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DET GAMLE  
FAABORG!
Til denne månedes udgave af disse sider har vi igen 
bladret i en læsers fotoalbum og udvalgt en række lokale 
motiver til dig. God fornøjelse.

Skulle du ligge inde med billeder fra Faaborg-områdets fortid, 
så vil vi meget gerne se dem. Billederne skal ikke nødvendigvis 
være sort/hvide, men gerne vise byliv og arrangementer frem 
til 1970'erne.

Marius Mikkelsen, Faaborg Museum, 1915

Den smukke bygning på Voigts Minde i 1891

Elforretning i Vestergade i Faaborg omkring 1960 H.P. Bruuns Konditori i Vestergade 6

Vestergade i 1880

Torvet i 1880
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Lagonis Minde

Et leben i Torvegade Øster Mølle med et par af de hårdtarbejdende møllere der nyder udsigten

Faaborg-Assens bilen 1922 To unge fyre i Jomfrulågen i 1910
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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.

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

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

Volkswagen Service Faaborg

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

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

kr. 1895,-kr. 995,-kr. 495,-

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

ER SKADEN SKET?
Så kan du frit vælge selv

1. Anmeld skaden til dit forsikringsselskab
Kontakt dit forsikringsselskab og anmeld skaden. DET ER DIG DER BESTEMMER, der er nemlig frit værkstedsvalg.  

Forsikringsselskabet vil måske anvise dig til et værksted, men hvis du hellere vil til et andet værksted, er det din beslutning. 
  

2. Få skaden besigtiget
Næste step er at få bilen hen til værkstedet. Hvis bilen ikke selv kan køre, skal den bugseres. Når din bil kommer hen til 

værkstedet, besigtiger vi skaden. Dvs. vi bruger 10-15 minutter på at kigge bilen igennem og tage billeder, som vi sender til 
forsikringsselskabet. Når det er gjort, booker vi tid til reparationen.

  
3. Kør i gratis lånebil, mens skaden repareres

Ved forsikringsskader får du altid en gratis lånebil i reparationsperioden. Så mens vi reparerer skaden og tager os af alt 
papirarbejdet med forsikringsselskabet, kan du fortsætte din hverdag i lånebilen.

  
4. Hent din nyvaskede bil

Når vi har repareret bilen, støvsuger og vasker vi den. Og så har du din bil igen.
Det er aldrig sjovt at komme ud for en skade. Men som du kan se i guiden, kan vi hjælpe med det meste, så det er knap så 

uoverskueligt, når uheldet er ude. 

Som tak for at du vælger vores værksted, næste gang uheldet skulle være ude.
Giver vi dig et gavekort på 500,- til Volkswagen Service Faaborg. Gælder alle bilmærker!

500 KR
Gavekort

Klip gavekortet ud 
og gem det, hvis uheldet skulle ske

Gavekortet er gyldigt med 
stempel og underskrift

GÆLDER ALLE BILMÆRKER!

Volkswagen Service Faaborg V/ Brian Holm  •  L. Frandsensvej 8  •  5600 Faaborg  •  62 61 70 69  •  www.vw-faaborg.dk

Max 1 gavekort pr. skadesag



Når du læser disse linjer, er det tilladt at lade pegefingrene ramme bordkan-
ten i en form for triumferende trommesolo. Det er nemlig forår. 
Vinteren, det værste mørke og den strengeste kulde burde være bag os.

Det er blevet marts, og nu skal vejrguderne bare lige huske at skæve til kalen-
deren.

I denne udgave af magasinet har jeg igen fornøjelsen af, at kunne præsentere 
dig for en række spændende mennesker og deres historier. Den 86-årige 
Ulla fra Faaborg, der har levet en stor del af sit liv som farmer i Afrika, de 
gæve frivillige, der trods skepsis og hovedrysten kæmper for at genrejse den 
forfaldne kro i Korinth, og klipfiskelauget der ifølge vedtægterne skal sørge 
for at indefrosne fugle  - hvor de nu måtte findes  - får rigeligt af Åge Hansens 
flyvehavre.

Mød dem alle på de kommende sider.

God læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Velkommen til foråret.
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Mandag - torsdag  10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 · 
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00 

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

MØBLÉR
MED
OMTANKE

Bare spørg os 
- Vi glæder os til at se dig 

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. 

Kom ind og 
se forårets
nye farver 
og stoffer

Jens Lars



Service Center

www.faaborg-bilcenter.dk

Skade Center

Trailer CenterBrugte BilerNye Biler

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

Åbningstider for salg: Hverdage kl. 9.00-17.30, Søndag kl. 13.00-16.00

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

Faaborg Bil-Center
ALT under ét tag

Vi kan hjælpe med stort set alt.
 ⎷ 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
 ⎷ Serviceaftaler – slip for uforudsete omkostninger, vi holder dig kørende
 ⎷ Servicecenter – Autoriseret service til kun 1.398 kr.* (uanset mærke og model)
 ⎷ Skadecenter – Vi er godkendt af alle forsikringsselskaber til at reparere alle biler!

Udfyld nedenstående spørgsmål og indlever det hos Faaborg Bil-Center senest d. 29.03.2019

Hvornår begyndte Faaborg Bil-Center at levere autoriseret kvalitet?
Sæt X i det rigtige svar.

A: Det har de gjort siden 1978   [   ]
B: Det har de gjort siden 1678   [   ]

Skriv dit navn og mobilnummer:

Du kan max deltage 1 gang i konkurrencen. Der bliver trukket lod blandt de deltagende og vinderen bliver kontaktet direkte.

Faaborg
Bil-Center A

pS

Alt samlet under ét ta
g

VIND 1 X
hjulskift og

opbevaring.

Autoriseret kvalitet til uautoriserede priser
*Til biler uden for garanti max. 4 ltr. motorolie.



I opgangen foran sin lejlighed tager 86-årige Ulla Glynn-
Bucknell imod. Allerede de første sætninger vidner om et 
liv levet udenfor Danmarks grænser:

- Vil I have kaffe, te eller en gin and tonic? Det har jeg 
nemlig altid i huset. Der er kinin i tonic, og det modvirker 
malaria, det har været alletiders undskyldning. Nå, men 
anyway, tag plads.

I 1955 emigrerede Ulla til Sydafrika, som på det tidspunkt 
havde apartheid. To skoler, to hospitalsfløje, to indgange 
til slagteren. Opdelingen af hvide og sorte var absolut. 
Ullas mands drev en farm, og Ulla arbejdede som fysio-
terapeut på et stort hospital, hvor en lukket gang adskilte 
de to afdelinger. Dengang var raceadskillelsen hverdag for 
udenlandsdanskeren Ulla, men i dag reflekterer hun over 
styret:

- Vi tænkte ikke over race-opdelingen, men der fandt jo 
grusomheder og uhyrligheder sted. Men man bliver lullet 
ind og bøjer sig for et lands love.

Ulla boede i Sydafrika i 21 år, hvor parret fik tre børn. Da 
Ulla mistede sin mand, var det ikke muligt at returnere til 
Danmark, da hun ikke havde optjent dansk pension. Ulla 
flyttede derfor indtil centrum, hvor hun mødte englænde-

ren Mike, der drev kvægfarm i nabolandet Zimbabwe.

- Jeg fik 120 Hereford avlskøer i bryllupsgave, og så måtte 
jeg jo blive kvægavler frem for fysioterapeut. Jeg fik nogle 
dygtige medhjælpere, men jeg måtte nu læse en del op 
på fx kvægsygdomme, fortæller Ulla grinende.

 I øreklapstolen øjner katten Blackie en chance for selskab 
og springer, trods forbud mod netop det, op ved siden af 
Ulla.

- Nooo, it is naughty, formaner Ulla, mens hun stryger den 
sorte pels.

Ulla var 
kvægavler 

i Afrika 
I 1955 rejste Ulla Glynn-Bucknell til Sydafrika, hvor hun startede sit liv som uden-
landsdansker. Senere flyttede hun til Zimbabwe, hvor hun sammen med sin mand 
Mike drev en succesfuld farm med kvæg, tobak, nødder og majs. I 2001 medførte en 
jordreform voldsomme forandringer, og Ulla og Mike måtte rejse fra alt. I dag sid-
der Ulla i en lejlighed i Faaborg og fortæller om både taknemmelighed og forargelse 
over forløbet.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Fakta om Ulla

Taler dansk og engelsk, lidt zulu og africaan

To børn, to børnebørn og to oldebørn i Sydafrika
En datter i Danmark

Holder fortsat foredrag om tiden i Zimbabwe



Ullas mand, Mike, fra deres storhedstid på farmen i Zimbabwe

Frodige majsmarker var en del af det blomstrende landbrug, 
inden det blev overtaget af oprørsstyrker

Ulla er i dag taknemmelig over de sociale forhold, Danmark har tilbudt hende
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Uroligheder
I 1980 blev det afrikanske land Zimbabwe uafhængig af 
Storbritannien efter koloniseringen. Jorden skulle nu omfor-
deles mellem de hvide farmere og de sorte indfødte. I mange 
år drev de erfarne og kommercielt tænkende hvide farmere 
deres store veletablerede farme, mens det for de indfødte 
var svært at låne penge til at opstart. 

I 1987 tiltrådte Robert Mugabe som præsident i Zimbabwe. 
Sammen med den sorte befolkning pressede han på for en 
mere retfærdig fordeling, og Mugabe var af den opfattelse, 
at der ikke var et reelt samarbejde omkring jordreformen. 
Han fremsatte i 2000 et forslag til en forfatningsændring, der 
skulle sikre, at de hvide farmers jorde skulle eksproprieres 
uden økonomisk erstatning. Da forslaget blev nedstemt, 
startede SANU-partisanere (krigsveteraner fra kampene mod 
minoritetsstyret i 1970) nogle voldelige besættelser af de 
hvide farmere, hvor flere blev dræbt.

Ulla drev på det tidspunkt en kvægbestand på den farm, hun 
havde med sin mand Mike.

- I marts blev vi belejret af krigsveteranerne, de tog opstilling 
rundt om huset, sprang ind over hegnet og ind i haven. De 
chantede og trommede hele natten. Vi fik ringet til ambas-
saden, og politiet kom og dyssede dem ned. I april havde vi 
så inviteret vores venner til fødselsdagsfrokost, man vidste 
aldrig, hvor mange der kom, da man ikke vidste, om det var 
muligt at komme ud. Der kom otte gæster, og pludselig kom 
en ung mand og erklærede forsamlingen ulovlig, vi havde nu 
12 timer til at komme ud.

Under urolighederne var flere af Ulla og Mikes naboer blevet 
brændt ud af deres huse og var flygtet, og alvoren i truslen 
kunne ikke misforstås. Dagen efter belejringen i haven kom 
distriktskommisæren og oplyste parret om, at de havde 23 
dage til at forlade ejendommen. Intet måtte flyttes.

- Vi fik 2 kufferter med ud. Det var det. Generatoren skulle 
blive, traktoren, alt. Der stod vagter, der sikrede, at intet kom 
med ud.

Krigsveteranen Marimo overtog farmen. Alle 40 familier, der 
var beskæftiget på stedet, blev sendt hjem.

- Vores ansatte mistede faktisk mere end os, de havde ingen 
sociale forhold at komme hjem til, hverken et hus eller skole. 
Vi gav nogle af dem et lift med lastbilen hjem til deres mud-
derhytter, og de var taknemmelige for, at de kunne få en del 
af deres indbo med, selvom de ikke længere havde strøm til 
fx deres fjernsyn.

Blackie vrider sig og bider Ulla i hånden:
- Blackie, stop it! siger hun mildt.

Held i uheld
Den 23. maj 2002 blev Ulla og Mike smidt ud fra deres farm. 

Ambassadens klare råd lød: Rejs med det samme! Billetten 
skulle være en returbillet, så de undgik at blive standset i 
tolden. Parret tøvede lidt, mens de boede hos børnene i 
Sydafrika. Men Ulla blev urolig og ville hjem til Danmark.

- Vi landede i Danmark med vores to kufferter den 26. juni, 
og 1. juli blev reglerne om forsørgerpligt indført. Havde vi 
ventet bare en uge længere, så var vi aldrig kommet ind i 
Danmark.

Det udenlandske arbejdsliv betød, at parret kom på kontant-
hjælp. Heldigvis havde Mike og Ulla gennem årene i Zimbab-
we besøgt Danmark hvert andet år, og det sociale netværk i 
Faaborg var stærkt.

- Vi var velhavende i Zimbabwe, bankbøgerne bugnede. Vi 
kunne gøre, hvad vi ville, og vi rejste meget til Østen, Singa-
pore, Malaysia. I Danmark blev vi afhængige af, at familien 
kunne hjælpe os. Men heldigvis fik vi en god og billig lejlig-
hed, og vi har ikke manglet noget. Jeg har endda både inter-
net og skype, og børnene har gennem årene tilmed sendt os 
billetter, så vi kunne besøge dem.

Livet tilbage i Faaborg har været trygt og uden nød. For tre år 
siden blev Ulla enke, og fra lejligheden skuer hun tilbage på 
sit tidligere hjemland. Veldrevne farme blev overtaget af folk 
uden den fornødne viden om kvæg og dyrkning af jorden, og 
de livgivende opdæmningssystemer til overrisling af afgrøder 
blev brudt ned, og kun et enkelt af de 2.000 nøddetræer står 
tilbage.

- Det er en tragedie. Vi havde et paradis af et land i 20 år - 
med skoler og fakulteter, veldrevne farme og en stor eksport 
til udlandet, nu er der intet tilbage.

Regeringen i Zimbabwe erkender, at de har et erstatnings-
krav overfor de farmere, der blev drevet væk, men Ulla 
venter fortsat på kompensationen.

Ulla er også optaget af de uroligheder, der netop har hærget 
Zimbabwe, samtidigt med at hun raser over, at Danmark 
opretholder ulandsstøtten.

- Regeringen satte pludseligt benzinpriserne op med 200 
%. Folk gik i gaderne i protest, og 60 mennesker blev skudt 
ned. De forsøger at lukke ned for informationer om det ud 
af landet. 15 millioner mennesker holdes som gidsler i det 
land, og de sulter. Jeg har både ringet og skrevet til Anders 
Samuelsen, for jeg synes ikke, Danmark kan være bekendt, at 
vi sender penge til et sådan korrupt styre.

Katten bliver utålmodig, springer ned og lister uroligt om-
kring. Ulla rejser sig:

- All right, the door is open now.



Katten Blackie lurer fra den forbudte plads i øreklapstolen



Facadeisolering er 

30%
mere eff ektiv 
end indvendig isolering 
eller hulmursisolering.

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

TRÆT AF STIGENDE 
ENERGIPRISER?
GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE FACADEISOLERING
1.  Husets indvendige areal bevares. 

2.  Du skal ikke rydde husets rum for at vi kan udføre arbejdet, og I slipper for støv og snavs inde i 
huset, mens renoveringen står på.

3.  Alle installationer bevares. Varmerør, radiatorer, el og stuk forbliver upåvirket.

4.  Facadeisolering er temperaturregulerende og dermed holder den oprindelige mur på henholds-
vis varme og kulde, fordi der er isoleret effektivt mellem muren og det fri.

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

Ring på telefon 20 29 14 60 og hør om facadeisolering - den mest effektive efterisolering til dit hus.

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi ønsker

alle en

god vinter

Fradrag forrengøring oghaveserviceFAABORG 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



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

 

Tlf.: 62 61 21 48

 

 

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

Kom ind til Dan & Nicolai og hør, 
hvordan du nemt kommer i gang med 
at lytte til Det Rigtige Faaborg.

Få "Det Rigtige Faaborg" 

i stuen med en af

vores netradioer. 

Lyt til Faaborgs egen lokalradio



I 1948 startede Ejner Orry Bendtzen firmaet af samme navn - i 1965 
skiftede overtog firmaets mangeårige medarbejder Kurt Andersen 
firmaet, der skiftede navn til malerfirmaet Kurt Andersen.

Sønnerne, Bent og Per Andersen, overtog efter Kurt, og et par år 
senere videreførte Bent Andersen firmaet alene. 

 I 2012 overtog Lisbeth Rasmussen en del af firmaet, og for samtidigt 
at indikere en fornyelse skiftede firmaet navn til Faaborg Malerfirma – 
og et glidende generationsskifte var i gang. 

- Jeg trapper ned og arbejder fire dage om ugen til en start, og så er 
det meningen, at jeg om halvandet års tid går på efterløn, forklarer 
Bent Andersen.

Faaborg Malerfirma beskæftiger 5–8 malersvende, afhængigt af 
sæson, og de har alle mange års erfaring fra branchen. Desuden tager 
firmaet samfundsansvar og har gennem årene uddannet rigtig mange 
lærlinge.

Kvalitet uden kompromis
Faaborg Malerfirma udfører de fleste typer maleropgaver hos både 
private og erhvervskunder: spartling, tapetsering, maleropgaver ud-
vendigt og indvendigt samt renovering af gamle vinduer. 
På lageret på Bygmestervej står der et utal af produkter, og Lisbeth 
Rasmussen forklarer:

- Selvom vi har en rigtig god hovedleverandør, som vi i øvrigt har hand-
let med i over tyve år, og som har de fleste kvalitetsprodukter, så går 
vi ikke på kompromis, og vi handler derfor et andet sted, hvis vi ikke 
synes, et bestemt produkt lever op til vores kvalitetsnorm.

Faaborg Malerfirma er garanter for kvalitetsarbejde, og kunderne er 
de bedste indikatorer for tilfredshed med det udførte arbejde – vi er 
selvfølgelig ikke fejlfri, men er der bare den mindste smule, bliver det 
rettet med det samme:

- Folk ringer jo igen. Mere end 60 % af vores kunder er faste kunder, 
der ringer igen. Vi har endda eksempler på, at når børnene flytter 
hjemmefra og skal have malet fx en lejlighed i København, så er det os, 
de vil have til det. Det tager vi som et tegn på kundetilfredshed, siger 
Bent Andersen.

Faaborg Malerfirma – 
generationsskiftet 

er i gang
Det er nu 71 år siden Faaborg Malerfirma blev grundlagt. Gennem tiden har firmaet kun 
haft tre forskellige indehavere. Nu er der kørt en ny i stilling – denne gang en kvinde.

14 - Annonce -



DOG WALK 
16. MARTS 2019 

SYDFYN

3 KM ELLER 5 KM
Har du hund, eller kender du en hund, som ger-
ne vil luftes? Så kom og vær med til DOG WALK 

Sydfyn hvor vi i fælleskab lufter de firbenede. 

Den daglige luftning af manges foretrukne 
kæledyr bliver ekstra hyggelig, når Det Rigtige 

Faaborg den 16.marts afholder DOG WALK 
Sydfyn, for første gang.

PRIS
Det koster 100 kr. pr. person at 

deltage med sin hund og stille til start.

Det koster 50 kr. pr. ekstra person over 10 år 
eller hund, der stiller op sammen med tilmeld-
te hund og ejer. Alle hunde modtager en goo-
diebag ved at fremvise startnummer, og der er 
lodtrækningspræmier på startnummeret, samt 

kaffe og kage.

En del af beløbet, som bliver rejst, 
vil gå til Dyrenes Beskyttelse. 

TILMELDING ELLER 

STANDPLADS

Kontakt Malene fra 

Det Rigtige Faaborg 

mlk@detrigtigefaaborg.dk 

eller tlf. 42680013

PROGRAMMET
Kl: 10:00 til 11:00 Afhentning af startnummer og goodiebag.

Kl: 11:00 Dog Walk briefing inden start.
Kl: 11:15 Samlet start for familier og deres hunde.Kl: 12:00 Hundebaren er åben for de firebenede.  

Der er kaffe & kage til deltagerne.
Kl: 12:15 Lodtrækning på startnumre.Kl. 13.00 Stævnepladsen slutter og lukker.

START VED  
FORUM FAABORG

SPONSORGAVER FRA
Faaborg Dyrehospital, Restaurant Klinten, Birthe Aagaard, Højlund Mølle, Konnerup & Co.

DKK Faaborg, Øhavsmuseet, Shiang Living, Digitalhund.dk, Landbobutikken 
Land & Fritid, Realmælgerne Sofie Find
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Ronnie Jessen’sR
Valmuemarken 20 

  grobaaF 0065
Mobil 2462 7193 

ronnie.jessen@hotmail.com
CVR 39 25 17 44

Maler og Spartelfirma ApS

Ronni_brevpapir.indd   1 25/01/2018   16.11

TANDLÆGEHUSET FAABORG

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
UANSET OM DET HANDLER OM 

BROLÆGNING, HAVE, HÆK, SNERYDNING,
 ELLER EJENDOMSSERVICE

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK fSE MERE PÅ

 

 

Skab tryghed for din familie 
Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale og 
hør hvordan du nemt sikrer dig og din familie. 

Med udgangspunkt i din situation hjælper vi med at finde 
den rigtig løsning for dig og din familie. Vi hjælper med 
afklaring af din nuværende situation, yder rådgivning og 
udarbejder de nødvendige dokumenter.  

Kærlig hilsen Charlotte & Mette 

TØJTØSEN
KOM IND OG SE ALLE 

DE NYE FORÅRSVARER FRA

ZHENZI • ZOEY

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK

Se vores nyheder og de MANGE gode tilbud



RAP REN en anden løsning

HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

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

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

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

TANDLÆGEHUSET FAABORG

APS

-LAK
AABORG

KS-2000

KF
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 

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten



Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter | Café

FORUM FAABORG | SUNDVÆNGET 4-8 | 62 61 06 06 | WWW.FORUMFAABORG.DK

OGSÅ ET MEDLEMSKAB TIL DIG

SVØMMEHAL
25 METER-BASSIN

LEGE-BASSIN
VARMVANDS-BASSIN
VIPPER  & SVINGTOV

RUTCHEBANE 

HANDICAPVENLIG

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

Kig ind i Forum Faaborg til en snak



Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine

Rosenbeck
Salgskoordinator

Pia Balkemose
Sørensen
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Hornelandevej 86A - 5600 Faaborg
Sælger har i 2018 haft gratis strøm (solceller)
I en afstand af 275 m. fra Horne Landevej tilkører man denne ejendom
via en privat/fælles vej. Ejd. er omkrænset af en fantastisk natur samt ca.
1 km. til vandet i fugleflugt. Horne By byder på skole, børnehave, indkøb,
et godt foreningsliv og meget mere.

E

Pris 899.000
Udbetaling 45.000
Ejerudgifter 1.454
Brutto/netto 3.863/3.307
Sag 56003295

Grund 4.496 m2
Bolig/kld. 98/8 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1885
Kontakt tlf. 62614800

NY PRIS

Henrik Stengårdsvej 11 - 5600 Faaborg
Etplans villa belig i godt kvarter tæt på vandet.
Etplansvilla beliggende i dejligt kvarter nær Toftegårdsskolen og tæt på
strand. Villaen er løbende opdateret og har en god planløsning, samt
god kælder. Rigtig dejlig have og carport med redskabsrum. Gasfyr fra
2015.

F

Pris 1.295.000
Udbetaling 65.000
Ejerudgifter 1.877
Brutto/netto 5.532/4.738
Sag 56002621

Grund 743 m2
Bolig/kld. 127/40 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1963/1985
Kontakt tlf. 62614800

Saugstedlund 56 - 5600 Faaborg
Rummelig villa med ugeneret beliggenhed.
Vinkelbygget 1-plansvilla, med forskellige væsentlige forbedringer.
Beligg. i lukket vænge i attraktivt villakvartér i Faaborg Vest m/ stisyste-
mer til Toftegårdsskolen, børnehave, fritidsordning, boldbaner, legeplads
og "grønne" områder. Indkørsel til muret garage m/eldreven port.

Pris 1.400.000
Udbetaling 70.000
Ejerudgifter 2.124
Brutto/netto 5.977/5.119
Sag 56003499

Grund 798 m2
Bolig 155 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1974/1992
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Sinaivej 8 - 5672 Broby
Eurodanhus fra 1998 med stålhal på 142 m2
Flot og velholdt Eurodanhus med en tilhørende stålhal på 142 kvm. Ejen-
dommen er godt indrettet med hele 4 værelser og er beliggende ved Sh.
Lyndelse på en stor grund i naturskønne omgivelse.

 C

Pris 1.395.000
Udbetaling 70.000
Ejerudgifter 1.935
Brutto/netto 5.954/5.100
Sag 56003504

Grund 3.880 m2
Bolig 143 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1998/2003
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Åbent hus 
med 

tilmelding

Hos EDC har vi god tid 
til dig. Vælg en bolig på 

edc.dk og tilmeld dig 
direkte. Eller ring til os 
– så hjælper vi dig godt 

videre.

Hos EDC har vi

Sybillesvej 56, Korinth - 5600 Faaborg
Ejendom beliggende i børnevenligt kvarter.
Flot ejendom beliggende i børnevenligt vænge. Boligen indholder entré,
køkken og stue m/brændeovn, spiseplads og adgang til terrasse, bad,
bryggers m/udgang til carport. 1. sal: bad og 3 værelser, udgang til sva-
legang.

F

Pris 695.000
Udbetaling 35.000
Ejerudgifter 816
Brutto/netto 3.002/2.568
Sag 56003118

Grund 884 m2
Bolig 127 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1978
Kontakt tlf. 62614800

NY PRIS



Tilbage i 1780’erne red Brahetrolleborgs godsejer Jo-
han Ludwig Reventlows hustru Sybille rundt på godsets 
jordlodder sammen med digteren Jens Baggesen for at 
navngive gårdene. Gårde i bestemte områder fik navne in-
denfor samme kategori, og de var således i gang med de 
græske navne, da matriklen ’Korinth’ fik sit navn. I Korinth 
stoppede postdiligencen ind på sin rute mod Nyborg, og 
senere tog også jernbanestationen navn efter matriklen. 
Byen Korinth er således opstået omkring stationen, med 
matriklen, der i dag kendes som Korinth kro, som en slags 
dåbsattest for byen.

Hos de frivillige i Foreningen Korinth Kro hersker der 
ingen tvivl, om at bygningen med al dens historie og sjæl, 
og efterhånden en del råd, er værd at bevare, og de virker 
opsatte på at rejse stedet til fordums storhed.

Forsømmelse og forskønnelse
Det var et trist syn, der mødte de ivrige stiftere af For-
eningen Korinth kro, efter de i 2016 fik overdraget nøg-
lerne af daværende borgmester, Christian Thygesen, for 
den nette sum af 1 krone.

Otte år uden drift og vedligehold havde sat sine spor, 
manglende aflukning af vandet sikrede en frostspræng-
ning og en medfølgende anseelig vandskade, og natlige 
gæster var rendt med alt af værdi: kobberkabler, armatu-
rer, stikkontakter, billeder og møbler.

- Efter vi fik råbt politikerne op og fik lavet deres beslut-
ning om en nedrivning om, fik vi et tidvindue til at rejse 
pengene og bevise, at det her ikke bare var en fiks idé, 
fortæller formand Finn Kyhn. 

Den 2.000 kvm store bygning skulle totalrenoveres. Det 
store budget lød på 16 millioner, det lille budget på 10 
millioner. Fondsansøgningerne gik i gang, og snart øjnede 
foreningen lys forude.

- Vi har fået penge af LAG SØM, Real Danias ’Undervær-
ker’, private donationer, små fonde, og så var vi heldige at 
vinde ’Mand & Bil’, hvor der kom ti mand i to dage med 
cirka to tons værktøj, det rykkede virkelig noget, og kom-
munen støtter os med gode råd og vejledning, fortæller 
Finn.

Siden overtagelsen har foreningens medlemmer arbej-
det ihærdigt på det enorme projekt. Hver eneste lørdag 
mødes en gruppe af de frivillige, og lige nu er det annek-
set, de satser på at gøre færdig, så det kan lejes ud, når 
outdoorsæsonen begynder. 

- I stueplanet kommer der otte dobbeltværelser, toiletter 
og baderum, samt et lille tekøkken. På førstesalen laver vi 
tre firemandsværelser med bad og toilet og et stort fælles 
køkken og opholdsrum. Nede i porten vil vi indrette et cy-
kelværksted, som understøtter vores målgruppe, forklarer 
Finn.

Korinth Kros 
kæmpere

Det var nok de færreste, der troede på projektet, da en flok frivillige satte sig for at renovere 
den historiske landsbykro for 16 millioner kroner. Men lørdag efter lørdag slider ildsjæle sig 
mod målet, som synes at nærme sig, og håber at kunne byde de første overnattende gæster 
velkommen denne sommer.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Finn og de frivillige på lørdagsholdet

Finn Kyhn foran den faldefærdige facade



Friske frivillige
Udover de mange timers håndværksmæssigt knoklearbejde 
og fondsansøgninger, så sikrer de frivillige sig, at det også er 
sjovt at være en del af projektet. Her finder de på arrange-
menter omkring matriklen, der skaber både sammenhold og 
økonomisk overskud:

- Vi fik en henvendelse fra en kok med en skør idé om at 
støtte os ved at lave en seks-retters gourmet-menu. 100 
betalende gæster meldte sig til, og flere synes det var SÅ hyg-
geligt med middag i stearinlysets skær. Vi nænnede ikke at 
fortælle dem, at stearinlysene var på bordene, fordi vi endnu 
ikke havde strøm herude, griner Finn.

Foreningen har også afholdt en koncert med Lasse og Ma-
tilde i den gamle kostald på slottet. Parret havde tidligere 
optrådt med pigtrådsmusik på kroen, og de havde hørt om 
det store projekt og ville gerne hjælp. Lasse drømmer om at 
kunne optræde med endnu en pigtrådskoncert, når kroen 
genåbner. I sommer arrangerede foreningen en kæmpe 
høstfest med kagekonkurrence, fadøl, loppemarked, græskar-
skæring og levende musik. De agerer også p-vagter til Ørbæk-
markedet – alt sammen for at rejse penge til projektet.

- Det går mange timer med det her projekt. Hver dag. Nogle 
gange må min kone stoppe mig i at tale mere kro, og det er 
vist meget godt at hun er en del af projektet, ellers var jeg 
nok endt som ungkarl, smiler Finn.

Et sats på outdoor-segmentet
Det nye navn bliver Korinth Outdoor Hostel, der vil fungere 
som et epicenter for de omgivende naturoplevelser: vandre-
stier, rideruter og mountainbikespor. Idéerne til outdoor-til-
tag på matriklen er mange; de drømmer om hængekøjehuse, 
vildmarksbade, cykelhotel, udekøkken og bålpladser. Og 
medbringer man sin egen hest, kan den komme på høhotel 
på den nærvedliggende landbrugsskole.

De frivillige i foreningen mærker stor opbakning fra lokalom-
rådet:

- Vi har fået sponsoreret alt træet til renoveringen fra slot-
tet, savværket vil skære det for os, og vi har modtaget helt 
enormt meget inventar fra fx Gl. Agernæs og hotel Christi-
ansminde. Vi arbejder i et samarbejde med landbrugsskolen 
omkring hesteovernatning, og DagliBrugsen er interesseret 
i at kunne levere madpakker, som vores outdoor-gæster kan 
have med på tur, fortæller Finn.

Book din næste fest på Korinth kro
I den store bygning bliver førstesalen indrettet som vandre-
hjem med mulighed for billig overnatning. Stueetagen bliver 
indrettet med et vandrehjemskøkken og -opholdsrum. Her 
kommer der også to gildesale med hvert sit køkken og sær-
skilt indgang, garderobe og toiletforhold. Håbet er, at mange 
af de lokale atter vil booke deres fester i Korinth.

- Mange kan huske fester fra Korinth Kro fra tidligere, og 
mange har ønske om at kunne holde fest herude igen. Vi har 
allerede fået de første forespørgsler fra folk, der gerne vil 
holde fx deres børns konfirmation herude, fortæller Finn.
Foreningen har overskredet deres egen tidsplan flere gange, 

og de er derfor forsigtige med at sætte en dato for, hvornår 
der atter kan holde festlige arrangementer i Korinth. Der kan 
ikke engang lokkes et forsigt bud ud af formanden, men de 
arbejder hårdt på sagen.

Hvis du ønsker at støtte
Næste etape i renoveringen er således den vestlige tredjedel 
af den store bygning. Her har foreningen indtil nu sikret sig 
1,2 millioner på kontoen, men det er langt fra nok. Alle, med 
interesse for kroens kulturhistoriske værdi kan støtte med 
deres medlemskab, hvor der i 2018 var mere end 400 beta-
lende medlemmer. 

- Pengene til det den første tredjedel af det store hus er rejst 
allerede. Vi kan nu gå i gang med facaderenoveringen, værel-
serne og det ene industrikøkken, fortæller Finn.

Et eventuelt overskud skal hjælpe trængte børnefamilier 
med en billig ferie, som en videreførelse af kroens historiske 
funktion som et sted for samfundets svageste.

Ved interesse kan man kontakte Finn Kyhn på 29 82 24 62, 
eller besøg foreningens facebookside.
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Matriklen Korinth gennem tiden:
1780’erne: Pensions- og opdragelsesanstalt, senere 
lærerseminarium og spindestue.

1801-2008: gæstgiveri og krodrift med forskellige ejere, 
senest Barbara og Brian Westphal (2006-2008).

2019: Korinth Outdoor Hostel.





Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Kontakt os!

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

www.klinten-faaborg.dk

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

SÆSON-MENU

Forret
Rillette af gris m/trøffelmayo og syltede porre

 
Mellemret

Cremet skaldyrsbisque m/rejer

 
Hovedret

Bagt lammeskanke m/ forårsgrønt, kartoffelterrine og mild sky m/tomat

 
Dessert

Luftig chokolademousse m/ marineret ananas og coulis

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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

Festopdækninger og bryllupshjørne 
m/kjoler, smykker, kager og blomster.

Ingen bordbestilling 
til dette arrangement

21. april: kl 10:00- 13:00 
PÅSKE CHAMPAGNE-BRUNCH
Pris: 265,-

NYT I FAABORG
SUSHI – All you can eat 
26. april kl. 18:30, får vi besøg af en japansk gæstekok,  
der fremstiller sushi af bedste kvalitet.

En aften med ”all you can eat“ sushi  
efterfulgt af danseaften til liveorkester 
til kl 24:00 - Pris: 349,-

PRISER
2 retter - 280,- 
3 retter - 360,-
4 retter - 435,-

Rotter i kloakken
ROTTESPÆRRE Ø110

KUN 2.750,- inkl. moms og 
montering i brønd

Ofte med tilskud fra forsikringen 
Vi monterer rottespærre i alle størrelser 

SPAR PENGE 
VI KAN REP. DINE RØR 
UDEN OPGRAVNING

  HUSK ...at få tjekket din kloakker inden det bliver alt for koldt



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 www.minbolighandel.dk

Indehaver, min bolighandel Fyn

Mobil: 71 780 655
tribler@minbolighandel.dk

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.

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

En sjældent udbudt perle i de sydfynsk øhav belig-
gende 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. 

En allé fører op til den smukke firlængede gård 
med tre staldlænger i bindingsværk rummer mange 
muligheder. Selve stuehuset er på 311 kvadratmeter 
fordelt på to etager. I stueplan er der et dejligt køkken, 
gulvvarme, stor stue, badeværelse, arbejdsværelser og 
to entréer. På førstesalen er en lang værelsesgang med 
plads til storfamilien eller blot mange gæster.

Ideelt fler familiershus 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 5.475.000 
Udbetaling 275.000 
Ejerudgift/md. 2.742

Pris 1.625.000 
Udbetaling 85.000 
Ejerudgift/md. 1.519

Pris 3.195.000 
Udbetaling 160.000 
Ejerudgift/md. 2.612

Pris 5.975.000 
Udbetaling 300.000 
Ejerudgift/md. 2.863

Pris 2.675.000 
Udbetaling 135.000 
Ejerudgift/md. 2.392

Brutto 24.334  
Netto 20.307
Areal 200 m2 +   
127 m2

Grund 2.905 m2
Værelser 9

Brutto 7.019  
Netto 5.997
Areal 175 m2

Grund 1.121 m2
Værelser 5

Brutto 14.387  
Netto 11.988
Areal 90 m2

Grund 
1.242 m2
Værelser 5

Brutto 25.701  
Netto 21.967
Areal 311 m2

Grund 
27,5978 h
Værelser 10

Brutto 11.920  
Netto 9.945
Areal 276 m2

Grund 1035 m2
Værelser 8
 

Assensvej 540, Faldsled                                       ”TVILLINGEHUS”

Kildetoften 36, Faaborg

Fiskervænget 17 Dyreborg, Faaborg

Assensvej 320, Milling

Svendborgvej 135, Faaborg 

VI SÆLGER BOLIGER TIL BÅDE SMÅ OG STORE DRØMME

Super beliggenhed med ”højt til himlen” og 
masser af lys og luft.
Med rigtig god beliggenhed i eftertragtet område 
med kort afstand til strand, indkøb, skole, bør-
nehave, sportsfaciliteter og off. transport. På en 
cykel er der ikke langt til Faaborgs centrum.

Pris 825.000 
Udbetaling 45.000 
Ejerudgift/md. 1.521
Brutto 3.584  
Netto 3.061
Areal 126 m2

Grund 347 m2
Værelser 5

Rugagerparken 213, Faaborg

Ny pris

NYHED
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LØRDAG 23. MARTS KL. 13.30 I FAABORG KIRKE

KONCERT MED FANGEKORET FRA 
VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL
Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet, 
samt fortællinger om koret og livet bag murene. Teksterne er 
vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, 
håb og anger. Fangekoret ledes af Louise Adrian, der har fået 
adskillige fornemme priser for sit arbejde med koret. Gratis entré

ONSDAG 6. MARTS  
KL. 17.30 I FAABORG KIRKE

SALMESANG OG SUPPE 
Vi begynder i kirken til en kort andagt ved sognepræst Henrik 
Nedergaard og fortsætter med suppe og højskolesang i Det nye 
Hospital. Alle er velkomne – og det er gratis at deltage.

TIRSDAG 26. MARTS KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
En eftermiddag i sangens tegn. Med kirkesanger Steen Bo Ver-
ner og organist Bo T. Lerche skal vi synge os igennem en hel 
række, både kendte og mere ukendte sange, med tilknytning 
til Fyn. Kaffe og kage á 30 kr.

SØNDAG 31. MARTS 
KL. 19.00 I KIRKELADEN, DIERNÆS

MUSIKGUDSTJENESTE MED JAZZ
Stemningsfuld gudstjeneste ved sognepræst Henrik  
Nedergaard, hvor musikken vil være ved den professionelle 
jazzguitarist Lukasz Borowicki.

PALMESØNDAG 14. APRIL KL. 19.00 I FAABORG KIRKE

GLÆD DIG TIL APRIL – SÆT KRYDS I 
KALENDEREN
J. S. Bachs Matthæus Passion med Utrecht Student Choir and 
Orchestra

NYT-NYT-NYT
Med opstart i uge 17 inviterer vi til babysalmesang i Faaborg 
Kirke! For mere info se kirkens hjemmeside og Facebook!

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

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

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.

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.  3.  mar. Fastelavn 10.30: LJ (fastelavnsboller) 09.00: LJ 15.15: LJ 

ons. 6.  mar. Salmesang og Suppe 17.30: HN   
søn.  10.  mar. 1. s. i fasten 10.30: LM 10.30: HN (kaffe)  
søn.  17.  mar. 2. s. i fasten 10.30: LM 10.30: AA  09.30: RG

søn.  24.  mar. 3. s. i fasten 10.30: LJ 09.00: LJ 09.30: LM 
søn.  31.  mar. Midfaste 10.30: HN (rundstykker kl. 10) 19.00: HN (musikgudstj.)  
ons. 3.  apr. Salmesang og Suppe 17.30: LM   
søn.  7.  apr. Mariæ Bebudelse 10.30: LJ 10.30: LM (kaffe)  09.30: RG
søn.  14.  apr. Palmesøndag 10.30: AA 10.30: HN & LM (konf.-gudstj.)    
 

LM: Lene Matthies, HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, AA: Anette Agersnap

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag 7. marts kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs

Onsdag 20. marts kl. 18 i Det nye Hospital, Faaborg

KirkeNyt
TIRSDAG 12. MARTS KL. 19.00

SPROGDOKTOREN 
ANDERS W. BERTHELSEN

Sprogdoktoren fra de fyn-
ske dagblade, Anders Wedel 
Berthelsen, kommer på 
besøg for at fortælle om den 
fynske dialekt. Han har for
nylig udgivet bogen "Fynsk 
så det synger", som hand-
ler om vores lejfige fynske 
sprog. Kaffe og kage á 30 kr.

www.faaborg-kirke.dk       www.diernaes-kirke.dk       www.lyoe-kirke.dk       www.avernakoe-kirke.dk        f  Øhavskirkerne



Slagter ugepakker
i knivskarp kvalitet

Landslagteren Faaborg

Landslagteren Faaborg ApS
Torvegade 23 · 5600 Faaborg · tlf. 62 61 06 30

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

Slagter ugepakker uge 10
750 g thaipanderet af kyllingebryst i cremet karry med grøntsager (pandeklar)
4 stk. pizzakoteletter med lækker topping (ovnklar)
1 stk. græsk farsbrød i butterdej (ovnklar)
1 stk. Bbq skinke (ovnklar)
750 g friskhakket oksesmåkød, maks. 8 % fedt
 
Slagter ugepakker uge 11
750 g græsk gyrus-panderet af gris med grøntsager (pandeklar)
4 stk. bøf røsti - hakkebøf med bund af kartoffelrøsti med topping (ovnklar)
1 stk. italiensk steg af gourmet svinefilet (ovnklar)
4 stk. kyllinge cordon bleu (pandeklar)
750 g friskhakket oksesmåkød, maks. 8 % fedt
 
Slagter ugepakker uge 12
750 g kalkun a la creme panderet med grøntsager (pandeklar)
4 stk. græske koteletter (ovnklar)
1 stk. farseret svinemørbrad med mandler og abrikos (ovnklar)
4 stk. peberbøffer (pandeklar)
750 g friskhakket kalv/flæsk, maks. 8 % fedt
 
Slagter ugepakker uge 13
750 g bourgognegryderet med grøntsager (pandeklar)
4 stk. fyldt kyllingebryst med grøntsager og slagterbacon (ovnklar)
1 stk. tyrkisk farsbrød i butterdej (ovnklar)
1 stk. trøffelmarineret svinefilet (ovnklar)
750 g frisklavet medister uden mel og klister

Bedre råvarer, bedre smag. Knivskarp kvalitet går aldrig af mode

Pr. ugepakke kr. 27900

Der følger varmeanvisning med til alle 
retter og alle varer vil være frisklavet 
og er fryseegnet.
 
Information
Pakken skal bestilles senest mandag
kl. 17.30 i den uge tilbuddet gælder. 
Pakken skal hentes onsdag i samme uge 
kl. 12.00-17.30. Pakkens indhold og 
afhentningstid kan ikke ændres.

Slagterugepakkerneer til4 personer



danbolig Faaborg.
Claus Lopdrup - Søren Lykkegaard · danbolig.dk

Lagonis minde 9, 5600 Faaborg · Tlf. 62610450 · faaborg@danbolig.dk

Find ud af hvad din bolig er værd med danbolig, ring nu på 6261 0450.

Pænt og velholdt rækkehus.

Faaborg Rækkehus
Assensvej 61

Velholdt og rummeligt rækkehus, nær centrum, havn og Faaborg Fjord. Her er lige til at flytte ind. Til huset høre
en dejlig gårdhave samt en overkommelig have. Her er mulighed for et velholdt rækkehus der er mdoerniseret i
nyere tid, med en nem have og kort afstadn til byens faciliteter samt Svanninge bakker, skole, indkøb, grønne
områder og stier til byen.Boligen indeholder: Baggang, bryggers, nyere badeværelse, stort dejligt køkken alrum
med en skøn spiseplads og et rummeligt køkken hvor der er plads til at udfolde sig, fra køkken alrum er der trap-
pe til en pragtfuld stue med brændeovn beliggende fredeligt i tagetagen. Op til køkken alrum er der to tilstøden-
de værelser (Soveværelse og børneværelse/kontor), hvilket giver god muligh for familiær kontakt/hygge under

madlavning. Her er god mulighed for, at gøre køkken alrum større samt etablere udgang direkte til en skøn og
ugenert gårdhave, hvor dens tore markise kan give skygge eller læ.Huset er rummeligt og er med 116 m2 i en
rigtig god og attraktiv størrelse. Huset er godt udnyttet.

Kontant: 895.000
Ejerudgift pr. md.: 1.546
Udbetaling: 45.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 3.927/3.352

Bolig m2: 116
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1885/2002
Sag: 308-18007-1

Grund m2: 372
Udhus m2: 16

Energi: D



  Du får hjælp til: 
  
  Bogføring  Betaling af kreditorer
  Lønadministration Regnskab
  Fakturering  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. 

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

Vi passer din virksomhed

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



GRATIS KONCERT
31. AUGUST

SPORTSPLADSEN - VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsenFølg os på Facebook

Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

VI SER 

FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET



Niklas Landin 
passer godt på 
sit syn. Gør du?

Få en gratis 
synstest med
sundhedstjek

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Faaborg
Torvegade 25C 9632 5058

Gratis synstest indtil 7. april 2019. Normalpris 195 kr. Vi stiller ingen diagnose, men henviser til en læge eller øjenlæge, hvis undersøgelsen viser noget usædvanligt. ©2019 Specsavers.

Fremtidens øjensundhed

"Mit syn skal
  være verdensklasse"

Smerte er kroppens kommunikationsredskab til 
din opmærksom og kan skyldes mange årsager. 
Hvis der er tale om længerevarende eller tilba-
gevendende smerter fra fx muskler og led, så er 
det ikke nødvendigvis fordi du har en vævs-
skade, at du har ondt. Man tror ikke længere, 
at smerte er et udtryk for vævsskader - sådan 
fungerer det nemlig ikke, selv under kontrol-
lerede eksperimenter. I stedet mener man, at 
smerte er en kompleks og sofistikeret forsvars-
mekanisme, som styres af vores hjerne.

Hvis der sker en vævsskade, sendes der im-
pulser via dit nervesystem op til hjernen som 
gør, at vi oplever smerte. Jo flere gange der 
sendes impulser afsted fx fra samme sted i 
kroppen, jo lettere har impulserne ved at nå 
frem til hjernen. Med tiden kan man sige, at 
der etableres en slags motorvej for impulserne, 
og der skal derfor ganske lidt til, før du mærker 
smerte fra det pågældende sted i kroppen. Man 
siger, at tærsklen for smerte er blevet lav, og 

at der er sket en sensibilisering af nervesyste-
met. Det betyder, at du kan have et smertende 
område, som ingen vævsskade har. Derfor går 
du måske rundt og er bekymret uden grund. 
Det kan være, at du for år tilbage havde en 
smertefuld rygproblematik (fx diskusprolaps). 
Vævsskaden har for længst fortaget sig, men 
smerterne er der fortsat, fordi dit nervesystem 
er mere sensibelt på det sted i ryggen, hvor 
prolapsen sad. En anden god ting at vide er, at 
smerteintensitet og størrelsen på ”problemet” 
ikke altid hænger sammen. Fx går en hel del 
af os rundt med diskusprolapser, slidgigt m.m. 
uden et eneste symptom - men træder vi på en 
legoklods med bare fødder, så gør det frygtelig 
ondt, selvom skaden er uendelig lille. Smerter er 
altså komplekse og varierer meget fra person til 
person og afhænger af tid, sted og situation. Er 
du mere nysgerrig på smertemekanismer, så kan 
du læse mere i referencerne herunder.

Av av av! Hvad er smerte?

Sarah Louise Kroman
Cand.Scient.Fys.

Tilknyttet forsknings-enheden 
FoF på Syddansk Universi-
tet og arbejder til daglig i 
Faaborg Fysioterapi

Referencer
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-foler-vi-smerte
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/kirurgi/bedoevelse-og-smerter/smerte-hvad-er-det/
https://www.researchgate.net/publication/242770267_Smertemekanismer_ved_kroniske_muskuloskeletale_tilstande

- Annonce -



Kunstnerisk idyl 
i Svanningelund

Midt på golfbanen bor det pensionerede lægepar Lars og Tata. De insisterer begge på 
at være egoister og give hinanden plads til de mange forskellige hobbyer og interesser. 
Som par mødes de om en hippielignende tilværelse med udlandsrejser under primitive 
forhold i deres camper og bålhygge i den vildtvoksende have.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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75-årige Tata Ringberg sidder i den indbydende stue med loft 
til kip. I den ene ende af stuen står en kæmpe væv, fra glas-
montre stirrer ældgamle groteske tupilakker ud i rummet, og 
fra væggene stråler vævede og malede billede, hvor de fleste 
bærer Tatas signatur.

Fra Arktis til Svanninge
Tata landede i stuen i Svanningelund sent i livet. Forinden 
havde hun tilbragt mange af børneårene på Grønland, og 
som teenager boede hun på kostgymnasiet i Nyborg, mens 
forældrene rejste med deres arbejde.

Rejselysten boede også i Tata, der som uddannet biolog i 
starten af halvfjerdserne udførte arktisk forskning i bl.a. Sval-
bard, Grønland, Canada og Alaska. Hun bosatte sig i Norge, 
hvor hun giftede sig og fik to børn. Efter endnu en uddan-
nelse, denne gang til læge, rejste hun i 1992 til Vietnam, som 
udsendt for FN.

- Jeg adopterede en lille handicappet pige, som var blevet 
efterladt. Hun var vel 1,5 år gammel. Vi boede sammen i 
Vietnam i halvandet år, inden jeg tog tilbage til Norge, fortæl-
ler Tata.

En lægekonference i Madrid blev i 2001 skelsættende for 
Tata. Her blev hun genstand for Lars’ interesse.

- Jeg så hende med det samme i bussen. Hun var sgu da 
interessant! Jeg lyttede til hendes fortællinger og så hende 
for mig, som hun rendte rundt med kniv og røjsere derude 

i ødemarken – jeg faldt pladask for hende, fortæller Lars 
Tougaard.

Overlæge mod rygning
Lars Tougaard måtte knap så lang omkring i verden, inden 
han landede med Tata på Sydfyn. Lars stammer fra Valby, 
hvor han blev uddannet læge i 1971. Uddannelsen tog ham 
først forbi nuklearmedicinsk afdeling på Aalborg Universi-
tetshospital, hvor han skrev sin disputats, og senere retur til 
København for at færdigøre sin speciallægeuddannelse som 
mediciner. 

Uddannelsen skaffede ham i 1981 en stilling som overlæge 
på Faaborg sygehus, hvor han forskede i sundhedsøkonomi-
ske tiltag og var frontmand på forebyggende indsatser, bl.a. 
mod lungesygdomme.

- Vi fandt på begrebet ’rygerlunger’. Så var det tydeligt for 
patienterne, hvad der var skyld i deres sygdom. Vi lavede en 
kontrolundersøgelse, og de patienter, der fik diagnosen med 
rygerlunger, stoppede oftere med at ryge. Det har været 
interessant at se, hvordan hele folkestrømningen mod fx 
rygning er vendt. Generelt synes jeg, det er interessant at 
holde øje med trends, og hvad, vi synes, er rigtigt og forkert, 
tag nu for eksempel mee too-kampagnen, fortæller Lars 
entusiastisk.

Kort efter deres første møde i bussen i Madrid byggede de 
to forelskede læger et smukt hus på Lars’ grund i Svanninge-
lund og opdragede sammen adoptivdatteren Tanja.



 Lars Tougaard og Tata Ringberg

 Overalt i huset er der klenodier, der vidner om et eventyrligt liv



34

Udlevelse af sin indre hippie
Både Lars og Tata var engagerede i deres arbejdsliv. Men 
konceptet med at stå op klokken seks hver morgen og 
knokle dagen lang huede dem ikke. De ville noget andet. I 
2010 tog de sammen hul på et nyt afsnit i det fælles liv.

- Vi valgte begge det frie liv. Livet er kort, og vi sagde op. 
Vi tog i stedet vikariater, fx i Grønland og i Norge. Det var 
kun det halve arbejde, men til den dobbelte betaling, 
smiler Tata.

I dag er lægegerningen lagt på hylden, og pensionistlivet 
har udfoldet sig med nye og uudtømmelige muligheder. 
Hobby efter hobby arbejder de sig begge ind i en egoistisk 
kreativ glæde. 

Tata væver, maler og som nyeste tiltag skaber hun nu 
bronzefigurer og –smykker. I det kombinerede galleri og 
værksted står der malerier, vævninger, pensler, og en duft 
af voks fylder rummet.

- Jeg købte mit første ægte tæppe i Iran som 14-årig, og 
så var jeg solgt. Jeg har altid vævet og malet det meste af 
mit liv, men bronzestøbning er kommet til i de senere år.
Lars har været mere rastløs i sit valg af hobbyer, kun en 
enkelt er holdt ved i en længere årerække.

- Jeg har haft mange hobbyer: får, høns, angorakaniner, 
bier. Det er typisk mig, først har jeg en stor interesse, og 

så er det slut. Men jeg slutter aldrig helt med noget, så 
det er godt, at vi har en stor staldbygning, fortæller Lars.
Hans store interesse er knive, som han skaber fra bunden. 
Af råt stål og råddent træ. Eller bladguld.

- Se her, det er noget gammelt porøst træ, som jeg har 
fyldt med epoxy, det får et smukt mønster. Jeg elsker at 
få idéer, og der er uendelige muligheder med knive. Jeg 
tænker hele tiden på nyudvikling, hvordan kan man gøre 
det anderledes, ligesom jeg gjorde, da jeg var læge og 
forskede, fortæller Lars.

Parret forklarer, at de prøver at være egoister begge to, 
og samtidigt lade den anden være egoist. Det giver dem 
nogle enorme frihedsgrader og samtidigt et rum til at 
finde ud af, hvad de gerne vil sammen. For det er det, det 
hele går ud på ifølge dem.

- Pensionistlivet giver os nye muligheder for at tage os af 
hinanden. Vores grundmodel går ud på at have det godt 
hele livet. Vi gør fuldstændigt, som det passer os, og vi 
hygger os med bål i vores vilde have, hvor det vrimler 
med insekter og sommerfugle, og ture i vores camper, vi 
er vældig hippieagtige, afslutter Tata.

Skulle du have lyst til at se nogle af de kunsthåndværker, 
parret udfører, så kan de kontaktes på 62618021.

Nogle af Tatas malede og vævede kunstværker

5



Smykke skabt i bronze

En af de smukke knive



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

Pris incl. montering:  

Kr. 2.495,-

4 stk Michelin 
205/55-16 Alpin 5

Pris incl. montering:  

Kr. 3.295,-

GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Service Center

www.faaborg-bilcenter.dk

Skade Center

Trailer CenterBrugte BilerNye Biler

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

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

Ring nu på tlf. 62619060

Østergade 5, 5600 Faaborg

Butik: 63 61 03 03 | Mobil: 27 58 40 08 | tittit.gerlach@gmail.com
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by Gerlach by Gerlach

Badetøj 
med perfekt 

pasform



SØS RYBORG     
CLAUS HERVIT    
PER MØLLER HANSEN
MELLEMGADE 17, FAABORG, TLF.: 62612173  
WWW.TANDLAEGEHUSET-FAABORG.DK

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne  
gymnasium i  

flotte omgivelser

Mange sociale 
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed 

Udenlandsrejser

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - 5600 Faaborg - Tlf.: 6260 2060 - Mail: info@inwave.dk 

 

 

 

LED er det største, der er sket inden 
for belysning, siden det elektriske lys 
blev opfundet. Lamper med LED har 
enorm lang levetid og bruger mindre 
end 85% energi i forhold til alminde-
lige lyskilder. LED belysning er derfor 
mere bæredygtigt, smart og funktio-
nelt. 

Hos Inwave forhandler vi udelukken-
de LED belysning til det professionel-
le marked.   

Vi samarbejder med el-installatører, 
rådgivende ingeniører og arkitekter 
omkring projektbelysning inden for 
alle typer af offentlige og private 
erhvervsbyggerier.  

Vi projekterer komplette belysnings-
anlæg, hjælper med lysberegning og 
energioptimering samt rådgiver om-
kring lystekniske krav og lovgivning i 
forhold til belysning. 

 

Læs mere på www.inwave.dk 

 

Førende indenfor 

Projekt: Faaborg Gymnasium 

LED belysning 

Projekt: Danmarks Tekniske Universitet 

       Faaborgture 
                   M/K 
          Program 2019 

                       Rüdesheim—”Rhinen i Flammer” 6 dage 

                                                    04.07—09.07.2019. 

Pris pr. person: Dobbeltværelse med 5 x helpension og 1 x halvpension                
kr. 5.200,00. Enkeltværelse kr. 5.890,00. Excl drikkevarer. 

                           Spreewald ”Lausitsland” 5 dage 

                                      23.07—27.07.2019 
Pris pr. person i dobbeltværelse med helpension fra 1. dags frokost til sidste 
dags frokost kr. 4.375,00. Enkeltværelse kr. 4.735,00. Excl drikkevarer. 

                     Polen—Wolin 5 dage 

             16.09—20.09.2019 
Pris pr. person i dobbeltværelse med helpension fra 1. dags frokost til sidste 
dags frokost kr. 3.745,00. Enkeltværelse kr. 4.280,00. Excl drikkevarer. 

                          Juletur til Harzen 
                4 dage - 10.12. – 13.12.2019 
Pris pr person i dobbeltværelse med halvpension fra 1. dags aftensmad til sid-
ste dags morgenmad. Kr. 3.000,00 . Enkeltværelse  Kr. 3.150,00  

Cirkusrevyen 
Fredag den 28.06 og fredag den 19.07. 2019. 

Pris inkl. bustur, bro, kaffe, buffet Hos Laura (excl. drikkevarer) og revybillet.  
 Kr. 1.085,00 

Tlf. Margit nr. 2168 5551—Tlf. Klis nr. 4016 1250 
Margit Fischer. 
Kontakt for program og tilmelding på mail:  
fischermargit955@gmail.com—tlf. nr. 2168 5551. 
 Indlejet busselskab medlem af Rejsegarantifonden. 



Pressemeddelelse 
Februar - 2019

Faaborg: Nybolig Faaborg og indehaveren, ejendomsmægler Martin 
Madsen, er blevet placeret i topfem blandt kædens 220 forretninger 
efter et 2018 med højeste karakter på samtlige parametre fra mar-
kedsandel til kundetilfredshed, fortæller Nyboligs forretningsdirektør, 
Henning Forsberg.

- Når man bliver udnævnt til elite-performer, driver man ikke bare 
en sund forretning, men en forbilledlig mæglerforretning, hvor man 
både har formået at øge markedsandele, kundetilfredshed og styrke 
samarbejdet med de partnere, man har, siger Henning Forsberg.

Indehaver af Nybolig Faaborg Martin Madsen er stolt over titlen, 
som, han mener, er resultatet af en stærk holdindsats.

- I vores forretning kommer kunderne før alt andet, og vi går på arbej-
de hver dag for at være de dygtigste mæglere. Derfor er det også et 
kæmpe skulderklap at modtage denne anerkendelse, når jeg ved, hvor 
mange dygtige kollegaer, vi har i hele landet, siger Martin Madsen.

Nybolig Faaborg er i 
Top 5 i Nybolig-kæden

Nybolig Faaborg
Havnegade 19A
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 16 16



Vi har købt stort ind så vi kan give dig nogle rigtig gode tilbud på 

campingstole, kom ind på vores stand og prøv hvilken der passer 

bedst til dig. Se nogle af dem herunder. 

 MASSER AF 2019 NYHEDER

O-grill
Spar 10%

Fra Hobby, Fendt, LMC og Caravelair og Silver

Kom ind i butikken og få et godt tilbud...

Kæmpe Åbent Hus 

Wecamp opbevaringstelt

Normalpris: 2.695 kr.  

Nu kun: 1.999 kr.

Excl: Montering, batteri og lader.

Wecamp Nova Basic

Normalpris: 599 kr.  

Tag 4 stk. 1.600 kr.

Foldbart udstyr
masser af nyheder

SK Caravan | Ubberudvej 121 | 5491 Blommenslyst | Tlf. 65967105 | www.skcaravan.dk | Mail: info@skcaravan.dk
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Kampagnevogn: Caravelair ALBA 390 - 104.900 kr.   

    

LAV EGENVÆGT

Finansiering fra 1.99 % i rente

Lørdag og søndag d. 9 og 10 marts 2019 - kl. 

MOMSFRI 
WEEKEND

Gælder ikke vogne, telte, gas
bestillingsvarer og i forvejen nedsatte varer

Kampa Lufttelte
Se det nye Club Air opslået, og 

mange andre modeller.  

Vi byder på lidt 
godt til ganen
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Bestyrelsesmedlemmer og andre fremtrædende medlem-
mer fra Klipfiskelauget sidder klar i slyngelstuen på  
Færgegården. Klar til at indvie øvrigheden i deres ædle 
formål og virke. Det her er de tunge drenge – i dobbelt for-
stand, som de selv pointerer.

Vi er i selv samme lokaler, hvor lauget den første fredag i 
februar hvert år afholder deres eneste årlige møde. Denne 
gang var det fyrretyvende gang, der var generalforsamling. 
I den tunge luft, der emmer af både øl og atmosfære, er 
laugets vigtigste remedier stillet til skue: De gamle annaler, 
der beskriver laugets virke, de uundgåelige raflebægre og 
oldermandens forgyldte hammer. 

Lauget blev i 1980 skiftet af to hovmestre fra Geltingfærgen, 
angiveligt da det ikke lykkedes samme to at blive optaget i 
Skipperkassen (se magasinets februarudgave): ’I er byens 
folk, ikke søens folk’, lød ordene ved afvisningen. Men hvor-
når er man egentlig en søens mand, undrer de sig i lauget? 
Eske Brun har fx været på et skoleskib i hele seks måneder, 
Fritz Brøndum har både været i marinen et helt år OG været 
ombord på en robåd, og Poul har engang betrådt selveste 
Georg Stage. Men det var åbenbart ikke godt nok.

Poul Pedersen er laugets eneste æresmedlem og har været 
med siden stiftelsen – han har gennem årene kun misset en 
enkelt generalforsamling. 

- I mine yngre år var jeg ofte lukkeansvarlig. Det ene år kom 
jeg hjem, netop som min hustru var ved at tage af sted på 
arbejde, og hun arbejder ikke om natten. Jeg tror, hun var 
vældig stolt af mig, griner Poul.

Hvert år er der samme dagsorden: to øl og to styks bitter 
mod angst og uro, herefter oldermandens og kassererens 
beretninger og valg til den nye laugstyrelse. Vigtige embeder 
skal uddeles: 1. oldermand, 2. oldermand, skatkammerme-
ster, protokolfører og forsanger.

Men nu kan det hele jo ikke være fis og ballade og klipfisk. 
Anden formålsparagraf er mere næstekærlig, for her aflæg-
ger lauget ed på, at de til hver en tid vil fodre indefrosne 
fugle med flyvehavre. Både i 1996 og 2010 tvang isvinteren 
laugmedlemmerne ned i frølageret, hvor Åge Hansens fine-
ste flyvehavre opbevares.

De frelser 
indefrosne 

fugle 
Kan du lide klipfisk? Eller rettere, kan du nyde klipfisk med synligt velbehag? Så kan du angiveligt 
klare optagelseskravet i det ærværdige broderfællesskab – Faaborg Klipfiskelaug.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Klipfiskelauget, og et par fra gæstelisten, den første fredag i februar til den fyrretyvende generalforsamling

Æresmedlem Poul Pedersen, medlem siden 1980

Frits Brøndum, medlem siden 1980

1. oldermand John Jensen, medlem siden 2017

1. oldermanden bestyrer under generalforsamlingen den gyldne hammer



Ikke enhver forundt
Gennem alle årene har medlemstallet ligget fast på primtal-
let 23. Og til hver eneste generalforsamling er der 23 gæster. 
Hverken flere eller færre – man skal jo kunne nå at skåle 
med hinanden. Melder en eller flere af de 23 medlemmer 
afbud til årets klipfiske-spisning, så inviteres tilsvarende antal 
gæster fra ventelisten, hvor de øverste på listen forventes at 
holde sig klar i tilfælde af, at der kommer en ledig plads.

- I en årrække havde byen en fremtrædende lokal, ikke nær-
mere navngiven, advokat i Østergade, der altid sad klar den 
første fredag februar. Tre år i træk kom han med på afbud, 
men det fjerde år var der ingen afbud, og han måtte blive 
hjemme og spise med konen. Året efter blev han optaget 
som medlem, fortæller skatkammermester Eske Brun.

En plads på ventelisten gives til mænd, der viser interesse 
for lauget, kan nyde klipfisk og ellers passer ind i systemet. 
Kvinder er ikke forment adgang til lauget. Ingenlunde. Alle-
rede under stiftelsen talte man om, at kvinderne så sandelig 
skulle inviteres med, og man enedes om, at det skulle ske til 
300 års jubilæet.

Foruden den formelle generalforsamling og den tørstvæk-
kende klipfiskespisning, så består systemet i lauget af rafling 

og bødeuddeling som faste bestanddele af den årlige festaf-
ten.

- Vi spiller løgn med den største alvor, men vi er holdt op 
med at lægge terninger fra, for vi er blevet så gamle, at vi 
ofte glemmer det, griner nyudnævnt 1. oldermand John 
Jensen.

I hånden holder han den forgyldte hammer. I dette selskab 
er et diskret klink på glasset ikke nok til at skabe ørenlyd. Ol-
dermanden opretholder ved brug af hammeren lov og orden 
aftenen igennem. Visse regelbrud kan medføre en betragte-
lig bøde til det enkelte medlem: at glemme sin sangbog, ikke 
åbne sin sangbog, synge for højt, hvis man er for stille, hvis 
man fortæller for mange dumme historier. Og bliver man sur 
over en bøde, så vanker der med garanti en mere.

I år fik både Poul og Frits en bøde, da de havde varmet op 
med rafling allerede dagen før, og begge dukkede lidt stik-
kede op til generalforsamlingen. Højre arm var øm efter raf-
lingen, og de måtte allerede forlade slyngelstuen klokken 01.
Indehaver og tjener på Færgegaarden, Henrik Møller Kristen-
sen, fryder sig over det årlige besøg, hvor kokken får afprø-
vet sine klipfiskefærdigheder, og hvor omsætningen på de 
våde varer bestemt ikke er at kimse ad.
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Skatkammermester Eske Brun, medlem siden 2006
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MARTS TILBUD KUN 299 kr

Klip 
annoncen ud

og benyt det

GODE tilbud

VINDUdfyld og deltag i konkurrencen om en lagkage

En brundsvigermand/kone og 24 theboller

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

Navn:_________________________ 
Mobil:_________________________



Manden bag afdelingen er ejendomsmægleren med det kendte ansigt 
og navn, Claus Lopdrup.

- Siden 1. oktober har jeg været i gang med at oprette og indrette min 
egen forretning i samarbejde med Nordea. Danbolig er et attraktivt 
valg på boligmarkedet, og vi har bestemt en plads i byen, men der skal 
arbejdes på det – intet kommer af sig selv, fortæller indehaver Claus 
Lopdrup.

Claus Lopdrup har mange års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen, 
først som selvstændig i EDC Assens, og derefter 10 år som mægler hos 
Home i Faaborg. Derudover har Claus Lopdrup flere kompetencer, der 
giver ham de helt rette forudsætninger til at guide og vejlede hussæl-
gere og –købere.

- Jeg er uddannet lånerådgiver i BRF, så jeg er klædt godt på til at tage 
dialogen og hjælpe mine kunder til at stille de rigtige spørgsmål til 

deres bank. På den måde bliver det nemmere at hjælpe folk med at 
realisere og mobilisere deres drømme, og det er dét, der er fedt!
Claus Lopdrup ser positivt på opstarten, foruden det store fremmøde 
til receptionen, så har danbolig har allerede nu haft en større kunde-
tilgang end budgetteret, der er mange planlagte kundebesøg, og så er 
det første salg kommet i hus. 

Et anderledes koncept
Danbolig er langt fremme med både præsentionsteknologi og mar-
kedsføringsfaciliteter. På hjemmesiden, der er kåret som den mest 
brugervenlig i branchen, har sælger mulighed for at beskrive alt det, 
som salgsopstillingen ikke gør: fx fritidslivet og nabolaget, eller sælger 
kan lægge personlige billeder og kommentarer ind.

Danbolig bruger professionelle boligfotografer, laver flotte boligvideoer 
og er langt fremme med brugen af sociale medier. Som det nyeste 
tiltag anvender danbolig virtuel reality, hvor en potentiel køber får 
monteret en brille og derefter kan gå på en virtuel rundtur i en interes-
sant bolig.

- Det giver fleksibilitet ved fremvisninger, og kunder får et realistisk 
sneak peak af huset. Vi har også interaktiv plantegning, så kunder kan 
afprøve indretning mm.

Samarbejde med Ringe
Indehaver af danbolig Ringe, Søren Lykkegaard, er med i ejerkred-
sen I Faaborg. Afdelingen i Ringe har en stærk markedsposition i det 
midtfynske, og i samarbejde kan de to afdelinger dække hele Faaborg-
Midtfyn og Tommerup og dermed hele forstadsbåndet til Odense.
Claus Lopdrup er glad for at være tilbage i byen som ejendomsmægler, 
og han ser frem til at møde nye kunder på domicilet på Lagonis Minde 
9, hvor han kan træffes dagligt ml. 10 og 16, samt efter aftale.

Danbolig Faaborg
Lagonis Minde 9, 5600 Faaborg
Telefon: 62 61 04 50  - E-Mail: faaborg@danbolig.dk

Danbolig Faaborg  
får succesfuld opstart

Fredag den 25. januar holdte danbolig Faaborg åbningsreception, hvor hele 291 pølser blev 
langet over disken til de mange fremmødte. 
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Vind præmier for mere end 60.000 kr. 
med DIN lokalradio

FAABORG-OMRÅDET HAR SIN HELT EGEN LOKALRADIO
Radioen sender via internettet 24 timer i døgnet. Alle hverdage sørger Henrik Poulsen for lokale nyheder, interviews, konkurrencer 
samt et overblik over områdets aktiviteter. Det sker i programmet ”Klædt på af Poulsen” mandag til fredag fra kl. 7 til 12.

Sarah Kroman er din vært hver eftermiddag fra kl. 14 til 16 i ”Siesta med Sarah”, hvor du får dagens nyheder, TV-tips og masser af 
god musik. Alle hverdage kl. 18 kan du også møde Sarah i programmet ”Kærlighed i luften” med de største kærlighedssange.

Vi udlodder netradioer til en værdi af 60.000 kr. i marts måned 
sammen med Expert Faaborg.

Vi finder en ny vinder HVER dag i marts af en 
Amadeus Designradio til en værdi af 2000 kr. 

Følg med i radioen og på Det Rigtige Faaborgs facebookside.

HENRIK 
POULSEN
Radiovært

KLÆDT PÅ 
AF POULSEN

SARAH
KROMAN

Radiovært

SIESTA 
MED 

SARAH

ANNONCÉR PÅ DET RIGTIGE FAABORGFå din egen radioreklame fra kun 1.000 kr. om måneden.
Kontakt Henrik Poulsen og hør mere på 93 96 80 10

Her er nogle af dem, der er allerede med:Super Brugsen Faaborg, Faaborg Bil-Center, Uffe 
Skovlund, Expert Faaborg, Faaborg ØH, Panorama 

Advokater, Ret & Råd, Rasmussen & Udenby og mange andre.

VIND!

SÅDAN 
LYTTER DU

Hent vores gratis app i Google Play 

eller App Store.

Lyt med på www.detrigtigefaaborg.dk

Anskaf dig en netradio og lyt med.

Lyt med på Stofa 95.7 MHz
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Kl. 19.00 - Stor MGP-fest i Helios Film- og Kulturhus.
Kl. 10.00 - Demo af cannabisprodukter fra Sana i Det Blå hus.

Kl. 14.00 - Kend dine rødder - Erfarne slægtsforsker Arne Clausen laver introduktion på Faaborg bibliotek.

Kl. 14.30 - Sang og musik. Karen og Tommy Haugaard Nielsen kommer og underholder på Det gamle bibliotek.

Kl. 19.00 - Foredrag på Faaborg Folkeuniversitet ved direktør Karen Skovgaard-Petersen om Ludvig Holberg & Erasmus Montanus.

Kl. 11.00 - Spørgsmål og snak med børnesundhedsvejleder Cicilia hos Flow.

Kl. 14.00 - Fernisering - Jane Muus - en af Danmarks helt store illustratorer i Konservesgaarden.

Kl 19.00 - Anne Knudsen fortæller om sin erindringsbog: "Hvor jeg var barn, var der isbjørne" på Faaborg bibliotek  
Kl. 18.30 Det grønlandske kor synger "Umaiq" på Faaborg bibliotek  

Kl. 10.00 - Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.
Kl. 11.00 - Kom og få lavet en VEGAREST af Dorthe Bjørkvig i Det Blå Hus.
Kl. 17.00 - Idémøde om det gode ældreliv. Vær med til at bekæmpe ensomheden i Faaborg. Foregår på Restaurant Klinten.
Kl. 19.00 - Kom til caféaften på det nye hospital, og hør om den fynske dialekt ved Anders Wedel Berthelsen.

Kl. 10.00 - Glasfusing. Lille grundkursus hos Lundely Glas.
Kl. 18.30 - VIP Annemarie Børlind aften. Hør om de naturlige produkter, og få mulighed for at prøve dem i Det Blå Hus.
Kl. 14.30 - Generelforsamling i efterlønsklubben for Faaborg og Omegn på Tømmergaarden.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub. Vi samler CANADA. Anne Nørgaard fortæller om sin Canadasamling i Tømmergaardens kantine. 

Kl. 18.45 - Faaborg Frimærkeklub - Bytteaften i Kerteminde. Mødestedet er Tømmergaardens parkeringsplads.
Kl. 18.30- Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.
Kl. 19.00 - Samtalecafè ved Museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen og biblioteksleder Jesper Vognsgaard  - Faaborg bibliotek.
Kl. 19.00 - Faaborg ØH inviterer til kæmpe bankospil i Faaborg Forum. Dørene åbnes kl. 17.30.
Kl. 19.00 - Foredrag med Hilda Heick i Øster Hæsinge forsamlingshus.

Kl. 10.00 - DOG WALK. Det Rigtige Faaborg arrangerer Dog Walk. Kom og vær med, I kan gå 3 eller 5 km . Start ved Forum Faaborg.
Kl. 10.30 - Hjemmesygeplejesken Hanne Storm  - Om sin egen og sin mors tid som hjemmesygeplejersker i Håstrup  - Faaborg bibliotek.

Kl 11.00 - Åbent hus i Horne Lands Folkesamling, Skolevej 2 i Horne
Kl. 15.00 - 2. division håndbold i Forum Faaborg . Faaborg ØH møder Kolding HK.

Kl. 10.00 - Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.
Kl. 19.00 - Temaaften om stoftskiftet i Det Blå Hus.

Kl. 14.30 - Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen fortæller om deres oplevelser hos Amish- folket i Canada . Foregår på Det gamle bibliotek.
Kl. 10.00 - Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.

Kl. 18.30 - Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.
Kl. 19.00 - Foredrag v. professor Johs. Nørregaard Frandsen i Faaborg Folkeuniversitet under overskriften "Som dybest brønd"

Kl. 9.30 - Slagbold-mesterskaber i Faaborg Forum.
Kl. 14.00 - Gymnastikopvisning i Horne Hallen med gæstehold fra Broby Sports Efterskole.

Kl. 10.00- Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.

Kl. 10.00- Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.
Kl. 14.30  - Bankospil på Tømmergaarden.
Kl. 19.30- Faaborg Frimærkeklub afholder skrammelauktion i Tømmergaardens kantine.

Kl. 18.30 - Glasfusing. Lille grundkursus i glas hos Lundely Glas.
Kl. 19.30 - Faaborg Musikforening afholder koncert med Copenhagen Cello Quatet i Helios Film- og Kulturhus.

Kl. 10.00 - Bogcafè på Faaborg bibliotek . Få tips til nye læseoplevelser.
Kl. 15.00 - 2. division håndbold i Forum Faaborg . Faaborg ØH møder IK Skovbakken.

Vil du gerne have dit arrangement nævnt her, kan du selv indtaste det på vores hjemmeside www.detrigtigefaaborg.dk 
under “Det sker” inden deadline den 15. i måneden før.
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DET SKER I FAABORG

Marts 2019
DATO



  KÆMPE

BANKO

GEVINSTER FOR MERE END 50.000 KR.

14. MARTS 
KL 19.00 I FORUM FAABORG

MASSER AF EKSTRA SPIL,  
SIDEGEVINSTER OG OVERRASKELSER

OPRÅBER HENRIK POULSEN
DØRENE ÅBNES 17.30

RESERVÉR PLADSER TIL BANKOSPILLET - SEND EN MAIL TIL GL@FAABORGOH.DK 

HVOR DU SKRIVER NAVN OG ANTAL PLADSER VI SKAL RESERVERE TIL DIG

MAD OG DRIKKE MÅ IKKE MEDBRINGES

ARRANGØR FAABORG ØH

SUCCESSEN ER TILBAGE







Åbent alle dage 8-20

MANDAG

TORSDAG

TIRSDAG

FREDAG LØRDAG SØNDAG

ONSDAG
Änglamark Mælk 
LET, MINI, SKUMMET

1 LITER

SKABEÆG 
10 STK

Schulstad 
SOLSIKKERUGBRØD

950 G.

VEJ SELV  
SLIK
100 G.

SLAGTERENS  
LUNE LEVERPOSTEJ

Delikatessens 
OSTE

MARAVEDI
Chardonnay eller 
Tempranillo, Spanien

GINSMAGNING 
4. APRIL KL. 18.30 I SUPER BRUGSEN FAABORG
DER SMAGES 4 GIN COCKTAIL OG 5 GIN RENT

Pr. fl. 40,--40%

15,-

COOP

GRØNT 
Dybfrost 275-650 g.

Familiekylling

39,-

5,95

13,-

10,-

6,95 15,-

40%

MARTS TILBUD 
I DIN SUPER BRUGSEN FAABORG

DAGSTILBUD

BLOMSTERFRØ

10,-
SOLSIKKE- eller 
VALNØDDEBRØD
Pr. stk.

NY PRIS - MEN STADIG BYENS BILLIGSTE!!

1600 gram

500 gr.

PRIS pr. pers. 350,-

Billetter købes i butikken. 

BYENS BEDSTE UDVALG

SPAR 59,95

Frisk hver dag fra 

vores bagerafdeling


