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Branden på Østermøllen set fra Skolevej

Det gamle Præstekærgård

DET GAMLE
FAABORG!

December byder også på et besøg hos et af områdets
mindre arkiver. I denne omgang går turen til Horne.
Det er Horne Lands Folkemindesamling, der har fundet
de mange billeder frem til dig.
En meget aktiv forening som du kan besøge på
www.hornelandsfolkemindesamling.dk.
Abbelines hus

Horne Præstegård med klosteret

Snedkeriet og Trælasten
2

Vestermøllen, 1956

Nordvang

Horne Sprøjtehus

Viktors hus
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Nu er det juuuul!

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Sarah Kroman, Radiovært

Malene Kniep, Salgsansvarlig

Janne Schwartz, Kontor

Jørn Ungstrup, Fotograf
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Pernille Pedersen, Journalist

Tillykke, du har overlevet efteråret 2018.
I år udløser det måske ikke mange anerkendende blikke, da sommeren jo nærmest strakte sig til midt i oktober, men alligevel. Man skal også huske at fejre de
små sejre.
Resten af året bliver en sand triumf med brunede kartofler, risalamande og marcipansnitter som de største udfordringer. Hvad med julegaveindkøb? Det er da
stressende, tænker du.
Måske. Hvis du venter to-tre uger med at kaste dig ind i kampen om sweatre,
sko og hudplejeserier til de heldige på din gaveliste. MEN ...det kunne jo være
året, hvor du prøvede at være i god tid og fik de fleste af gaverne i hus, inden
koldsveden presser sig på. Bevares, jeg kender det. Der er altid en julefrokost, et
nissespil på skolen eller noget helt tredje, der hurtigt kommer i vejen.
Men i byens butikker der står de allerede og tripper.
Som en flok væddeløbsheste op til årets store derby, går de rundt om sig selv
og kan ikke vente på at blive sluppet løs. Forleden hørte jeg en lokal butiksejer
påstå, at Faaborg ville ende øverste på skamlen, hvis der blev afholdt et DM i god
service.
En kæk og frisk bemærkning, jeg ikke synes, der bør stå uprøvet hen. Sæt i gang.
Glædelig jul og rigtig god læselyst.
Henrik Poulsen

Mads Holdgaard, 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

Faaborg Bil-Center ønsker alle en
glædelig jul samt et godt nytår
Tak til alle for, at I gjorde Faaborg Bil-Center til
Faaborgs foretrukne bilhus i 2018*

Faaborg Bil-Center - ALT under ét tag

⎷ Nye bilruder
⎷ Reparation af stenslag
⎷ Tilbehør og reservedele
⎷ Nye biler – Faaborgs største udvalg
⎷ Brugte biler – Faaborgs største udvalg
⎷ Fælge – Fælge til alle biler og modeller
⎷ Erhvervsbiler – Faaborgs største udvalg
⎷ Trailere – Alt i hobby og erhvervstrailere fra danske Variant
⎷ Speciel biler – Vi skaffer din drøm, uanset mærke og model
⎷ Dækhotel - Vi skifter og opbevarer dine dæk til fast lav pris
⎷ Kompetancer indenfor privatleasing, flex-leasing og splitleasing
⎷ Dækcenter – Faaborgs største udvalg i forskellige mærker og størrelser
⎷ Servicecenter – Autoriseret service til kun 1.195 kr.** (uanset mærke og model)
⎷ Skadecenter – Vi er godkendt af alle forsikringsselskaber til at reparere alle biler!

*Målt på markedsandel i postnummer 5600 pr. 31.10.2018
** Til biler uden for garanti max. 4 ltr. motorolie

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 værksted og reservedele: Mandag-Torsdag 07.30-16.00, Fredag 07.30 til 14.45
Åbningstider for salg: Hverdage kl. 9-17.30, Søndag kl. 13-16

Et liv ved
drejeskiven
Siden hun var 20 år, har Randi Jensen været selvstændig keramiker. Mange af årene
har hun solgt sine populære æg til kendte restauranter, og hun har formet smukke
vaser med skytsengle og blomsterpiger. I dag er Randi pensionist, og hun insisterer
på kun at lave noget, hun synes, er sjovt.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Med bare 14 somre bag sig stod Randi Jensen en dag
på sine forældres stuegulv. På fjernsynsskærmen foran
hende flimrede der billeder forbi af en keramiker, der sad
ved sin drejeskive og formede ler. I Randis hoved kørte
der nu kun én tanke: ’Det der, det vil jeg bare.’
Tre år senere gik hun i Faaborgs gader og kom tilfældigvis
forbi Konservesgården. Bag ruderne til Poul Havgaards
værksted fik Randi øje på Poul, der sad og drejede.
- Jeg gik ind til Poul og spurgte, om jeg måtte komme ind
og lære det. Jeg endte med at være i lære hos ham et lille
års tid, og derefter hjalp han mig videre til en ny læreplads.
Efter tre års tid i lære på mindre keramik-værksteder, startede Randi sit eget værksted op i forældrenes renoverede
grisestald i Korinth. Eller, som hun selv udtrykker det, hun
gik i lære hos sig selv. Senere lejede hun sig ind i Konservesgården, i de samme lokaler, hvor Poul Havgaard havde
introduceret hende til faget.
Æg i lange baner
De første mange år som selvstændig lavede Randi forskelligt drejet brugskunst i lertøj, brændt ved 1000 grader.
Senere gik produktionen over til stenlertøj, som brændes
ved 1200 grader og dermed er mere holdbar og også tåler
opvaskemaskine.
Men en dag for 25 år siden fik Randi kontakt til den franske kok på Falsled Kro. Deres levering af vagtel-inspirerede
serveringsæg fra Frankrig var stoppet, og nu skulle Randi
overtage produktionen.
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Æggene skulle støbes, ikke drejes. En helt ny arbejdsform
for Randi, der nu måtte tænke i nye baner. Sammen med
sin mand Henrik lavede hun nogle gipsforme til at støbe
æggene i.
- Jeg har leveret mine æg til mange kendte restauranter:
Noma, Kong Hans, Nimb, Falsled Kro. De franske kokke
kender allesammen hinanden, og rygtet rendte hurtigt.
Kokkene serverer deres aperitif i mine æg - små røgede
æg ovenpå lidt halm. Æggene har været fundamentet,
det, der gav os rugbrød på bordet.
Gennem tiden har æggene også været populære i butikken, hvor de findes i mange størrelser og farver og som
æggeskåle.
Ændrede pensionist-planer
Bestillingsvarer og bestillinger med personlige ønsker var
noget af det, der stressede Randi. Hun så derfor frem til
en mere rolig pensionisttilværelse, hvor hun kunne skabe
lige nøjagtigt det, hun måtte have lyst til. Men kort inden
hun nåede pensionistalderen, blev hendes familie hårdt
presset fra flere sider.
- I et tidsrum på to år blev min mand syg, vores søn blev
syg, og vores hus brændte ned. Det var virkelig en stresset periode. Heldigvis er vores søn rask igen, det går godt
med Henrik, og huset er blevet totalrenoveret. Det betyder meget for os at kunne blive i huset, hvor vi har boet i
over 40 år, men med hus og 500 kvm have er der nok at
se til, fortæller Randi.

Rødspætte fra Randis nye produktion, der bærer titlen ’Glade fantasi-fisk’.

Det er op til ejerne af fisken at definere, hvilke art den tilhører. Her er det
måske en torsk.

Vintertid er kreativ tid
Pensionisten Randi arbejder kun med sit stenlertøj om vinteren. I værkstedet, der ligger i forlængelse af huset, finder
hun en ro i sin keramik.
- Jeg elsker at komme i værkstedet. Her kan jeg høre P1 og
glemme tiden. Det er som at komme tilbage til mit gamle
liv. Men nu er jeg pensionist, og jeg vil kun lave noget, der
er sjovt. I et halvt år havde jeg været klar over, at jeg skulle
have gang i noget nyt.
I år havde Randi den helt rigtige idé til en ny produktion.
Glade fantasi-fisk, kalder hun dem, og med deres ekstra
brænding med lystre-glasur skinner fiskene perlemorsagtigt, mens de vrider sig og slår et lille slag med halen, som
var de netop halet op fra havet.
- Jeg så nogle fisk på en væg, og pludselig vidste jeg,
hvordan mine fisk skulle se ud. Det er rent håndarbejde,
hvor jeg modellerer dem op fra bunden. Og så er det op til
fiskens ejer at bestemme arten. Rødspætten er selvfølgelig
en rødspætte, men de andre er mere fantasi. Måske lidt
makrel-lignende. Andre har ment, at det er ørreder.
Butikken i Østergade gemmer sig bag den gule facade med
den kamtakkede gavl, hvor den har ligget siden 1976. I december måned holder Randi Potter åben hver lørdag fra 10 – 15.
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De populære æg bliver støbt i disse
forme, som Henrik og Randi har
lavet i fællesskab

For at komme i gang med vinterens produktion, startede Randi med at lave nogle fugle
af drivtømmer. Noget, hun havde drømt om natten, at hun bare måtte gøre.

Byens nemmeste and

Gør det nemt for dig selv - AP Svendsen Madservice tilbyder.
Langtidsstegt jule and med svesker og krydret æbler og lækker andesovs for 330 kr. (nok til 4 personer. Steg af 3,4kg and).
Anden er skåret ud og gjort klar når du henter den.
Bestil på tlf. 4162 0444 eller skriv en besked eller se facebook.
(I god tid - der er mange der bestiller)
Afhentning inden kl. 12 d. 24/12 (eller d. 23/12 efter aftale)
Opskrift: Vi gør den klar. Opvarm din ovn til 220g. Stil anden ind i 15 min til du får sprødt skin.
Sovsen opvarmes og i er klar til at spise. Velbekomme.

December tilbud

Sild, fiskefiler, 4 slags pålæg, æg med rejer og krebsehaler. Og oste fad.
VARMT: Frikadeller, leverpostej og kildegårds pølser med forskellig
smag. Rugbrød, lystbrød og kiks. Smør
Minimum 20 kuverter.

150kr.
pr. mand

Julemenu

Sild med karrysalat. Fiskefilet med citron og remoulade. Varmrøget laks
med rejer og dressing. Tarteletter med høns i asparges. Ribbensteg med
rødkål. Frikadeller. Glasseret skinke med flødekartofler. 2 slags ost med
druer og pebermix. Risalamande med kirsebærsovs. Brød, kiks og smør

175kr.
pr. mand

Tillykke med svendebrevet
renovering med gamle sten
og
den flotte bronzemedalje
til Kristian Skov
Kasper Boe
Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474
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Tlf.: 62 61 21 48

Kom ind og se vores store udvalg
af fladskærme i alle størrelser.
Uanset om det gælder stuen, sommerhuset eller
en stor julegave, så har vi det, du søger.
Vi hjælper også gerne med montering og indstilling.

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

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

Manden bag
billederne
Navnet Jørn Ungstrup vækker efterhånden genklang hos de fleste i Faaborg. Jørn Ungstrups billeder er nu blevet det bærende element i en ny bog om nogle af alle de finurligheder, som
Faaborg gemmer på.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF HENRIK POULSEN

Som udlært butiksassistent landede Jørn Ungstrup i 1977
i Brugsen i Korup. Kort efter mødte han sin kommende
hustru, Lene, som boede i Faaborg. Jørn søgte derfor job i
Super Brugsen Faaborg, hvor han arbejdede gennem 37 år.
Interesse for naturen
Som ung cyklede Jørn og hans lillebror ofte rundt med
kikkert om halsen og betragtede naturen og fuglelivet
omkring barndomsbyen Tinglev. For 5 år siden genoptog
Jørn sin interesse for naturen. Han lånte sin søns kamera,
og sammen med vennen Hans Kurt Øksnebjerg Larsen,
drog han ud og lærte at fotografere fugle. Nu skulle naturinteressen kombineres med kameraets uendelige indstillingsmuligheder.
- Jeg er ingen tekniknørd, men jeg får mere og mere fat
i det tekniske omkring fotograferingen. Men det mest
spændende er stadig det, der er foran kameraet.
En del af Det Rigtige Faaborg
Efterhånden blev fuglefotograferingen lidt ensformigt, og
Jørn begyndte at tage billeder af Faaborg. Havnen, byen,
en solopgang. Billederne blev lagt på Facebook - med god
respons.
- En dag skrev Henrik Poulsen, at han havde gang i noget,
og om jeg ville være med. Jeg sagde straks ja, og vores
aftale var, at det skulle være sjovt.
At fotografere mennesker frem for fugle var noget helt
nyt for Jørn. Heldigvis fik han god hjælp af erfarne lokale
folk: Lars Skaaning, Sven Storm, Anne Kruse og Gunnar
Knudsen. Stadig synes Jørn, at det kan være svært at
fange mennesker med det rigtige lys og udtryk, og der er
ofte en nervøsitet, om de nu synes, det er blevet godt.
- Der kan være nogle helt andre farvenuancer, når billedet
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ses på papir, frem for når jeg ser det på skærmen. Så jeg
er meget spændt, hver gang der kommer et nyt magasin
på gaden.
Lutter ros
Hvert magasin og hvert facebook-opslag afføder snesevis
af rosende ord til Jørns billeder. Og viser DR et af hans
vejrbilleder på skærmen, så bliver det svært for ham at
sidde stille i stolen.
- Jeg bliver glad, når jeg får ros. Så tænker jeg, at det da
ikke er helt skævt, det vi laver. Men jeg synes, det stiller
store krav. Og jeg strammer mig an hver eneste gang. Og
forhåbentlig bliver jeg bedre hen ad vejen. Det er faktisk
den eneste drøm, jeg har: at blive en smule bedre til det,
jeg laver.
Bog-udgivelse
En af Jørns løbende opgaver har været at tage billeder af
Faaborgs finurligheder. De mest kuriøse af slagsen er nu
blevet samlet i en ny bog, der udkom i november.
- Sådan noget har jeg aldrig prøvet før. Jeg kan næsten
ikke forstå, at jeg er med i et bog-projekt. Der er forventninger fra mange side, kan jeg høre, og jeg håber ikke,
folk bliver skuffede.
Billedet på forsiden er noget særligt for Jørn.
- Jeg fik fanget hvalhalen i havnen på en stille morgen,
hvor der kom sådan et dejligt lys på den. Så satte jeg mig
på en sten og skød nogle billeder af den, med Bjørnø i
baggrunden.
Bogen Faaborgs Finurligheder kan købes i Bog og Idé i
Østergade.

Jørn Ungstrup bruger mange
timer på at studere fuglelivet
i området.

Der ikke tal på de mange
fugle, som Jørn har "skudt"
igennem årerne.

Finurlige

Faaborg
FOTOFORTÆLLINGER FRA SKØNNE PLETTER
I FAABORG-OMRÅDET DU BØR VISE NOGEN

Området omkring Sundsøen i
Faaborg er et yndet
udflugtsmål.

Jul i Faaborg
Fredag den 30. november kl. 17.00

Musikskolen spiller, og det store juletræ på torvet tændes
af Julemanden, som selvfølgelig har slik med til børnene
Torsdag den 13. december fra kl. 16.30

Havkajakklubben Malik og Faaborg Havkajakklub arrangerer maritimt luciaoptog
i havnebassinet og kanalen. Mundgodt på Spisehusets terrasse, foran hvilken
kajakkerne samles
Lørdag den 15. december

Det Store Julemandsløb

Kommentatorer Flemming Toft & Henrik Poulsen
Pris inkl. julemandsdragt: kr. 100,- for voksne. Børn under 15 er gratis.
Tilmelding hos Møblér med Bo Godt senest 7. december

Søndag den 16. december

Gratis bio-juleforestilling for børn i Helios
Kom i Helios og oplev det magiske juleunivers med både kaneflyvning
og biljagter i årets familiejulefilm "Julemandens Datter".
Pris pr. voksen-vedhæng kr. 50,- Tilmelding hos Bog & Idé senest 11. december

Frem til den 23. december

Skiftende julerier på Torvet hver eftermiddag

Juletræer og julepynt, dekorationer og æbleskiver, gaveidéer, gløgg og gullasch,
varm lumumba, vin og håndstrikkede vanter, supper, simreretter og chokolade,
pandekager, popcorn, portvin og patchwork - og meget andet godt

Hold øje med
faabaar.dk samt
Vores Faaborg & Egn
på Facebook for
tilføjelser til julens
program

Fredag den 21. december

Lysfest med fakkeloptog
i byens gader
Lørdag den 22. december

Julekoncerter
i byens gader
Søndag den 23. december

Vinderen af den store
julekonkurrence
trækkes
Julens Åbningstider
i butikkerne
Lørdag den 15. december 10-15
Søndag den 16. december 10-15
Mandag den 17. december 10-18
Tirsdag den 18. december 10-18
Onsdag den 19. december 10-18
Torsdag den 20. december 10-18
Fredag den 21. december 10-21
Lørdag den 22. december 10-18
Søndag den 23. december 10-18

Turistforeningen
for Midt- og Sydfyn

KØB DINE
JULEGAVER LOKALT
OG VIND ET GAVEKORT PÅ

10.000 KR.
TIL SHOPPING FAABORG
For hver 200 kr. der handles
udleveres et lod.
(Max 5 lodder pr. handel)

Faaborg og julen
Vi har været på besøg hos tre af byens handlende for at tage temperaturen på julestemningen.
Jeppe Skov - Barlebo Ost og Deli

er min første jul sammen med ham, og det glæder jeg mig virkelig
til. Vi skal nok også julehygge i løbet af december, så det er højdepunktet i år.
Hvad glæder du dig mest i butikken i december?
Vi glæder os til en god julehandel med glade kunder. Selv om vi ikke
oplever samme panik i butikken som før de mange lempelser af
lukkelov, så plejer det at være nogle gode dage fra den 24. og hen
over juledagene. Der er der gang i salget af blomsterdekorationer
og lignende.

Hvad plejer at få dig i julestemning?
Det er især dufte og smage, der bringer mig julestemning.
Gran, stearinlys, portvin og småkager. Jeg bager selv og gør det i
små portioner, så der ofte dufter af julens kager, det gør noget godt
for julestemningen.

Hvad, synes du, er årets julegavehit i din butik?
En gave fra os er altid et hit. Nej, det er uden tvivl vores værtindegaver, gavekurve, blomster og brugskunst.
De varer ryger der jo en masse af i december, og det er vi gode til.
Steen Lehrmann - PhotoCare Faaborg

Hvad ser du mest frem til ved julen i år?
Jeg glæder mig især til juledagene. Her trisser jeg rundt i strømpesokker hele dagen, sover til middag og spiser konfekt i så store
mængder, at det er godt, at der ikke er nogen, der tæller.
Hvad glæder du dig mest i butikken i december?
Det bliver dejligt at møde alle mine kunder i julestemning. Sidste år
var min første jul i butikken, og jeg var helt rundt på gulvet. I år kan
jeg slappe mere af og kræse om alle, der kommer herind.
Hvad, synes du, er årets julegavehit i din butik?
Hmmm ... den er svær, men jeg fået en fed serie af køkkengrej fra
Stuff. Det er blandt andet knive og skærebrætter i et frækt design.
Der ryger selvfølgelig også en masse vin- og nydelsesgaver, som der
plejer.
Vivi Rasmussen - Shell Faaborg

Hvad plejer at få dig i julestemning?
Det sker, når min kone Ilse pynter op i både her i butikken og i
privaten.
Hun gør meget ud af det og plejer at starte op i starten af december.
Vi har en stor samling af julekugler, som vi blandt andet har fået af
vores børn, de bringer glæde hver år.
Hvad ser du mest frem til ved julen i år?
Jeg glæder mig til at børn og børnebørn kommer hjem.
Jeg ser blandt andet frem til at være sammen med vores barnebarn
Carla og opleve hendes glæde ved julen. Juledagene er også noget
helt specielt i vores familie, hvor vi blandt andet har en tradition
med at servere risalamande som morgenmad 1. juledag.
Hvad glæder du dig mest i butikken i december?
Stemningen i butikken er helt særlig i december. Der er altid plads
til lidt ekstra hygge, selv om både vi og kunderne har travlt. December er en god måned.

Hvad plejer at få dig i julestemning?
Julestemingen plejer at ramme mig, når vi julepynter i butikken.
Det sker gerne midt i november, og sådan har det altid været. Det
må ikke blive for tidligt.
Hvad ser du mest frem til ved julen i år?
Jeg ser frem til at være sammen med mit barnebarn Johannes. Det
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Hvad synes du er årets julegavehit i din butik?
Det bliver helt sikkert et nyt ur, som kunderne selv kan designe.
Man kan sammensætte lige præcis det armbåndsur, man ønsker.
Urværk, skive, rem og meget mere kan man designe lige efter sit
eget hoved. Det er meget høj kvalitet til en rigtig god pris. Det forventer vi os meget af.

VI FINDER ALTID EN

LØSNING

UANSET OM DET HANDLER OM
BROLÆGNING, HAVE, HÆK, SNERYDNING,
ELLER EJENDOMSSERVICE

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK

SE MERE PÅ

f

TANDLÆGEHUSET FAABORG
DEN GAMLE TOLDBOD
DIN JEANS SPECIALIST

WHITE
CHRISTMAS

VI GENTAGER SUCCESEN

ALT -20%

TØJTØSEN

ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL

VI HAR STORE GAVER
TIL SMÅ PRISER
-50% PÅ ALT I BUTIKKEN
gælder ikke nye varer

SINCE 1993

EXTRA JULEÅBENT

VI HAR ÅBENT ALLE DAGE I DEC.

DIN JEANS SPECIALIST

HAVNEGADE 2 - FAABORG - 62 61 16 96

AUTH
O
JEANS RIZED
DEALE
R
Since
1963

� ALT I STR. 34 - 58 �
VI SES HOS TØJTØSEN
- HER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN

ØSTERGADE 44, FAABORG
62 61 25 27

Autoriseret
el-arbejde til tiden...
l
l
l
l
l
l
l

El-installationer
Intelligente bygningsinstallationer, IBI
LED belysning
Tele- og datainstallationer
Industriel automation
Energioptimering
Service

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

-LAK

AABORG

KS-2000

APS

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

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

Salonen holder lukket
mellem jul og nytår
Jeg forhandler nu:

OGSÅ ET MEDLEMSKAB TIL DIG

Mere end 30 hold hver uge i de
nye holdsale og svømmehallen
8 bikehold med dygtige instruktør
Fysioterapeuts træning

Kik ind i Forum Faaborg til en snak
GRATIS FOREDRAG
I FORUM FAABORG DEN
10. JANUAR KL. 19.00
"TAB DIG GENNEM MOTION"
V/FYSIOTERAPEUT
NIELS KARNØE SØRENSEN

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

Landslagteren Faaborg
Eksklusiv

Julegavekasse
Den perfekte julegaveidé

Den eksklusive julegavekasse med lækre og hjemmelavede slagterprodukter indeholder:
• 1 stk. julerullepølse
• 1 stk. juleleverpostej
• 1 glas krydderfedt
• 1 stk. julespegepølse
• 1 stk. julesylte
• 1 glas julesennep

• 1 stk. hamburgerryg
• 1 stk. bacon
• 1 stk. løgpølse
• 1 stk. julepaté
• 1 glas rødbeder

Pr. julekasse

499,-

Bestil gerne i god tid

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.

349,Min. 2 kuverter

Dessert

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

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

Bulder og brag.
Bidt af historien
’Kan du egentlig lave kanonlavetter?’ Det usædvanlige spørgsmål blev Ole Hansen stillet til en samtale ved kommunen i 1995, hvor han blev ansat som tømrer. Ole kastede
sig over opgaven med iver, og da kanonlavetterne stod færdige, var Oles fascination af
englandskrigene ikke slut. I 2003 grundlagde han derfor den militærhistoriske forening
Faaborg Kanonérlaug.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Vi dukker op til aftalt tid, på denne dag, hvor de karakteristiske kanoner i Voigts Minde skal salutere for sidste
gang i sæsonen. Indenfor møder vi to mænd, der begge er
iklædt historisk korrekte artilleriuniformer anno 1807. Det er
kanonérlaugets formand, Ole Hansen, og kasserer, Leif Christiansen, der forud for dagens salut-opgave har afsat tid til et
interview om foreningen bag kanonerne. Ole lægger ud:
- Til min ansættelsessamtale, med den daværende stadsgartner, om et job som tømrer ved kommunen, blev jeg spurgt,
om jeg kunne lave kanonlavetter. Jeg svarede: ’Ja, bare kom
med tegninger’. Svaret lød: ’Det må du sgu selv finde ud af.’
Jeg tog kontakt til Tøjhusmuseet, som sendte en stak kopier
af originaltegningerne. Egetræet fik jeg fat i gennem en
sønderjysk vognmand. Jeg kontaktede også Fregatten Jylland
om råd til at behandle rustne kanoner. Jeg søgte råd om malinger hos Centret for Gamle Håndværk, for at det blev det
rette blandingsforhold til det oldenburgske kongehus’ røde,
gule og grå farver. Og herefter skulle jeg søge hofmarskallatet om tilladelse til at bruge de originale kongehusfarver.
Selvom Ole arbejdede ihærdigt på at bygge lavetterne,
tog det mange år, inden de stod færdige. Meget viden om
bygning af kanoner var gået tabt siden krigsårene, og da
hjulnavene skulle laves, kom Oles tømrer-viden til kort:
- Jeg spekulerede dag og nat på, hvordan de kunne laves,
og pludseligt en morgen klokken fire havde jeg løsningen på
navene. De skulle jo passe modsat!
I samarbejde med flere smede blev lavetterne færdige, og
de samlede kanoner blev opstillet på bakken ved Voigts
Minde.
Indvielsen
Den prominente placering ved havet betød også, at kano22

nerne blev udsat for regn og blæst, hvilket førte til en ny idé
fra Oles side.
- Jeg tænkte, at det var ærgerligt, at de bare skulle stå og
rådne op udenfor. Jeg spurgte derfor på teknisk forvirring
om muligheden for at stifte et kanonérlaug, hvor vi kunne
skyde med kanonerne og også være ansvarlige for at få dem
ind om vinteren. Kommunen svarede ok, bare de ikke skulle
have noget med det at gøre.
Der kom en driftsaftale i hus, kanonrørene blev boret ud og
klargjort, og straks efter planlagde Ole en overdådig indvielse. Her indgik han aftaler med landsoldater fra Sjællands
artilleri- og feltkorps, lejede heste og vogne på Nordfyn, og
lagde en rute gennem byporten og op på Torvet.
Bidt af historien
De 45 medlemmer er i alderen 23 til 85 år, og 12-20 gange
årligt deltager de i forskellige arrangementer landet over.
Arrangementer, der alle har til formål at udbrede viden om
krigshistorien. Leif Christiansen forklarer:
- Det er noget helt særligt at opleve historien fremfor at læse
om den. Jeg kan huske engang, vi genopførte et mægtigt slag
i Norge, samme sted som det oprindelige slag. Der tænkte
jeg, de ligger lige her under os. Og under selve slaget kunne
vi mærke lufttrykkene og se røgen hvirvle omkring os.
Før og efter slagene ’bor’ medlemmerne i komplette historietro teltlejre, hvor publikum kan komme ind og opleve
soldaterne livsvilkår i felten. Her stiller lauget med bl.a.
inventar, flag, kogegrej og klædedragter, som giver et tidstro
billede af en militærlejr fra starten af 1800-tallet.

Kanonernes sidste dag i 2018 på deres plads ved Voigts Minde.

Medlem og kasserer Leif Christiansen

Formand og stifter af Faaborg
Kanonérlaug, Ole Hansen

Et enkelt uheld
Det er ikke ufarligt at lege med krudt, selv ikke uden kugler. Leif tager sig til sin højre hånd, der på håndryggen er
oversået med mørkeblå pletter.
- Det var i 2007, da vi genopførte ’Krigen ved Kvistum
1788’. Et skud fra kanonen gik for tidligt, mens jeg stod
med ladestokken inde i løbet.
Leif røg på hospitalet med en brækket arm og forbrændinger. Leifs armbåndsur fandt de andre medlemmer
langt fra kanonen. Remmen var væk, men selve uret lå og
tikkede lystigt. Ved hjemkomsten tog lauget sig sine forholdsregler og udarbejdede en ny ladestok med en ekstra
bøjning, så ulykken ikke kunne gentage sig.
På grund af skærpede krav til sikkerhed valgte Faaborg
Kanonérlaug at blive medlem af NNA, Nordisk Napoleon
Alliance, der består af 16 foreninger fra de nordiske lande.
Her skal medlemmerne igennem både et kursus og en
18 siders sikkerhedsinstruktion, inden de kan blive aktivt
salutterende medlemmer.
Årets sidste knald
De to krigskendere synes uudtømmelige for gode historier, men det er blevet tid til at tage i Voigt Minde og lade
kanonerne salutere en sidste gang.
I parken står laugets øvrige medlemmer i deres 1807-uniformer og foretager de indledende manøvrer, inden
klokken bliver 11, hvor affyringen finder sted. Halsene
bliver klaret med en kanonérdram, som ifølge henkastede
bemærkninger er det bedste affyringsmiddel.
Med artillerikaptajn Ole Hansen i spidsen og musik i takt24

faste toner, marcherer soldaterne mod kanonerne og de
spændte fremmødte gæster. Der lyder seks øredøvende
brag, og luften fyldes med røg.
Kanonerne har gjort deres for sæsonen, og soldaterne
trækker afsted med de tonstunge historiske klenodier, så
de kan komme i læ for vinteren. Ole Hansen giver kanonerne en lille bøn med på vejen:
- Om vinteren bliver kanonerne klargjort på ny. De bliver
vedligeholdt og bliver malet på ny. Men fra næste år
mangler vi et opbevaringssted, så hvis nogen har et sted,
de må stå, så hører vi gerne fra dem.

Fakta
Foreningens formål
Faaborg Kanonerlaug er en militærhistorisk forening, der har til formål at genskabe og udbrede
viden om dansk militærhistorie og den kultur-og
lokalhistorie, som knytter sig hertil. Udgangspunktet
er 1700-tallets slutning og starten af 1800-tallet –
Napoleonstiden.
Tal om kanonerne
Kanonløbene er fra 1795 og er af typen 6 punds
finbankere.
Lavetterne er lavet af egetræ og er kopier af voldlavetter fra perioden omkring 1700-tallet op til 1834.
Samlet vægt er 1 ton for en kanon.
Der saluteres med 300 gram krudt pr. affyring – og
uden kanonkugle.

En fejlaffyring medførte skader på Leifs højre hånd

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

C
Strandgårdsparken 214 - 5600 Faaborg
Eksklusiv kvalitet, fantastisk udsigt til vandet og stilrent design er nøgleordene for denne unikke villa. Indretningen er gennemført med vægt på
ensartede løsninger i topklasse. Her kan bl.a. nævnes at alle elementer er
fra Svane, alle armaturer er fra Vola, og alle gulvbelægninger og lofter er
ens. Villaen har en spændende arkitektur i forskudte plan og store vinduespartier til gulvet. Vinduespartierne giver ikke kun et fantastisk lysindfald,
de gør det også muligt at nyde udsigten til vandet

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

3.995.000
200.000
2.950
17.443/14.697
1.396 m2
184 m2
5/4
1995
56003392
62614800

C
Assensvej 4 - 5600 Faaborg
Gennemført Patriciervilla med god beliggenhed i Faaborg blot 170 meter
fra offentligt område ved stranden og med fælles bade-/bådebro hvor der
kan ansøges om en bådeplads for 500 kr. om året.
Drømmer du om at bo i en klassisk villa med gennemførte kvalitetsdetaljer
i 2 række fra Faaborg Fjord? Så er denne udsøgte villa fra 1920 lige noget
for dig. Her får du en solid kvalitetsbolig med en gennemgående, velbevaret charme med kik til Faaborg Fjord fra 1. sal.

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

2.695.000
135.000
2.633
11.790/9.932
1.398 m2
234/141 m2
8/5
1920
56003417
62614800

C
Valmuemarken 25 - 5600 Faaborg
Køb nu og betal først 1/7-2019 (lang overtagelse med tidligere disp. ret.
Arkitekttegnet og eksklusiv villa på attraktiv adresse og med smuk naturudsigt over Bjernebugten.
Køb denne villa og få en helsebringende udsigt i helt stille og rolige omgivelser. Her er mørkt om natten og rig mulighed for at nyde den smukke
stjernehimmel når vejret tillader det.

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

2.895.000
145.000
1.905
12.659/10.665
795 m2
134 m2
4/3
2003
56003200
62614800

C
Ved Stranden 4 - 5600 Faaborg
Lækker villa med have og grund direkte til stranden med egen bro, hvor
man kan have en båd liggende. Pragtfuld have med dejlige hyggekroge
og med den flotteste havudsigt med Bjørnø i baggrunden. Villaen indeholder: Entré med trappe til 1.sal, badeværelse med bruseniche, stort
køkken / alrum med fliser på gulvet, bryggers samt dejlig opholdsstue. 1.
sal. Stor repós, 2 dejlige store værelser, soveværelse, badeværelse. Endvidere findes carport og redskabsrum.

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

3.195.000
160.000
5.066
13.963/11.764
1.825 m2
167 m2
4/3
1998
56002697
62614800

Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv
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Smedemestervej 2 Tel. 62 61 95 88

Kaj Josefsen

Tony Wahl

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

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

SÆSON-MENU

AKTIVITETSKALENDER

Forret
Kolddampet hellefisk m/syltede løg – røget fløde og sprødt

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

Mellemret
Æbleskive m/vildtrilette - cumberland (appelsinsaft-ribsgelé og portvin) og
små salater
Hovedret
Let sprængt andebryst og honningconfiteret andelår, rødkålsflan – sprød
pom fondant - friteret kål og andesky med abrikos og vanilie

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

Ost
Unika ask m/solbær-havtorn og bornholmske rugkiks
Dessert
Kokkens tanker over Ris al´ amande

28. januar kl 18:30
Fisk uden ben og musik uden noder - Stor flot fiskebuffet
De tre P´er - Posten, Piloten og Pianisten, spiller op til
dans efter maden. Pris 595,- excl. drikkevarer
Årets Julegaveidé til manden der har alt…
14. februar kl: 18:00
Valentinsdag / kæresteaften.
Hold i hånd-aften med det hele
3-retters menu pr. par 595,-

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

PRISER
2 retter - 260,3 retter - 340,4 retter - 415,5 retter - 465,Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk
www.klinten-faaborg.dk

3. marts.kl 13:00- 16:00
Åbenthus med
GRATIS KAFFE OG KAGEBORD

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 private og
firmaer 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

Undgå skadedyr og fugtskader
fra dit kloaksystem
SPAR PENGE
VI KAN REP. DINE RØR
UDEN OPGRAVNING

VINTERTJEK AF DIT HUS
Priseksempel ”normal” tv-inspektion
Kørsel uafhængig af afstand 750,TV-inspektion 1½ time 1.500,Rapport 750,I alt 3.500,- inkl. moms

ROTTESPÆRRE
2.750,- inkl. moms og
montering i brønd

HUS

..at få tje K
k
kloakke ket din
r inden
de
bliver a
lt for ko t
ldt

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

VI SÆLGER BOLIGER TIL BÅDE SMÅ OG STORE DRØMME

NYHED
Assensvej 540, Faldsled

Svendborgvej 135, Faaborg

Enestående nyistandsat dobbelt ejendom i
Faldsled med havudsigt.
Med ideelle omgivelser tæt ved Faldsled kro og
havn, i gåafstand til strand og skov ligger denne
totalt nyistandsatte ejendom.
Mulighed for udstykning.
SKAL SES.

Pris 5.475.000
Udbetaling 275.000
Ejerudgift/md. 2.742
Brutto 24.334
Grund 2.905 m2
Netto 20.307
Værelser 9
Areal 200 m2 +
127 m2

Ideelt flerfamiliershus med fantastisk udsigt. På en
tilbagetrukket beliggenhed på Svendborgvej lige
i udkanten af det centrale Faaborg er der dømt
vaskeægte Strandvejsstemning med flot ejendom,
skibe i horisonten og fri udsigt over det smukke
Sydfynske Øhav.

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 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.

Kildetoften 36, Faaborg

Pris 2.675.000
Udbetaling 135.000
Ejerudgift/md. 2.392
Brutto 11.920
Grund 1035 m2
Netto 9.945
Værelser 8
Areal 276 m2

Tornhøjvej 13 Bøjden, 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.

Grønnegade 26, Faaborg

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

Fiskervænget 17 Dyreborg, 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

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.

Lars Tribler
Salg & vurdering

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

www.minbolighandel.dk

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

ÅRETS
E
V
A
G
JULE
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 Stikkelsbær-bobler, 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
AVERNAKØ

TIRSDAG 11. DEC. KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Juleafslutning med ”Duoen Mette Elsborg
og Erik Maribo”, der kommer og spiller og synger julesange og julesalmer.

SØNDAG 2. DEC.
KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE

1. SØNDAG I ADVENT

MENIGHEDSRÅDSMØDER

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

Onsdag 12. dec. kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg
Tirsdag 18. dec. kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs

SØNDAG 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.

SØNDAG 9. DEC.
KL. 16.00 I FAABORG KIRKE

TORSDAG 6. DEC. KL. 19.30 I DIERNÆS KIRKE

JULEKONCERT MED FAABORG
A´CAPELLAKOR

JULEKONCERT

Der er garanti for julestemning, når Faaborgkoret giver sin traditionsrige adventskoncert i Diernæs Kirke. Årets koncertprogram er
en stemningsfuld vifte af kendte og mindre kendte julesange og
salmer - nyt og gammelt, dansk og udenlandsk.
Koret, der ledes af Ole Kongsted, glæder sig som altid til at synge
for og med sit trofaste publikum i Diernæs Kirke.

Gudstjenester
søn. 2. dec.
søn. 9. dec.
søn. 16. dec.
søn. 23. dec.
man.24. dec.
tirs. 25. dec.
ons. 26. dec.
søn. 30. dec.
man.31. dec.
tirs. 1. jan.
søn. 6. jan.
ons. 9. jan.
søn. 13. jan.

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften
Nytårsdag
Hellig 3 konger
Salmesang og Suppe
1. s. e. Hellig 3 k.

Julekoncert med Faaborg A´Capellakor dirigeret af deres
nye dirigent Julia Skipore. Denne, den mest traditionsrige julekoncert i Faaborg kirke, er særlig i år, da det er første gang
korleder Julia Skipore leder koret gennem denne populære
korkoncert i Faaborg kirke. Fri entré.

Faaborg

Diernæs

Lyø

Avernakø

10.30: HN (kirkekaffe)
10.30: AA
10.30: LJ
15.00: LM (musikgudstj.)
14: HN - 16: LJ
10.30: LJ
10.30: LM
10.30: HN

10.30: LM (kirkekaffe)
10.30: HN
19.00: LJ (De 9 læsn.)

09.30: EL

09.30: RG

10.30: LM - 14: LJ - 16: HN 15.00: LM
10.30: HN
09.00: LM

15.30: KH

09.30: RG

14.30: LJ (champagne)
12.15: LM (champagne)
10.30: HN (nytårsparade) 10.30: LM
17.30: LM
10.30: LM
09.00: LM

22.30: EL (champagne)
09.30: LJ
09.30: 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

Julen

TIRSDAG 11. DEC. KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Denne eftermiddag holder vi juleafslutning med ”Duoen
Mette Elsborg og Erik Maribo”, der kommer og spiller og
synger julesange og julesalmer. Alle er velkomne. Kaffe og
kage 30 kr.

JUL FOR DE MINDSTE
I FAABORG KIRKE

I samarbejde med musikpædagog Jeanett vil vi synge, lytte
og danse julen ind. Der vil være noget for både krop og
sjæl, juletræet er tændt, og vi synger de kendte julesange
og hører julens fortælling.
Torsdag den 13. dec. kl. 9.00 (vuggestuebørn/dagplejebørn)
Torsdag den 13. dec. kl. 10.30 (børnehavebørn)
Fredag den 14. dec. kl. 9.00 (vuggestuebørn/dagplejebørn)
Fredag den 14. dec. kl. 10.30 (børnehavebørn)
Forældre og bedsteforældre, der holder fri med deres børn/
børnebørn er naturligvis også velkomne!! – Lene Matthies
og Henrik Nedergaard

LØRDAG 15. DEC. KL. 16.00 I FAABORG KIRKE

JULEKONCERT MED
”VIA ARTIS KONSORT”

Julekoncert med ensemblet ”Via Artis Konsort” samt kirkens
ungdomskor. Sammen vil de fremføre julemusik fra middelalder og renæssance. Programmet byder på Luciaoptog,
medrivende julesange og stemningsfuld instrumentalmusik,
der rammes ind af underholdende julefortællinger fra tiden
hvor musikken blev til. Fri entré.

SØNDAG 23. DEC. KL. 15.00 I FAABOIRG KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE

Sognepræst Lene Matthies, saxofonist Morten Øberg,
kirkens ungdomskor og organist er aktører i denne lillejuleaftens musikgudstjeneste.

JULEAFTEN, MANDAG, 24. DEC. KL. 10.30

”MENS VI VENTER” I DIERNÆS KIRKE

I aften er det juleaften – der er længe, længe til….
Ja, juleaftensdag kan føles lang for alle børn og barnlige
sjæle, der glæder sig til den store aften. I år falder Juleaften
på en mandag, så vi vil selvfølgelig holde gudstjeneste kl.
10.30 i Diernæs Kirke. Kom til fødselsdags-gudstjeneste for
det nyfødte Jesusbarn. En gudstjeneste i børnehøjde med
alle julens glade sange. Og selvfølgelig skal vi have Kagemand og Nazareth-saft, inden vi går glade hjem! Alle er
hjerteligt velkomne til denne særlige børnegudstjeneste!
Gudstjenesten er ved sognepræst Lene Matthies.
Videre er der samme eftermiddag gudstjenester;
kl. 14.00 ved provst Lars Ole Jonssen.
kl. 16.00 ved sognepræst Henrik Nedergaard.

MANDAG 31. DEC. KL. 14.30 I DIERNÆS KIRKE

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden ”Godt nytår” med
brus og kransekage i våbenhuset. Gudstjenesten er ved
provst Lars Ole Jonssen.

SØNDAG DEN 16. DEC. KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

DE 9 LÆSNINGER I DIERNÆS KIRKE

En stemningsfuld gudstjeneste, hvor julens tekster læses.
Seniorkoret Efterklang medvirker denne søndag.

JULEGUDSTJENESTER FOR SKOLER

Igen i år er vi glade for at få besøg af byens børn i dagene
op til jul. Skulle du som voksen have lyst til at deltage, er du
naturligvis også velkommen.
Torsdag den 20. dec. kl. 9.00
Øhavsskolen afd. Uglen v/ Lars Ole Jonssen
Torsdag den 20. dec. kl. 11.00
Øhavsskolen afd. Svanen v/ Lene Matthies
Fredag den 21. dec. kl. 8.15 Enghaveskolen
v/ Henrik Nedergaard
www.faaborg-kirke.dk

www.diernaes-kirke.dk

TIRSDAG DEN 1. JANUAR KL. 11.00

NYTÅRSMARCH

Klokketårnets Venner arrangerer igen i år Nytårsmarch fra
Klokketårnet i Faaborg, men i år i samarbejde med
Faaborg Kirke.
Vi mødes som sædvanlig ved Klokketårnet. Ved svømmehallen ta'r vi ud på Danmarks Bedste Motionsrute. En
vandretur på ca. 5 km.
Turen slutter i år ved Faaborg Kirke kl. ca. 12.15, og her vil
sognepræst Lene Matthies sige nogle gode ord og vi synger
Nytåret ind. Vi runder det hele af med at ønske hinanden
Godt Nytår med champagne og kransekage. Det hele slutter
inden kl. 13.00
Hvis man ikke kan eller vil gå turen, møder man bare op ved
Kirken kl. 12.15.
Tag familie, venner og hund med - alle er velkomne.
www.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

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

Vi fra PH-Byg har foretaget
tagrenovering.
www.phbygfaaborg.dk · Tlf. 62 61 82 92

Vi har stor erfaring med
bygge- og renoveringsopgaver
for både private og erhverv
Kunderne kender os på
• Kvalitetsarbejde
• Vi er lydhør for dine
ønsker og krav
• Aftaler der overholdes
• Klare økonomiske aftaler

“Din garanti for kvalitet”

• Dygtige og erfarne svende
Kontakt PH BYG på tlf: 62 61 82 92 eller
www.phbygfaaborg.dk · Cvr.nr. 24210286

Ønskeralle
alle en
en glædelig
glædeligjul
Ønsker
jul og
ogetetgodt
godtnytår
nytår

Anders og
nisserne
Anders Rehde er vokset op med nisser og nissehistorier. I 1930’erne begyndte Anders’ far, Vagn, af uvisse årsager at samle på nisser, og ofte havde han en ny nisse med
hjem, når han kom fra arbejde. Som voksen har Anders Rehde overtaget nisse-samlingen, som fortsat bliver udvidet med en ny nisse af og til.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Sprællenisser, designnisser, kunstnisser, glasnisser, hønisser, vatnisser, matruskanisser, gamle nisser, moderne nisser,
provonisser, svenske halmnisser, frække nissepiger i undertøj
og Danmarks måske eneste dinglenisse.
De ældste nisser i Anders Rehdes samling er fra midten af
1800-tallet, og de nyeste fra 2018. Som tidligere museumsinspektør er det særligt det historiske ved samlingen, der
optager Anders Rehde, og fascinerer publikum.
- Det er en god samling på den måde, at den repræsenterer
et historisk tidsforløb. Alting forandrer og udvikler sig – og
det gør nisser også, forklarer Anders Rehde.
Med tiden er samlingen blev ret så omfattende og tæller nu i
omegnen af 6-700 nisser, anslår Anders Rehde.
Den gode overtro
Der er mange fortællinger om nisser. Ifølge én folketro var
nisser væsener, der boede nede i nogle kæmpehøje. Og i
en skitsebog fra 1840/1850, der indgår i Anders’ samling,
har kunstneren J. Th. Lundby gengivet nisser med mystik og
trolddom.
Anders selv ser nissen som et legende væsen.
- Nissen er en sjov fyr, og ifølge en katolsk forklaring var de
nogle væsener, der færdedes på gårdene. De var engle, der
ikke havde opført sig ordentlig, og derfor havde de fået deres
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vinger klippet af.
I dagens Faaborg dukker nisserne også frem de underligste
steder, fortæller Anders. Bl.a. i Klokketårnet, hvor der på
indersiden af skabslågen er malet en nisse på. I skabet, også
kendt som Fog Nielsens Skybar, står der en dram, som efter
sigende er god at kime julen ind på.
Kunstnerisk islæt
Anders Rehdes forældre var gode venner med nogle af tidens kunstnere, bl.a. Henry Heerup og Max Müller, som også
var begejstrede for nissernes univers.
Samlingen tæller derfor også nogle helt unikke nisser, da
Max Müller hvert år forærede Vagn en ny hjemmelavet
nisse.
- Han lavede bl.a. en dinglenisse i jern, og jeg tror, det er
Danmarks eneste af sin art, siger Anders Rehde.
Henry Heerup malede hundredevis af nisser, og da Vagn
Rehde fyldte 50 år, tegnede Henry en helt særlig tegning til
ham. Her er Henry selv gengivet som cyklende nisse med
blomster til fødselaren på bagagebægeret, og Vagn står med
sin familie, omgivet af flere små nisser.
- De havde også en klub, min far og Henry Heerup. Den hed
Nissernes Fagforening og lå i Rødovre. Henry Heerup var
formand, og min far var kasserer. Der var ikke andre medlemmer end de to, fortæller Anders Rehde smilende.

Tidligere museumsinspektør og nissefar, Anders Rehde Nielsen

Mobilholder-nissen. En af de nyeste og
mest moderne nisser i samlingen

Traditionsrige nisser
Anders køber til tider en nisse med hjem, især fra udlandsture. Både Paris og Sankts Petersborg har leveret
nisser til samlingen. Det sker helt af sig selv, hvis man har
øjnene med sig, som Anders udtrykker det. Anders’ datter
bidrager også til, at den store samling nisser bliver endnu
større. Og Anders har et håb om, at nisserne atter engang
kan gå i arv.
- Det er så hyggeligt med nisser. Min datter køber af og
til en nisse til mig, og jeg håber da, at hun vil overtage
og fortsætte samlingen. Det er en familietradition, og
børnene i familien kender meget til nisser. Men det er
noget særligt, at jeg har de helt gamle nisser, også nisser
fra mine egne bedsteforældre.
I år skal børnebørnene på tre og fire år se nisseudstillingen for første gang. Nisserne har derfor indtaget det
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meste af Anders’ lejlighed: vinduerne, chatollet, skænken,
væggene, og fra loftet hænger en gyngende nisse.
De mange nisser er vant til en omtumlet tilværelse, de har
gennem tiden været hele landet rundt på utallige udstillinger. Lige fra Bøjestræde i Faaborg til Nationalmuseet,
og så har nogle af de små fyre tilmed ageret som statister
i serien Matador.
- Der er altid rift om nisserne i december. Jeg har ikke tal
på, hvor mange dameblade, der har skrevet artikler om
min samling, afslutter Ander Rehde.
Og nu også Det Rigtige Faaborg …
Faaborgenserne bliver ikke snydt for nissesamlingen i år,
for resten af indholdet fra de mange store kasser kan igen
i år beskues i Bøjestræde, hvor de bliver udstillet i vinduerne hos Hemstra.

De ældste nisser i samlingen. De små gavtyve er fra midten af 1800-tallet

FISKEHUSET
FAABORG

Det gamle

RØGERI

Vi har alt til julens og nytårets frokoster og fester
F.eks.
- Chr. Ø. pigens sild
- Varmrøget laks
- Koldrøget laks
- Rødspættefileter
- Salater

TORSK
LAKS
RØGVARER
MUSLINGER
HUMMER
CAVIAR

Vi modtager gerne bestillinger:

I butikken, på tlf.: 62610180 eller info@fiskehusetfaaborg.dk
Vi bor stadig på Havnegade 13, 5600 Faaborg

Sølvhjelm Foto & Ure
62610345

INFO-MØDE
Faaborg Gymnasium
22.1. 2019
19.00

3 vigtige år

faaborg-gym.dk

trivsel og
læring

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.

JULEHYGGEN SPREDER SIG
-Kig ind og se udvalget af dekorationer, kranse og buketter til hjemmet, eller værtinden.

Vi har også et stort udvalg af: delikatesser, gavekurve, firma- & personalegaver - Bestillinger modtages gerne

Shell Faaborg - Assensvej 102 - 5600 Faaborg - tlf.: 62 61 89 74

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

December 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

Da Faaborgs
gader rockede
I den spæde opstart i halvfjerdserne tog gutterne fra Gasolin vejen til Bjørnø for at spare penge
på lydstudier i København. På Bjørnø benyttede de skolen, mest om natten og med tæpper for
vinduerne, til deres prøveindspilninger. Gasserne blev begejstrede for øen, de knyttede venskaber
derovre, og selv efter deres ikoniske status i offentligheden fortsatte de med at komme i faaborgområdet.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP / PRIVAT

Kim Larsen har på det seneste været på alles læber, og vi
har forfulgt minderne om Kim Larsen og Gasolins aftryk på
faaborg-området.

- Jeg havde sådan et lille sort-hvid fjernsyn, så sad vi der
med en kasse guldøl foran os på gulvet, som gasserne havde
slæbt med.

Bjørnø-bo Asger Anderskov, 68, var med i første parket, da
Gasolin i midten af halvfjerdserne gjorde sit indtog på øen.
Han blev venner med flere af bandmedlemmerne, og vi har
sat ham stævne til en anekdotisk snak om gamle dage og de
underlige christianshavnere, der fik sig indyndet hos ø-folket.

Både Mogens Mogensen, Gasolins tekstforfatter, og Franz
Beckerlee kom meget på Bjørnø. Mogens og Asger udviklede
et venskab, og de har både fejret jul og nytår sammen.

Staden møder Bjørnø
I starten af 1970’erne var Gasolin stadig relativ ukendt.
Gasolin-guitarist Franz Beckerlee var gift med Inge Strøbech,
som dengang var indehaver af Bjørnø skole. På Bjørnø kunne
gasserne i fred og ro, og til billige penge, øve deres nye
sange forud for albummerne Gas 3 og Gas 4. Asger Anderskov mindes, da de først så de unge musikere på øen.
- De var jo noget anderledes. De kom til øen i outfits, som vi
bestemt ikke var vant til at se, og de talte et drevent christianshavnsk. De blev taget godt imod, ingen så skævt til dem.
Dog måtte Søren Berlev en dag opleve kulturforskellene,
da han skulle hente post på havnen ved Palle Bjørnø. Søren
havde opholdt sig en del i Thy-lejren, og hans plan var derfor
at gå til havnen efter post - splitterravende nøgen. De andre
fik ham stoppet, heldigvis. Det havde vist vakt forargelse på
øen.
På skolen, der nærmest var indrettet som et lydstudie,
øvede de fire bandmedlemmer de nye numre i hvert sit
rum. Mange af prøve-indspilningerne foregik om natten, og
der hang tæpper i vinduerne for at genere øboerne mindst
muligt med den høje musik.
Spirende venskab
På Bjørnø skole var der intet fjernsyn. Når der var udsendelser, som gasserne gerne ville se, måtte de tage turen over til
Asger Anderskov, som boede tæt på skolen.
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- Mogens kom ofte over til mig, når Kim og Franz diskuterede
gruppens repertoire. Kim ville spille dansk, Franz ville spille
engelsk og mere avantgarde. Mogens gad ikke høre på det,
og så åbnede vi et par øl og snakkede.
Gasserne tog sig godt af deres venskabelige forbindelser på
Bjørnø.
- Min daværende hustru og jeg blev inviteret til alle deres
fynske koncerter. Vi kom backstage, og det var skideskægt.
Der var mad, øl og vin – der manglede aldrig noget, når man
festede med gasserne.
Til tops i tangatrusser
Franz Beckerlee fik datteren Honey sammen med Inge
Strøbech. En dag ville Franz bygge et træhus til datteren, og
det blev på ægte rebel-manér. Franz lånte Asgers motorsav.
Kim Larsens hustru, Hanne, havde forinden glemt noget tøj
herovre, og pludselig kunne bjørnø-boerne se Franz kravle
rundt oppe i træet med motorsav, kun iført Hannes tangatrusser.
- Min hukommelse er ikke, hvad den har været, så stol på
Asgers historie. Jeg tror nu faktisk, det var en BH, jeg havde
foldet til en smart tangatruse. Sådan var tiderne dengang,
hvor vi kom fra, og vi tog kulturen med til Bjørnø. Det var
måske lige tidligt nok, for det var da et kultursammenstød,
men de faste beboere vænnede sig til os med tiden, og det
endte i fryd og gammen, fortæller Franz Beckerlee selv.

Asger Anderskov dannede venskaber med gasserne på Bjørnø i starten af deres karriere.

Single-LP’en med nummeret ’Onkel How do you do’

I 1999 skrev Kim Larsen 'Sig det
med farver' på døren til køkkenet,
som en pendant til nummeret 'sig
det med blomster'

Kjukken spillede i Faaborg forud
for deres nye album. De benyttede køkkenet i Bylov-farver som
backstage-området. Kim Larsen
elskede at spille i Faaborg, da her
altid var is fra havnen til at holde
øllene kolde.

Da Kim inviterede hele Bjørnø til koncert
Selvom gasserne efterhånden blev kendte ansigter i Faaborgs gader, så var deres koncert i Faaborg omkring 76,
ifølge en samtale mellem Franz og Kim, et af de sværeste
steder de havde spillet – stik mod deres forventning. I
faaborg-hallen måtte de virkelig arbejde for sagen, inden
faaborgenserne overgav sig til musikken og kom i stemning.

Turen sydpå blev foreviget i sangen Smukke Møller fra
’77, hvor Møller bl.a. fik disse ord med på vejen:

Anderledes let og festligt blev det, da Kim Larsen som
solo-artist spillede koncert på Færgegaarden.

Han lærte mig at steppe, ja, og snakke dem ihjel,

- Kim skulle spille to koncerter med Ole Frø. Inden den
første koncert besøgte han Bjørnø sammen med Mogens.
Her inviterede Kim hele Bjørnø med til aftenens koncert –
med fri entré og fri bar, naturligvis. Rigtig mange bjørnøboere deltog – også nogle af de gamle. Det blev vist en
dyr omgang, fortæller Asger.
Faaborgenser Tommy Holm var på det tidspunkt medstifter af Færgegaarden, og han husker den aften, da det var
hans første af mange møder med Kim Larsen.
- Det var en rigtig god koncert, og der var mange bjørnøboere med. Men som jeg husker det, havde de et problem bagefter, for den sidste færge var sejlet. Men mon
ikke de ringede til Palle Bjørnø og hyrede ham til at sejle
dem hjem igen, fortæller Tommy Holm.
Asger og hans daværende hustru kom ikke med til koncerten den aften. De blev i stedet hjemme på Bjørnø, hvor de
passede Kim og Hannes søn, Sylvester, der dengang var
omkring de fem år gammel. Hanne, eller miss Q, som Kim
kaldte hende, ville nemlig med til koncerten. Heldigvis
spillede Kim Larsen endnu en koncert på Færgegaarden
dagen efter, og her havde Asger byttet barnepige-tjansen
ud til fordel for de rockende rytmer.

En tur til Bahamas – eller deromkring
Tekstforfatter Mogens Mogensen var vild med faaborgområdet. Når han fik sin femtedel af Gasolins koda-penge,
kunne det mærkes på Faaborgs beværtninger.
- Han gik til den, Mogens. Der var fest og farver, når
pengene blev udbetalt. Engang tog han plastikkrus og Gul
Enke med på bjørnø-færgen, og så fik alle ombord champagne. En anden gang blev Hans Møller, som Mogens
kendte fra Trekroner og det øvrige værtshusmiljø, inviteret med på en tur til Bahamas. De kom vist kun til Mallorca, men måske vidste de ikke helt, hvor de var, griner
Asger.
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’Han var gigolo i klasse ti, smukke Møller Fra Bahama,
Og alle fruerne fra springforbi, sprang på Møller fra Bahama.

Og gi´ dem tusindfryd, til de kom af sig selv, Møller gamle
buk.’
Mogens var en spradebasse, og til tider ret spontan,
fortæller Tommy Holm. En dag kom han ind til Tommy og
spurgte, hvad han lavede. Tommy lavede ikke noget, og
Mogens bad ham pakke tandbørsten. De to mænd tog en
taxi til Odense og kørte videre med tog til Vesterhavet.
Her gik de langs vandet i tre dage, med kiks og portvin
som proviant, og overnattede på strandhoteller. Mogens
havde haft brug for at komme lidt væk, og på tredjedagen
sagde han pludseligt: ’Nu tager vi hjem igen’.

Fyren fra Faaborg
’Så var der en fyr i Faaborg, der stifted’ et kontaktbureau.
Gyldne løfter og dybe grøfter og romantik pr. efterkrav.
Men det værste var, at han så tit blev far.’
Således skrev Mogens Mogensen, i sangen ’Onkel how
do you do’. Ifølge Asger Anderskov, kunne fyren i sangen
nemt være ham selv. Drillerier var der nemlig masser af
mellem de to venner.
- Mogens flyttede i perioder til Bjørnø, hvor han sejlede,
fiskede og drak bajere. Han ville skrive en sang om Bjørnø,
men det blev lidt for lokalt, og derfor blev det Faaborg.
Sangen er dedikeret til Henning Strøbech, som var Franz
Beckerlees svigerfar, fortæller Asger.
Efterhånden tog gassernes popularitet til, og bandet udvidede. Både med mandskab og udstyr. Det blev pludseligt
besværligt at fragte det hele til og fra Bjørnø, og der var
ikke længere tilstrækkelig plads på den lille skole. I 1975
kontaktede Gasolin derfor Preben Kaas, der på det tidspunkt var indehaver af Trente Mølle. Her fortsatte Gasolin
deres prøveindspilninger af det nye album.
På Trente Møllle hænger der i dag et indrammet eksemplar af Gasolins syvende album Efter endnu en dag fra
1976. Forsidebilledet er efter sigende taget på Trente
Mølle.
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TAK
Fyld Posen Marked

Tak til alle jer der bakkede op om,
og gjorde markedet til en succes.
JHL Rengøring &
Vinduespolering
Intersport Faaborg
Konnerup & Co
Expert - Punkt 1 Faaborg
Super Brugsen Faaborg
MFA Biler Faaborg
Shell Faaborg
Korsvejens Blomster
Hammer Hansen
Best Companys
Rema 1000 Faaborg
Båd og Motor
Tøjtøsen
Hair By Lundahl
Bog & Idé - Legekæden
Faaborg
Mikado
Kvalität

Café Fruens Vilje
Landslagteren - Mad med
mere
Det Blå Hus
Faaborg Museum
Depot Svendborg
Volkswagen Faaborg
Faaborg Pharma
Nielsens
Vesterports Bageri
Sydbank
Jyske Bank
Restaurant Klinten
Daglig Brugsen Millinge
Min Købmand Håstrup
Garant Tæppehuset Faaborg
Stine & Co
Imerco

Matas
Fri bikeshop
Daglig Brugsen V. Åby
Yamaha MX strik
Forum Faaborg
K sport - Sportigan
Sølvhjelm Foto & Ure
Salon Bielenfeldt
Centerfrisøren
Faaborg Røgericafé
Jack & Phones / Wessel IT
Svanning Auto & Traktorservice
VM blomster
Dyrenes Verden
Home Faaborg
Højlund Mølle

DET SKER I FAABORG

DATO

December 2018

1

Kl. 10.00 - Julemarked på Ravnsborg. Et utraditionelt, hyggeligt og nærværende julemarked.
Kl. 13.00 - Østerby Bageri Museum, åbent hus. Assensvej 269, 5642 Millinge.
Kl. 15.00 - Faaborgkoret og SOS Børnebyerne tænder lys i mørket. Faaborgkoret og SOS Børnebyerne holder deres traditionsrige
adventsarrangement i Kulturhuset Byskolen.

2

Kl. 10.00 - Julemarked på Ravnsborg. Et utraditionelt, hyggeligt og nærværende julemarked.
Kl. 14.00 - Julemanden kommer til Dyreborg. Igen i år kommer julemanden til Dyreborg Havn med spændende overraskelser til alle
børn, der skulle have lyst til at komme og tage imod ham.
Kl. 16.00 - Musikskolens advents- og julekoncert i Faaborg Kirke.

5

Kl. 8.30 - Smart Parat Start. Har du Danmarks klogeste 6. klasse? Så meld den til at være med i en sjov quiz på paratviden og samarbejde. Arrangeret af Faaborg Bibliotek og foregår i KulturHuset Grønnegade.
Kl. 19.00 - Årets bedste bøger. Få inspiration til vinterens romanlæsning af litteraturanmelder Liselotte Wiemer, der fortæller om den
vigtigste danske og nordiske skønlitteratur i 2018. Faaborg Bibliotek.
Kl. 19.30 - Helene Blum og Harald Haugaard. En julekoncert mellem nordisk folk og klange fra alperne.

6

Kl. 19.30 - Faaborgkoret tænder tusind julelys i Diernæs. Der er garanti for julestemning, når faaborgkoret giver sin traditionsrige
adventskoncert i Diernæs Kirke.

8

Kl. 10.00 - Julemarked på Ravnsborg. Et utraditionelt, hyggeligt og nærværende julemarked.
Kl. 10.30- Juletog til Korinth. Hyggelig tur med veterantoget til Korinth, hvor der sælges juletræer. Glögg, kaffe og æbleskiver kan købes.
Kl. 14.00 - OSCAR’s Juleeventyr og gammeldaws juletræsfest i Horne Forsamlingshus.
Kl. 14.00 - Trommedans i Faaborg. En smuk aften i den Voigtske Gaard, hvor vi fortæller om trommens magi, og du kan opleve samt
deltage i Native American Dance.

9

Kl. 10.00 - Julemarked på Ravnsborg. Et utraditionelt, hyggeligt og nærværende julemarked.
Kl. 10.30 - Juletog til Korinth. Hyggelig tur med veterantoget til Korinth hvor der sælges juletræer og glögg, kaffe og æbleskiver kan
købes og nydes i den opvarmede ventesal.
Kl. 14.00 - OSCAR’s Juleeventyr og gammeldaws juletræsfest i Horne Forsamlingshus.
Kl. 16.00 - Traditionsrig julekoncert i Faaborg Kirke, hvor Faaborg A Cappella Kor synger Christmas Carolls, nyere og gamle julesange.
Dirigent Julija Skipore. Organist Bo Lærke.

11

Kl. 14.30- Højskoleeftermiddag i Det Nye Hospital. Denne eftermiddag holder vi juleafslutning med duoen Mette Elsborg og Erik Maribo.
Kl. 16.00 - Anne Marie Børlind Hudplejedemo i Det Blå Hus.
Kl. 18.00 - Julefrokost i HUSET. HUSETs juleafslutning med dejlig mad, hyggeligt samvær og det uundværlige pakkespil.

12

Kl. 14.30 - Juleafslutning i pensionistforeningen. Traditionen tro vil der blive læst julehistorie, i år vil sognepræst Ole Buhl Nielsen
komme og underholde. Vi serverer kaffe og æbleskiver. Foregår i Det gamle Bibliotek, Grønnegade.

13

Kl. 17.00 - Lucia sejlads i kajak. Faaborg havkajakklub, Havkajakklubben MALIK, Det hvide pakhus og Spisehuset arrangerer Lucia sejlads i kajakker i Faaborg havn ved Den Spanske Trappe.

15

Kl 12.00 - Det Store Julemandsløb på Torvet arrangeret af Shopping Faaborg

16

Gratis bio-juleforestilling for børn i Helios arrangeret af Shopping Faaborg.

21

Shopping Faaborg afholder Lysfest med fakkeloptog i byens gader.

22

Shopping Faaborg afholder Julekoncerter i byens gader.

23

Shopping Faaborg trækker vinderen af den store julekonkurrence.

24

Kl. 16.00 - Juleaften for enlige. Arrangementet kommer til at bestå af god julemad, dans og sang om juletræet for dem, der lyster. Det
foregår i Korinth Kulturhus.
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.

JULEUDSALG

Lækkert kvalitets overtøj
SPAR 50% på alt
Gælder til og med d. 21. december 2018

CAMPINGUDSTYR.DK
Billige priser - hurtig levering

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

Lørdag 2. februar i Forum Faaborg
TAG MED TIL ÅRETS VILDESTE UDKLÆDNINGSFEST
HER VENTER EN AFTEN MED EN TEMAFEST, DU VIL HUSKE DE NÆSTE MANGE ÅR
FESTEN STARTER KL. 18.00 OG SLUTTER KL. 02.00
DØRERNE ÅBNES KL. 17.30

BILLETPRISEN ER 350 KR.
INKL. VORES STORE FEST-BUFFET.

KØB DIN BILLET HOS EN AF VORES AMBASSADØRER
ELLER VED SHELL FAABORG

KARNEVAL MED

LIVEBAND • DJ • GIN-BAR
CHAMPAGNE-BAR • ØL-BAR
EN FEST-BUFFET OG MEGET MERE
Billetterne sælges igennem 20 ambassadører, der hver har valgt et udkædnings-tema for festen.
Du kan naturligvis også bestille dine billetter direkte hos os ved at sende en mail til gl@faaborgoh.dk

Lige om lidt er det jul
Vi har mange
skønne tasker.

Hos os finder du
et fint udvalg af
kunstnerartikler.

Kig ind - Vi finder også
en til dig.

Acrylmalling, lærreder,
akvarelfarve, blokke og
meget mere.

Kan du huske pustetrolden,
ja vi har også flotte
klassiske uro’er fra
Flensted Mobiler

Lækre skindtasker
til kr. 349,Vælg mellem sort,
rød eller leopard.

Skønne gaveæsker
fra Raunsborg
Body Lotion og Body
Shower kr: 199,Body Lotion, Hand Cream
& Face Wash kr. 249,Day cream & Face Serum
kr 399,-

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

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

Frad
r
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g
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eser og
vice

Har din bil brug for en kærlig hånd?

Wellness
til din bil
Faaborg Bilpleje kan tilbyde dig
en komplet bilpleje med
grundig indvendig og udvendig
rengøring samt polering og
lakforsegling med CARTEC produkter.

Indvendig bilpleje

Vinter bilpleje

Støvsugning
Højtryksrensning med luft
Rensning af måtter
Rengøring af interiør
Pudsning af ruder indvendig
Opfriskning af interiør

Lakrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreperation (excl. lak)
Indvendig bilpleje
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr.

495,-

kr.

995,-

Tillæg for håndvask ................................................ kr. 295,Tillæg for maskinvask ............................................... kr. 150,Tillæg for sæderens med imprægnering ............... kr. 395,Tillæg for lugtneutralisering med Ozon kanon ..... kr. 495,Alle priser er incl. moms.

Komplet
indvendig og
udvendig bilpleje
Indvendig bilpleje
Polering
Lakforsegling (12 mdr. garanti)

kr.

1895,-

Ring og bestil tid på 62 61 70 69
eller book en tid online på
www.vw-faaborg.dk

Volkswagen Service Faaborg
L. Frandsensvej 8 | 5600 Faaborg | 62 61 70 69 | www.vw-faaborg.dk

JULENS VINE

FINDER DU I DIN SUPER BRUGSEN FAABORG
Buffalo Barrel

Det er en fornøjelse at kunne præsentere denne
store nyhed – Buffalo Barrel lagret på gamle
whiskytønder i 90 dage. Vinen er lavet på
nogen af de bedste Zinfandel druer fra området.
Druerne er nøje udvalgte for at opnå den bedste
kvalitet, og efter 90 dage på whisky tønder,
opnås en helt speciel smag med toner af vanilie,
tørret frugt, stærk karakter af solmodne mørke
bær og perfekt match med den røgede smag fra
whisky tønderne. – en helt unik oplevelse.

Unde
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Terre di Verona

AMARONE
Pr. fl. 99,SPAR 100,95

LU´LI
Pr. fl. 69,- Appassimento
SPAR 50,95

Lu’Li Appassimento 2016 er fremstillet på
Negroamaro, Cabernet Sauvignon og Syrah
fra ældgamle vinstokke i Italiens støvlehæl,
Puglia. Druerne høstes senere end normalt,
og på grund af det knastørre, vindblæste
klima, skrumper de ind til små koncentrerede
rosiner, som minder om dem, man bruger til
Amarone

Åbent alle dage 8-20

Smith Woodhouse
10 års Tawny

Forlaget-Smag.dk v. Henrik Oldenburg d.
1/10-2018. "Nødder, nougat og ristede svampe.
Den er nydelig og præsentabel, en robust og
spritfri type med pæn frugt og kontrolleret
sødme. Den er fin og forsigtig og udvikler sig
sympatisk i glasset.

Forlaget SMAG 17,5 point

Pr. fl 99,-

SPAR 50,95
in
Årets juleportv

L'Impressionniste

L'Impressionniste er lavet på 100 % Grenache.
Druerne kommer fra foden af Mont Ventoux i
Rhone. Stokkene er over 75 år gamle, hvilket
resultere i kompleks og dyb koncentreret saft. Vinen fremstår mørk med en flot rødlig kant. Duften
er frisk og elegant i stilen. Smagen er fyldt med
røde bær. Jordbær og hindbær. Lakrids og kaffe
dukker op. Eftersmagen præges af milde tanniner
og en frisk syrer. En klassisk Rhone-perfekt til
julemaden
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