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Havnen, ca. 1900, ukendt fotograf

Campingpladsen Klinten, ca. 1960, ukendt fotograf

DET GAMLE
FAABORG!

De gode menneske på Faaborg Byhistoriske Arkiv har igen haft
hænderne dybt nede i de dejlige gemmer. Med op af arkiverne
har de blandt andet nostalgisk campingstemning fra 1960'erne,
forlængst forsvundne krigsminder og et meget let genkendeligt
kig ned af alléen til Klinten.
I næste måned kan du glæde dig til små skønne billedehistorier
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.

Barak bag grundskolen for 2. regiment 3. batalion, 1943, ukendt fotograf

Indkørslen til Parkhotel Klinten, ukendt fotograf
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Købmandsforretning, Klostergade 23, købmand Chr. Dahl og hustru
Karna, ukendt fotograf

Østerbrogade 17, symaskineforretningen SINGER, ca.1950,
foto Faaborg socialdemokrat

Toldboden, 1954, ukendt fotograf

Østerbrogade set fra Gåsetorvet, ca. 1890, Foto David Lorenzen Post

Østergade 9, H. Andersen Herre-ekvipering, 1898, ukendt fotograf

Faaborg Sejlklub, kapsejlads, 1950, foto Carl Johan Jørgensen
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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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Tid til drømmeseng i skyggen.
Det her er en de slags somre, mine bedsteforældre altid fortalte om.
En af dem, hvor solen altid hang på himlen, hvor badevandet næsten boblede i
strandkanten, og isene smeltede hurtigere, end man kunne nå at spise dem.

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Jørn Ungstrup, Fotograf

Sarah Kroman, Radiovært

Pernille Pedersen, Journalist

Janne Schwartz, Kontor

Når du læser disse linjer, så ligger jeg formentlig på en drømmeseng i skyggen,
stønner højlydt over varmen, og klager over mine skuldre, der igen i år har set for
meget til solen. MEN, lad mig lige ligge lidt endnu.
Jeg samler kræfter. Lader batterierne op, forstår du.
Der venter nemlig et hektisk efterår med så mange spændende ting på tegnebrættet, at det næsten trækker op til et lille skoledrengs-smil i ren og skær
forventning. Noget er stadig lidt hemmeligt, men begynd bare at glæd dig til: Et
"fyld-posen" marked i Forum Faaborg, en spændende bogudgivelse, god smag
med et strejf af Faaborg, en helt ny app til din lokalradio og ikke mindst Det Rigtige Faaborg LIVE part 2.
Nu vil jeg vende mig om på ryggen, skygge for solen med denne udgave af Det
Rigtige Faaborg og læse om Christian, der har sin egen flyvemaskine, om vores
besøg hos Grethe Hjorth i Hattehuset og alt det andet.
God læselyst til dig også.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner
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DANMARK
DEJLIGST
Broby

WWW.DANMARK-DEJLIGST.DK
GRATIS MUSIK FESTIVAL
Lørdag d.11 august kl. 14.00 - 22.00
Egeballe 1G 5672 Broby - Fc Brobys klubhus

Rasmus Nøhr & ZIDIDADA
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Holmen Hustlers
New Vibes
En lille pose støj
Mens vi venter

Bestil mad fra Andreas Riis - Lokale Madboder-øl & vand -Hoppeborg - Musik
Overskud fra dette arrangement går til de lokale Idrætsforeninger !
Yderlig info: Sussi Madsen mail:sussifmadsen@gmail.com
mobil: 4118-1348

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

HUSKER DU AT VASKE DIN

TOPMADRAS?

- Forlæng madrassens levetid
- Mindsk husstøvmider
- Undgå astma og allergi
Er du i tvivl om, hvordan du vasker din topmadras?
Aflever din madras hos mig og slip for besværet,
hurtigt og nemt.

rekord
RENS
Vestergade 45 - Faaborg - 62 61 14 89
v/ Charlotte H. Rasmussen

TANDLÆGEHUSET FAABORG

GT-222ES

Græstrimmer
Pris inkl. moms kr. 2.195,_____________________________________________________________________________

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

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

BUTIK - GALLERI
Arbejdende værksted

montører

· Ét firma - fire
håndværksfag!

Se endnu mere på www.dit.as

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

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

Tlf. 20 76 73 75
www.lundelyglas.dk
Åbningstider Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30 - 16.30
Øvrige dage åbent når flagene er ude, samt efter aftale.

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

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

info@dit.as · www.dit.as

Tlf.: 62 61 21 48

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

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

En ægte
vinder

På Mørkbjergvej producerer ægteparret Stig og Marianne Bløcher Winner Optimistjoller. Deres brand er efterspurgt i hele sejlerverdenen, og hvert år sejler jollerne fornemme medaljer i hus. Blandt de unge sejlere giver det stor prestige at blive udtaget
til den eksklusive trup for verdens bedste sejlere – Winner Team.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

I 2002 flyttede Stig og Marianne Bløcher fra Kolding til
Faaborg. Her skulle de overtage produktionen af optimistjoller efter Stigs papfar.
- Vi havde to år forinden fået vores første søn, så det var
et godt tidspunkt at flytte på. Vi lavede et glidende generationsskifte, men vi var virkelig unge virksomhedsejere,
og der var meget at lære, fortæller Marianne.
I ungdomsårene var både Stig og Marianne ivrige og
dygtige sejlere i både optimist- og europajoller. Begge har
flere medaljer fra både danmarksmesterskaber og europamesterskaber med sig i bagagen. De mødtes naturligvis
i sejler-miljøer, som dengang var i Skærbæk Bådklub.
Fra yderst til inderst
I produktionen er der fuld fart på ventilationssystemet,
og de seks medarbejdere er beskyttet med både hvide
overtræksdragter og åndedrætsværn. En er i færd med at
male en form med gelcoat.
- Det er en lidt særlig arbejdsgang, vi bygger jollen udefra
og vi starter faktisk med malingen. Det er en særlig gelcoat, som kan slippe formen igen, når vi har støbt færdigt.
Støbningen foregår som håndoplagt glasfiber, der rulles
sammen med polyester, forklarer Stig.
Overalt i produktionslokalet er der opstillet bukke, som
bærer på formstøbte glasfiberdele: skrog, sværdkister og
essinger ligger færdigstøbt og klar til at blive samlet til en
optimistjolle.
Mændene i de hvide dragter og med summende ånde10

drætsværn bevæger sig rundt mellem luftslanger, formstøbte dele og de mange vejestationer. De pudser, måler,
maler og måler igen. En optimistjolle fra Winner Optimist
vejer altid 35 kilo, når den forlader fabrikken. Ikke mere,
ikke mindre.
- Der er mange restriktioner for en optimistjolle, både i
forhold til mål og vægt. Så vi har få muligheder for at lave
ændringer på jollerne. Men vi er altid på forkant med fx
de nyeste trends indenfor tovværk eller hængestroppe,
fortæller Stig.
På knæ under en færdigsamlet joller ligger endnu en
hvidklædt mand og maler indersiden med den særlige
gelcoat-maling. Jollen vejede omkring 40 gram for lidt,
og med et ekstra lag coating kan de ramme vægten på 35
kilo.
Winner Optimist er den eneste producent af optimistjoller, der er tilbage i Danmark, men parret har ingen planer
om at flytte produktionen til udlandet.
- Ved at have produktionen helt tæt på har vi altid fingeren på pulsen. Vi er også meget omstillingsparate, hvis
der fx kommer en specialbestilling som skal fremstilles
hurtigt. Og så har vi fuld kontrol over processen og kan stå
inde for både kontrollen og kvaliteten, forklarer Marianne.
Der eksperimenteres også med at udvikle nye produktionsmetoder. Fx er den nye værkfører, Matthias Grell, i
færd med at afprøve, om vakuumstøbning er mulig. På
den måde kan de indkapsle styren-produkterne, og medarbejderne kan undgå de besværlige åndedrætsværn.

Parret Bløcher foran en af de salgs- og supporttrailere, de har med ud til stævner

De færdige joller

Jollerne er gennem mange hænder, inden de er færdige

Andrzej Romaniuk arbejder bag friskluftforsynet åndedrætsværn
og sikkerhedsbriller

Winner-Optimistjolle i aktion

Marianne Bløcher

Hæder og priser
I dag ligger ansvaret for virksomhedens personale og
økonomi hos Marianne, mens Stig fungerer som direktør
og varetager salget.
- Vi producerer 500-600 optimistjoller om året. 5% afsættes i Danmark, og resten eksporteres til Tyskland, USA,
Spanien eller Saudi-Arabien, faktisk til alle lande med en
kyststrækning eller store søer, forklarer Stig.
På væggene i lagerlokalerne hænger mange beviser på
topplaceringer som Winner Optimist-jollerne har opnået
til internationale mesterskaber. Og på kontoret er der
utallige trofæer og platter, som virksomheden har modtaget som hædersbeviser for deres produkt.
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- Vores optimistjoller har vundet guld til VM i 2013, 2014
og 2016, og sølv i 2015 og 2017. Vi sidder på elitemarkedet for kapsejladssegmentet, og vi går meget op i resultater, da det er det, der sælger vores produkter, fortæller
Stig.
De allerbedste sejlere i verden kan ansøge om en plads på
Winner Team. En plads, der i prestige er at sidestille med
EM eller VM.
- Ansøgerne skal være i top 3 i sit eget land, og så skal de
bevise deres værd i internationale stævner. De sejlere,
vi udvælger, får udstyr til specialpris. Deres jolle får en
bestemt farve, og de får tøj med navn mm. De er en slags
ambassadører for os. Det giver god reklame, men det giver
også udvikling til sporten, da sejlerne på holdet diskuterer
træningsmetoder og deler deres viden, forklarer Stig.

Jollerne påføres klistermærker
med de bedste resultater

Stig Bløcher

Med hænderne iklædt kraftige beskyttelseshandsker
rulles polyesteren på

Lokal såvel som internationalt
Når parret ikke befinder sig på Mørkbjergvej, er de oftest
at finde i Faaborg Sejlklub.

Fakta om optimistjoller

- Vi har nu fire børn, hvoraf de tre sejler. Jeg underviser
i sejlklubben to gange om ugen, og i weekenderne er vi
ofte ude til stævner, enten fordi børnene skal deltage eller
også er vi ude med vores salgs- og supportvogn, fortæller
Marianne.

- sejles af unge mellem 8-15 år

Udover at være træner, så sidder Marianne også i bestyrelsen i sejlklubben og er formand for ungdomsudvalget.
Den 4. august vender familien hjem fra Sverige, hvor
Frederik på 13 år har deltaget i Nordisk Mesterskab. Turen
derop og hjem igen foregik naturligvis ad vandvejen.

- koster fra ny omkring 36.000 kr. inkl. al udstyr

- måler 2,4 x 1,2 meter og er 45 cm dyb
- vejer 35 kilo

- der findes 35 producenter i verden . kun én i DK
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INVITATION TIL
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Kære kunde

I 1978 grundlagde Wermuth Faaborg Bil-Center, på Telemarken i Faaborg. På samme tid startede
mekanikeren Aage Hansen sit virke i virksomheden.
Det er nu 40 år siden. Virksomheden og Aage står her fortsat, hvilket vi gerne vil fejre. Og havde det
ikke været for dig, var dette ikke muligt, derfor vil vi gerne invitere dig til reception hos os.

Fredag d. 7. september 2018 kl. 14-17
På vores adresse

Telemarken 2 - 5600 Faaborg
Vi vil være vært for noget godt til ganen, diverse drikkevarer og ikke mindst godt selskab.
På samme måde som virksomheden de seneste 40 år har budt på.
Jeg håber, at du vil kigge forbi - vi ses!
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De bedste hilsner

Popkorn og
slush ice til
børn

Ko
n

re
n

ce
r

Faaborg Bil-Center ApS
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Anders Ørgaard Engelbreth

Faaborg Bil-Center

ApS

Kom forbi Faaborg Bil-Center til en hyggelig eftermiddag

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

Nye biler
Brugte biler
Trailer center
Service center
Skade center
www.faaborg-bilcenter.dk

Vi ses til Outdoor Sydfyn
16. - 19. august

OUTDOOR SYDFYN
De fedeste oplevelser i de
smukkeste omgivelser

Gratis koncert

8. SEPTEMBER
Kl. 12.00

følg os på

f

Lokale madboder
Legeland for børn

B
P
Fester Aaby
J
KUNSTNERE

Diskofil

Sigmund

John Mogensen Band
Posten, Piloten
og Pianisten
Shubi.dk

Kendt fra X Factor 2018

Sanne Jam
One Vision
Hans Ejstrup

SPORTSPLADSEN
VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsen

B
P
Fester Aaby
J
Gratis koncert

8. SEPTEMBER

Den 8. september tager Vester Aaby navneforandring.
Den aktive landsby bliver til Fester Aaby.

Navneforandringen varer dog kun et døgn, og årsagen er en stor
gratis koncert af samme navn, der afholdes på byens sportsplads.

deltageren Sigmund til boldbanen i Vester Aaby.

Gæsterne kan desuden også glæde sig til musik fra flere kopiorkestere, på plakaten står nemlig John Mogensen Band, Sanne Jam
samt shubi.dk. De lokale musikere Posten, Piloten og Pianisten,
Hans Ejstrup og One Vision er ligesom sidste år også klar på scenen.
- Ud over musik vil der være lokale madboder fra Vester Aaby
slagterforretning og Bøgebjerg Hallens Cafeteria på pladsen. Vi
får besøg af Star wars-folket, og sørger for en masse forskelligt for
børn som ansigtsmaling, fiskedam og hoppeborge. Der er kaffe-,
kage- og slikboder. Ydermere får vi besøg at Bettina Quick og
hendes zumbahold. Der kommer sikkert meget mere, der sker hele
tiden noget, fortæller Sanne Juul.
De tre aktive lokalpatrioter er dog ikke helt alene om festen.
- Nej, vi kan kun lave en gratis koncertdag, fordi vi har så mange
frivillige, der støtter op om projektet. Der er cirka 150 mennesker
i sving op til, under og efter Fester Aaby. Ydermere har mange af
vores lokale erhvervsdrivende lagt forskellige sponsorater i puljen,
så denne dag kan blive mulig. Så der ligger en kæmpe holdindsats
bag.

Lyden af 90'erne kommer til Fester Aaby.

Koncerten er en udløber af sidste års “Danmark Dejligst” koncert
samme sted, men i år har kvinderne bag koncertdagen sagt farvel
til samarbejdet med folkene bag det koncept og selv stået for hele
planlæggelsen af Fester Aaby.
Sanne Juul, Sacha Leth Christensen og Rikke Bang Sørensen vil med
den gratis koncertdag fejre fællesskabet og frivilligheden.
- Vi vil gerne, at alle har mulighed for at deltage og være sammen
om at nyde en god dag med musik. Familier, enlige, venner, naboer
og turister. Alle skal have samme mulighed for at deltage og nyde
vores egn, festen, musikken og hinanden. I en tid, hvor samfundet rykker mod storbyerne, vil vi gerne fejre landsbyfællesskabet,
foreningerne og hinanden. Vi synes, det er vigtigt, at der også sker
noget i de små byer, og vi kan vise, at udkants Danmark, er guldkants Danmark, lyder det fra de tre tovholdere.
Musikprogrammet byder blandt andet på 90’er kultbandet Diskofil,
som mange nok husker for deres hits om: Disko Karina, Åge og de
Fem Frikadeller. Det betegner arrangørerne selv som årets hovednavn, men det ligner også lidt af en scoop, at de har lokket X-Factor

18

Den karismatiske X-Factor deltager Sigmund er
garanti for en fest.

Hvor mange koncertgængere håber de tre så at se på pladsen til
festen?
- Sidste år var der cirka 1400 gæster i løbet af dagen. Vi synes, at
vores musikprogram favner bredt i år, og håber på en 1500-2000
mennesker, siger Rikke Bang Sørensen.
Koncerten starter kl. 12. den 8. september, og alle er velkomne til
Fester Aaby.

Vi ses til Fester Aaby

B
P
Fester Aaby
J

Sydfyns Auto og Camperservice
V. Niels Erik Thing
Svendborgvej 383
5600 Faaborg
Tlf: 24 45 40 16
e-mail: thing@mail.dk
SE nr: 18453894

www.sydfynsautocamper.dk
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Vi ses til Fester Aaby

B
P
Fester Aaby
J

Lakeringsanlæg til overfladebehandling
Industrivej 7 l 5600 Faaborg l T: 6261 6125 l www.ideal-line.com
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Vi ses til Fester Aaby

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

TILMELD DIG NU
- og start i august 2018!

HF & VUC FYN Faaborg tilbyder
• HF enkeltfag
• HF på 2 år
• HF-fagpakke (1 år)
• Film- medie HF
• 9.-10. klasse (avu)

Der
stadig er
le
plads dige
er!

FAABORG-MIDTFYN HAR
FÅET EN BORGERRÅDGIVER
Fra den 1. august kan du søge råd og vejledning hos Faaborg-Midtfyn
Kommunes nye borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne
og kommunens administration og skal bidrage til at sikre borgernes
retssikkerhed.
Borgerrådgiveren kan vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få
skabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen. Borgerrådgiveren
kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan
undersøge, om din sag er håndteret korrekt.
Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune kan kontakte borgerrådgiveren,
og det er gratis.
Vores nye borgerrådgiver hedder Astrid Skotte Lange og er uddannet
socialrådgiver og jurist. Du kan kontakte hende på tlf. 72531017 og på
borgerraadgiver@fmk.dk.
Læs mere om borgerrådgiveren, og hvad hun kan hjælpe dig med på
www.fmk.dk/borgerraadgiver

vucfyn.dk/faaborg - 62656633

Landslagteren Faaborg

Knivskarpe tilbud
Faste hverdagstilbud
MANDAG:

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

50

TIRSDAG:

Slagterens store
grillmarked

Byens bedste og mest
kødfulde barbecueben

2000
00
Ta’ 8 stk. . . . . . . . . . . . . . kr. 139

husk hagesmæk

Minimum 12 slags.

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

I egen marinade.

Pr. 1/2 kg . . . . . . . . . . . . . . . kr.

69

50

”Gør en
du elsker glad,
køb noget
lækkert
mad”

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:

Hjemmelavede
grillpølser

Byens bedste sandwich

59
Ta’ 3 pakker. . . . . . . . . . . kr. 160

Pris FRA . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Minimum 10 slags.

Pr. pakke . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Med lækker slagterpålæg.

50
00

Se udvalget på

4500

landslagteren.dk

Tilbuddene gælder kun august måned

Stor leverpostej

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

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

Oscar
Yankee
På en kortklippet 300 meter lang græsstribe bag huset ved Kaleko mølle løber en
hare fredeligt rundt. Andre dage på græsstriben er mere action-prægede, når Christian Milling accelererer og letter med sit CT Short Wing ultralette fly. Med mere
end 800 timer i luften er Christian en rutineret flyver, der gerne deler ud af sin
fascination og viden.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Så længe han kan huske det, har Christian Milling været
fascineret af fly, og barnenakken blev ofte bøjet bagover
for at spotte fly på himlen. Midt i livet tog han springet og
investerede i en maskine.
- Jeg tog certifikatet i 2005. Jeg terpede teori en vinter
over, så var der flere prøver, der skulle bestås. Herefter
begyndte den praktiske del sammen med en instruktør.
Kort efter den praktiske del var bestået, investerede
Christian i et fly sammen med en makker fra holdet. I dag
er Christian på sit tredje fly; en tysk CT Short Wing ultralet
med kaldenummeret OY9315, som på det engelske radiokommunikation hedder ’Oscar Yankee 9315’.
- Det er ikke dyrere end at købe en lystbåd, og man skal
ikke blive forskrækket, hvis man har lyst til at lære at flyve.
Især de her ultralette fly er meget omgængelige. Fx må
man selv reparere og servicere flyet, men det kræver
naturligvis en håndværksmæssig indsigt og kendskab til el
og motorer.
Samvær og udfordringer
Christian er medlem af Fyns UL-flyverklub, og sammen
med de øvrige medlemmer flyver han rundt i både Danmark og udlandet til forskellige arrangementer.
- Den sidste søndag i hver måned er der arrangement i
Revninge ved Kerteminde, hvor vi mødes til pandekager
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og pølser. Og så får vi lidt nørdet snak om fly. På lørdag
skal vi til Læsø, hvor der er arrangeret en tur rundt på
øen. Se her, de har lige lagt ruten ud, siger Christian.
Han peger på sin i-pad, hvor programmet Skydemon er
åbnet. Der er en hel del teknik og praktiske foranstaltninger at tage i betragtning forud for en flyvetur. Men det er
også det, der gør flyvningen så interessant for Christian.
- Tidligere fløj jeg meget flagsstangsflyvning, altså bare
rundt her i området. Jeg nød den flotte udsigt fra luften,
og det gav et kick, når jeg landede: ’Det gik også godt
denne gang’. Nu er jeg mere optaget af de udfordringer,
der er i at lave en svær rute. Fx da vi skulle hjem fra Polen
og flyve ind over et militært område. Her lød kravet i radioen, at vi skulle holde vores kurs og højde 100%, da der
var to MiG’er (red. russiske jægerfly) i luften omkring os.
Og dem skulle vi ikke på kollisionskurs med.
Turene med flyet er ofte udenlandsture, og senest var
Christian en tur i Gotland. Det var en smuk by, de mødte,
men de lange ture trætter, da der er mange ting at være
opmærksom på undervejs.
- Man skal være på forkant med tingene hele tiden, og der
er konstant meldinger på radioen, og måske skal ruten
ændres på i-pad’en. Eller også har lufthavnen et krav om,
at man laver en højrehåndsanflyvning. Hvis der så samtidigt er varmetermik, så får man nærmest tæsk – det er
som at køre hurtigt på en markvej med huller i.

Christian Milling i sit ultralette fly

OY 9315 på græsstriben bag huset

Lyø fra luften

OY 9315

Kontrolpanelet med de mange funktioner

Med et vingefang på 9 meter kan flyet kun
akkurat være i garagen

Flyet
I laden står flyet med sit imponerende vingefang på ni
meter. Skroget er lavet af glas- og kulfiber, og samlet
set vejer flyet ikke mere end 450 kilo. Et kig indeni gør
det klart, at Christian har ret, når han fortæller, at der
er meget at sætte sig ind i, inden man er klar til at flyve.
I cockpittet er der et hav af instrumenter; gashåndtag,
choker, bremser, styrepind, GPS, vaterpas, fartmåler og
højdemåler.
- Det er faktisk ret simpelt, når man skubber styrepinden frem, bliver husene store, og når man trækker den
tilbage, bliver husene små, griner Christian.
Da han sætter sig ind i cockpittet, skvulper det i vingerne.
Det er heroppe brændstoffet ligger. Vingerne er formet,
så de er aerodynamiske. Runde ovenpå og flade på undersiden. I halen er der plads til bagage, når turene er med
overnatning.
Mange interesserede
De mange flyvninger over Faaborg har medført mange
nysgerrige og interesserede henvendelser, og Christian har
ofte fløjet med nogle af naboerne, ligesom han har haft
både studenter og konfirmander med oppe under skyerne.
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Græsstriben bag huset er kendt vidt omkring i flyverkredse, og det hænder af og til, at udenlandske turister anmoder om at lande hos Christian. Så giver han dem direktion,
når de tager turen til byen videre til fods.
Er du interesseret i at vide mere om flyvning, så kan du
kontakte Christian på milling1@live.dk.

Fakta om OY9315
Vægt: 450 kilo
Vingefang: 9 meter
Pris: 400.000 kr
Brændstof: Benzin (12-15 liter i timer)
Topfart: 200 km/t
Motor: Rotax, 2l, med 100 heste.
Et certifikat løber op i 20.000-30.000 kroner, og
hvert andet år skal piloterne bestå et lægetjek,
foretaget af en fly-læge.
Se flere luftfotos på www.detrigtigefaaborg.dk

Faaborg

Claus
Perregaard

Ejendomsmæglere, valuar MDE

Indehaver

NYHED

Søren
Andersen
Indehaver

Benny
Hedegaard

Nicolaj
Nielsen

Pia
Balkemose

Stine
Rosenbeck

Salg og Vurdering Ejendomsmægler Salgskoordinator Salgskoordinator

NYHED

G
Faurshøjvej 19, V. Aaby - 5600 Faaborg

Skønt landsted med ca. 7 HA jord.
Mellem Faaborg og Svendborg ligger dette unikke Landsted med ca. 7
HA jord, velegnet til såvel dyrehold / Hesteejendom men samtidig også
en ejendom med en fantastisk god jagt, specielt i det tilhørende skovområde. De 7 ha - fordelt med jordareal, eng & græs samt et større skovområde med egen jagthytte mm. Totalrestaureret stuehus, som igennem de
sidste 3 år været genstand for en interessant og virkelig flot forvandling
og restaurering. Nuværende ejer er tømrer, og der er således ikke sparet
på detaljer og materialevalg.

NYHED

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

2.995.000
150.000
1.746
13.103/11.012
69.942 m2
249/6 m2
7/4
1911
56003196
62614800

F
Baunebjerg 15 - 5600 Faaborg

Smuk, vinkelbygget og atmosfærefuld ejendom
Søger man en ejendom med ugenert beliggenhed samt god udenomsplads - så er denne idylliske "Perle" et oplagt og godt forslag.
Her er indkørselsmulighed på begge sider af ejendommen - til venstre for
ejendommen kører man ind på stor en perlestensbelagt gårdsplads med
tilhørende dobbelt carport.
Til højre for ejendommen findes stor græsplæne med bl.a. en hyggelig
pavillion

NYHED

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

1.595.000
80.000
1.765
7.009/5.888
1.780 m2
142/13 m2
5/4
1876
56002882
62614800

NYHED

E
Revvej 5 - 5601 Lyø

Violstræde 13 - 5642 Millinge

Hovedvejen 28 - 5602 Avernakø

Går du med drømmen om at bo på en lille ø, et sted, hvor man kan nyde
naturen og et liv uden stress, så er muligheden lige her. Atmosfærefuld
beliggenhed midt i pragtfuld natur med rigt dyreliv, såsom havørne, rovfugle mv.

I bunden af Violstræde, blot 100 m. fra vandkanten, ligger dette charmerende sommerhus. Husets gule farve bringer tankerne til de klassiske Skagenshuse, hvilket giver en helt speciel stemning. Ejd. fremstår flot, nymalet og med rødt tegltag fra 2009.

Et herligt fristed med herlig atmosfære, beliggende direkte til den smukke natur på Avernakø og samtidig med flot havudsigt mod Ærø. Fra sommerhuset er der kort gåafstand - ca. 200 m. til den dejlige badestrand
ved Munke.

Fantastisk fristed midt i pragtfuld natur.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.495.000
75.000
1.351
6.612/5.545
56002934

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

1.210 m2
168 m2
5/5
1848/1996
62614800

Charmerende sommerhus med flot udsigt.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.195.000
60.000
1.481
5.331/4.448
56003285

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

661 m2
114/10 m2
5/3
1929/2009
62614800

Hyggeligt sommerhus med fantastisk udsigt.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

995.000
50.000
792
4.451/3.713
56003315

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

620 m2
57/4 m2
3/2
1940/1988
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

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

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ
AVERNAKØ

TORSDAG 2. AUGUST KL. 20.00 I FAABORG KIRKE

SOMMERKONCERT MED
ENSEMBLET KOTTOS

KOTTOS forener nogle af Danmarks mest prisvindende instrumentalister
på den klassiske og eksperimenterende musikscene.
		
Entré 60 kr. v. indgangen

FREDAG DEN 3. AUGUST KL. 17.00

ORGELKONCERT MED BO T.
LERCHE I FAABORG KIRKE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Torsdag d. 23. aug. kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag d. 29. aug. kl. 18 i Det nye Hospital

½ times orgelkoncert med kirkens organist Bo T. Lerche.
Programmet byder på dansk orgelmusik af carl Nielsen,
Diderik Buxtehude, Hans Matthison-Hansen, Jesper Madsen og Svend Erik Tarp m.fl.

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.00

”SIGNEDE DAGE”
I KIRKELADEN, DIERNÆS

SØNDAG DEN 26. AUGUST
KL. 21.00 VED KLOKKETÅRNET

VÆGTERGUDSTJENESTE

Vanen tro holdes der vægtergudstjeneste ved den sidste
vægtergang søndag den 26. august
kl. 21.00 ved Klokketårnet.
Kl. 21.00 Afgang fra Klokketårnet
Kl. 21.15 Andagt i Faaborg Kirke
Kl. 21.45 Afgang til Klokketårnet
Kl. 22.00 Afslutning ved Klokketårnet

Med glæde kan vi endnu engang se frem til, at Einar FogNielsen kommer hos os. Med sin fornøjelige og engagerede
fortællekunst, vil han delagtiggøre os i sit virke som præst i
37 år. Om dette har han har skrevet bogen ”Signede dage”,
som er udkommet i april 2018.

FREDAG DEN 21. SEPT. KL. 20.00

E-Street Jam,
Bruce Springsteen Cover

Efter en kort intro går vægterne gennem byens gader til
Faaborg Kirke syngende kl. 9 verset. Her vil der være en
stemningsfuld andagt, hvorefter vægtere og publikum går
en tur gennem byen tilbage til Klokketårnet. Her afsluttes
og kl. 10 verset synges.

Entré 100,- kr.

Gudstjenester

Diernæs

Søn. 5. aug.
Søn. 12. aug.
Søn. 19. aug.
Søn. 26. aug.
Søn. 2. sep.
Ons. 5. sep.
Søn. 9. sep.

Faaborg

10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.
13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
Salmesang og Suppe
15. s. e. trin.

Lyø

10.00: LM
10.30: AA
09.30: HN
10.30: LM
09.00: LM		
10.30: HN (kirkekaffe)
10.30: LJ (kirkekaffe)
19.30: EL
21.15: HN
10.30: HN		
10.30: LJ
09.00: LJ
09.30: LM
17.30: LM			
10.30: LM (høstgudstj.)
10.30: HN

Avernakø

09.30: RG
15.30: HN
09.30: 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

VI SÆLGER BOLIGER TIL BÅDE SMÅ OG STORE DRØMME

Fiskervænget 17 Dyreborg, Faaborg

Tornhøjvej 13, 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.

NYHED

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

Bolig/erhverv

Kildetoften 36, Faaborg

Svendborgvej 398-400, V. Aaby

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.

NYHED

NYHED
ejerlejlighed

Grønnegade 26, Faaborg

Ulriksholmvej 8. st., Odense

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

I et hyggeligt villakvarter centralt i Odense har
vi nu fornøjelsen af at tilbyde denne lejlighed på
Ulriksholmvej 8 med adgang til egen terrasse.
Lejligheden ligger i stueetagen i en klassisk rød
murermestervilla fra 1954 og er på 80m2.
I lejligheden er der et fint køkken, et badeværelse, to gode værelser og en stor stue med pejs.

Lars Tribler
Salg & vurdering

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

www.minbolighandel.dk

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

SOLGT
Mosegaarden 17, Faaborg
Pris 1.525.000
Udbetaling 80.000
Ejerudgift/md. 3.505 inkl. fællesudg.
Brutto 6.782
Grund 450 m2
Netto 5.704
Værelser 3
Areal 80 m2

Ring og
book en gratis
prøvetime på
41 74 62 74

Har du 24 minutter?
- Så har vi træningen til dig
LOOP Faaborg · Herregårdscentret 15A · 5600 Faaborg

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

Øhavsmuseet

FAABORG

Høstpausen

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

alle dage kl.10-16 i Arresten

På Kaleko mølle

www.visitfaaborg.dk 250 kr.

Voksne 50 kr. børn gratis

Vær med til høsten - og ikke
mindst den dejlige pause,
hvor museumsinspektør Tissel
Lund Jacobsen fortæller om
høstens betydning.

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.

23. august kl.19-21 50 kr.

R E S TAU R A N T

HEIMDAL
GOD DANSK MAD

SPIS DIN
SØNDAGSMIDDAG
HOS OS
KUN

KF

-LAK

AABORG

KS-2000

APS

v. Kim Frandsen
Smedemestervej 6, 5600 Faaborg
LAKERING AF:

Person- & Varebiler
Køkkener & Døre
Alt i industrilakering

95,-

FOR MILJØ & KVALITET
ÅBENT ALLE DAGE

FROKOST Kl. 12.00 - 15.00
AFTEN Kl. 17.30 - 21.00

Havnegade 12, 5600 Faaborg
www.restaurantheimdal.dk

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

Roser i
Dyreborg
I et drivhus i Dyreborg udvikler og forædler Rosa Eskelund nye sorter af roser. Snitroser, potteroser, haveroser og gourmetroser. Som den eneste kvinde i
en mandsdomineret branche har Rosa og hendes roser verdensomspændende
succes.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Vi møder Rosa Eskelund foran det store drivhus i Dyreborg. Rosa brænder for sit arbejde med forædling af roser, og allerede inden vi når at stille et eneste spørgsmål,
går hun ivrigt i gang med at fortælle og forklare, samtidigt
med at hun slæber rundt på stativer og vogne med roser.
- Jeg har ikke været heroppe ved drivhuset, siden fragtmanden var her i går. Jeg er lige kommet hjem fra en
messe i udlandet, så jeg skal lige have de roser her udenfor, de kan ikke lide at være indenfor.
Roserne bliver kørt i det fri, og Rosa får øje på en særlig
fornem rose. En abrikosorange rose, som blev udvalgt til
produktion af Prins Henrik.
- Prinsen skulle selv have døbt den, men det nåede han
desværre ikke. Heldigvis har Ghita Nørby sagt ja til at
døbe den her 1. juli. Den skal hedde ’Prins Henrik’, som
prinsen selv besluttede.
Der hersker en særlig traditionsbåret kultur blandt roseentusiaster, med messer, conventions, juryer og officielle
ceremonier med dåb.
- Ingen andre blomster kommer op på siden af rosen. Der
findes rosenselskaber i alle lande verden over. Der findes
også en international jury, der flyver verden rundt og vurderer roser. De uddeler hvert år ’Den gyldne rose’, og den
skal jeg nok vinde en dag, fortæller Rosa.
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Rosa går naturen i bedene
Indenfor i drivhuset dufter roserne om kap, og duften er
både ubeskrivelig og overvældende. Herinde udøver Rosa
sin forædlingskunst. Sorter skal sammensættes til nye sorter, som er smukkere, mere modstandsdygtige, har flere
knopper og dufter som en drøm.
- Mine roser skal være lette at dyrke og lette at sælge. Jeg
udvælger roserne efter, at de skal være sunde og buskede, og så skal de naturligvis være smukke, forklarer Rosa.
En nøje udvalgt rose bliver udvalgt som ’mor’. Kronbladene fjernes, og knoppen emaskuleres. Det vil sige, at
han-delen af knoppen fjernes, hvorefter den gule pollen
opbevares i små bægre med navn og kode. Hun-delen er
nu blottet, hun modnes, og så påføres der pollen fra en
anden han med en lille pensel – denne del af processen
kaldes bestøvning.
- Hvis det lykkes, så dannes der et rosenhyben, som kan
indeholde mellem 1 og 50 kerner. De kerner er alle genetisk forskellige, selvom de har sammen mor og far. Alle
kerner plantes og cirka 25 % spirer op, og så selekterer jeg
de roser, der lever op til mine kriterier.
Når en rose viser sig at være både sund, smuk og velduftende, tager Rosa patent på den specifikke nye sort.
Herefter kan producenterne i udlandet købe sig licens til
at producere og sælge sorten.

Rosa i sin have med Bjørnø i baggrunden

Lyserøde roser i haven i Dyreborg, omkring bedene er der lavendel, som
holder skadedyr væk

En udvalgt moderblomst emaskuleres

Rosa foran drivhuset

Drivhuset i Dyreborg, hvor Rosa udvikler de nye sorter af roser

Kongeligt og kvindeligt touch
Kriterierne er strenge for de nye sorter, og den høje standard har gennem årene tiltrukket flere prominente navne,
som gerne stiller op, når roserne skal døbes.
Prins Henrik har udvalgt og navngivet sin helt egen rose,
udviklet af Rosa, og kronprinsesse Mary har døbt en af
Rosas miniroser i Odense, Princess Infinity, blev navnet.
Ghita Nørby har navngivet en af Rosas roser, som gav
hende et internationalt gennembrud.
- Det kan være svært at få nye sorter ind på markedet, da
folk ofte vælger de gamle og kendte navne. Og så er det
godt med et kendis-touch. Fx er rosen ’Our last Summer’,
som Ghita Nørby navngav, altid udsolgt, fortæller Rosa.
Igennem ti år udviklede Rosa en særlig rose, der skulle
ære Lise Nørgaard, og denne rose kan bl.a. ses på Bakken.
Der findes kun få rose-forædlere i verden, og Rosa er den
eneste, der udvikler alle typer roser: snitroser, potteroser
(miniroser), haveroser og gourmetroser. Og så er hun den
eneste kvindelige forædler, hvilket giver opmærksomhed i
rosenkredse.
- Sidst i juni udkom der er ny bog om roser: ’The History
of the Rose in Denmark’, og der er et stort afsnit om mine
roser med. Det er lidt vildt, at mine roser er verdensomspændende, og så er de udviklet her i lille Dyreborg,
smiler Rosa.
Hver rose sit navn
På Fiskervænget i Dyreborg ligger Rosas hus. Med en stor
have, der går ned til vandet, og med Bjørnø i baggrunden.
I haven har Rosa plantet cirka 200 af de bedste nye sorter.
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Hver ny rose får sit eget unikke navn: ’What a wonderful world’, ’Rosa loves me tender’, ’Royal diva’. For hvert
skridt vi tager i haven, dukker der nye roser op, og Rosa
viser og slynger om sig med velklingende navne.
- Den her hvide rose er ’Inger forever’, hun skal døbes på
søndag, og hun dufter vidunderligt og er SÅ smuk, fortæller Rosa.
Rosa og hendes mand Harley Eskelund driver sammen
virksomheden Roses Forever ApS. Udover drivhuset i
Dyreborg, har de et stort gartneri i Aarhus, der drives af
deres søn, Anders Eskelund.
Vil du vide mere om Rosas forædlingskunst, kan du læse
hendes nye bog ’Rosa – forædleren’, som er skrevet af
Torben Thim og netop er udkommet på markedet.

Faktaboks
Kronprinsesse Mary har i alt døbt tre roser for
Roses Forever:
• Princess of Infinity, Odense 2012
• CPH Garden in Bloom, Valbyparken 2017
• What a Wonderfull World, Odense 2017
Ghita Nørby har i alt døbt fire roser for Roses Forever:
• Our Last Summer - duftende klatrerose, 2013
• Fru Nørby – duftrose, Odense 2016
• Inger Forever – duftrose, Hillerød 2018
• Prins Henriks rose, Fredensborg slot 2018

Pollen fra handelen pensles på. Der holdes styr på alle sorter og
deres ophav med røde eller gule etiketter

På repertoiret står også spiselige roser, som fx bruges i
drinks eller som dekoration til bryllupskager
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DET SYDFYNSKE ØHAV

Sejl med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø
- og udforsk det dejlige sydfynske
Turistbureauet på Torvet, www.visit faaborg.dk er naturligvis
øhav ved Faaborg!
også behjælpelig med oplysninger, tur forslag mv.
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Forlæng Ø-hoppet
Stå på den mindre Ø-hop færge der anløber Avernakø og fortsæt sejlturen rundt i Øhavet til Skarø og Drejø, med forbindelse til Svendborg.

oefaergen.fmk.dk

Øerne
Tjek Ø-Færgens hjemmeside for sejlplan, priser osv.
www.oefaergen.fmk.dk
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Se mere om denne mulighed som et samarbejde mellem
Svendborg Havn og Faaborg Havn har gjort muligt på vores
hjemmeside www.faaborghavn.fmk.dk

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

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

16. - 19. August Outdoor Sydfyn

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.

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

11. august Sanne Jam på Torvet i Faaborg
kl. 11-14.00. Midtfynsk 5-mands band
som har helliget sig Sanne Salomonsens
skønne musik.
18. August kl. 11.30, Kalles trommeshow
på Torvet i Faaborg.
Gang i Danmark på tur, slutter kl.12.10

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

Sommer i
Shopping
Faaborg

På hat med
de kongelige og
de kendte

På Hornegyden finder man Hattehuset. Indenfor i Hattehuset finder man Grete
Hjorth, der på passioneret vis deler sin glæde og viden om hatte med enhver, der
kigger indenfor i butikken.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

På førstesalen sidder Grete Hjorth foroverbøjet ved symaskinen. Hun er omgivet af målebånd, sytråd, nåle, sakse og
mannequinhoveder. På hovedet bærer hun som altid en af
sine egne hatte.

Livet er nu
Grete kan godt ærgre sig over, at hatten ikke længere er en
naturlig del af vores påklædning. Hun mener nemlig, at den
er en uundværlig del af påklædningen.

Når Grete kreerer hatte, akkompagneres hun af jazz-toner, der
strømmer ud fra musikanlægget. Heroppe fra førstesalen har
hun udsigt over marken og natur, men hun kan også spotte,
hvis der triller en hatteinteresseret gæst ind i indkørslen. Så er
Grete hurtigt nede ad trappen og ovre i butikken, der ligger i
en selvstændig del af den store velholdte gård.

- I 60’erne stoppede man med at gå med hatte. Og i dag
bruger mange frisuren som en slags moderne hat. Mange
gæster har gennem årene fortalt, at de godt husker, at deres
forældre gik med hat. Og nu taler de sgu om, at deres bedstemødre gik med hat. Hattene skal være noget, man bruger til
hverdag, ikke kun til fest.

Så snart døren ind til butikken går op, mærker gæsten, at her
findes et ægte hatteunivers, hvor der eksisterer både viden
og entusiasme i overflod.

- Jeg vil gerne lave brugshatte, ikke fine selskabshatte, men
hatte, hvor folk kan gå ud og se smarte ud. Hatte, der kan
gøre folk til personligheder. Livet er jo lige nu, og jeg tænker
mig altid godt om, når jeg laver nye hatte.

- Jeg laver selv de fleste af hattene i butikken, men jeg er
også en passioneret samler. Se her, på den øverste hylde har
jeg min samling. Normalt opbevarer man fine, gamle hatte
i særlige æsker, men jeg har valgt at vise min samling frem.
Folk viser en god interesse for fortællinger om hattens historie, og jeg håber på at kunne inspirere dem til at begynde at
gå med hat.
Butikken er indrettet med elegante hattestativer med hattebærende mannequinhoveder på toppen. På bagvæggen
mellem vinduerne hænger der spejle, som kunstfærdigt er
udarbejdet på mål af gamle dørfyldninger.
I butikken er der også en særlig afdeling for herrer. Her er
der mandehatte, som Grete bestiller hjem i enkeltstyks og
retter til, så de passer til det europæiske look.
- Jeg fandt på at lave en herreafdeling, da der skal være
noget til de mænd, der er med deres koner på indkøb. Jeg
opdagede nemlig, at de ellers bare blev stående henne på
dørmåtten, fortæller Grete grinende.
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Materialerne til hattene henter Grete hjem fra bl.a. Holland.
Strå, filt, stof og imiteret pels. De bedste materialer er presset hare- eller kaninhår. Designet holder hun i enkle, grafiske former, uden for meget forstyrrende pynt. Hun undgår
gerne for mange kulørte farver, så en enkelt hat kan passe til
mange slags tøj. Hver eneste hat ganske unik, da Grete kun
laver én af hvert design.
Målet med Gretes hatteproduktion er ikke at få solgt en hat.
Det er at få solgt den helt rigtige hat.
- Jeg sælger ikke mine hatte på nettet. Det er vigtigt, at den
enkelte hat bliver prøvet på. Den skal sidde som en drøm, ellers skal det ikke være den. Og så må de gerne se lidt frække
ud og være praktiske. Hvis folk er lidt bange for at begynde
at gå med hat, så opfordrer jeg dem til at prøve en skygge
som en start. Jeg bearbejder alle, så godt jeg kan, men jeg
presser aldrig folk til noget, de ikke har lyst til, fortæller
Grete.

Grete Hjorth

Grete laver også hatteæsker - til korrekt opbevaring af hattene

Karl Åge har en hel samling af hatte

Hatte på stativer i butikken, i baggrunden ses
de specialdesignede spejle

Grete med et glimt i øjet

Stor betydning for både lokale og turister
Uanset hvor på matriklen Grete befinder sig, så kan hun
høre, når der er gæster i butikken. Så ringer der klokker over hele huset. Hattehuset, de fornemme skilte ved
vejen og Gretes ekspertise trækker hvert år mange gæster
til.
- Turister bliver ofte trukket ind af den store hat ude ved
vejen, og jeg giver dem gerne fortællingen om hattens
historie på engelsk eller fransk – eller på mit cirkustysk.
Det kan også være, at en gæst har hørt om mine hatte
fra andre, der har været i min butik. Og så kommer her
mange kunstnere og musikere.
Af de mere prominente gæster i butikken nævner Grete
prinsesse Elisabeth og skuespiller Trine Dyrholm, der
hvert år besøger Hattehuset sammen med sin mand Thomas Bendixen.
Det flotte hatteskilt ved vejen blev i 1980’erne lavet af en
af Gretes kunstnerbekendtskaber, og med snart fyrre år i
al slags vejr trængte skiltet for nyligt til en restaurering.
- Det er jo et frygteligt sted at være skilt, og hatten var
simpelthen blevet rådden. En lokal håndværker tilbød at
restaurere hatten, og straks den var væk, spurgte flere af
de lokale: ’Hvor er hatten?’
Hattehuset synes at være blevet en del af den lokale
identitet, og Grete Hjorth har ingen planer om at stoppe
med sin butik.
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- Jeg skulle nok have været pensioneret for mange år
siden, men det har jeg altså ikke lyst til, forklarer Grete
Hjorth smilende.
Hattens design skal også passe til tidens trend, forklarer
Grete.
- Tidligere gav man hånd til hinanden, og der kunne
damerne gå med store hatte med brede skygger. I dag
kysser og krammer man hinanden, og så skal hatten tilpasses. Hatte i dag er blevet forenklet og mere praktiske.
Skyggen skal fx være mindre, så hatten ikke falder ned på
ryggen af damen, når hun får et kram.
Grete udvikler hele tiden på sine hatte.
- Den ene hat føden den anden. Og hvert eneste år laver
jeg en hat, hvor jeg bare tænker ’juhuu’. Ofte får jeg lyst
til at bruge den selv, men det ender næsten altid med, at
den kommer over i butikken.

Faktaboks Grethe Hjort
Uddannet syerske i København ved Fonnesbechs
Modelsystue i 1950’erne.
Gået 1 år på ’Ecole Speciale de Coupe et Couture’ i
Paris, hvorfra hun har diplom.
Gift med Karl Åge Hjorth Jepsen, der også altid
bærer hat.

En stor femmer !
Lars Tolbøll er tømrermester i Faaborg Tømrerforretning og er begejstret for samarbejdet
med 1-OFFICE. Med en fyldt ordrebog og to mand, der skal holdes beskæftiget, er det en
fordel at kunne uddele nogle af arbejdsopgaverne i firmaet.
De klarer det hele
Lars Tolbøll har valgt en ordning, hvor 1-OFFICE står for
hele regnskabet. - De klarer det hele: Betaling af bilag,
fakturering, bogføring, momsregnskab, og de opre�er
sagsnumre �l regningerne. Vi bruger et system, der
hedder Visma, og her modtager jeg fakturaer og skal
bare godkende dem.
Vidensbank
Som tømrer har man ikke nødvendigvis �den �l at have
styr på alle reglerne omkring økonomi. - 1-OFFICE har
ﬁngeren på pulsen med alle de nuværende regler – og
alle de nye, der hele �den kommer. Jeg kan fokusere på
at lave det, jeg har forstand på, og skal ikke være
opmærksom på, om der sker noget nyt.
En udvidet familie
Lars Tolbøll har Tina Grevegaard som fast kontaktperson i 1-OFFICE, men han betragter hele kontoret som
hans forlængede arm.
- Der er så mange rare mennesker at komme ned �l,
det er lidt som en familie.

Lars Tolbøll og Tina Grevegaard får styr på sagerne
Her er en god stemning og en god jargon, og man kan
al�d ringe. Chris�an er god �l det tekniske, så ham
ringer jeg �l, hvis jeg fx har computerproblemer.
En anbefaling
Lars Tolbøll anbefaler i høj grad andre erhvervsdrivende
at indgå et samarbejde med 1-OFFICE. - I bedste
ejendomsmæglers�l vil jeg sige, at det må bliver en stor
femmer.

- 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

Lyt til
sommeren på
Det Rigtige Faaborg
Din lokale radio er lige nu fyldt med sommerens bedste sange.

Hent vores nye gratis app i App-Store eller Google Play og lyt med.
Sommerens bedste sange præsenteres af
Føtex
Hammer Hansen
Faaborg Autoteknik
Yamaha MX-strik
Boe Byg
KF Lak
Tandlægecentret Denteam
Danhostel Faaborg Vandrehjem
Hair by Lundahl
Forum Faaborg
Realmæglerne Sofie Find
Shell Faaborg
Korsvejens Blomster
Super Brugsen Faaborg
Møblér Bo Godt
Sølvhjelm Photocare
Café Fruens Vilje

Sydbank Faaborg
Fisk fra Færøerne - nordfra.com
Sportigan K-sport Faaborg
Barlebo Ost og Deli
Vesterports Bageri
Louis Nielsen
Tøjtøsen
Nyegård sko
Flow Sustainable Living
Boutique Dorin
Mr. Isaksen
Aastrup Vognmandsforretning
Bog & Ide - Legekæden
Dim’s Wellness
Lokal Forsikring Faaborg
Faaborg Malerfirma
Matas

Restaurant Klinten
Hotel Faaborg Fjord
Volkwagen Service Faaborg
Faaborg Fysioterapi
Restaurant Heimdal
Expert / Punkt 1
Faaborg Bil-Center
Salon Bielefeldt
Restaurant Dang
Nybolig Faaborg
Sparekassen Sjælland-Fyn
Blækhuset
Jyske Bank
Fiskehuset Faaborg
Mikado
EY Revision
JHL Rengøring og Vinduespolering

Du kan også lytte med på www.detrigtigefaaborg.dk
Klik på "Lyt til Det Rigtige Faaborg".
Har du Stofa, så sender vi på 95,7 MHz.

SÆSON-MENU

AKTIVITETSKALENDER
1. august - Kl. 18.00
Jazz og Grill, pris 269,- pr. pers.
Bl.a. gris, bison, Freygaard oksefilet og fisk

Forret
Rejer på hvidløgsemulsium, krydderurter og sprødt
Mellemret
Sprød hønsekroket på grønmayo og chips

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

Hovedret
”Stinnas dobbeldyp”
Kalvemørbrad m/pom fondat, calvadossky og sommergrønt

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

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

HUSK HUSK
Nytårsfest på Klinten den 31. dec. 2018

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

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

med Dronningen, 4 retters menu, live dansemusik og festfyrværkeri.
Pris pr. person 695,-

Der er mulighed for overnatning

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

Livets fester holdes på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

Kontakt os!

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

VÆR UNIK!
Med hele 7 forskellige modeller
har du uendelige muligheder.

pris fra

89.995 kr.
FAABORG
Smedemestervej 2

Tel. 62 61 95 88

Kaj Josefsen

Tony Wahl

KF -LAK Finish og
kvalitet – til tiden
AABORG

KS-2000

APS

v. Kim Frandsen

Smedemestervej 6, 5600 Faaborg
LAKERING AF:

Person- & Varebiler
Køkkener & Døre
Alt i industrilakering

I 2001 startede Kim Frandsen lakeringsvirksomheden KF-lak på Smedemestervej. Næsten siden opstarten har han haft de samme 2 vognmalere ansat på fuld tid.
FOR MILJØ & KVALITET

KONTAKT
Tlf.: 62 61 71 87 Mobil: 25 75 49 93
E-mail: kflak@mail.tele.dk
www.kflak.dk

Alt er muligt
Hos KF-lak klarer de enhver opgave med vådlakering. De maler
på alle materialer, lige fra plastik til aluminium. Og så varetager
de mange forskellige opgaver, alt fra personbiler og industrilakering til maling af køkkenlåger.
- Vi tager emner op til 10 meter i længden. Men ingen opgave
er for stor eller for lille. Vi siger aldrig nej til specialordrer eller
meget små kunder. Hos os bliver alle behandlet ens – uanset
ordrestørrelse, fortæller Kim Frandsen.
Fremtiden er lys
Hos KF-lak har de et godt samarbejde med de lokale tømrere,
bygningsmalere og værksteder. Toyota er deres største bilkunde, og i 2017 landede de en fire-årig aftale om at servicere alle
hjemmeplejens leasede biler.
- Vi skal udbedre alle skader og andet lak-arbejde på de kommunale biler, og det betyder, at vi går en sikker fremtid i møde,
forklarer Kim Frandsen.

KF-lak har kunder over det meste af landet, selv københavnerne
bestiller lakeringsopgaver i Faaborg.
- Vi er kendt for vores finish og kvalitet. Folk kan godt få en
opgave klaret billigere et andet sted, men pris og kvalitet hænger sammen. Det føles bare SÅ godt at aflevere et flot produkt
til kunden. De fleste sætter stor pris på at aftaler overholdes,
og hos os er vi altid færdige til den aftalte tid, fortæller Kim
Frandsen.
Skal din bil gøres rent efter sommerferien?
I 2016 ansatte Kim Karina til klargøring af biler. Her kan både
private og værksteder få deres biler rengjort både udvendigt og
indvendigt.
- Hvis bilen er beskidt efter en tur i sommerlandet, så står Karina klar til at give den en kærlig behandling, siger Kim Frandsen.
Har du lakeringsopgaver, store eller små, så ring gerne til Kim på
62 61 71 87.

Følg os på facebook.com/kflakfaaborg
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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

TØJTØSEN
VI HAR BLANDT ANDET:

ALSIDIGE & PROFESSIONELLE

VINDUER

NYBYGNING

OMBYGNING

MASKINSNEDKERI

DØRE

TILBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER

ZHENZI • LINDON • ZOEY
� ALT I STR. 34 - 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

Faaborg Rengøring
fejrer 20 års jubilæum
Det er nu tyve år siden at Lissy og Bjarne tog springet fra livet som bankansatte til en karriere som selvstændige. I dag beskæftiger de 17 medarbejdere foruden dem selv, og de varetager både privat- og erhvervsrengøring samt haveservice.
Det er vidunderligt at komme hjem til et rent hjem

Hvis dørene fx ikke trænger til at blive vasket, så klarer vi
opgaver, der trænger mere. Vi kalder det behovsrengøring,
forklarer Lissy.

Bjarne og Lissy ser deres tætte relation til kunderne som
afgørende for deres succes.
- Jeg aftaler altid et personligt møde med en ny kunde, så
kan jeg vurdere timeforbruget og matche den rigtige medarbejder til kunden. Herfra sender vi altid den samme medarbejder til den pågældende kunde, fortæller Lissy.

Tryghed og nærhed
Hos Faaborg Rengøring har de meget fokus på arbejdsmiljøet for personalet. Personalet arbejder med ergonomiske
redskaber, og de anvender primært svanemærkede produkter. Der er overenskomst med 3F, hvilket sikrer gode og
ordnede forhold.
- Vi får rigtig god feedback fra vores kunder. Det sørger vi altid for at videregive til den pågældende medarbejder, for alle
kan jo lide at få ros. Personalet er vores guld, fortæller Lissy.
Det tilfredse personale og de trofaste kunder betyder, at der
er en meget lav personaleomsætning og kundeafgang. Det
er en opskrift, som Bjarne og Lissy gerne vil holde fast i.

Det stærke team der udgør Faaborg Rengøring.

Blandt kunderne er der mange børnefamilier. For dem er
rengøringshjælpen en kæmpe lettelse, der får hverdagen
til at fungere. For de kunder, der er nær pensionsalderen,
betyder rengøringen, at de lettere kan arbejde et par år
længere. Derudover har vi pensionister, som enten har valgt
os som tilkøb til hjemmehjælpen, eller som har valgt at købe
hjælpen selv. Men uanset hvilke kunder, der er tale om, så
laver Lissy en aftale, der passer til den enkelte.
Haveservice er den seneste service, som i de seneste år virkelig har hjulpet mange, primært pensionister, med de ting,
de ikke selv magter længere.
Ordentlig rengøring på arbejdspladsen kan nedsætte
sygefraværet

Lissy og Bjarne fejrer jubilæum med Faaborg Rengøring.

Faaborg Rengøring har før prøvet, at en erhvervskunde efter
få måneder kan registrere et fald i sygefraværet efter at få
professionel rengøring, hvilket giver stof til eftertanke!
Hos erhvervskunder gør vi ikke rent efter et bestemt skema.

- Vi vil gerne fortsætte som nu. Vi holder fast i ikke at have
mellemledere, men en direkte kontakt til både personale
og kunder. Vi har heller ikke en volumensyge, men vi er dog
altid glade for nye kunder, både private og erhvervskunder,
forklarer Bjarne.
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John Larsen hjælper sporten på vej
Når små og store fodboldspillere i fremtiden tager et velfortjent brusebad efter kamp eller træning i FB&IFs klubhus på Stadionvej, så kan
de sende en venlig tanke til John Larsen fra JHL-Rengøring.
Et ekstra økonomisk tilskud på 27.445 kr. fra rengøringsfirmaet
til den lokale fodboldklub er nemlig årsag til, at der er blevet
råd til nye brusere i den efterhånden aldrende bygning.
De gamle brusere præsterede ikke længere optimalt og var
dømt til udskiftning. Flere spillere havde allerede givet baderummene det røde kort.

Han er selv en ivrig sportsmand og spiller blandet andet golf,
tennis og håndbold i sin fritid. Samtidig støtter han også den
lokale sport med sponsorater og aftaler, som den han har med
FB&IF.
- Er der andre foreninger eller klubber, der ønsker en ligende
aftale, kan de jo bare ringe slutter John Larsen.

- Nogle af vores medlemmer og andre brugere af klubhuset
sprang simpelthen badet over, fordi der ikke løb noget vand
ud af bruserne, eller også var det brændende varmt, fortæller
FB&IF formand Janne Westergaard.
De rare penge til bruserne kommer af en "noget-for-noget"aftale, som JHL har haft med klubben de seneste år. Alle, der får
gjort rent, pudset vinduer eller handler med rengøringsfirmaet,
og oplyser koden FB&IF, sikrer klubben en bonus. Så ryger 5%
af regningen nemlig direkte videre til den lokale fodboldklub,
naturligvis uden at det koster kunden ekstra, understreger John
Larsen.
- Annonce -

INVITERER TIL

FAABORG KRÆMMERMARKED 2018
LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER
KL. 10.00 - 15.00

KÆMPE KRÆMMERMARKED
& BYENS BEDSTE BUTIKSTILBUD

TILMELDING TIL FAABORG KRÆMMERMARKED 2018
NAVN: _______________________________________________
TLF:

_______________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________

( Al praktisk information til tilmeldte kræmmere
vil udkomme på e-mail. Har du ingen e-mail,
skriver du “ingen e-mail” på denne linie, og vi
kontakter dig i stedet på telefon. )

ANTAL STANDMETER: Vil du bestille 2, 4 eller 6 standmeter til 50 kr pr. meter? ________________________
ANTAL BORDE: Vil du leje borde á 180x80 cm til 50 kr pr. bord? Hvor mange? __________________________
ART AF STAND: Hvad sælger du? _______________________________________________________________
TILMELDING: Frist for bestilling af standplads og evt. borde er 15 august. Send en e-mail med ovenstående
information til info@faaborg.dk, eller levér denne kupon i udfyldt tilstand i en af følgende butikker i Faaborg:
Møblér med Bo Godt, Bog & Idé eller Best Companys
BETALING: Kontant ved levering af denne kupon, eller ved bankoverførsel til 5056-1154811.
Husk ved bankoverførsel at påføre samme navn som bruges ved tilmelding på kupon eller e-mail.
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* Tilmelding er først gyldig ved registreret betaling af standplads og evt borde
* Arrangørerne forbeholder sig ret til at placere standene
* Praktiske henvendelser til info@faaborg.dk

MUSIK, UNDERHOLDNING
& MASSER AF SMAGSPRØVER

Sælg ud af gemmerne eller kom
og gør et kup, når torv og gader i indre by
fyldes med liv, latter, klunsen og prutten
i den smukke sensommer!
Vi byder på musik og underholdning i
løbet af dagen, og en lang række
restauranter, caféer, specialbutikker og
delikatesseforretninger inviterer på et
væld af smagsprøver langs en fristende
rute ved navn “Smag på Faaborg”.
Programmet opdateres løbende, så husk
at følge Vores Faaborg & Egn,
Shopping Faaborg og
Det Rigtige Faaborg på Facebook.
Vi glæder os til endnu en dejlig dag i
Faaborg!

VI TILBYDER:

Vinduespolering
Erhvervsrengøring
Håndværkerrengøring
Rengøring efter skader
Privatrengøring
Salg af rengøringsartikler

TJEN PENGE
TIL FB&IF

Oplys koden FB&IF FODBOLD2018 når du kontakter JHL og
bliv oprettet som FB&IF støttekunde.
Så giver du fremover 5 kr. til FB&IF 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

www.jhlrengoring.dk

DET SKER I FAABORG

DATO

August 2018

2

Kl. 19.00 - Compagnie Aquanaut - cirkusteater-show på havnen i Faaborg.
Kl. 20.00 - Sommerkoncert med ensemblet Kottos i Faaborg Kirke.

3

Kl. 10.00 - Åbent hus hos Keld Moseholm.
Kl. 17.00 - ½ times orgelkoncert med kirkens organist.
Kl. 17.45 - Koncert med Hardinger Band ved Forum Faaborg

4

Kl. 10.00 - Kunstnermarked i gågaden.
Kl. 11.00 - Blue Holger D på Torvet i Faaborg. Bluesguitaristen Jan Schønemanns duo spiller med vellyd og humør når det er bedst.

6

Kl.10.00 - Kaleko Mølle Danmarks ældste fungerende vandmølle har i løbet af sommeren forskellige arbejdende udstillinger. I uge
32 er det snapselaug og bogbinderværksted.

7

Kl. 18.00 - Motionsbingo fra Diernæs Forsamlingshus.
Kl. 19.30 - Orgelkoncert i Brahetrolleborg Koncert med kirkens tidligere organist Flemming Dreisig.

11

Kl. 10.30 - "Lokal lørdag" på Faaborg bibliotek - Mød Birgit Arildsen.
Kl. 11.00 - Sanne Jam på Torvet i Faaborg. Midtfynsk 5-mands band som har helliget sig Sanne Salomonsens skønne musik.

12

Kl. 10.00 - Guidet Ridetur i De Sydfynske Alper fra Dalum Landbrugsskole i Korinth.

13

Kl.10.00 - Kaleko Mølle Danmarks ældste fungerende vandmølle har i løbet af sommeren forskellige arbejdende udstillinger. I uge
33 er det fremstilling af æsker til div. formål.

14

Kl. 19.30 - Sommermusik med Carl Nielsen-kvintetten på Faaborg Museum.

16

OUTDOOR Sydfyn fra 16. til 19. august.

17

Kl. 18.30 - Blues koncert i Galleri Korinth.

18

Kl. 11.30 - Shopping Faaborg præsenterer Kalles Store Trommeshow på Torvet i Faaborg.
Kl. 11.00 - Åben romantisk have i V. Aaby, Svelmøparken 35 i Haveselskabets regi. (18. og 19. august).

26

Kl 10.00 - Øhavets dag.
Vil du gerne have dit arrangement nævnt her, kan du selv indtaste det på vores hjemmeside www.detrigtigefaaborg.dk under “Det
sker” inden deadline den 15. i måneden før.
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I denne måned har
vi fokus på...
SKØNNE UDSIGTER

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

FLEX- OG
SOMMERHUS

Side 1

NY PRIS

Side 2

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

Snart begynder hverdagen igen
din Super Brugsen Faaborg er KLAR
Mandag

Tirsdag

1 liter

1050 gr

4,95

10,-

Änglamark mælk
Torsdag
10 stk.

13,-

Skrabeæg

Schulstad

Solsikkerugbrød

Onsdag

Delikatessens
betjente osteafdeling

-40%
Fredag

Lørdag

Pr. 100 gr.

15,-

6,95

Slagterens STORE varme leverpostej

WHY NOT

RØDVIN
er

sk
6 fla

299,-

Vej selv slik
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Åbent alle dage 8-20

Søndag
1600 gr.

39,Stor fersk kylling

