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Den gamle biograf på Rewentlowsvej, 1940-1945

Udkørsel af træ fra Storskoven. Kusk: A. Rasmussen, Grønderup

DET GAMLE
FAABORG!

Vi fortsætter vores rundtur til områdets mindre arkiver.
I denne omgang går turen til Korinth.
Prøv lige at nyde den charmerende biograf, som den så
ud, da den lå på Reventlowsvej, og den driftige manufakturhandler, der stod bag det imponerende Tøjcenter.
Tak til Korinth Lokalhistoriske arkiv for de dejlige billeder.
Korinth Tøjcenter i den gamle Brugs, 1978

Jernbaneoverskæringen i Korinth, 1936

Grønderup skole også kaldet Venskabsminde, 1950
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60 års jubilæum, Brændlydinge Mejeri, 1888

Klassefoto fra Sybillesminde, 1905

Skovvej, langs banen, 1920

Brahetrolleborg Sogneråd, 1933

Rejsegilde på Korinth Landbrugsskole, 1934
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BLACK FRIDAY
Vi lover det bliver vildt
SPAR OP TIL 80%

Fredag d. 23 november 2018 kl. 00.01 til kl. 23.59

en del af
SK Caravan | Ubberudvej 121 | 5491 Blommenslyst | Tlf. 65967105 | www.skcaravan.dk | Mail: info@skcaravan.dk
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Holdet bag
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Vil du mules i posen?
Vi har fået en idé, og nu skal den prøves af.
Hvad sker der, hvis man får stukket en mulepose i hænderne og får lov at fylde
den til randen med varer? Se, det er et spørgsmål, du kan få svar på inden længe.
Den 10. november inviterer vi dig nemlig til at gøre forsøget i Forum Faaborg.

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Jørn Ungstrup, Fotograf

Sarah Kroman, Radiovært

Janne Schwartz, Kontor

Pernille Pedersen, Journalist

Her afholder vi vores Fyld Posen Marked, med 400 muleposer og nye varer til en
værdi af mere end 500.000 kr. Lad mig være med, tænker du. Eller det burde du i
hvert fald gøre, synes jeg.
Det er nemt. Du møder op i Forum Faaborg den 10. november. Dørene åbnes kl.
9.00. Du giver os 249 kroner, og så slipper vi dig løs i hal 2, hvor de mange varer
ligger og venter på dig.
Ja, ja, men hvad kan jeg få i posen, tænker du? Vi har handlet os til masser af
gode varer hos områdets butikker, ligesom vi har opkøbt varepartier fra nogle
ophørte virksomheder.
Det betyder, at du blandt andet kan gå ombord i tøj, legetøj, vin, øl, bøger, udstyr
til hunde og katte, brætspil, hårprodukter, sko, blomster, kager og meget meget
andet.
Kom og vær med, så bliver jeg glad, og det tror jeg også, du gør.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, Partner

Ole Billum, Partner
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Møblér - Vi kan meget
mere end du tror...
Vi er din lokale specialist i møbler
- også til erhverv
Vi laver også indretningsløsninger,
til alle typer af erhvervsopgaver:
 Indretning af sommerhuse
 Institutioner og plejehjem
 Kontorarealer
 Udstillingshuse
 Skoler
 Hoteller og feriecentre
Kom ind i butikken og få vejledning eller book os
til et uforpligtende besøg i hjemmet eller
på arbejdspladsen.

Bare spørg os
- Vi glæder os til at se dig

Kom ind og
se efterårets
nye farver
og stoffer
Jens

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

Lars

MØBLÉR
MED
OMTANKE

Mandag - torsdag 10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 ·
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00

FANTASTISKE
TILBUD
SPA
R5
7.4
8

0,-

Privatleasing tilbud på netop denne bil:
Ydelse pr. md.:.................3.395 kr.
1. gangsydelse:...............2.495 kr.
Løbetid:.............................36 mdr.
Km. pr. år.:...................15.000 km.

OPEL CORSA 1,4 ENJOY + 90 HK

Udstyrsliste:
USB stik
7” touchskærm
Lysautomatik
Læderrat
Lysfølsomt bakspejl
15” alufælge
6 Højtalere

Opvarmelig sidespejle
Klimaanlæg
Splitsæder
LED kørelys
Opvarmeligt rat
Regnsensor
Fartpilot m. fartbegrænser
Sædevarme

Højdejusterbart førersæde
Stærk 1,4 90 HK motor
Start/stop
Apple Carplay
Mørktonede ruder bag
Og meget mere...

Finansieringstilbud på ovenstående bil:
Ydelse pr. md.:.....................................................1.539 kr.*
Udbetaling: ........................................................ 28.956 kr.*
Løbetid: ................................................................. 96 mdr.*

TILBUD
144.780 KR.
inkl. levering

* Ved 96 mdr. 2,20 % i fastrente. Prisen pr. mdr. 1.553 kr. Kræver en udb. På 28.956 kr. ÅOP 6,67 % Samlede kreditomkostninger i lånets løbetid 33.463,94 kr.

SPA
R3

4. 2
90,
-

OPEL ASTRA SPORT TOURER 1,6 CDTI 136 HK
Udstyrsliste:
2-zonet klima anlæg
Armlæn ved forsædet
Metallak
Armlæn v. forsædet
Apple Carplay
Krom rudelister

Mørktonede ruder i bag
Sædevarme
Opvarmeligt læderrat
Parkeringsassistance
7’’ touchskærm
Regnsensor
Lysfølsomt bakspejl

Lysautomatik
Fartpilot
LED kørelys
Frontal kollisionsalarm
Trafikskilteassistent
Vejbane Assistance
Vejbaneskiftalarm

Finansieringstilbud på ovenstående bil:
Ydelse pr. md.:.....................................................2.269 kr.*
Udbetaling: ........................................................ 45.000 kr.*
Løbetid: ................................................................. 96 mdr.*

TILBUD
225.000 KR.

inkl. levering

* Ved 96 mdr. 2,20 % i fastrente. Prisen pr. mdr. 1.553 kr. Kræver en udb. På 45.000 kr. ÅOP 5,21 % Samlede kreditomkostninger i lånets løbetid 40.186,36 kr.

SPA
R7
3. 8

00,
-

SPA
R1
9.3
8

0,-

OPEL GRANDLAND X 1,2 BENZIN
130 HK TURBO

OPEL INSIGNIA GRAND SPORT
1,5 165 HK TURBO

OPEL CORSA 1,4 FBC SPORT

1.reg. dato: 29.05.2018
Km.: 13.500
Udstyr: 19” alufælge, krom trinbræt, mørktonederuder
i bag, Apple carplay, sædevarme, ratvarme, 2-zonet
Testvinder
i og meget mere.
klima, AGR
sportssæder
Testvinder
i
bilmagasinet
Vejl. udsalg: ............................ 334.280 kr. (inkl. levering)
bilmagasinet
Demopris:............................... 299.990 kr. (inkl. levering)

1. reg. dato: 27.09.2018
1.reg. dato: 02.06.2017
Km.: 1.500
Km.: 16.500
Udstyr: Unik sammensat bil, 16” sorte alufælge, sort
Udstyr: IntelliLux LED Matrix lygter, Navigation, 18” alufæltag, speciel designet nakkestøtter, aircondition, sædege, 2-zonet klimaanlæg, Parkeringssensor for/bag, sæde og
ratvarme, mørktonede ruder bag, og meget mere.Årets bil 2016 varme, ratvarme, og meget mere.
Årets
bil 2016
Årets
campingtrækker
Vejl. udsalg:2017
............................ 166.380 kr. (inkl. levering)
Vejl. udsalg: ............................ 387.680 kr. (inkl.
levering)
Årets
campingtrækker
2017
Demopris:............................... 147.000 kr. (inkl. levering)
Demopris:............................... 313.880 kr. (inkl. levering)
Der tages forbehold for skrivefejl, udstyrsfejl og udsolgte biler

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

Åbningstider i salg: Mandag - fredag
09.00 -3880
17.30.
Søndag
13.00
16.00
*Plus levering
kr. Bilen
kan være
vist- med
ekstraudstyr - Der tages forbehold for trykfejl.
*Plus levering 3880 kr. Bilen kan være vist med ekstraudstyr - Der tages forbehold for trykfejl.

Græsholm
og glasset
I Bøjestræde hersker der en helt særlig stemning. I sine 55 år som glarmester har Palle Græsholm bidraget til denne stemning. Hans butik, Hemstra, kan imponere både
turister og lokale, og han går gerne forrest, når strædet skal fyldes med julestemning.
På trods af sine 78 år har Palle ingen planer om at lade sig pensionere foreløbigt.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Dørklokken lyder diskret. Bag døren åbenbarer der sig et
syn fra tidligere tider. Værkstedet er fyldt godt op med
værktøj, trælister, glasplader – og en kasse med plaster.
Over arbejdsbordet hænger der et skilt med ordlyden:
’Kun tåber rydder op, genier behersker kaos’. Palle må
være et sandt geni. Kunder synes at være enige, for glarmester Palle Græsholm skaber dagligt unikke billedrammer til sine kunder, som kommer så langt væk fra som
København.
- Jeg har lige haft en ordre på nogle meget store billedrammer til København. Rammerne skulle bejdses og
lakeres i farver. De hænger nu på Esplanaden.
Palle Græsholm er den sidste glarmester i Faaborg. Moderne byggematerialer betyder, at der ikke er meget glasarbejde tilbage, og Palle håber også på at kunne droppe
glasset helt til fordel for indramning. Med 55 års erfaring i
faget er Palle fortsat passioneret omkring sit arbejde.
- Det giver mig noget at stå op til hver dag. Det er vist
godt for både mig og min hustru. Men jeg har ingen
ansatte længere, og jeg er begyndt at sige nej til større
opgaver.
Den uendelige historie
Vi fortsætter ind på kontoret. Herinde har Palle og en
kammerat netop overstået tirsdagens faste ritual, der lyder på en formiddagsøl og en skarp. På stolen på kontoret
ligger katten og holder sædet varmt. Da Palle indtager
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stolen, lægger katten sig mageligt tilrettet i skødet på
ham.
Kontoret er spækket med gamle faaborg-billeder, faaborgmalerier og faaborg-klenodier. Palle har en helt særlig
kærlighed for byens historie, og han kan det meste
udenad.
- Jeg er meget interesseret i, hvad der er foregået gennem
tiden. Faaborgs historie er spændende. Fx har jeg prøvet
at finde ud af, hvordan Bøjestræde har fået sit navn. Navnet er simpelthen af ukendt oprindelse, selvom vægterne
siger noget andet, griner Palle.
Der er opstillet en stor planche med sort-hvid billeder
fra byen. Planchen har Palle lavet sammen med Anne
Havgaard, og det er noget, som faaborgenserne har vist
stor interesse for, når den har været udstillet i vinduet.
Billederne på planchen viser flere af de tidligere butikker:
bagere, legetøjsbutikker, sejlmagere, købmænd, skomagere og en ostebørs.
- Jeg kan nævne mindst 26 købmænd, der er lukket gennem tiden, fra Korsvejen til Røde Kro. Købmand Gade
Skibsproviantering, Poulsen i Vestergade, købmand Skovlund, Brugsforeningen, Wallentin Hansen, Steenbjerg …
Palle er kommet i gang med minderne, og vi hører om
Mads Peter Keinicke, der drev Faaborg Flødeis, og som
pensionist købte en cykel- og våbenforretning, som tillige
solgte fiskegrej.

Palle i kontoret

De blyindfattede ruder over døren til Svanninge kirke består af 96 stykker
glas i hver rude. Det var ifølge Palle Græsholm ’en ikke helt uproblematisk
opgave’.

Til sin kones store ærgrelse smider Palle aldrig noget
ud. Her er det et batteri fra 1888, som lå i skunken
hos købmand Gunnar Hansen på hjørnet.

Det særlige stræde
Bøjestræde er Faaborgs mest fotograferede gade. Og en
helt særlig gade ifølge Palle Græsholm.
- Vi gør jo noget, for at det skal være en speciel gade, og
vi har gennem årene gjort meget for at holde sammen. Vi
sætter juleguirlander op, holder julemarked med gløgg og
æbleskiver og inviterer Horne Mandskor til at synge. Og
så laver vi hvert år en Bøjestrædesnaps, hvor vi sikrer den
gode smag ved at holde prøvesmagning i Galeriget.
Sammenholdet i strædet har kredset omkring en håndfuld
af butikkerne; Galeriget, keramiker Ulf Nielsen, Hemstra,
John Jensen og Anne Havgaard. Anne Havgaards bortgang
har sat tankerne i gang omkring Bøjestrædes fremtid.
- Anne var altfavnende. Vi mødtes ofte hos hende til en
snitte og en øl, og det bliver aldrig det samme igen. Anne
råbte ikke højt, men var altid aktivt deltagende. Hun var
god til at tage hånd om tingene, og den rolle bliver svær af
afløse.
På Bøjestræde er forhåbningen, at sønnen Kresten vil overtage butikken, for ifølge Palle Græsholm, så hører Havgaard
smykker sig til i Bøjestræde.
Som i gamle dage
Et andet kuriøst kendetegn ved Palles kontor er fraværet
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af en computer. Foran Palle står der en ældre elektrisk
skrivemaskine.
- Min hustru står for bogholderiet, men jeg skriver fakturaerne, det er min søndagsfornøjelse. Det er jo kun mig, der
ved, hvad jeg har lavet og hvilke materialer, jeg har brugt.
Om der er brugt bånd, trælister eller alulister.
Virksomheden Hemstra fyldte 177 år den 28. september. Hemstra er Danmarks ældste glarmester, der kører i
samme familie. Og så er det Faaborgs ældste forretning
i samme familie. Med en branche i tilbagetog er der ikke
udsigt til, at forretningen kan køre videre, når Palle engang
vælger at stoppe.
- Jeg har det ikke dårligt med, at det stopper med mig. Det
har været rart, mens det har varet.

Fakta om Palle
- Udlært i korn, foderstof og kolonial i 1956.
- Kontoransat som soldat i Farum 1959-1960
- I lærer som glarmester hos Hemstra, udlært i 1963.
- Ansat hos Hemstra 1963 – 1974.
- Købte Hemstra 1974.

TØMRER- & SNEDKERMESTER
Vi bygger på kvalitet og tillid!
● Totalentrepriser
● Nybygning
● Tilbygning
● Ombygning
● Udestuer
● Trægulve
● Tagarbejde
● Fugearbejde

● Efterisolering
● Reparationsarbejde
● Udskiftning af termoglas
● Udskiftning af tagrender
● Døre/Vinduer træ-træ/alu
● Montage af bad og køkkener

www.johnny-madsen.dk
jonyma@mail.tele.dk

20 33 34 76

renovering med gamle sten

Kasper Boe

Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474
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Tlf.: 62 61 21 48

Hos Expert/Punkt 1
finder du altid et
udvalg af alle
former for hårde
hvidevarer, og vi er
skarpe på både pris
og levering.
Er du træt af at
vaske op i en spand
- læg vejen forbi
Nicolai og Dan.

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

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

Julehyggen
favner Falsled
Så er der ikke længe til. Traditionen tro gør julen sit indtog i Falsled den sidste søndag inden advent, og helt som vanligt har arrangementet igen haft vokseværk. Faktisk i en grad, at det er ved
at vokse ud af Falsled.

AF HENRIK POULSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

I år er der også flere udstillere udefra, der rykker ind i
den lille landsby og er med til at skabe oplevelser for de
3-4.000 mennesker, der plejer at tage på en-dages besøg
og fylde pose og sæk med julens lækkerier. I Falsled har
de formået at skabe et julemarked, der skiller sig ud, da
det ikke er én lade eller én hal, der huser udstillere og
arbejdende værksteder, men hele byen, der deltager, og
som gæst kan man gå fra hus til hus og suge indtryk til sig.
Julemanden kommer selvfølgelig, som han plejer, men i år
bliver både han og julemor fragtet til Falsled i helikopter,
der sætter julens budbringere af på sportspladsen, inden
turen går rundt i byen. Netop byens sportsplads byder på
en anden af årets nyheder - et kæmpe dome-telt.
- Det bliver SÅ flot. Teltet ligner en halv golfbold, det
bliver oplyst og fyldt med flere spændende kunstnere og
andre udstillere. Det bliver et univers af kunst, kreativitet,
inspiration, hvor man blandt andet møde Annette Von
Einem, der er hele Danmarks blomsterdronning, og nu
viser hun sin julekollektion til Jul i Falsled, fortæller Charlotte Kastrup fra arrangørgruppen.
I teltet bliver der også mulighed for at møde nogle af
personerne bag projektet Faldsled Strandpark og blive
klogere på det, som hele Falsled kæmper for i øjeblikket.
- Vi har også et stort lotteri til fordel for Strandparken,
hvor Falsled Kro har sponsoreret en middag for to personer, lokker arrangørerne.
Beboerne på byens plejehjem Steensvang kan også se
frem til forkælelse, når Falsled juler.
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- Vi sørger for julehygge og knas, æbleskiver, gløgg, hjemmelavet risalamande fra Falsled Kro og kirsebærsovs fra
Broholm, mandelgaver og levende julemusik i spisestuen.
Det er vigtigt for os, at de ældre også kan mærke, at det
er en særlig dag, forklarer Charlotte Kastrup.
Byens berømte kro byder også i år på sine eftertragtede
gourmet-hotdogs, sørger for jule-jazz og et hyggeligt
børnehjørne.
Det bliver også kræset lidt ekstra om mændene i år.
- Vi ved jo godt, at nogle mænd bliver lidt trætte i kroppen, når koner og kærester på tredje time slentrer rundt
blandt kranse og julenips. Derfor laver vi et helt særligt
område med "mandehørm" på Birkelygaard. Det bliver en
slags mandeparkering, griner arrangørerne.
Byens købmand har været lukket i en del år, men til Jul i
Falsled bliver pladsen foran butikken omdannet til et lille
streetfood-marked, hvor blandt andre Barlebo, Soze og
Nordfra flytter ind i Shoppings Faaborgs sorte julehuse.
De klassiske store trænisser fra kunstner Jette Bork-Johansen kommer naturligvis også op i byen i år, men der bliver
holdt ekstra godt øje med nisserne i år.
- Sidste år forsvandt flere nisser. De blev simpelthen stjålet. Godt nok er de flotte, men vi håber da, at folk vil lade
dem stå, så de kan være med til at skabe julestemning i
området. Måske vi skulle udstyre nisserne med chips, så
de kan spores, hvis de "løber væk", griner Anne BilleBrahe.

En del arrangørgruppen er trukket i nissehuerne.
Fra venstre: Anne Bille-Brahe, Charlotte
Kastrup, Grete Hjorth og Helle Strandmark.

Der bliver atter liv foran købmandsbutikken i Faldsled den 25. november.

De populære nisser der sporløst
forsvinder fra området.

Beboerne på Steensvang bliver traditionen tro forkælet,
når hele byen juler.

Kontorhjælp?

Bring energi til dit
hjem og spar penge
på varmeregningen
Med en varmepumpe
eller gaskedel
fra Bosch

Bosch gaskedel Condens 5000 W
og varmtvandsbeholder
Gaskedlen har en høj virkningsgrad og et lavt el-forbrug.

Vi tilbyder hjælp til regnskab, bogføring,
kontering, afstemning, fakturering,
løn og flere af de daglige opgaver

Bosch Luft/vand varmepumpe
Med luft/vand varmepumpen
Compress 7000i AW får du en
varmeløsning, som tilgodeser
både miljøet, og varmeregningen.

Certified

Climate Partner

TANDLÆGEHUSET FAABORG

Ring og få en snak om mulighederne
- vi er lige i nærheden!

Info

@kontorfyn.dk · www.kontorfyn.dk

Vidste du at Faaborg-området
har sin egen lokalradio?
Lokale nyheder, Interviews og konkurrencer

LYT MED - 24 TIMER I DØGNET

Stofa 95,7 MHZ, vores App og på
detrigtigefaaborg.dk

100%
LOKAL
RADIO | MAGASIN | WEBSITE

Faaborg
Nyegaard Sko

EXPERT
PUNKT 1

Black friday hos
Nyegaard Sko, med
massere af
gode tilbud

Gode tilbud på Black
friday - Se vores tilbud på
expert.dk /punkt1.dk

TiT-TiT Lingeri
by Gerlach

30% på udvalgte varer
fra Chantelle

TØJTØSEN
50% 50%
50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50%
50% 50% 50% 50%
50% 50%

Spar 20-50% på
udvalgte Black friday
varer

Guldsmed
Duus
50% rabat på ALLE
varer i butikken fra:
Story, By Biehl og
Kranz & Ziegler

FYLD POSEN MARKED

10. nov. 2018
Kl. 10-14 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
Betaling kontant eller mobilepay på dagen

Dørene åbnes kl. 09.00

KUN 400 POSER
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

Mortensaften
på Heimdal

Lørdag 10. november 2018
MENU/ VÆLG MELLEM
Lufttørret Saronne skinke på pluksalat og solbær dressing.
Andesteg som mormor lavede den stegt med svesker og æbler.
Hertil brunede og hvide kartofler, hjemmelavet rødkål,
halve æbler med ribsgele Andeskysauce
Herregårdsæblekage
med marcipan, knuste makroner og flødeskum.

195,00
T
E
R
D
KR.
HOVE
KUN ER 255,00
R.
T
5,00 K
2 RET
0
3
R
TE
3 RET

KR.

VINMENU
1 glas mousserende vin
2 glas rødvin
1 glas dessertvin

KUN 165,00 KR.

Bord skal bestilles senest den 5. nov. 2018 på
Tlf.: +45 62616201 eller info@restaurantheimdal.dk

Pris inkl. moms kr. 2.395,_____________________________________________________________________________

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

Havnegade 12, 5600 Faaborg
www.restaurantheimdal.dk

KF

CS352ES

TANDLÆGEHUSET FAABORG

-LAK

AABORG

KS-2000

APS

tæt på dig
Moderne
gymnasium i
flotte omgivelser

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

Person- & Varebiler
Køkkener & Døre
Alt i industrilakering
FOR MILJØ & KVALITET
KONTAKT
Tlf.: 62 61 71 87 Mobil: 25 75 49 93
E-mail: kflak@mail.tele.dk
www.kflak.dk
Hudplejeklinikken, Pia Vejlemark, Svendborgvej 68, Tlf 62 60 27 19

Mange sociale
arrangementer

Meget
stærkt socialt
sammenhold
Høj faglighed
Udenlandsrejser
Læs mere på faaborg-gym.dk

BODY BIKE - OGSÅ ET HOLD FOR DIG

Vi stiller cyklerne i skuret
og rykker indendørs
8 Body-bikehold med instruktør - også et hold for dig
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

SØNDAG

08:30-09:30
Body Bike
v. Niels Karnøe

08:30-09:30
Body Bike - Allround
v. Lars Helmark

06.30-07.30
Body Bike
v. Susanne Rasmussen

18:00-19:00
Body Bike
v. Signe Pardorf

08:30-09:30
Body Bike
v. Lars Helmark

09.00-10.00
Body Bike
v. Christina Jørgensen

17:00-18:00
Body Bike - Allround
v. Mogens Johansen

18:30-19:30
Body Bike
Combihold
med U-Turn
v. Niels Karnøe

BREAKING NEWS

CAFEEN ER

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

Landslagteren Faaborg
Mortensaften
Det er let og lækkert

MORTENSAFTEN STÅR DER AND PÅ MENUEN
Duften og stemningen er noget ganske særligt - for ikke at
tale om smagen. Hos mad med mere kan du bestille sprødstegt and og lækkert tilbehør: Rødkål, hvide og brunede
kartofler samt en kraftig andesauce. Til dessert vil der være
risalamande. Vi har lavet alt det forberedende arbejde, så anden skal blot i ovnen og varmes godt igennem. Og mens du
nyder anden, kan du samtidig glæde dig over et rent køkken.

Pr. pers.

135,Med dessert

160,-

Sælges kun lørdag den 10. november.
Husk at forudbestille.

Årets nytårsmenu
Forret

Lufttørret skinke på solbærpuré med melonkugler
og macadamianødder, brøndkarse og stenovnsbagt
kuvertbrød.

Mellemret

Karl Johan suppe, italiensk tortellini med ricotta og spinat, fennikel og salturtsalat, hestebønner samt pancetta.

Hovedret

Oksemørbrad og braiseret shortrib med blomkålsknas og
råsyltede tyttebær, asparges, broccoli samt pariserkarotter med gulerodscrudité, sauce bordelaise og kartoffelkroket med krydderurter.

Pr. pers.

Dessert

Is en surprise” iscreme med smag af tahitivanilje og
tonkanød med 2 slags marengs og hindbærcoulis samt
frisk mynte og violet skovsyre.

349,Min. 2 kuverter

HUSK AT BESTILLE I GOD TID

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

Brødre i
kjole og hvidt
I den tidligere synagoge i Klostergade mødes frimurerbrødre hver torsdag i vinterhalvåret
til logeaften, altid iklædt kjole og hvidt. En logeaften byder på ritualer, håndtegn, symboler – og god mad. Den tidligere så lukkede orden har åbnet sig lidt op; ’vi er ikke en hemmelig orden, men en orden med hemmeligheder,’ fortæller logebrødrene.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Siden oplysningstiden er mænd mødtes verden over i
dybeste hemmelighed. Dengang fungerede frimureriet som
rammen om et fællesskab, hvor 1700-tallets tanker og idéer
om samfundet kunne afprøves i tryghed blandt kammerater.
Det postmoderne samfund har placeret frimureriets hemmelighedskræmmeri i pressens søgelys, og det er nu muligt
at besøge logerne og få et indblik i det fascinerende broderskab.

- Jeg kendte på det tidspunkt en frimurer, som var et menneske jeg respekterede meget. Og det har absolut levet op
til mine forventninger – og mere til. Lige da jeg blev optaget,
tænkte jeg, ’hvad har jeg dog rodet mig ud i’, og jeg troede,
at jeg nok skulle stå i et hjørne for mig selv, fordi jeg var den
nyeste. Men nej, alle bød velkommen og tog godt imod mig.
Og nu går jeg altid hjem fra møderne veltilpas, forklarer Kurt
Jensen.

I Klostergade tager faaborg-logens tre højst rangerende
medlemmer imod. Henrik Wilhøft, Ordførende Broder og
broder af 10. grad. Søren Snedker, 1. Deputeret Broder og
broder af 9. grad. Kurt Jensen, 2. Deputeret Broder og broder af 10. grad.

Det gør noget ved et menneske at være frimurer. Det fire
dyder, som brødrene forventes at leve efter er: mådehold,
tavshed, forsigtighed og barmhjertighed. I broderskabet
kan man betro sig til en broder i absolut fortrolighed, og de
arbejder konstant på at hæve egen livskvalitet. Bl.a. ved at
træffe beslutninger i balance, hvor både fornuften og samvittigheden får en stemme. Søren Snedker har været frimurer i
14 år, og mærker dagligt de vigtige indre værdier.

Det store lokale er dunkelt. På væggene hænger billeder af
tidligere ordførende brødre, samt en mindevæg med afdøde
brødre. Dørene til logesalen er lukkede. Der er dækket op til
en logeaften med grad, som offentligheden fortsat ikke har
adgang til. Ved trappen til førstesalen står en holder fyldt
med svær, og bag garderoben på førstesalen er der opbevaringsrum til alle ordenens ceremonielle rekvisiter. Til hver
grad er der nemlig en helt særlig opdækning og udsmykning
af logesalen.
VI ER IKKE EN HEMMELIG ORDEN – MEN EN ORDEN MED
HEMMELIGHEDER
Men egentligt er brødrene ikke så interesserede i at forklare
det sindrige system, som deres autokratiske orden er bygget op omkring. Det vigtige for dem er at være tavse på de
rigtige tidspunkter og i stedet få fortalt, hvad det betyder på
det personlige plan at være med i en loge. At være frimurer
helt ind i sjælen.
Da Kurt Jensen som ung blev tilbudt at blive optaget i frimurerordenen, takkede han nej. Men da han i 2000 flyttede
tilbage til Danmark efter et ophold i Norge, takkede han ja.
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- Jeg er et levende eksempel, på hvordan jeg var før og efter.
Jeg har forandret mig i min væremåde. Fx omkring kunder,
her er jeg blevet god til at bide mig i læben, inden jeg buser
ud med noget, hvor de før fik hele turen. I dag er jeg mere
tilbageholdende, og jeg tænker over, at jeg skal være klar til
at få det, som jeg kaster, tilbage. Jeg er blevet bedre til at
være tavs på de rigtige tidspunkter.
Henrik Wilhøft, der har været frimurer siden 1992, kommer
med sit bud på, hvordan omgivelserne oplever en positiv
afsmitning af brødrenes tilgang til livet.
- Det er nok både bevidst og ubevidst, men det er godt nok
et svært spørgsmål. Men det skal jo gerne smitte af på mine
omgivelser, at jeg arbejder målrettet på at blive et bedre
menneske, ellers er det jo ikke lykkedes. Frimurerordenen
og et fantastisk system, hvor vi alle kan lære og udvikle os i
broderlig nærhed, samvær og varme.

Oversigt over opbygningen og afdelingerne

Embedsbånd, der er
en del af logepåklædningen

Ved 8. grad kan man erhverve sig loge-ringen.

Logesalen. Fra højre: Kurt Jensen, Henrik Wilhøft,
Søren Snedker.

Uoplyst for den uindviede
Logen i Faaborg opstod i 1863 og bærer navnet Sankt
Johannes Instruktionslogen Under Klokketaarnet. Med
sine 155 år er den Danmarks ældste instruktionsloge. En
instruktionsloge betyder, at embedsværket i logen ikke er
stort nok til at varetage fx optagelsesritualer og forfremmelsesritualer. Det sker i afdelingen i Odense. I Faaborg
arrangerer logen med de 76 medlemmer derimod foredrag. Her fortæller logebrødre fx om egne oplevelser fra
deres optagelse, eller om hvorfor brødrene bærer hvide
handsker under deres ceremonier - og foredraget er altid
målrettet en bestemt grad. Henrik Wilhøft forklarer:
- Vi har så sindrigt et system, at der altid kommer nyt
frem. Du tror, du ved det meste, men for hver grad, du
opnår, forstår du sidste grad bedre. Der er altid gåder og
rebusser, der skal løses, og foredragene kan drage paralleller til virkeligheden og indeholde symbolik, som man
ikke tidligere har forstået.
Kurt Jensen supplerer med en skælmsk bemærkning,
om at man skam kunne tage en doktorgrad i ordenens
system, hvis man ville.
Faaborg-brødrene ser med ambivalens på den nye åbenhed, da de ser hemmelighedskræmmeriet som noget, der
fremmer tilgangen af medlemmer. Henrik Wilhøft uddyber:
- Der er stadig noget, der er hemmeligt, og det SKAL være
hemmeligt. Man skal stadig kunne blive overrasket. Vores
optagelsesceremoni og forfremmelser er meget hemmelige. Det skal være en meget stor overraskelse for den
enkelte. Hvad der sker under de ceremonier er fortsat
fortroligt – og gudskelov for det!
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Symbolerne bliver kun langsomt afsløret for den enkelte
broder, mens han stiger i graderne. Fx lyset, de anvender,
og en meget bestemt måde at tænde det på. Mørke kan
betyde mange ting, fortæller de hemmelighedsfuldt.
I dag kan brødrene frit dele deres loge-oplevelser med
deres hustruer. Derved får de faktisk samme grad som deres mænd, og et par gange årligt inviteres kvinderne med
til arrangementer. Frimurerordenen har ingen afdeling for
kvinder og heller ingen planer om at oprette en, selvom
faaborg-brødrene garanterer, at der intet foregår under
deres ceremonier, som en kvinde ikke ville kunne gennemstå.
Blandt logens fire dyder nævnes mådehold. Et sidste
spørgsmål presser sig på: Betyder dyden mådehold, at
brødrene har nogle kedelige julefrokoster?
- Hvad tror du? svarer Kurt Jensen, men han smækker et
snapseglas af dimensioner i bordet, og fortsætter muntert: vedholdenhed er jo også en slags dyd.

Fakta
Faaborg-logen har 76 medlemmer i alderen 23 til
93 år
11 grader (kun de 33 øverste embedsmænd opnår
11. grad)
Krav til optagelse: mand, 21 år, kristent døbt, ren
straffeattest, godt omdømme

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

HELÅR/FRITID

C

D

E

Kanalvej 16. ST - 5600 Faaborg

Adelgade 10B - 5600 Faaborg

Lagonis Minde 3 - 5600 Faaborg

Attraktivt beliggende ejerlejlighed opført i 2005 og med flot udsigt over
Faaborg Fjord. Der er gåafstand til havnebadet, centrum, til byens restauranter, indkøb og lignende. Lejligheden er beliggende i stueplan og
har hyggelig terrasse.

Dejlig ejerlejlighed beliggende i en af de gamle gader i hjertet af Faaborg og med flot havudsigt.
Det er muligt at få en flexboligstatus hvilket vil sige, at køber kan benytte
lejligheden som fritidslejlighed.

Lige midt i hjertet af "det gamle" Faaborg finder man dette charmerende byhus. Her er der miljø og atmosfære både inde og ude, og til ejendommen hører der gårdhave med udestue, terrasse, stort udhus/værksted og carport.

Attraktiv ejerlejlighed med god beliggenhed.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.595.000
80.000
2.502
7.035/5.910
56003378

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

928 m2
75 m2
3/2
2005
62614800

NY PRIS

Ejerlejlighed med flot udsigt.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

795.000
40.000
1.202
3.532/2.968
56003351

Grund
Bolig
Rum/vær.
Opført
Kontakt tlf.

215 m2
79 m2
3/2
1900
62614800

Hyggelig byejendom med god gårdhave.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

NY PRIS

775.000
40.000
1.612
3.450/2.899
56003397

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

356 m2
105/61 m2
3/2
1907/1989
62614800

NY PRIS

C
Kukkenbjerg 28 - 5600 Faaborg

Margrethevang 84 - 5600 Faaborg

Faldsledvej 4 - 5600 Faaborg

Helårsbolig eller Fritidsbolig - kan benyttes til begge dele - du vælger.
Kort afstand til Golfbanen og Natur-legepladsen i "Svanninge Bakker"
samt kun 5 min. kørsel til Faaborg by.
Den ene ende af ejendommen anv. i dag som fritidsbolig.

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

Villa beligg. i den velfungerende og aktive landsby Haastrup, i naturskønne omgivelser, hvor der er købmand, skole, børnehave mv. Der er ca 10
min kørsel til Faaborg, 25 min til Odense og ca 10 min til Damsbo
Strand.

Hyggelig helår eller fritidsbolig.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

595.000
30.000
1.762
2.678/2.242
56002857

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

2.000 m2
80 m2
4/3
1877/1995
62614800

Velholdt villa med god udnyttelse af pladsen.

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

1.295.000
65.000
1.787
5.708/4.806
56003248

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

974 m2
143 m2
6/5
1987/1995
62614800

Billig ejendom i velfungerende landsby

Pris
Udbetaling
Ejerudgifter
Brutto/netto
Sag

395.000
25.000
1.355
1.764/1.483
56002947

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

858 m2
118/4 m2
4/2
1915/1984
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

FODTERAPEUT
IB INGILDSEN

Giver dine fødder dig ”PIP”
- Så ring til Ib
tlf. 30 260 131
Fodbehandling • Indlæg / Aflastning • Nedgroede negle
Ligtorne / Vorter • Tilskud til bl.a. Diabetes
Ude-/ Hjemmebehandlinger

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

Fodterapeut v/ Ib Ingildsen
L. Frandsensvej 3a – Indgang C
www.ingildsensfodterapi.dk

SÆSON-MENU

AKTIVITETSKALENDER

Forret
Tempereret laks – agurk-dild creme, syltet agurk, sprødt og rogn

10. november
Mortensaften med and
og pære Bella Helene,
det hele ”a la Klinten”.
Pris 289,- pr. kuvert
(bemærk det er en lørdag)

Mellemret
Hønseterrine m/trøffelmayo, syltet blomkål, sprødt og små salater
Hovedret
” Smagen af Wienerschnitzel ”
Pankosprød kalvefilet, ærtepuré, sensommergrønt, citronsmør og kartoffel. Ristet kapers og ansjosskum.

8. december
Julemenu for voksne. 5 retters
jule-inspireret menu, med
efterfølgende dans til live musik
Pris 595,- pr. kuvert

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

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 - 260,3 retter - 340,4 retter - 415,Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk
www.klinten-faaborg.dk

Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

Kontakt os!

JULEGAVER - I ALLE PRISKLASSER
Leveringsdygtige i
skønne julekurve
til firma’er i alle
størrelser
Weekendmenuer - tjek vores facebook
fra om tirsdagen for at se ugens menu,
og bestil senest torsdag kl. 10.00.

BYGADEN 10, HÅSTRUP, 5600 FAABORG, TLF 62681085

ALLE UGENS DAGE

7 - 21
ENGVEJ 6 - FAABORG

Er din bil klar til vinteren?

Vintertjek samt montering af dine
vinterhjul: kr: 499,- alt incl.

Hvis du ikke selv har plads til dine Sommer/Vinterhjul opbevarer vi dem gerne.
4 stk. Michelin
185/65-15 Alpin A4

4 stk Michelin
205/55-16 Alpin 5

Pris incl. montering:

Pris incl. montering:

Kr. 2.495,-

Kr. 3.295,-

Ring nu på tlf. 62619060

GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Faaborg Bil-Center
Autoriseret kvalitet siden 1978

www.faaborg-bilcenter.dk

ApS

Nye Biler

Brugte Biler

Service Center

Trailer Center
Skade Center

Telemarken 2, 5600 Faaborg • Tlf. 62 61 90 60 • www.faaborg-bilcenter.dk • info@faaborg-bilcenter.dk
Åbningstider for salg: Hverdage kl. 9-17.30, Søndag kl. 13-16
Åbningstider for værksted og reservedele: Mandag-Torsdag 07.30-16.00, Fredag 07.30 til 14.45

ÅRETS
E
V
A
G
E
JUL
2018
Forkæl dine ansatte, din familie eller dine
venner med årets mest lokale julegave.
GAVEN INDEHOLDER
To flasker Stikkelsbær-bobler, fotobogen Finurlige Faaborg samt et
signeret og nummereret kunsttryk af Oliver Streich i en flot ramme.
Gaven leveres i gaveæske og kan eventuelt medfølges af en personlig hilsen fra dig til modtageren.

STIKKELSBÆR-BOBLER

Vi har lavet en flaske bobler inspireret af den Stikkelsbærchampagne som den kendte Faaborg-mæcen Mads Rasmussen fabrikerede omkring år 1900. Vi er, i al beskedenhed, vilde
med både historien og smagen. Det er nærmest sydfynsk sommer på flaske. Etiketten er tegnet af Oliver Streich.

BOGEN FINURLIGE FAABORG

En række flotte foto-fortællinger fra steder i faaborgområdet, som du bør se.
Vores fotograf, Jørn Ungstrup, tager dig med til vindtelefonen på Lyø, ned i en "hemmelig"
bunker, til Mausoleet i Horne, omkring den flotte Bark-kedel i Dyreborg og mange andre steder, som du måske ikke kender.

NUMMERERET KUNSTTRYK AF OLIVER STREICH

Den lokale kunstner og tegner Oliver Streich har illustreret etiketten til vores Stikkelsbærbobler, og illustrationerne er også blevet til flotte nummererede kunsttryk. Der følger et
kunsttryk i ramme med hver gaveæske. De første 100 bestillinger får signeret deres kunsttryk
af Oliver Streich.

KUN KR 475,Bestilles hos Det Rigtige Faaborg

Tlf.: 22 51 48 03 eller E-mail: info@detrigtigefaaborg.dk

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ

REAG
EN 19. OKTOER KL. 19.30

AVERNAKØ

ONSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.30 I FAABORG KIRKE

ORGELKONCERT

Musik af J. S. Bach og Herbert Paulmichl ved
kirkens organist Bo T. Lerche. Fri entré.

TORSDAG 1. NOV.
KL. 19.00 I FAABORG

CAFÉAFTEN

I Det nye Hospital kommer formanden for By og Land for Faaborg og Omegn Flemming Brandrup og holder foredrag med
titlen "Bygningskulturen i det historiske Faaborg".

SØNDAG 4. NOV. KL. 10.30 I FAABORG KIRKE
OG KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE

Vi tænder lys og mindes vor kære ved en stemningsfuld
gudstjeneste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem,
der er gået bort i den forgangne år.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag 14. nov. kl. 16.30 i Det nye Hospital, Faaborg
Torsdag 8. nov. kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs

SØNDAG 25. NOV.
KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE

Faaborg Gospelkor synger det gamle kirkeår ud – og peger
frem mod advent, håbet og lysets vendekreds.

SØNDAG 2. DEC. KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE

1. SØNDAG I ADVENT

ONSDAG 7. NOV. KL. 17.30 I FAABORG

SALMESANG OG SUPPE I FAABORG

Vi luner os og mødes i novembermørket. Efter en kort andagt fuld af sang, går vi i Det nye Hospital og hygger os med
suppe og lidt højskolesang.

SØNDAG 11. NOV. KL. 10.30 I FAABORG KIRKE

FREDSGUDSTJENESTE

Det nye kirkeår starter, og det vil vi markere med et lille glas i
våbenhuset efter gudstjenesten.

TORSDAG 2. DEC. KL. 16.00 I FAABORG KIRKE

ADVENTS- OG JULEKONCERT

Musikskolen indbyder denne 1. søndag i advent, til deres traditonelle advents- og julekoncert. Fri entré.

Denne søndag er det nøjagtigt 100 år siden, at ”Den store
Krig” – 1. verdenskrig endte. Kl. 11.00 den 11.11.1918.
Gudstjenesten slutter med æressalut v. Faaborg Kanonerlaug.

TORSDAG 6. DEC. KL. 19.30 I DIERNÆS KIRKE

TORSDAG 15. NOV. KL. 14.30, DET NYE HOSPITAL, FAABORG

TIRSDAG 11. DEC. KL. 14.30, DET NYE HOSPITAL, FAABORG

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

”På Flanderns marker og de russiske stepper – krigen 1914 - 1918”
ved sognepræst Lene Matthies. Kaffe og kage 30 kr.

Gudstjenester

søn.
ons.
søn.
søn.
søn.
søn.

4.
7.
11.
18.
25.
2.

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.

Faaborg

Alle Helgens dag
Salmesang og suppe
24. s. e. trinitatis
25. s. e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent

søn. 9. dec. 2. s. i advent

JULEKONCERT

Igen i år skal vi nyde Faaborgkoret i vores lille hyggelige kirke.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der bliver Juleafslutning med
Duoen Mette Elsborg og Erik Maribo.
Diernæs

Lyø

10.30: HN
19.00: HN		
17.30: HN			
10.30: LM
10.30: HN
09.30: EL
10.30: LJ
09.00: LJ		
10.30: LM
19.00: LM (musikgudstj)		
10.30: HN (kirkekaffe)
10.30: LM
09.30: EL
10.30: AA

Avernakø

09.30: RG

09.30: RG

10.30: HN		

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

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

Nyhed

Bud modtages
Kildetoften 36, Faaborg

Damtoften 12, 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

I smørhullet mellem Faaborgs hyggelige villakvarterer og udsbudsrige midtby ligger denne skønne
etplansvilla med kælder. Vi befinder os på
Damtoften 12; en fredelig stikvej til Odensevej.
Her venter 123 boligkvadratmeter, som både
egner sig til parret, de ældre eller den lille børnefamilie - tag endelig et nærmere kig!

Pris 985.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgift/md. 1.665
Brutto 4.387
Grund 770 m2
Netto 3.663
Værelser 4
Areal 123 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

Har jeres virksomhed
styr på jeres persondata?
Selvom reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018 er der
stadig mange virksomheder der ikke overholder kravene
i Persondataloven. Hos Ret&Råd Fyn kan vi i samarbejde
med en ekstern partner tilbyde jer en online løsning på
denne udfordring.
Løsningen er interaktiv og bliver løbende opdateret, hvis
der kommer nye regler, ændringer i praksis eller lignende.
I vil derfor altid være 100 % opdateret på udviklingen
indenfor persondatareglerne.
Ret&Råd Fyn tilbyder rådgivning og hjælp til at blive
koblet på online løsningen, så alle de nødvendige oplysninger bliver registreret i systemet, og kravene i
Persondataloven er opfyldt.

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

Ret&Råd Advokater
Advokat Henrik Benjaminsen
Mødekontor: Strandgade 7A
DK-5600 Faaborg
70 10 11 99 · ret-raad.dk

Er tøjet eller dugene klar til de
kommende julefrokoster !!

• Industri • Privat • Landbrug
• Nybyggeri • Alarm • Tele og data

Brahesvej 9 · Svanninge · 5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53

Habit rens / pres
Habit jakke rens/ pres
Kjoler rens / pres fra :
Benklæder rens /pres
Duge vask / rul pr. kg.

225,00 kr.
130,00 kr.
165,00 kr.
95,00 kr.
86,00 kr.

Rekord RENS
Vestergade 45 , Faaborg
62611489/24238391
Mandag til Fredag fra kl. 9 til kl. 17

Fra stamme
til stue
I Korinth forvandler savværket dagligt 50 tons massivt træ til lækre designmøbler og
kvalitetsgulve. Her kan du følge træets vej gennem savværket, der med sin imponerende maskinpark forvandler skovens konge til stuens pryd.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Savværket i Korinth tilhørte oprindeligt Brahetrolleborg gods.
Savværket kan spores tilbage til 1885 og er dermed Danmarks næstældste savværk.
Under krisen i 1979 afhændede godset savværket til Per
Axelsen, der tunede savværket ind på møbel-emnetræ, der
blev solgt til møbelproduktionen. I et generationsskifte overtog Kim Axelsen driften i 2006. Siden starter i 1885 havde
savværket bl.a. produceret jernbanesveller, smørdritler og
træ til træsko og møbelindustrien.
- Men på få år gik branchen i stå. Møbelproduktionen flyttede til udlandet, hvor der er billigere arbejdskraft. Fra at
være 400 savværker i Danmark er der i dag kun omkring 30
tilbage. Vi måtte tænke nyt, og omkring 2004 begyndte vi at
lave gulve. Vi startede lavpraktisk med at få folk til at vide, at
vi faktisk lavede gulve, fortæller direktør Kim Axelsen.
Herfra tog det fart, og i 2007 investerede savværket massivt
i maskinparken, bl.a. købte de udstyr og en proceslinje, der
kan bearbejde brede gulvplanker. Siden har savværket opkøbt både Wiking Gulve og Søfælde Savværk, og i dag består
op i mod 70% af produktionen af gulve.
Foruden gulve producerer savværket delelementer til de
kendte Y-stole fra Wegner.
Kongens fald
Overalt i de fynske skove lader store egetræer sig besejret af
savklinger. Inden faldet er træerne blevet klassificeret, logget
og udstyret med gps-koordinater. De tonstunge stammer
bliver herfra fragtet til savværket i Korinth, hvor to lastbiler
med det 200 år gamle råtræ dagligt finder vej til savværket.
50 tons – hver dag.
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Her møder stammerne først kævlemanden Steen. Forsynet
med målebånd, sprayflaske og kædesav går Steen i gang
med inspektionen. Han tjekker krumning, nummerering,
diameter, længde, kvalitet og volumen. Han tjekke for råddenskab. Herefter arbejde kævlemand og kædesav som en
samlet enhed, og stammerne skæres op i passende længder.
De enorme tænder på neddeleren griber om de opskårede
længder og foretager den videre sortering.
Kongen møder savføreren
Herfra venter der stammerne et opgør med både værkets
savførere og deres maskiner. Det første møde er med savfører Tegen. Fra sit bur har han udsyn over bloksaven, der med
sin meterlange savklinger skærer stammen i tynde skiver.
Tegen tjekker kvaliteten inden plankerne ruller videre ad
transportøren og bliver børstet fri for det værste savsmuld.
For enden af transportøren sørger en veldimensioneret
sugearm for at plankerne bliver løfter over til næste etape,
hvor de bliver ’pindet op’, så der kan sive luft ind mellem de
opstablede planker.
I op til et år ligger plankerne udenfor under tag og tørrer.
Vandprocenten skal ned på fibermætningspunktet, forklarer
Kim Axelsen.
Herefter tager tørringen fart. Truckmester Prinsholm manøvrerer rutineret de halvtørre planker ind i en af værkets 15
tørrestuer. I 60 dage tvinger en rumtemperatur på 60 grader
det sidste vand ud af træet.
Herefter står nye savførere klar til at skære træet op til passende bredder.

Kævlemand Steen Kristian Sørensen skærer stammerne op i
længder og sorterer dem.

Bloksaven skærer stammerne til 'tynde' planker

Direktør Kim Axelsen inspicerer nogle af de nyankomne stammer

Y-stolene fra Wegner er den absolut bedst sælgende danske
designerstol. Savværket leveret årligt træ til mere ene
100.000 stole i alt.

Knas med knasterne

Størrelsen betyder meget

Plankerne skal nu profileres i høvlelinjen, mens en anden
linje sikre, at de forsynes med endenoter. Herefter står
der manuelle hænder klar til endnu en gang at kontrollere kvaliteten. De enkelte planker inspiceres nøje. Er der
røde knaster, har der siddet en frisk gren på træet: intet
problem. Er knasten sort, har der siddet en død gren:
problem.

Savværket har mange kunder med mange forskellige ønsker til deres gulve. Når kunden fx ønsker sig gulvplanker
på 15 meter i længde, så leverer savværket gerne. Dog
måtte de justere lidt på deres produktionslokaler.

- De naturlige knaster tørrer og falder ud. Vi tager knasterne ud og reparerer planken med nyt kernetræ og
harpiks. Her bruger vi de allerfleste mandetimer, forklarer
Kim Axelsen.
De færdige planker pakkes på paller. Dagsproduktionen
lyder på 5.000 tons. Altså 1/10 af den daglige mængde
råtræ, der leveres.
- Det kræver meget energi at opvarme tørrestuerne. Hvis
vi brugte olie, ville det svare til 1.600 liter i døgnet, så det
gør vi ikke. Vi bruger vores resttræ, siger Kim Axelsen.
Hos kunder skal plankerne lægges, slibes og efterbehandles, og hvem ved, måske klare en festmiddag med dans i
stiletter.
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- Vi kunne ikke komme omkring herinde med de meget
lange planker. Så vi måtte skære huller i to ydervægge og
placere produktionslinjen mellem de to huller. Vi må også
bestille en specieltransport til afhentningen, forklarer Kim
Axelsen.

Info om PA Savværk
Opkøber træ i hele landet, dog primært fra Fyn
Bearbejder eg, ask, bøg, Douglas, amerikansk
valnød og kirsebær.
80.000 kvm areal, heraf 20.000 kvm til tørring.

Træet til stoldelene koses først en time, hvorefter det bukkes i
form i formbukkemaskinen

DU FÅR MINIMUM

20.000 kr
I BYTTE FOR DIN GAMLE BIL
ved køb af en Auris Hybrid*

AURIS H2 SELECTED
FRA 257.990 KR.
Standardudstyr
•

17’’ alufælge

•

Sportssæder med Alcantara stof

•

LED-forlygter og kørelys

•

Nøglefri adgang og start

•

Forlygter, automatisk justerbare

•

Metallak (dog ikke Tokyo Red & Pearl White)

•

Bi-Tone valgfrit (sort lakeret tag)

AURIS H2 COMFORT
FRA 239.990 KR.
Standardudstyr
•

16’’ alufælge (5-dobbbelteget)

•

Fartpilot

•

Sidespejle, automatisk foldbare og varme

•

Hajfinne antenne

•

Lister omkring sideruder, krom

•

Regn- og skumringssensor

•

Fjernbetjent centrallås

*Tilbudet gælder ved køb af en ny Auris H2 Selected eller Auris H2 Comfort og kun i et begrænset antal.
Så skynd dig at komme forbi mfabiler og gør en god og miljøvenlig handel - inden det er for sent.

www.mfabiler.dk

TØJTØSEN
KOM IND OG SE VORES
STORE UDVALG FRA:

ZHENZI • ZOEY
� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN
PÅ FACEBOOK

VI SES HOS TØJTØSEN
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

hed
Vi passer din virksom

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.

Månedens sundhedstip

- Skån ikke ryggen, brug den!
Rygsmerter er den lidelse, som de
fleste af os får i løbet af livet, og forskning viser, at disse smerter ikke som
sådan kan relateres til hverken højde,
drøjde, aktivitetsniveau eller bestemte
arbejdsbelastninger. Det ser faktisk ud
til, at det kan være uforskyldt, hvis du
har ondt i ryggen. Hvert år får 4 ud af
10 personer en kortere eller længere
periode med rygsmerter. I ca. 90% af
tilfældene er problematikken ”benign”,
hvilket betyder, at det er en helt ufarlig
tilstand. Rygforskernes overbevisning
er, at vi generelt udsætter ryggen for
alt for lidt variation. Vi bevæger gene-

relt ryggen for lidt og for ensformigt.
Især hvis vi har ondt i den.
Ryggen er en stærk konstruktion, som
er bygget til at kunne bøje i alle retninger og rotere vores overkrop. Jo mere
vi udnytter disse egenskaber, jo mere
velfungerende en ryg viser det sig, at
vi har. Derfor lyder Sundhedsstyrelsens
anbefalinger, at du så vidt muligt skal
fortsætte dine dagligdagsaktiviteter og
anden fysisk aktivitet på trods af dine
rygsmerter eventuelt under vejledning
af en fagperson.

Sarah Louise Kroman
Cand.Scient.Fys.
Tilknyttet forsknings-enheden FoF på
Syddansk Universitet og arbejder til
daglig i Faaborg Fysioterapi

Referencer
1. National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning.
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/2F85F728D715400AB004C59C8E2C7937.ashx
2. National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/1277E613BE4443EB85B16EB254E27633.ashx
- Annonce -

Skab tryghed for din familie.
Har du sikret dig selv og dine nærmeste?

November tilbud:

Testamente 2.900 kr.
Fremtidsfuldmagt 1.200 kr.

Kontakt os på tlf 28 35 42 47 eller
kontakt@panoramaadvokaterne.dk
for en gratis og uforpligtende samtale.
Kanalvej 11 | 5600 Faaborg
www.panoramaadvokaterne.dk

Uforglemmelig
makeover i
små sko
En hjemmegående mor med grød i håret og snot på tøjet. Sådan beskrev vores vinder af makeover konkurrencen sig selv i den mail, hun sendte os forud for den store forkælelse.

AF HENRIK POULSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Lene Krog Clemmensen fra Millinge blev den heldige.
Hun skiftede for en dag bleskift og dikke dikke ud med nyt
hår og høje stilletter.
- Jeg føler mig simpelthen så heldig og er SÅ spændt, smilede hun, da hun havde sat sig til rette i frisørstolen hos
Frisør Pili, der var første stop på en dag, hvor Lene blev
klædt på hos Best Companys, fik nye sko hos Skoringen og
funklende smukke smykker hos Guldsmed Domino.
Maria Bøtter hos Frisør Pili startede forkælelsesdagen
med at klippe 20 cm af Lenes hår og tilsætte mere liv i
form af lidt naturlige reflekser i varme nuancer.
- Jeg giver hende en lang page med skarpe linier, fortalte
Maria ind i mellem arbejdet med saksen. Hun får også lidt
let pandehår, det er godt, hvis man vil have mulighed for
at kunne ændre udtrykket i sin frisure. Jeg viser hende
forskellige stylinger, men jeg giver hende noget fyld og
krølle til sidst, så der lige kommer lidt "knald på", forklarede hun.
Maria Bøtter er også uddannet stylist, og det kom for
alvor til sin ret, da den store sminkekasse blev rullet frem.
- Vi har fået nye produkter fra La Biosthetique, de er SÅ
fede, lovede Maria, mens make-up børsten fandt vej til
Lenes kindben. - Jeg giver hende en let hverdags makeup, så hun stadig føler sig tilpas, og så får hun et par tips
til hvordan hun i en travl hverdag med to små børn, kan
nå at lægge en hurtig og virkningsfuld make-up, lovede
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Maria.
- Ej, hvor er det flot. Det burde jeg gøre noget mere, konstaterede Vinder-Lene på vej op af stolen, synligt tilfreds
med Maria Bøtters arbejde.
Med lokkerne på rette plads gik turen videre til Best
Companys i Østergade, hvor indehaver Maria Larsen og
Sarah Schmidt tog imod.
Lene sprang straks i prøverummet, hvor et udvalg af efterårets mode var fundet frem i de rette størrelser. Alt imens
vores vinder prøvede sig igennem stakken af tøj, kiggede
flere misundeligt til.
- Alle mænd burde give deres koner og kærester sådan en
forkælesdag en gang om året, konstaterede Sarah Schmidt kontant. Ingen af kvinderne i butikken sagde hende
imod.
Ude af prøverummet stod Lene som trukket ud af et
modekatalog.
- Sådan! Lød det kort fra Maria Larsen, og den kommentar
blev mødt med smil.
- Det er et sæt, der kan bruges til både hverdag og fest.
Tager hun et par stilletter og en blazer på, så er hun klar
til at gå i byen, hopper hun i et par fede sneakers, så fungerer det fint til hverdagsbrug, forklarede Maria.

Maria Bøtter hos Frisør Pili startede forkælelsesdagen

Lene før forkælelsesdagen

Lene fik en lang halskæde med livets træ fra Blicher Fuglsang,
øreringe fra Susanne Friis Bjørner og et ur fra Jeweltime.

Maria Larsen fra
Best Companys
klædte vores
vinder moderigtigt
på.

Da Lene ankom til Skoringen,
stod et par sorte Marco Tozzi
stilletter med glimmer-plateau,
og ventede på hende.

Jørgen Krebs fra Skoringen tog
udfordringen op og tryllede på
få dage et par stilletter frem i
str. 35.

Med Lene flot klædt på hastede vi videre til Jørgen Krebs
i Skoringen for at løse det, der kunne ligne dagens største
udfordring. Konkurrencens vinder bruger nemlig størrelse
34-35 i sko.
- Det er ALTID et problem, fortalte hun, da samtalen faldt
på hende skostørrelse.
Voksen-sko starter altid først ved størrelse 36, så jeg har
bestilt brude- og festsko i Kina og Østeuropa, sukkede
hun.

Med rank ryg og høje hæle førte Lene an frem til sidste
stop på dagens forkælelse - Guldsmed Domino. Henriette
Steensgaard fra butikken ventede på os med et udvalg af
sølvsmykker og et lækkert armbåndsur.
- Det her passer super godt til dit nye tøj. Det er et sæt
modesmykker, det runder det SÅ fint af, konstaterede
hun.

Da vi et par dage tidligere havde orienteret Jørgen Krebs
om vinderens skosstørrelse, blev der stille i den anden
ende af røret et øjeblik.

- Symbolet med livets træ er meget oppe tiden og går
igen i flere af vores smykker, fortalte Henriette, mens
kæden forsigtigt blev ført forbi de nye krøller.

- Det bliver svært. Men jeg tager udfordringen op, jeg
finder på noget, beroligede Krebs.

- Hvor er det smukt. Jeg er vild med dem, fortalte Lene,
mens hun studerede sine nye øreringe i spejlet. - Gad
vide, om min familie kan kende mig.

Det gjorde han. Da Lene ankom til Skoringen, stod et par
sorte Marco Tozzi stilletter med glimmer-plateau og ventede på hende. Det var nærmest som at se Askepots fod
glide i skoen, svup...og så sad den som skabt til hende.
- Jeg har aldrig fundet nogle stilletter, der passer så godt
før. Neeeej, hvor er de fede, smilede Lene og hurtigt konstaterede, at det resterende udvalg, Jørgen Krebs havde
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fundet frem, ikke kunne trumfe stilletterne.

Stort tillykke til Lene Krog Clemmensen, den heldige vinder af vores første makeover-konkurrence.
Tak til Frisør Pili, Best Companys, Skoringen og Guldsmed
Domino for at lege med. OG, mænd...vi har hørt jer. Vi
vender tilbage med en makeover for mænd konkurrence.

Maria Bøtter er også uddannet stylist,
og lagde en flot makeup på Lene.

Lene med smykker og ur fra Guldsmed Domino.

Lene fik en glimmerbluse fra Soya, en modebuks med print fra
Desires og et tørklæde
fra Update.

Jul i Falsled

Søndag den 25. november kl. 10-16
AKTIVITETER
STANDE & BODER
Julemanden går gennem byen kl. 11.00
Julemanden ankommer i helikopter på Faldsled
Sportsplads ved Den Gamle Skole, Assensvej
497, omkring kl. 11.00. Derefter optog med Julemanden, hesteoptog og tamburkorps gennem
byen.

1. Assensvej 523
LeBOCK, varme sokker & merinould undertøj m.m. / Best Companys med varme
tilbud / Aloe Vera / Westergårds Blomster med julerier / AC deli. Suppe og ristede mandler m.m. / Anne Marie Junge og Hanne Skellerup med RAKU keramik /
Broholm Gods med marmelader, syltesager, gløgg sirup og andet mundgodt :-)

Assensvej 497, Den Gamle Skole
Lotteri til fordel for Faldsled Strandpark. Du
deltager i lodtrækningen om en middag for to,
på Falsled Kro med aperitif, snacks, 4 retters
middag, kaffe og petit four.

3. Assensvej 522
Ellevangs blomster, Fåborg Design, Lillely Børnehave og Færøsk fisk – Nordfra.

Håstrup Friskole. Lav dine egne ”til og fra” kort.
Falsled Kro kl. 11-16
Børnehjørne
Den lille slikfabrik
Julejazz i pejsestuen
Assensvej 522
Dekorer dit eget bivokslys med Lillely Børnehave
Fiskerstræde, Stævnegården
Ponyridning fra kl. 10.00 -14.00
Assensvej 521, Birkelygaard
Mandehørm og ølbar
Skumringsandagt i Falsled kirke kl. 16.00
Skumringsandagt med Passion Duo
Nyd en tur igennem byen i hestevogn. Flere
stoppesteder.

SKATTEJAGT
Led efter skiltene med skattekister, og find bogstaver.
Sæt bogstaverne sammen til et ord og send dit navn
samt skattejagtsordet til 51628700.
Du deltager i lodtrækningen om 1 økologisk juleand
fra Steensgaard og kaffe og kage på Broholm Slot for
6 personer.

2. Assensvej 521 - Birkelygaard
Ølbar, Risengrød m.m., julestue med lagersalg af Ro` produkter

4. Assensvej 517 - Tallerkengalleriet
Hele butikken bugner af jul. Julepynt, adventsgaver, julegaver og julehygge
5. Fiskerstræde
Hanne og Grethes julerier og grønt / Anitas smykker / Palles klejner & æbleskiver / Antik & Gammelt med antikt julepynt / Peter Hansen med pileflet og
honning / Skind og uld.
6. Assensvej 513 - Falsled Kro
Vin og gin bod / gourmet hotdogs / gartnerens julekranse
7. Havnekiosken - Kig ind til julerier i teltet ved Havnekiosken
8. Højstræde 2
Avernakø Landhotel og gårdbutik. Bredt udvalg af egne marmelader og urtesalt,
håndspundet garn og strik, sæber og hornprodukter samt julekeramik. Og selvfølgelig julestemning og fordelagtige gavekort.
9. Højstræde 16a - No517
Interiør • hjem • hjerte. Julesalg, juleinspiration og julegodt til ganen.
10. Assensvej 506 – Bimosegården
Kød fra egen avl / Betina & Carinas marmelader, nødder og småkager / Helle
Schütz Ditlefsen med nisser, patchwork m.m.
11. Assensvej 497 - Den Gl. Skole
Dagli’ Brugsen Millinge / Håstrup Friskole, brændte mandler /Sy-damerne /Charlotte Danielsen, julerier og plakater /Solveig Kofoed, smykker & kranse / Dortes
lædersmykker.
I Dometeltet på Sportspladsen ved den Gl. Skole byder vi indenfor til et univers
af kunst, kreativitet, inspiration og en god snak med nogle af personerne bag
Faldsled Strandpark.
Mød bl.a. Annette von Einem (blomsterkunstner), Juul og Streich (keramik),
Glasengle (glaskunst) og “Det rigtige Faaborg”.
12. Assensvej 473
Barlebo Ost og delikatesser / Soze kaffe m.m. / Kildegaarden Millinge med most,
kød m.m. og Italienske vine og delikatesser.
13. Præstevænget 20 - Jette & Peter Bork-Johansen.
Maleri og keramik.
14. Hornegyden 16 – Hattehuset.
Unikt designede hatte.

Jul i Falsled
Søndag den 25. november kl. 10-16
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14. Hattehuset
Kør mod Horne

13. Jette og Peter
Bork Johansen
Præstevænget 20
Kør mod Hanneslund

FØLG OS PÅ FACEBOOK - Jul i Falsled
• Masser af information		
• Konkurrencer			

• Billeder og videoer
• Stemning og hygge
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DET SKER I FAABORG

DATO

November 2018

1

Kl. 19.00 - Cafeaften i Det Nye Hospital. Formanden for By og Land for Faaborg og Omegn Flemming Brandrup, holder foredrag over
titlen ”Bygningskulturen i det historiske Faaborg”.

3

Kl. 14.00 - Grisebanko i Horne Hallen. Stort banko, hvor der spilles om 80 flotte kødpakker. Dørene åbnes kl. 12.30.
Kl. 14.00 - Fernisering Konservesgaarden, Faaborg Museum med Hanne Sie og Joseph Salamon.
Kl. 18.00 - Gammel-elev-fest på Faaborg Gymnasium.

7

Kl. 12.30 - Spis Sammen. Lokalafdelingen i ÆldreSagen inviterer dig til en hyggelig eftermiddag med god mad og underholdning på
Produktionsskolen, Nyborgvej 58, Faaborg.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub holder møde. Foredrag og præsentation ved Torben G. Rasmussen. Torben fortæller om Karavel
serien i bogtryk og stålstik, varianter og forsendelser. Foregår i Tømmergårdens kantine.

8

kl. 10.00 - SOS Børnebyerne står med deres flotte strikbluser, hæklede tæpper, gravpynt, dørpynt mm. ved Faaborg Bibliotek.

10

Kl. 9.30 - ‘Fyld Posen Marked’ i Forum Faaborg. Kom og gør en god handel. Køb en mulepose for 249 kr og fyld den med varer. Der vil
være varer for mere end 500.000 kr. og kun nye varer.
Kl. 18.00 - Diabetes-julefrokost i Tømmergårdens Kantine.

13

Kl. 19.00 - Karsten ”Hus Forbi” vil fortælle om sit liv som ”Hus Forbi” sælger, hans fortid og hans fremtidsplaner.

14

Kl. 14.30 - "Stig på revyen" ved Stig Nørregård. Musikalsk rundrejse i en række af velkendte navne og revyer på Det gl. bibliotek.
Kl. 19.30 - Orgelkoncert i Faaborg Kirke. Musik af J. S. Bach og Herbert Paulmichl ved kirkens organist Bo T. Lerche.

15

Kl. 14.30 - Højskoleeftermiddag i Det Nye Hospital. Om krigen 1914-1918 ved sognepræst Lene Matthies.

17

Kl. 10.00 - MTB-LØB i Svanninge Bakker.
Kl. 14.00 - 2. division håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. division møder GOG 2.

18

Kl. 13.30 - Ringtræning for hunde ved Forum Faaborg Annekshallen.

19

Kl. 19.00 - Historiefortæller Esther Rÿtzou beretter om jøderne og deres liv i Faaborg og omegn under 2. verdenskrig på Det gamle
biblioteks store sal.

21

Kl 19.30 - Faaborg Frimærkeklub holder møde. Jens Mortensen fortæller om de fynske stempler og viser eksempler fra sin samling i
Tømmergårdens Kantine.

23

Shopping Faaborg holder BLACK FRIDAY og holder åbent til kl. 21.00

24

Kl. 11.00 - HUSETs store Julemarked. Der sælger hjemmelavede ting, såsom dekorationer, marmelade, småkager osv.

25

Kl. 10.00 - Jul i Faldsled. Kom og oplev den fantastiske stemning, når den berømte landsby står sammen om at skabe julemarked og
julestemning for hele familien. Som altid er der FRI ENTRÉ.
Kl. 19.00 - Musikgudstjeneste i Diernæs Kirke - Faaborg Gospelkor synger det gamle kirkeår ud.

26

Kl. 14.30 - Netværksgruppen KOL/lungepatienter i FMK indbyder til Julehygge med “De andre” fra Årslev Spillemandslaug. Der kan
købes gløgg, æbleskiver, klejner, kaffe og te.

28

Kl. 14.30 - Humor og Lyst, krydret med musik. Carl Erik Lundgaard historiefortæller og musiker underholder i Det gl. bibliotek Grønnegade 44 5600 Faaborg
Kl. 19.30 - 2. division håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. division møder Skjern 2.

29

Kl. 10.00 - SOS Børnebyerne står med deres flotte strikbluser, hæklede tæpper, gravpynt, dørpynt mm ved Faaborg Bibliotek.

30

Kl. 17.00 - Musikskolen spiller på torvet. Kl. 17.30 - Juletræet tændes på torvet.
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.

Ta’ hånd om
dig selv og din
sundhed
følg med på facebook

Ønsker du positiv forandring i kroppen?
Jeg arbejder målrettet med den nyeste viden, og hjælper
dig og din krop tilbage i balance.
Holkegade 2B · 5600 Faaborg · 63 81 55 01 · baa@fysio-wellness.dk · www.fysio-wellness.dk

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

en
Hav vi
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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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Det må
aldrig blive
for pænt
Der er knald på farverne, når kunstneren Allan Hansen arbejder. Og ingen regler. Akrylmaling,
lim, lak, spraymaling, sand. Der må leges med det hele.

AF HENRIK POULSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

For 15 år siden rykkede han og konen fra Sorø til Pejrup.
De kendte ikke området og havde aldrig hørt om den lille
stationsby, men destinationen var Fyn, hvor børnene var
flyttet til, og i Pejrup fandt de alt det, de søgte.
- Prøv lige at se udsigten, det kunne vi sgu ikke stå for. Da
vi så den, vidste vi, at det var her, vi skulle bo, fortæller
Allan Hansen, mens han viser rundt i haven ved ejendommen.
Tre af husets rum er tilegnet hans altoverskyggede hobby.
Garagen, hvor de store lærreder bliver grundet, et kontor,
der fungerer som arbejdsrum, og så et lille værelse, der
gør det som galleri og opbevaring for de færdige værker.
Allan Hansen beskriver selv sin stil som impressionistisk
abstrakt, men han har ikke behov for at være i en bestemt
kasse.
- Jeg bliver også ofte spurgt - hvad er det, du maler? Det
må du selv bestemme, svarer jeg altid. Jeg maler det, som
beskueren ser.
Allan Hansen kan ret præcist fortælle, hvornår interessen
for malerkunsten begyndte.
- Det var i 7. klasse i 1965. Vores formningslærer satte os
til at lave sparegrise i papmache. Jeg gad ikke sidde og
fedte med klister og avispapir, og jeg spurgte, om jeg ikke
måtte lave noget andet. Du kan male væggene, sagde
læreren og pegede rundt i lokalet. Fedt, tænkte jeg og gik
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i gang. Jeg malede vægge alle formningstimer det år, mest
instrumenter, jeg var vild med Beatles, og det prægede
mit arbejde, fortæller han.
Efter skolen bød arbejdslivet blandt andet på perioder
som tøjhandler, dekoratør og annoncesælger på Sjællands
Tidende. Der var fart på tilværelsen og farver. Men også
for mange af de farver, der følger med festen.
- Jeg drak for meget. Det endte i et alkoholmisbrug, og i
2001 drak jeg mig ind i en depression.
Jeg kom heldigvis i behandling på det rigtige tidspunkt og
har ikke rørt en dråbe spiritus i 11 år.
Dæmonerne kommer stadig og prikker mig på skulderen
i ny og næ, men de kommer aldrig ind i mit liv igen. Jeg
mediterer hver dag, maler og nyder naturen, så holder jeg
dem på afstand og nyder livet i stedet.
Allan Hansen farverige malerier, der næsten kan lyse et
rum op, har fundet vej til mange dele af Danmark og
udlandet. - Jeg ved, jeg har solgt billeder til både Norge,
Sverige, Tyskland og Grønland. Det er da sjovt at vide, at
min kunst kommer så langt omkring, men jeg prøver også
at være aktiv lokalt og er blandt andet medlem af Kunstforeningen Pakhuset og har også flere gange udstillet i
Levins hus i Faaborg, fortæller han.
Har du lyst til at se mere af Allan Hansens kunst, kan du
besøge hans hjemmeside www.ah-kunst.dk eller facebooksiden ah-kunst.

Lige om lidt er det jul
Julen er tiden for forkælelse og selvforkælelse, glæd en anden eller dig selv
med produkter fra Raunsborg eller
Munkholm.
Vi har et stort lækkert udvalg af vin,
spiritus og delikatesser til julens hygge.

Vi laver også gerne
din næste gavekurv.
Hos os finder du skønne tasker i
efterårets og vinterens farver, både
i skind, lærred og PU.
Forkæl en du holder af med en taske
fra Hammer Hansen.

Mellemgade 17, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 05 12

20%

Forkæl dig selv
eller en du holder af...

på udvalgte
skulpturer

4

JUUL & STREICH
KERAMIK

4

Assensvej 279
Millinge

20 ÅRS JUBILÆUM
Det fejrer vi lørdag den 17/11 og søndag
den 18/11, 10.00-16.00
Åben i butik og galleri
Vi serverer Kijafa & risalamande

by Gerlach

Philip & Anne Gerd
Østergade 5, 5600 Faaborg
Butik: 63 61 03 03 | Mobil: 27 58 40 08 | tittit.gerlach@gmail.com
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FAABORG BILPLEJE
HOS VOLKSWAGEN FAABORG
VINTER-BILPLEJE
Lakrens
Tyk voks med 6 måneders levetid.
Indvendig bilpleje
Silicone på alle lister
Låsepleje
Lakreparation

KOMPLET BILPLEJE
Polering
Lakforsegling - 12 måneders garanti
Indvendig bilpleje
-rengøring, rens og puds

(eksklusiv udgifter til lak)

KUN 995 kr.

KUN 1.895 kr.

Mulighed for
tilkøb af:
Motorvask
Håndvask af bil
Aircon rens
Sæderens
Imprenering
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Volkswagen Service Faaborg

L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 70 69, www.vw-faaborg.dk

I denne måned har
vi fokus på...
NYHEDER & NY PRIS

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

MULIGHED FOR
FLEX-BOLIG

Side 2

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

JULENS LÆKKERIER

KØBES I DIN SUPER BRUGSEN FAABORG
Tilbuddene gælder hele november
SLAGTERENS

Hjemmelavede Sylte

25,-

Pr.
1/2 kilo

24,95
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r ik
e
d
l
Gæ

Juleøl

GRIMBERGEN

SLAGTERENS

Hjemmelavede
Julemedister
e
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d
n
ø
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20

Brassin de Noël
75 cl. Ex pant

30,-

stk

.

89,Tuborg "Snebajer"
20 ds a 33 cl. Ex pant

11,-

KIMS

Franske
Kartofler
Åbent alle dage 8-20

139,-

SPA

110,-R

TOP LÆKKER

AMARONE
Colle Vitis

