Fyn, er den personlige
kontakt vigtigt.
På et stort geografisk område som
Fyn kan det være svært at nå personligt ud til alle kunder, og derfor
er Lars Tribler på udkig efter en ny
fynsk kollega, så den gode og tætte
relation med kunderne kan bevares.

- Annonce 37

E
D
Æ
L
H
G
V
E
E
R
L
P
Ø
K
O
V
E
L
OP
D
I
R
YB

J&
L KA

D TI

IN
KOM

ORG

AAB
YIF

TON

E LÆ

D
& SE

BRI

HY
KRE

R

LLE

DE
DMO

YARIS HYBRID

Fuld af energi og dynamik

Fra 167.990 kr.

AURIS HYBRID

Designet til begejstring

Fra 214.970 kr.

C-HR HYBRID

Skulpturelt crossover design

Fra 283.970 kr.

RAV4 HYBRID

SUV med et ﬂot, dynamisk ydre

FAABORG
Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

Fra 373.880 kr.

Alle priser er fra priser og inkl. leveringsomkostninger. Der tages forbehold for trykfejl og prisreguleringer

Kaj Josefsen

Tony Wahl

Mød Horne
- Husar Horne

Da gymnasievennerne tog sabbatår eller startede på videreuddannelser, tog Pernille
Høj en beslutning, der gav hendes liv en helt ny drejning. Med en kongelig eskorte
på hesteryg som hovedmålet, sled hun sig gennem 12 måneder med mudder, mørke,
hestemøg og umenneskelige marcher. I dag kan hun stolt fremvise sin sølvrex og
diplomet med den nye titel som garderhusar.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

I 2011 besøgte hendes majestæt Dronning Margrethe II
Faaborg, og på turen gennem vores smukke købsstad eskorterede en hestebataljon den kongelige karet. På sidelinjen
stod Pernille Høj og beskuede optoget. Ved hendes side stod
farfar, som i sine unge dage aftjente sin værnepligt ved garderhusarregimentet. Lige her begyndte Pernilles fascination
af de graciøse heste og de smukke uniformer.
- Farfar var husar i 1954, og jeg har altid elsket at komme
over til ham og høre om soldatertiden. Når han fortæller om
det, stråler livsglæden ud af ham, og det er noget af det, han
husker allerbedst, og det er tydeligt, at han elsker at fortælle
om den tid. Da jeg så uniformerne i 2011 tænkte jeg, ’det
der, det vil jeg også prøve’.
Ansøgningerne til hesteeskadronen er langt flere, end der er
pladser til, men alligevel søgte Pernille lykken. Den 24. april
forrige år, midt i en fysiktime i 3. g., tikkede der en mail ind
med beskeden om, at hun var optaget i garderhusarregimentet på Antvorskov kaserne.
- Mine venner og familie synes, det var sejt. Især farfar var
stolt af mig, selvom han ikke kan forstå, at så mange kvinder
søger ind. Ud af et hold på 50, var der kun optaget 7 mænd.
Det overordnede mål med hesteeskadronen er at eskortere
den kongelige familie. Men først venter der rekrutterne
mange måneder med slid og slæb og en konstant uvished,
om hvad dagen bringer.
- Jeg var virkelig på udebane, jeg er et familiemenneske,
bare mit efterskoleophold var hårdt, og som rekrut er der en
anderledes hård tone, og jeg tænkte bare, at ’det bliver op
ad bakke’. Den første morgen blev vi råbt ind i hovedet klokken fem, mens de spillede sangen ’you’re in the army now’.
40

Vi fik tre minutter til at stå klar ude på gangen.
Her er dit navn rekrut
I regimentet har rekrutterne navne efter deres by. I den første tid kravlede Pernille, nu Horne, nærmest langs væggene.
Dagene var fysisk udmattende, så når de ikke travede rundt
i mudder med tunge rygsække, så sov de nye rekrutter. Men
relativt hurtigt opdagede Horne, at der dannede sig et sammenhold og et fællesskab.
- Alle var pressede i felten, vi lærte hinanden at kende på
den rigtige måde, hvor man smider sit skjold.
De fire første måneder med hærens basisuddannelse blev
afsluttet med en rex-tur på fire dage, hvor rekrutterne blev
presset til det yderste.
- Jeg kan ikke afsløre alt fra turen, men vi var sultne, og jeg
bliver møgsur, når jeg er sulten. Samtidig skulle vi samarbejde om at løse opgaver. Det er hårdt at rende rundt på
en knoldet mark med en rygsæk på 25 kilo på ryggen. Og
pludselig skal man lave en vandpassage. Af med tøjet – på
med regntøjet – rygsækken skal pakkes ind – og så igennem
det kolde vand. Dér var jeg max presset.
Gennem forløbet faldt en del af rekrutterne fra, og en enkelt
måtte give op på rex-turen. Horne er ikke i tvivl om, hvilke
kræfter, der fik hende til at gennemføre.
- Jeg er stædig! Og jeg er en drengepige, så det var jo også
fedt med mudder og krig. Det har bestemt ikke været lige
nemt alle dage. Men mit bagland er stolte over, at jeg holdt
ud. Og det er sådan, jeg er; når jeg begynder på noget, så
gør jeg det færdigt.

En stolt husar foran Opus' hestesko, sølvrex'en, fortjensmedaljer
og et billede af både husar Horne og husar farfar

Horne i stalden med hendes primær-hest Opus. Da Horne blev hjemsendt,
fik hun en af Opus' hestesko med hjem som minde. Foto: Evan foto

Det kræver meget øvelse at spille på signalhornet. På hesteryg bliver det
endnu sværere. Foto: Evan foto

Efter aftrædelse mødtes 20 husarer fra delingen til en vanvidsmarch i Holland: 40 kilometers march dagligt i fire dage,
iført uniformer og rygsække. Med denne medalje kaldes
man med rette 'en kronet idiot'

Den berygtede øvelse: 'tyrens røvhul': Evan foto

Fra grøn til blå
De fire måneders kampuddannelse kaldes den grønne
del, og efter rex-turen kunne soldaterne begynder den
eftertragtede blå del – oppe i staldene ved de 75 store
eskadronheste. Men de glamourøse forestillinger blev
hurtigt afløst af en mere pragmatisk hverdag.
- Vi startede med alle møgopgaverne. Udmugning,
rensning og vedligeholdelse af sadler og udstyr og fedte
det hele ind i fedt. Det var en brat opvågning. Men der
var stadig noget at se frem til, når vi efter otte måneder
kunne begynde at eskortere kongefamilien.
Uheldigvis for delingen, så forsvandt denne gulerod, da
Prinsgemalen døde, og Dronningens sommerbesøg med
eskorte blev aflyst. Slukøret måtte delingen nøjes med det
ugentlige byridt rundt i Slagelse by. Indtil der tikkede en
god nyhed ind.
- Kronprins Frederik skulle eskorteres rundt i anledning
af sin 50-års fødselsdag. Pludselig var vi alle motiveret og
det hele gav mening igen. Det er helt unikt at ride for den
kommende konge, og farfar han så med fra sidelinjen og
var meget stolt.
Et ekstra lykketrut
Allerede den første uge i trøjen fik rekrutterne lov at
forsøg sig med et blæs i signalhornet. De 10, der fik den
bedste lyd ud af hornet, blev valgt til trompetere. Horne
havde ingen musikalske talenter at trække på, men gav
det et forsøg. Et ordentligt trut og en klar tone senere var
hun valgt som trompeter.
- Vi havde en times trutundervisning dagligt. Det var en
stor kontrast til at lege krig på klapskidemark, men det var
den bedste time på dagen. Og bagefter så var det tilbage i
felten med 180 i timen.
I delingen er en trompeter højt placeret, og i kraft af sit
truttende talent fik Horne mange ekstra oplevelser på
hesteryg.
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- Vi var i Norge og spille for en løjtnantforening, i Estland
og fejre Dannebrog og så var vi til hingstekåring i Boxen i
Herning, hvor vi red ind foran 8.000 tilskuere. Jeg kan ikke
takke mig selv nok for, at jeg sagde ja til at være trompeter.
Hjemme igen
Horne er lige aftrådt de 12 måneders tjeneste og landet
hjemme i, ja, Horne, hvor hun reflekterer over, hvad det
seneste år har betydet.
- Jeg har vist ikke sunket det hele endnu. På alle punkter
er jeg blevet mere selvstændig og har fået en tro på mig
selv. Og hvis jeg har ondt et sted, så tænker jeg, at det
ikke er så slemt i sammenligning med andet, jeg har prøvet. Det har også givet mig en enorm viljestyrke og venner
for livet. Det er det hele værd, og jeg vil klart anbefale
andre at gøre det.
Horne savner allerede mudderet, men har valgt ikke at
fortsætte en militærkarriere. Hun drømmer nemlig om at
søge ind til politiet og på sigt blive hundefører.
Den 6. september ankommer Dronningen til Svendborg
Havn, hvor Horne og de andre fra delingen samles og ser,
om den nye deling klarer eskorteopgaven med bravur.

Uddannelsens opbygning
Hærens Basis Uddannelse – 4 måneder
Rytteruddannelsen - 8 måneder
Uddannelsens indhold
Kampuddannelse
Trompeteruddannelse
Staldtjeneste
Rytteruddannelse (rideuddannelse i spring og dressur, opvisningstræning, eskortetræning)

I den grønne del gennemgik Horne Hærens basisuddannelse. Foto: Evan foto
Horne i fuld uniform med signalhornet klar. Foto: Evan foto

Horne i fuld koncentration. Foto: Evan foto

Delingens højdepunkt var eskorten i forbindelse med Kronprinsens 50-års
fødselsdag. Foto: Evan foto

FØLG MED NÆSTE GANG

hed

Vi passer din virksom

I næste udgivelse af magasinet
“Det Rigtige Faaborg”, lader vi
vores kunder få ordet.
Allan Bülow fra Kraks Fond
i hjertet af København fortæller
om samarbejdet.

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

Mangler du overblik?

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

Du får hjælp til:
Bogføring
Lønadministration
Fakturering

Betaling af kreditorer
Regnskab
Ejendomsadministration

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

Stor jubilæumsfest
hos Faaborg Bil-Center
I 1978 sagde Wermuth Jensen sit job op. Han ville starte for sig selv.
Med sig tog han en håndfuld gode kolleger, og i fællesskab fik de
startet Faaborgs nye Opel-værksted og forhandler.
I 2016 overtog Anders Engelbreth, og han mærker tydeligt,
hvad Faaborg Bil-Center betyder for medarbejderne.

- Vi har aldrig været sådan rigtigt uvenner hernede, smiler
han.

- I Faaborg Bil-Center er vi alle en del af fællesskabet. Vi
inviterer hinanden med til mærkedage, og vi er nærmest
hinandens familie nummer to, fortæller Anders Engelbreth.

I dag fyrre år senere er Faaborg Bil-Center stadig et moderne
bilhus med alt det nyeste indenfor salg, service og udbedring
af skader.
Mærkedagene skal naturligvis fejres med alle bilhusets kunder. Derfor inviterer Faaborg Bil-Center til
2 x 40 års jubilæum
Fredag d. 7. september fra kl. 14 – 17
Her vil der være alt til ganen: Sandwich, pølser, popcorn,
sluch-ice, fadøl og sodavand.
Du kan også se og læse historien om den allerførste Opel,
der blev solgt for fyrre år siden.

Familien Faaborg Bil-Center er et bilhus, der favner bredt.
Både når det gælder de små private kunder og de store erhvervskunder, så tilstræber de at være den enkeltes nærmeste sparringspartner. Her er ALT under ét tag.
- Vi eksisterer kun på grund af de trofaste kunder, og vi kender vores kunder rigtig godt. Vi har landets højeste fastholdelsesprocent på 73 %, og flere kunder kører helt fra Køge
eller Frederiksberg for at få deres biler serviceret hos os,
fortæller Anders Engelbreth.
Aage Hansen har været med siden opstarten for fyrre år siden, og i juli blev han fejret af sine kolleger med smørrebrød
og kage. Aage Hansen ser sig selv som Opel-mekaniker helt
ind i hjertet.
- Opel har alt i sikkerhed og så er det et holdbart mærke. Jeg
kan stå inde for mærkets kvalitet, og Opel er nærmest blevet
en del af min identitet, fortæller Aage Hansen.
Aage Hansen mærker også det gode kollegiale fællesskab,
men formulerer det anderledes.

2 x 40 års jubilæum
Fredag d. 7. sept. fra kl. 14 – 17
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SÆSON-MENU

AKTIVITETSKALENDER
22. september.
Vi spiser bison-kød, 4 retters menu. Vores årsdag på Klinten. Pris 389,- pr. kuvert
27. Oktober
En aften i chokoladens tegn. Vores ”chokoladekvier” fra Finland er fodret tilsat chokolade,
dette giver en eventyrlig smag og mørhed. 3
retters chokolade-menu, tilsat dinner-musik.
Pris 595,- pr. kuvert inkl. tilpassede vine
10. november
Mortensaften (bemærk det er en lørdag) med
and og pære Bella Helene, det hele ” a la Klinten ”. Pris 289,- pr. kuvert
8. december
Julemenu for voksne. 5 retters jule-inspireret
menu, med efterfølgende dans til live musik
Pris 595,- pr. kuvert

Forret
Temperet laks – agurk-dild creme, syltet agurk, sprødt og rogn
Mellemret
Hønseterrine m/trøffelmayo, syltet blomkål, sprødt og små salater
Hovedret
” Smagen af wienersnitzel ”
Pankosprød kalvefilet, ærtepuré, sensommergrønt, citronsmør og kartoffel. Ristet kapers og ansjosskum.
Dessert
Citronfromage. Fromage af brændt citron, brændt marengs,
caramel-lemoncurd, hvid chokolade og honning crunch
Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

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

31. december
Nytårsgalla, med masser af bobler, Dronning, 4
retters menu, dans, Nytårsklokker, kæmpe fest
fyrværkeri. Pris 695,- pr. kuvert (mulighed for
overnatning)

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

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

Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Kontakt os!

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.

Livets fester fejres
på Restaurant Klinten
Byd dine gæster velkommen i de smukkeste omgivelser med
panorama-udsigt over det sydfynske øhav.
Er det bryllup, konfirmation eller andre af livets mærkedage,
der skal fejres, så er Restaurant Klinten det helt unikke sted.
En fest kan ikke gøres om. Det skal være en oplevelse, der printer
sig i folks bevidsthed og tages frem, når der skal fortælles til
venner og familie om dejlige, skønne fester.
Restaurant Klinten har mange års erfaring i at afholde fester og
andre begivenheder. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og tilpasse os, så vi kan byde på oplevelser, der opfylder vores gæsters
ønsker og krav - til lige netop deres fest. Stort set alt er muligt på
Restaurant Klinten.
Vores kerneværdier er personlighed og nærvær, så jeres fest er
i gode og trygge hænder.
Mulighed for overnatning ifm. festen
Stor legeplads tilknyttet.
Handicapvenlig

RESTAURANT KLINTEN Tlf.: 62 61 32 00
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DET SKER I FAABORG

September 2018
DATO

1

Kl. 10.00 - Stort kræmmermarked i Faaborg / Centrum.
Kl. 10.00 - Åbent hus i LOOP med fokus på børn i alderen 8-14 år.
Kl. 14.00 - Dokumentarfilm om Avernakø i Helios-teatret.

2

Kl. 14.00 - Dokumentarfilm om Avernakø i Helios-teatret.

3

Kl. 17.00 - Aftenvandretur på Øhavsstien med start fra Fjællebroen Havn.

4

Kl. 16.00 - Engelsk samtalecafé for børn på Faaborg Bibliotek.

8

Kl. 10.30 - Lokal lørdag med biblioteksleder Jesper Vognsgaard på Faaborg Bibliotek.
Kl. 12.00 - Bøgebjerghallen i Vester Åby inviterer til Fester Åby.

9

Kl. 13.00 - Bøjden Nor - lær ænderne at kende.

11

Kl. 09.00 og 10.00 - Musik & Spjæt på Faaborg Bibliotek.
Kl. 18.30 - Foredrag ved Erik Kolmos i Forum Faaborg.
Kl. 19.00 - Foredrag i HUSET om livet på en boreplatform v. Carsten Lindegaard Jørgensen.

12

Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub holder møde i Tømmergårdens kantine.

13

Kl. 19.00 - Foredrag i Kirkeladen Diernæs med Einar Fog-Nielsen.

14

kl 16.00- Faaborg Gospel fejrer 15 års jubilæum med koncert og hygge i Bryggergården.

15

Kl. 11.30 - Shopping Faaborg præsenterer Fede Finn & Bunny Boys på Torvet i Faaborg.

16

Kl. 10.30 - Alpeløbet – Motionsløb for hele familien.

17

Kl. 15.00 - Lav et sømbillede på Faaborg Bibliotek.

18

Kl. 10.00 - Travetur på Hjertestien i Pipstorn Skov
Kl. 19.00 - Foredrag i HUSET om bl.a. tarmenes liv ved psykolog Karen Keinicke.

20

Kl. 10.00 og 12.00 - To Be – børneteater om menneskerettigheder i Kulturhuset Byskolen.

21

Kl. 20.00 - Koncert i Faaborg Kirke med E-Street Jam, Bruce Springsteen Cover

24

Kl. 10.00 - Kemishowet - ”Lille Einstein” møder ”Store Nørd” på Faaborg Bibliotek.

26

Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub holder møde i Tømmergårdens kantine.

27

Kl. 19.00 - Forfatteraften med Leonora Christina Skov på Faaborg Bibliotek.

28

Kl. 10.00 - Kunstig intelligens og selvkørende biler på Faaborg Bibliotek.

29

Kl. 11.00 - "Krauka – Vikingerne kommer” familiekoncert på Faaborg Bibliotek.

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.

5 stk. Norske Knuder

Medbring denne kupon, og få
5 stk. Norske Knuder med kanel og
kardemomme til kr 50,- / Pris pr. stk. 12,Tilbuddet gælder hele sept, men kun med
denne kupon.

kun 50 kr.
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Vesterports Bageri
Vestergade 6, 5600 Faaborg

VI TILBYDER:

Vinduespolering
Erhvervsrengøring
Håndværkerrengøring
Rengøring efter skader
Privatrengøring
Salg af rengøringsartikler

TJEN PENGE
TIL TIF FAABORG
Oplys koden TIF-FAABORG2018 når du kontakter JHL og
bliv oprettet som FB&IF støttekunde.

Så giver du fremover 5 kr. til TIF FAABORG for hver 100 kr.
du handler ved JHL

God rengøring betyder god hygiejne

Kom og besøg os
Svendborgvej 171 • 5600 Faaborg • 62 61 70 80
Åbningstider: Man-Tor: Kl. 9-15 – Fre: Kl. 9-14.30

JHL Rengøring - Annonce/Flyer_TIF.indd 1

www.jhlrengoring.dk
01/08/2018 17.30

SAMMEN ER VI STÆRKERE

SÆSON 2018/2019

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

SAMMEN ER VI STÆRKERE

Vi passer din virksom
RFZ604
260 X 82

SORT pantone233 pantone143 pantone321

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

SAMMEN ER VI STÆRKERE

KAMPPROGRAM
Her kan du se en oversigt over Faaborg ØHs kampe i 2. division i Forum Faaborg.
Lørdag 29. september kl. 15.00: Faaborg ØH - Grindsted
Fredag 19. oktober kl. 19.30: Faaborg ØH - Række Møller
Torsdag 1. november kl. 19.30: Faaborg ØH - Kolding IF 2
Lørdag 17. november kl. 14.00: Faaborg ØH - GOG 2
Fredag 30. november kl. 19.30: Faaborg ØH - Skjern 2
Søndag 13. januar kl. 16.15: Faaborg ØH - Fredericia 2
Søndag 27. januar kl. 15.00: Faaborg ØH - SUS Nyborg
Søndag 24. februar kl. 15.00: Faaborg ØH - AGF
Fredag 1. marts kl. 19.30: Faaborg ØH - HK Give Fremad
Søndag 17. marts kl. 15.00: Faaborg ØH - Kolding HK
Lørdag 30. marts kl. 15.00: Faaborg ØH - IK Skovbakken

Vær opmærksom på, at der kan
ske ændringer i løbet af sæsonen.

Succesen
Sunesen
TRÆNER FAABORG ØH

FOTO JØRN UNGSTRUP

Johnny Hvid Sunesen VIL vinde.
Sådan har det altid været, og sådan er det stadig.
Den 52-årige Faaborg ØH træner har netop taget hul på sin
tredje sæson i sit andet ophold som træner for Faaborg ØHs
bedste herrehold. Forrige sæson sikrede han oprykning til 2.
division, og i sidste sæson endte holdet på en delt fjerde plads ét point fra oprykningsspillet.
Håndbolden har altid været en del af Sunesens liv.
Da en korsbåndsskade som 21-årig satte en stopper for karrieren på håndboldbanen, spillede han for GOGs bedste mandskab, men det tog ikke længe, før han fandt ud af, at han ikke
kunne undvære håndbolden.
- Jeg vidste, at jeg ikke kom på banen igen på højeste niveau, så
jeg valgte trænervejen, fortæller han. Siden har han dirigeret
nogle af landets bedste håndboldhold fra sidelinjen, blandt
andet GOG, Ikast, Svendborg, Nyborg og altså Faaborg.

De timer i døgnet, hvor livet ikke handler om håndbold, er det
MAD, der er omdrejningspunktet. Johnny Hvid Sunesen er
nemlig faglærer på FOOD Svendborg Erhvervsskole, og i den
sparesomme fritid nyder han at kokkerere for familien.
- Når jeg skal koble HELT af, så løber jeg. Jeg har gennemført flere
marathonløb, og den distance passer mig godt, forklarer han.

Johnny Hvid Sunesen, 52 år
Bor i Oure
Gift med Mette Sunesen
Har to drenge Emil (20) og Mathias (16)
Brøndbyfan

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
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www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
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Jeppe trykker tøjet
Når spillerne i Faaborg ØH trækker holdtrøjen over hovedet, er
det Jeppe Holm, der har leveret tøjet og sørget for at sponsorernes tryk sidder, som de skal.
Den 27-årige butikschef i Intersport Faaborg har selv tidligere
været en del af Faaborg ØHs trup i 1. division, men har stort set
lagt håndbolden på hylden og holder i stedet formen ved lige i
løbeskoene.

september bliver der arbejdet på højtryk ved trykkemaskinen i
butikken netop nu.
- Vi har et supergodt samarbejde med klubberne, og så betyder
det nok også lidt, at vi giver 20% rabat på ALT i butikken til klubbernes medlemmer og sponsorer, slutter Jeppe Holm.

- Det bliver højst til lidt hyggehåndbold, hvis nogle af klubbens
hold mangler lidt hjælp, kroppen kan ikke holde til at spille
mere end det, fortæller Jeppe Holm.
Det er langt fra kun holdene i Faaborg ØH, der nyder godt af
Jeppe og kollegaernes arbejde. Intersport Faaborg har nemlig
leveret spillertøj og sportsudstyr til intet mindre end 11 af områdets klubber, og med sæsonstart i flere sportsgrene i august- Annonce -

Gør en god handel i Intersport Faaborg
>>

vi støtter og samarbejder med hele områdets sportsklubber <<
Husk at gøre os opmærksom på,
hviken klub du spiller i!

Klubmedlemmer & Sponsorer fra ALLE områdets sportsklubber,
får ALTID mindst -20% rabat på ALT i vores butik!
(Gælder ikke på i forvejen nedsatte varer + elektronik)

Vi ses i Intersport Faaborg
Sportslig hilsen
Mathilde, Simon, Casper & Jeppe

Hovedsponsor i Faaborg ØH

Faaborg
STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
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Hils på en underlig fisk
Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”. Havkatten er
en underlig fisk – men den skaber liv og bevægelse, hvor den er.
Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye veje – også til
gavn for dig som kunde.
Kanalvej 1 • Faaborg • Tlf. 89 89 95 00

MXSTRIK.DK
Motorcykler | Scootere | Elscooter | Værksted
Reperationer | Reservedele | Tøj & Udstyr | Garmin GPS
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MXSTRIK.DK
CYKLER - EL - SCOOTER - MC

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

Telemarken 4, 5600 Faaborg

Åben butik kl. 7.30 - 17.00 på alle hverdage - eller efter aftale
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Profilerne
Pihl og Povlsen
Andreas Pihl har spillet fem sæsoner i blåt og hvidt - Christian
Povlsen syv.
Både på og uden for banen er de profiler, der bliver kigget
efter.
De kan lide at være i Faaborg, og publikum kan i den grad
lide, at de er her.
- De seneste sæsoner har det ikke været et tema at prøve
noget andet end Faaborg.
For et par år siden lå der flere fine tilbud, men timingen har
aldrig været der. Min mor har været syg med kræft, og da
ville jeg gerne være tæt på. Så brækkede jeg fodrodsknoglen, og var ude halvanden sæson, så er det bare rart at være
i trygge rammer, hvor alle folk kender mig, fortæller 24-årige
Christian Povlsen, der er holdets styrmand.
Andreas Pihl bor og studerer i Odense, men tager alligevel turen til Faaborg flere gange om ugen for at spille i Faaborg ØH.
- Jeg kunne da vælge en nemmere løsning, men det sociale,
sammenholdet og det sportslige holder mig i Faaborg.
Johnny er en fantastisk træner, og hele setup'et omkring
holdet fungerer super godt, forklarer Pihl.
Sidste sæson blev en dramatisk af slagsen for den 23-årige
bagspiller.

Den 30. september sidste år faldt han pludselig om på halgulvet under en kamp i Forum Faaborg mod Give. Andreas
Pihls skrig lod ingen i tvivl, det var alvorligt.
Knæskallen var gået af led, og tiden siden har nærmest været en lang genoptræning.
- Vi spillede en træningskamp mod HC Odense fornyligt, og
det var første gang, jeg spillede en hel kamp uden at tænke
på mit knæ. Skaden har kostet mange søvnløse nætter, og vil
nok altid lure i baghovedet, fortæller Andreas Pihl. Og ikke
uden grund - halvdelen af dem, der har haft skaden, bliver
ramt igen, forklarer han.
- Sker det for mig, tror jeg ikke, at jeg kommer tilbage. Det
har været sindsygt hårdt, og har jo påvirket hele mit liv,
mens det har stået på, understreger angrebsesset.
Christian Povlsen kæmper ikke med skader i øjeblikket, men
er alligevel ikke helt på toppen.
- Jeg har rejst i Indonesien denne sommer og har fået en
coli-bakterie med hjem. Den kæmper jeg med. Jeg har tabt
mig fem kilo, er træt og har konstante smerter i hoved og
mave. Budskabet fra lægerne er, at kroppen selv skal få bugt
med sygdommen, så det håber jeg snart sker, fortæller han.

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
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Faaborg

Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058

Deler du
vores værdier?

2
Se alle vores
gode tilbud
på biltorvet.dk

Faaborg Bil-Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 90 60
www.opel-faaborg.dk · salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30. · Søndag 13.00-16.00

Lokal Forsikring bygger på
medejerskab og fælles værdier.
Vi ønsker at styrke lokalsamfundet gennem
et stærkt, nærværende og loyalt fællesskab.
Lokal Forsikring er ejet af kunderne.
Som medejer får du en personlig rådgiver, og
forsikringer der er skræddersyet til familiens behov
gennem alle livets faser.

AUTORISERET

Tlf. 62 61 39 69 · Mobil:

EL-INSTALLATØR

25 39 29 01

Tlf.Alt
62i: 61
39 69 · Mobil:
25 39 29 01
El installationer
© Nybyggeri / industri

Torvet 8 B - 5600 Faaborg
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SAMMEN ER VI STÆRKERE

Formand
Blom: -Det
bliver svært
Han sagde det sidste år. Nu siger han det igen.
- Det bliver en svær sæson. Sidste år overraskede vi alle ved at
ende på en flot fjerdeplads i rækken, men der kom vi som oprykkere og underdogs. Vores fordel var, at ingen kendte os og vidste,
hvad vi stod for. Nu ved de, hvad Johnny og drengene kommer
med, de kender vores kvaliteter og det hurtige spil, der er blevet
vores varemærke, siger Jens Blom, formand i Faaborg ØH.
Både Johnny Hvid Sunesen og Jens Blom vurderer, at rækken i
år bliver stærkere end sidste år.
- Der er kommet tre oprykkere til med gode spillere, der har
erfaring fra både ligaen og 1. division, og vi skal møde både
Skjerns og GOGs ligareserver - for bare at nævne nogle, siger
Jens Blom.
Han er dog ikke klar til at afskrive Faaborg ØH i toppen af rækken.
- Nej, selvfølgelig ikke. Vi har selv kvaliteterne til at være med
i den sjove ende. Vores trup ser god ud. Vi har mistet tre spillere og har erstattet dem med fire nye. Målet er at ende på
en 5.-6. plads i rækken. Vi vil også bruge en del kræfter på en
talenttrup, der skal være andethold til 2. division. Talentholdet
består hovedsageligt af vores egne spillere, som vi kan tilbyde
et godt træningsmiljø og samtidig give dem chancen for at være
med omkring førsteholdet. Det er et projekt, vi prioriterer i år,
understreger Jens Blom.
Damernes debut i divisionen
For første gang siden 1970'erne har Faaborg i år både et dameog herrehold i divisionerne. Det lykkedes nemlig klubbens damer at sikre en oprykning i sæsonens sidste hjemmekamp mod
Gudme, og nu venter en tilværelse i 3. division for damerne.

FOTO JØRN UNGSTRUP

Områdets håndboldfans kan altså se frem til at få mere divisionshåndbold i Forum Faaborg.
- Vi mærker tydeligt interessen for damerne. Flere sponsorer
vil gerne eksponeres på damernes tøj, og hvis tilskuerinteressen fra sidste sæsons vigtige kampe holder ved, så venter der
mange festlige kampdage i Forum Faaborg, slutter Jens Blom.

Tre nye i trøjen

Hjemmepublikummet skal lære flere nye navne og ansigter at kende, når Faaborg ØH igen inviterer til håndbold i
Forum Faaborg. Blandt andet disse tre:
Kasper Pauli Christensen, 21 år
Tidligere klub: Stregspiller - 2. division i HC Odense
Højde: 198 cm - Vægt: 96 kg
Arbejde: Butiksassistent T. Hansen.
Jonas Kjærgaard, 24 år
Tidligere klub: Målmand - 1. division i Otterup
Højde: 192 cm - Vægt: 90 kg
Studerer serviceøkonom
Morten Jørgensen, 22 år
Tidligere klub: Stregspiller - Liga og 1. division i Tønder
Højde: 198 cm - Vægt: 95 kg
Arbejde: Freelance journalist

- Vores træner, Maiken Hansen, der førte damerne til oprykning, forsætter sit gode arbejde, og vi håber selvfølgelig, at
damerne kan holde fast i den gode stime og som minimum
forblive i rækken. Der er flere på holdet, der har været med til
at spille holdet fra serie 2 til 3. division, og jeg synes, det ser
fornuftigt ud, siger Jens Blom.

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
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Autoriseret
el-arbejde til tiden...
REKLAMEBUREAU
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El-installationer
Intelligente bygningsinstallationer, IBI
LED belysning
Tele- og datainstallationer
Industriel automation
Energioptimering
Service

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

REGNSKABSSERVICE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

Kom til julefrokost på
Hotel Faaborg Fjord
Fredag den 30. november
Fredag den 7. december

Lørdag den 1. december Lørdag den 15. december
Lørdag den 8. december

Julebuffet 2018
Hvide sild med bid hertil Jette’s karrysalat.
Fjordens stegte sild med løg-æble-capers
salat. Æg med rejer og mayonnaise,
Tunmousse i små butterdejsskaller,
Smørristet rugbrød med paté rørt med
cognac.Fynsk sylte med sennep og
hjemmesyltede rødbeder. Pølsebræt med
lækkert tilbehør.

det, Sørens lækre æbleflæsk, Ribbensteg
med Fjordens hjemmelavede rødkål, Juleand
med æbler, svesker, brunede kartofler
og andesauce, Slagterens medister med
grønlangkål.

Frisk kålsalat med æbler-nødder vendt i citrus
vinaigrette. Friskpaneret fiskefilet med citron
og hjemmerørt remoulade. Sprøde tarteletter
med høns i asparges som vor mor lavede

Lokale og udenlandske oste, Julekonfekt
Ris a la mande med lun kirsebærsauce,
Hjemmebagt brød og sprøde kiks samt smør
og krydderfedt.
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Julebuffet – vi går til bords kl. 18.30

Svendborgvej 175 . 5600, Faaborg . T: +45 62 61 10 10 . M: info@hotelfaaborgfjord.dk . www.hotelfaaborgfjord.dk

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

en
Hav vi
er
klar å
ogs

FAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47
Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk
se vores hjemmeside www.faaborg-ren.dk og følg os på
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I denne måned har
vi fokus på...
PLADS TIL
BILEN

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

PLADS TIL
HELE FAMILIEN

Side 2

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

Tilbud fra DIN
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Super Brugsen Faaborg
STEGEBEN
FRA SVENDBORG
GOURMET GRIS

AF DANSK KØDKVÆG

Pr.
1/2 kilo

7,95

34,95

REFSVINDINGE

PIZZA

ALE No. 16

RISTORANTE

6 flasker a 33 cl - eks. pant
330-395 gr

6 for

20,-

39,-

SPIER SIGNATURE
RØDVIN, HVIDVIN, ROSÈ
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Åbent alle dage 8-20
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1/2 kilo
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SNAPS

70 cl.
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