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DET GAMLE  
FAABORG!
Den 5. maj 1945 vejrede Dannebrog over hele Danmark, 
og glæden var stor, da befrielsen endelig var en kends-
gerning. Således også i Faaborg, som et par af månedens 
billeder viser.
Det er Faaborg Byhistoriske Arkiv, der igen har fundet bil-
lederne til disse sider, tak for det.
Næste måned er det Vester Aaby Sogns Folkemindesam-
ling, der sørger for de historiske billeder til magasinet.

.

Nørregade ca. 1900, fotograf Marius Mikkelsen

Faaborg set fra Øster Mølle 1889, fotograf Marius Mikkelsen

Vestergade 31, indkørsel fra Havnegade, 1963 Vestergade 1, 1969

Østermølle set fra Tårnet på Voigts Minde, 1891, fotograf Marius Mikkelsen

J. J. Larsens Pakhus, foto Faaborg Avis 1962
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Mellemgade Faaborg, 5. maj 1945, fotograf Carl Johan Jørgensen

Torvet, maj 1945, ukendt fotograf Svanninge Bakker, maleri af Marius, 1945

Faaborg Sejlklub, kapsejlads, 1950, fotograf Carl Johan Jørgensen Vestergade 1, 1964, ukendt fotograf
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Volkswagen
Service Faaborg

Mors dags bilpleje 295,- 
Vi pudser vinduer, støvsuger og tørrer flader af

Aircon-tjek dagstilbud KUN 395,- eks. væsker  
Normalpris 695,-

VW Service Faaborg og Restaurant Klinten 
inviterer til mors dag på Klinten 12. maj kl. 11-16

Kom og se et spændende udvalg af VW-modeller
 De populære mærker som T-Cross, Tiguan og Arteon er på pladsen.

Kæmpe konkurrence 

Præmier for over 20.000 kr.
 

Bl.a. Stor bilpleje-pakke værdi 2.295,-  

Klinten gavekort værdi 5.000,-

Mange andre flotte 

 præmier og give aways 

fra Carlsberg
Bestil en bil-service på dagen og 

få 10% på service samt en 

GRATIS ”mors dags pleje”
Bestil en bilpleje på dagen og få 10%

Klinten præsenterer den nye ufiltrerede øl, Humle, fra Carlsberg 
og har i dagens anledning sat en pattegris over grillen. HUSK! Kl. 18.00 byder restauranten på mors dags menu

2 x 3 retter og en buket til mor / 595,- pr. par

GÆLDER KUN DENNE DAG



Grillmad på terrassen, is i solen og måske årets første badetur.

I skrivende stund er det svært at forestille sig, at alle disse sommerlige gøre-
mål venter lige om hjørnet, når april har budt på både sne og tænderklap-
rende kuldegrader.  

MEN maj plejer at være både sød og mild, og hvis den skal leve op til sidste 
års imponerende varmerekord, så har du svedt i 29,3 grader, inden du igen 
vender kalenderbladet. 

Maj i Faaborg-området byder også på konfirmationer, krydstogsskib, korfesti-
val, kunstnermarked, Kirsebærbrus og en masse andre spændende ting, der 
ikke lige starter med "K", som for eksempel dette magasin. Her har vi igen 
lagt os i selen for at samle en række gode fortællinger til dig, om vi lykkes 
med det, kan du bedømme på de kommende sider.

Rigtig god læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Kom, maj, du søde milde...

nr. 25 maj 2019
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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



Vælg fx den nye topmodel Corsa OPC-Line, hvor du kan spare 30.000 kr.
og får luksusudstyr for hele 80.000 kr. med i prisen

0 kr.
i udbetaling

fra kun

1.561 kr.
pr. måned**

afdragsfrit
lån

fra kun

559 kr.
pr. måned***

**Vi gør opmærksom på, at tilbuddet er beregnet ud fra en Corsa excite, samt der er begrænset antal.
lånet er ved 108 mdr. 3,45 % i variabel rente. pris 1.561 kr. pr. md. åop 5,92 %.

der er en restværdi på 23.133,86 kr., der skal betales ved sidste ydelse. samlede beløb som skal betales 191.588 kr.
der tages forbehold for trykfejl.

*Vi gør opmærksom på, at det gælder biler udenfor garanti og op til 4 ltr. olie.
bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

***Vi gør opmærksom på, at tilbuddet er beregnet ud fra en Corsa excite, samt der er begrænset antal.
lånet er ved 36 mdr. 1,95 % i fastrente. pris  559 kr. pr. md. kræver en førstegangsydelse på 72.500 kr. åop 9,60 %.

der er en restværdi på 73.062,20 kr., som betales som sidste ydelse. samlet kreditbeløb inkl. kreditomkostninger 92.654,70 kr. 
der tages forbehold for trykfejl.

husk vores
autoriserede
serViCe

eftersyn
kun kr.

1.398*

Det er billigt!
Stor bil til lille pris...

NYHED! Hos Faaborg bil-CENtEr

udstyrsliste
opel Corsa opC-line 1.4 90 hk

✔ bakkamera
✔ Xenon-forlygter
✔ aut. klimaanlæg
✔ opC sportsstyling
✔ 16” sportsalufælge
✔ regnsensor
✔ tågeforlygter
✔ mørke ruder bag
✔ kromliste ved sideruder
✔ p-sensorer for og bag

og meget meget mere..

opel Corsa
eXCite 1,4 90 hk



Anden juledag 2018 mærkede Mette Will en trykken for 
brystet. Et lægetjek frikendte hjertet, og resultatet fra 
blodprøven var ikke alarmerende, men dog var der allige-
vel lidt med blodniveauet.

- Jeg har tidligere haft leukæmi, så derfor var jeg lidt 
nervøs for de tal. Der blev taget nye blodprøver hver 
uge, og tallene faldt og faldt. Til sidst kunne maskinen 
ikke længere tælle, og det skulle gøres manuelt. Efter en 
knoglemarvsprøve stod det klart, at jeg ikke havde fået et 
tilbagefald af leukæmi, men en helt ny sygdom, forklarer 
Mette Will.

Den nye sygdom viser sig at være en terapiskade, der 
er opstået på grund af det kemostof, som bekæmpede 
leukæmien for 19 år siden. En knoglemarvsprøve stadfæ-
stede diagnosen: knoglemarvskræft, eller myelodyspla-
stisk syndrom. Her svigter knoglemarvens funktion, hvilket 
medfører blodmangel.

- Det var noget af et chok. Jeg begyndte at læse om MDS 
og så, at det kan ligge og lure i kroppen i mange år. Men 
1. februar i år fik jeg beskeden, at jeg har den aggres-
sive slags, en score på 5/5, og lægen forklarede, at uden 
behandling ville jeg have få måneder tilbage at leve i – 
måske et år.

Mette Will begyndte med det samme i omfattende kemo-
behandling; fem gange om ugen i en uge, og så tre ugers 
pause. Men kemoen alene kan ikke helbrede Mette.

Du kan sagtens blive donor
Skal Mette overleve, skal der findes en donor, der mat-
cher hendes vævstype. I Danmark er vi langt fra selvfor-

synende med knoglemarvsdonorer, og lægerne måtte 
derfor spejde ud i hele verden. 

- Min eneste chance for at overleve er at finde en donor. 
Jeg har ingen helsøskende, hvor der ellers er 25 % chance 
for at finde et match, så lægerne satte mig med det 
samme ind i et samlet internationalt donorregister, der 
findes i Holland. 

Vi finder en tysker til dig, sagde lægerne, da størstedelen 
af registrets 25 millioner donorer kommer fra USA eller 
Tyskland. I Danmark er der i 2019 registreret 39.000 knog-
lemarvsdonorer, og det er alt for lidt.

- Alle, der donerer blod, kan blive vævstypebestemt og 
donere knoglemarv, eller stamceller er det faktisk. Og det 
kræver ikke en operation, som mange tror. Det foregår via 
en blodtapning, hvor man forinden har fået medicin, der 
fremmer væksten af stamceller. De høstes fra blodet på 
en 5-6 timer, og det er en procedure, der foregår ligesom 
dialyse.

I Tyskland er der mange donorer, da alle nyfødte tyske 
børn vævtypebestemmes med en blodprøve. Ønsker man 
som 18-årig ikke at være donor, så skal man aktivt fra-
melde sig registret. Mette Will efterlyser samme system i 
Danmark.  

- Men heldigvis er det bare at spørge om det i blodbus-
sen, forklarer hun.

Kræft æde mig, 
nej! 

I januar forandrer 54-årige Mette Will liv sig drastisk, da hun modtager beskeden 
om, at hun har kræft i knoglemarven. Hun har brug for en ny knoglemarv for at 
overleve. Det danske donor-register er usandsynligt lille, og nu råber Mette den dan-
ske befolkning op.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP & ANNE KRING 
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Mette Will og Leif Hemmsen blev gift sommeren 2018, 
da Mette endnu ikke havde fået stillet sin diagnose
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Det umulige match
Uden søskende skulle jagten på en donor fra donorregistret 
sættes ind. Chancen for et match med en tilfældig person 
er 1:1.000.000. I donorregistret er der flere chancer med 
25.000.000 donorer. Lægerne ser helst, at der findes to 
donorer, i tilfælde af, at den ene bliver syg eller springer fra. 
Heldet tilsmilede Mette og hendes mand, Leif Hemmsen. 
For selvom det kun lykkedes at finde én donor i den inter-
nationale søgning, så var denne donor et perfekt match.

- Og han sagde ja til at donore! Jeg ved, at min donor er en 
24-årig mand fra Grønland. Jeg er rørt til tårer over, at han 
vil levere de stamceller, der skal redde mit liv. Jeg er fuld-
stændig fremmed for ham, og han har ingen vinding ved at 
donere. Alligevel vælger han at give mig denne gave.

Der er endnu ikke fastsat en dato for operationen. Inden 
transplantationen, skal Mettes sygdom nemlig trykkes ned 
med kemobehandling, en bivirkning herved er, at hendes 
immunforsvar svækkes. Og efter transplantationen venter 
der en tre måneder lang indlæggelse på Rigshospitalet. Her 
forbereder familien sig på at kunne være der på skift for 
Mette.

- Vi sejler vores båd derover, så kan vi bo på den på skift og 
være tæt på Mette, forklarer Leif Hemmsen. 

Indædt optimisme.

De statistiske tal er langt fra så optimistiske, som Mette og 
Leif synes at være. Med præcis denne diagnose, donor-
type, transplantation og alder, er der 87 %, som overlever 
100 dage, og kun 47 % overlever tre år.

Men Mette Will smiler og udstråler overskud. Hun insiste-
rer på at nyde livet og ventetiden.

- De første ti dage var jeg nok i chok og fik sagt nogle 
dumme ting. Men nu er jeg kommet ud på den anden 
side, og der er jo stadig alt det gode i verden. En dag kort 
efter beskeden fra lægerne, pakkede jeg en picnickurv med 
blåmuslinger og tog Leif med ud i solnedgangen, og vi er 
blevet særdeles sociale på det seneste, siger Mette.

Mette ved godt, at ikke alle reagerer på samme måde på 
en nedslående besked, og hun har respekt for menneskers 
forskellige coping-strategier. En del af Mettes strategi var 
også at være meget åben om forløbet overfor sin omver-
den.

- Det styrker mig at være åben omkring det og være med til 
at få ordet ud. Rundt omkring i verden dør folk på vente-

liste eller bliver transplanteret med et dårligt match. Folk 
omkring mig har taget godt imod min åbenhed, og vi får så 
meget kærlighed og nysgerrige spørgsmål fra folk.

På Mettes facebookside kan vennerne læse om både stati-
stik og humør, og Mette får mange hjertevarme og empati-
ske tilkendegivelser tilbage.

Omgivet af klipper
Hvad det præcis er for et stof, Mette er gjort af, siden hun 
kan stå oprejst i modvind, kan hun ikke komme nærmere. 
Til gengæld har hun mange ord på sin beslutning om ikke 
at lade sig slå ud.

- Jeg er 54 år og vil gerne have flere år at leve i. Men jeg er 
ikke bange for at dø. Jeg har levet et dejligt liv, og jeg har 
nået at møde Leif. Han er klippefast, og vi står det igennem 
sammen.  Vi har haft fem fantastiske år, og denne diagnose 
har tvunget os til at have nogle nye og anderledes samtaler. 
Vi taler om at stå sammen og komme ud til et rigtigt liv igen 
på den anden side. Men det kan jo også gå galt, og vi har 
også været bange sammen og grædt sammen.

Mette Will har to børn, Eric og Anna, der begge støtter 
hende i denne periode. 

- De har sat sig godt ind i sygdommen, tager med mig til 
samtaler og skal også bo ved mig i perioder, efter jeg er 
blevet transplanteret.

Ud som et nyt menneske
Når transplantationen er gennemført, vil Mettes immunfor-
svar være nyt. Helt nyt. 

- Efter operationen skifter jeg DNA. Jeg får en helt ny streg-
kode. Men det nye immunforsvar vil opfatte mine organer 
som fjender og forsøge at bekæmpe fx huden, tarmene og 
leveren. Selvom det hele går, som det skal, er jeg helt klar 
over, at der kommer til at gå meget længe, inden jeg igen 
har det så godt, som jeg har nu, og derfor takker jeg for 
hver dag, der går – og nyder dem.

En del af den positive strategi er også at takle udfordringer-
ne, som de kommer, ikke tage bekymringerne på forskud. 
At påskønne alt det dejlige i livet, uden dog at være naiv, 
understreger hun afsluttende.

Har du lyst til at vide mere om det at være stamcelle-donor, 
så kan du spørge i blodbussen eller læse videre på www.
bloddonor.dk.



Foto Anne Kring Foto Anne Kring

Foto Anne Kring



OFFENSIV INDSKIFTNING 
PÅ VEJ I FAABORG

DEN 30.05.19 SKIFTER VI TORVEGADE 10 UD 
MED TORVEGADE 12. GLÆD DIG TIL MERE END 

500 M2 FYLDT MED SPORT OG MÅLSTÆRKE PRISER, 
DU MED GARANTI ALDRIG HAR SET FØR.

TORVEGADE 10 · FAABORG · TLF. 62 61 12 56 →  INTERSPORT.DK

27789_Intersport_Faaborg_teaser_Ann_A4.indd   1 12/04/2019   15.54



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 et

godt forår

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



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

Nyløkke 13 - 5600 Faaborg
Her er fred og ro og utrolig smuk natur udsigt.
Fredeligt og helt privat beliggende ejendom med den smukkeste have.
Ejendommen ligger midt i et af Danmarks flotteste naturområder ved
Svanninge Bjerge. Der er en ubeskrivelig flot udsigt over området, og
skovene ligger lige uden for døren.
.

E

Pris 2.495.000
Udbetaling 125.000
Ejerudgifter/md. 1.627
Brt/nt u/ejerudg. 10.399/8.908
Sag 56003594

Grund 9.936 m2
Bolig 210 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1967
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Assensvej 546, Faldsled - 5642 Millinge
Utrolig idyllisk ejendom med smuk udsigt.
Skipperhuset er et idyllisk beliggende stråtækt hus med udsigt til lystbå-
dehavn, badestrand og skov. Grunden er 1325 m2 med stor indkørsel
med plads til biler, campingvogn og/eller båd.

E

Pris 2.495.000
Udbetaling 125.000
Ejerudgifter/md. 2.438
Brt/nt u/ejerudg. 10.399/8.908
Sag 56003402

Grund 1.325 m2
Bolig 228 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 1836
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Skolevej 48, Horne - 5600 Faaborg
Velholdt parcelhus med god beliggenhed.
Nu udbydes dette yderst velholdte parcelhus beliggende i børnevenligt
villakvarter. Ejendommen er i gåafstand til Horne skole, legeplads, ind-
køb, foreningsliv, sport og meget mere.

D

Pris 795.000
Udbetaling 40.000
Ejerudgifter/md. 1.625
Brt/nt u/ejerudg. 3.360/2.875
Sag 56003515

Grund 993 m2
Bolig 120 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1979
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

P. U. Bruuns Vej 46 - 5600 Faaborg
Villa fra 1984 med god plads og flot udsigt.
I roligt kvarter i Faaborg v ligger denne dejlige og velholdte villa, der
oven i købet har flot udsigt til Bjernekrogen. Her får man en solid og ind-
flytningsklar bolig med skøn have, solrig terrasse og tilhørende carport.

B

Pris 1.799.000
Udbetaling 90.000
Ejerudgifter/md. 1.711
Brt/nt u/ejerudg. 7.517/6.439
Sag 56003280

Grund 718 m2
Bolig 166 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 1984
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Valmuemarken 26, 5600 Faaborg
Flot nyere 1-plans villa med flot udsigt.
Flot 1-plans kvalitetsvilla højt beliggende på stille villavej med udsigt til
smuk natur og Faaborg Fjord. Boligen er opført i tidløse, rustikke mate-
rialer med klinke/parketgulve, vandskurede og fuldmurede indervægge.

 C

Pris 1.750.000
Udbetaling 90.000
Ejerudgifter/md. 1.487
Brt/nt u/ejerudg. 7.301/6.254
Sag 56003135

Grund 795 m2
Bolig 107 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1999
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Kousbækvej 7, Bøjden - 5600 Faaborg
Indflytningsklar villa, beliggende i roligt kvarter.
Flot og løbende forbedret etplansvilla beliggende i roligt villakvarter i
Bøjden. Beliggende op til grønt område med Krolfbane, legeplads m.m.
Bøjden ligger ca. 10 min. kørsel fra Faaborg i naturskønne omgivelser.

D

Pris 999.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgifter/md. 1.549
Brt/nt u/ejerudg. 4.208/3.601
Sag 56003595

Grund 934 m2
Bolig 150 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1977
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv



GRATIS KONCERT
31. AUGUST

SPORTSPLADSEN - VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsenFølg os på Facebook



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

 

Tlf.: 62 61 21 48

 

 

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

Stort tillykke til alle vinderne. 
Vandt du ikke, så har vi også et godt tilbud til dig.

Her er de heldige!

De vandt en netradio    

på Det Rigtige Faaborg

Experter i god radio



Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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



I et lille rødt halvfjerdserhus, tilbagetrukket fra Klerkegade 
og med udsigt over sundsøen, bor 77-årige Palle Peter-
sen. Huset, de mørkebrune møbler og de guldindram-
mede malerier på væggene er alle arvestykker, som Palle 
har overtaget efter sine forældre.

Blandt de bedagede køkkenelementer dufter der af kaffe, 
som er kogt på gammeldags maner, og som nu holder sig 
varm på den ene kogeplade.

Palle hælder kaffen op i krus, der prydes af Bagsidedren-
genes logo. For hver gang Palle falder over spidsfindige 
finurligheder i aviserne, sender han tippet til Bagside-
drengene, der kvitterer med et krus for ulejligheden, hvis 
de bringer Palles fund. Kopperne er bl.a. kvittering på 
formuleringer om en Mazda-forhandler, der snart skulle 
rives ned, og en mere fantasipirrende en om fem-seks 
meter lange hundelorte.

Palle, med sin lune og ikke selvhøjtidelige humor, gør 
mere for fællesskabet, end man behøver og bliver på den 
måde en del af noget større. En del af et selvvalgt fælles-
skab, et foreningsfællesskab, hvor der eksisterer en tillid 
til egne og andres forpligtelser. For Palle Petersen giver 
foreningslivet ham noget at rive i, som han formulerer 
det.

- For mig føles det naturligt at være en del af et fællesskab 
og et socialt netværk i foreningerne. Jeg sidder med i et 
utal af foreningsbestyrelser og har altid faret rundt som 
en skoldet skid. Foreningsliv tager tid. Af samme årsag har 
jeg heller aldrig haft tid til finde en hustru og få børn.

Højt dekoreret frivilligsjæl
Palle Petersen og katten er begge ved at komme sig 
ovenpå en morgen, der både har budt på sommertid og 
en højlydt, langvarig helikopterlarm fra den omfattende 
eftersøgning af Jørgen Hinke. Dagen byder på en opgø-
relse af gårsdagens affaldsindsamling, hvor 25 indsamlere 
troppede op til affaldsjagt for Danmarks Naturfrednings-
forening. Naturligvis organiseret af Palle, og nu mangler 
han bare at indberette resultatet.

I garderoben hænger en blazerjakke, hvor det ene revers 
er prydet med tre fornemme emblemer: DBUs sølvnål 
- for 25 års foreningsarbejde. DBUs guldnål - for 50 års 
foreningsarbejde. Og den seneste erhvervelse fra 2017 - 
ærestegnet fra Danmarks Idrætsforbund.

- I 1991 modtog jeg sølvnålen, og med den fulgte gratis 
adgang til alle fodboldlandsholdets hjemmebanekampe. 
Det benyttede jeg mig af i 1992, da der var indvielse af 
anlægget i Parken. 

Det er ikke kun foreningsliv, der har optaget Palle. Det 
lokale fællesskab og engagement kommer i mange afskyg-
ninger.

- Jeg har en interesse for politik og kan godt lide at blande 
mig og få indsigt i alle mulige sager fra Faaborg-egnen, 
og jeg har derfor været byrådsmedlem fra 1986 og 21 år 
frem. Jeg har altid sagt min mening og ofte været lidt på 
tværs, og derfor fik jeg også tilnavnet ‘Palle Kommaflyt-
ter’, men Faaborg har altid været præget af mange øge-
navne, tag fx Richard Grydeklar, griner Palle.

Palle Petersen 
har levet et
foreningsliv

Palle Petersen er foreningsmand helt ind til knoglerne. Men han er også kendt som en 
åbenmundet og kontrær mand, der i sin tid som byrådspolitiker fik tilnavnet ‘kommaflyt-
teren’. Læs mere i portrættet, der afslører et hjerte, som banker for Faaborg, fællesskab og 
foreningsliv.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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77-årige Palle Pedersen har været aktiv i 
Faaborgs foreningsliv i mere end 50 år

Sølvnål, guldnål og ærestegn. Palle Petersen har synlige beviser for sin 
årelange indsats i foreningsverden

På kontoret administrerer Palle ikke mindre end fire forskellige  
facebook-profiler

Palles blik for underfundigheder og deciderede avis-kiksere 
har indbragt ham adskillige kopper fra Bagsidedrengene



Faaborg-festivaler
Når Palle ikke passede sit arbejde som sparekassefuldmægtig 
i Sparekassen Faaborg, sine poster i foreningerne eller sine 
pligter som byrådsmedlem, så fandt han også tid til at arran-
gere de hedengangne, famøse Faaborg-festivaller.

- Det startede med en byfest ude på Klinten tilbage i 1953, 
her var der indrettet en primitiv campingplads og stillet nogle 
boder op. Selve Faaborg-festivalerne startede som numme-
rede festivaller i 1955 og har været afholdt bl.a. i skolegården 
på Byskolen, bag Sundskolen, på stadion og på p-pladsen ved 
hallen. 

Palle ligger inde med et utal af anekdoter fra festivalernes 
storhedstid i Faaborg, bl.a. mindes han dengang, der blev 
skabt trængsel og en del ballade, da Grethe Sønck optrådte 
sammen med en levende ko, der øjensynligt skulle malkes, 
mens hun sang sangen om Klaus-Jørgen. Og presseopbuddet, 
da Ekstrabladet opsnusede historien om miss Faaborg, der 
optrådte både top- og bundløs på Faaborg stadion.

- Ekstrabladet sendte omgående en journalist og en fotograf, 
og de udbrød forbløffede, da de så miss Faaborg: men det er 
jo en gris. Vi havde aldrig lovet dem andet.

Indslaget var arrangeret af den tidligere købmand Christian 
Andreasen, som havde lånt en gris af Kaj Orne, og her skulle 
festivaldeltagerne så forsøge at gætte vægten på den aldeles 
upåklædte miss Faaborg.

Eller dengang Palle selv måtte snige Dario Campeotto ind på 
festpladsen:

- Dario var udsendt fra Se & Hør og skulle gå forklædt rundt 
på pladsen. Hvis folk genkendte ham, kunne de vinde en 
præmie. Han ankom med helikopter på cirkuspladsen, og 
dernæst blev han forklædt hjemme hos mig som præst. Vi 
tog vejen ind over kirkegården, og Dario gik som en fuld på 
grund af de briller med styrke, han havde lånt. Så hang hans 
præstekjole tilmed fast i et hegn, og til de forbipasserendes 
store undren måtte vi så stå og trække ham fri, mindes Palle.

Ulogisk og meget moderne
Hvis man spørger Palle Petersen om, hvad det mest ulogiske, 
han har gjort, er, så svarer han, at det må være dengang, han 
slog en kolbøtte og forlod han sit gode job som fuldmægtig 
for at blive medejer af Blækhuset. 

- Det føltes nu ikke ulogisk på det tidspunkt, men det var 
derimod godt med lidt luftforandring, inden jeg vendte til-
bage til mit bankjob igen, forklarer Palle.

Men at blive værtshusejer er faktisk ikke det eneste ulogiske, 
Palle har udrettet. Han kan ofte ses i sin røde Triumph 1300 
- en bil, han købte fra ny i 1970. I 1986 måtte bilen totalre-
noveres, og i 1999 måtte den på værksted i 2,5 år, inden den 
atter var køreklar.

- Det var nok en del dyrere end at købe en ny bil, men jeg 
er så glad for den bil. Og folk her i byen, de hilser på bilen, 
ikke på mig - det er ligesom i gamle dage, når man hilste på 
ølvognen, griner Palle.

Det bageste værelse, der udgør det ene af Palles to kontorer, 
vidner både om Palles interesse for foreningslivet samt hans 
manglende evne til at smide noget ud. Rummet bugner med 
kasser med foreningsregnskaber og revisionsprotokoller. En 
grøn mælkekasse med trælåg og hængelås, der indeholder 
spillene til Sjov Lørdag. I hjørnet står den nuværende og den 
tidligere fane fra Faaborg Idrætsforening.
I den anden ende står en computer. Palle er fulgt med tiden 
og jonglerer effent med både mails, hjemmesider og sociale 
medier.

- Jeg er hele tiden i gang på de sociale medier, og jeg har 
faktisk fire facebook-profiler. Én for de bevaringsværdige træ-
skibe, én for sjov lørdag, én for senioridræt og så min private. 
Hvis jeg kommer i tvivl om noget med computeren, så er det 
jo bare at spørge en otte-årig, joker Palle.

At spå om fremtiden
Lige nu, efter de fleste regnskaber og generalforsamlinger 
er overstået, er det lavsæson for foreningsarbejdet, og Palle 
planlægger derfor at påbegynde sine læserbreve igen. Måske 
skal han også generelt drosle ned på foreningsarbejdet, men 
det er ikke så ligetil.

- Jeg holder jo ikke evigt, men hver gang, der er valg i en for-
ening, siger de, ‘du klarer nok to år mere’. Og det har de sagt 
siden tresserne, smiler Palle.

Palle har også andre ting på bedding til fremtidens Faaborg. 
For når han ikke cykler sin daglige tur i fuld fart rundt om 
sundet, så barsler den driftige mand med bl.a. idéer til pro-
jekter med gadeinventar i bybilledet.
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TANDLÆGEHUSET FAABORG

 

Vi tilbyder:
•	film- medie hf
•	hf enkeltfag
•	fuld hf på 2 år
•	hf fagpakker
•	avu (9.-10. kl)

Hyggeligt 
studiemiljø

 KOM TIL INFO-MØDE 
 OG HØR OM VUC FAABORGS UDDANNELSER

Onsdag den 8. maj kl. 17.00-19.00

Ingen tilmelding. Bare mød op!

 

HF & VUC FYN Faaborg - tlf. 62 65 66 33

Bliv klar 
til optagelse på 

en videregående 
uddannelse

Læs mere på vucfyn.dk/events

Faaborg Blæserne 
40 års jubilæumskoncert 

  

Sundskolens aula  
Søndag den 12. maj Kl 15.00 til 18.00      

Entre  25,- kr. incl. Et glas vin, vand eller øl 

 
Faaborgblæserne  

dirigent Jan Aagård 
Årslev Harmoniorkester  

dirigent Ib Roland 
Nyborg Jernbaneorkester 

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

Sølvhjelm Foto & Ure
Tlf.: 62 61 03 45

Limited Edition kun til Danmark



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

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten
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Hvor godt kender 
du Faaborg og omegn?
Vores fotograf, Jørn Ungstrup, har igen været rundt i området og har taget en 
række billeder af  steder, du måske genkender. Vi trækker lod om en gavekasse 
med Stikkelsbær Bobler, bogen Finurlige Faaborg og et kunsttryk af  Oliver 
Streich, blandt jer der kan fortælle os, hvad der er på billederne.
Du behøver ikke skrive vejnavne, men fx: Korinth Kro, Forum Faaborg eller Svanninge Kirke. 
Disse tre steder er dog IKKE afbilledet. Svarerne finder du i næste udgave af magasinet Det Rigtige Faaborg. 

God fornøjelse

1

3

2

4

VIN
D

GAVEKASSE
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Billede 1 viser:

Billede 2 viser:

Billede 3 viser:

Billede 4 viser:

Billede 5 viser:

Billede 6 viser:

Billede 7 viser:

Billede 8 viser:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:

5

7

8

6

Aflever kuponen i vores postkasse Havnegade 19 eller  
mail de rigtige svar til info@detrigtigefaaborg.dk, senest d. 15. maj.



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
Spansk seranoskinke med hvide asparges fra Knabegaarden 

og luftig ramsløg-emulsion  

 
Mellemret

Cremet kold agurkesuppe med rimmet kammusling og dild

 
Hovedret

Rosa stegt kalvemedaljon med forårsgrønt, dagens kartoffel og let kalvesky

 
Dessert

Chokoladebrownie med friske bær og pistacie-is

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

NYT NYT NYT NYT NYT NYT
27. april kl. 18:30
Sushi-aften - All you can eat / 269,-
Ægte sushi-kok i køkkenet til 
dette arrangement

12. maj - hele dagen  
STORT MORSDAGS-arrangement Kl. 11-16
Åbne biler og aircon-tjek ved VW-Faaborg og 
bilpleje v. Faaborg Bilpleje 
Kl. 18.00: Restauranten byder på morsdagsmenu
2 x 3 retter og en buket til mor / 595,- pr. par

5. juni - Farsdag
2 x 3 retter og én flaske whisky til Far / 595,- pr. par

9. juni - Pinsebrunch m. bobler
Inkl. kaffe/the/juice og æble- og pæresaft  
fra Kildegaard, Millinge / 269,- 

23. juni - Sankt Hansfest m. bål på stranden

26. juni - Grill og Jazz på terrassen 
fra onsdag d. 26. juni og 7 onsdage frem

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

SE MERE PÅ FABBO.DK ELLER FIND OS PÅ FACEBOOK

Fyns Almennyttige Boligselskab  �  63 12 56 00  �  fabbo.dk  �  kundeservice@fabbo.dk

De smukke gamle bygninger, som tidligere 
var Faaborg sygehus, skal danne rammen 
om FAB’s nye generationsbofællesskab.

Der har tidligere været afholdt to informati-
onsmøder for potentielle kom  mende bebo-
ere, hvor interessen har været stor. Derfor 
afholdes to yderligere informationsmøder i 
maj måned.

ET FÆLLESSKAB FOR ALLE 
Bofællesskabet – Frits Jørgensens Have – 
skal rumme flere generationer. Vi tror nem-
lig på, at man med et aldersblandet bofæl-
lesskab kan få glæde af andre mennesker 
på tværs af generationer.

Børnefamilier vil derfor få glæde af seniorer 
eller bedsteforældre, der omvendt vil nyde 

INFORMATIONS MØDE 
TORSDAG DEN 9. MAJ 19-21 
LØRDAG DEN 11. MAJ 10-12

godt af nærværet med børn og børnebørn.  
Derudover vil bofællesskabet byde på tryg-
hed, fællesspisning, kulturelle arrangemen-
ter, udflugter, spontan hygge og gode naboer. 
Alt sammen pakket ind i et fællesskab af høj 
kvalitet, som du selv er med til at skabe.

I maj måned afholdes yderligere to in for 
mationsmøder, som denne gang primært 
fokuserer på børnefamilier, men andre in
teresserede er også velkomne.

Læs mere på fabbo.dk eller på Facebook.

Møderne foregår i den eksisterende gymna-
stiksal ved Faaborg sygehus, med indkørsel 
fra Frisenvænget, Faaborg.

GENERATIONS- 
BOFÆLLESSKAB
FRITS JØRGENSENS HAVE



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 www.minbolighandel.dk

Indehaver 
Min bolighandel Fyn
Mobil: 71 780 655
tribler@minbolighandel.dk

Nyistandsat ejendom beliggende i idylliske om-
givelser nær Glamsbjerg. Dejlig lukket have med 
maser af muligheder, lyse rum med trægulve, 
synlige loftbjælker, lækkert åbent køkken, 2 bade-
værelser, velindrettet færste sal. stor garage samt 
værksted. Her får man ejendom til hele familien 
for alle pengende. 

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 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 1.995.000 
Udbetaling 100.000 
Ejerudgift/md. 2.880

Pris 1.625.000 
Udbetaling 85.000 
Ejerudgift/md. 2.263

Pris 5.975.000 
Udbetaling 300.000 
Ejerudgift/md. 2.863

Pris 2.675.000 
Udbetaling 135.000 
Ejerudgift/md. 2.392

Brutto 8.609  
Netto 7.359
Areal 309

Grund 5.807 m2
Værelser 8

Brutto 7.018  
Netto 5.996
Areal 175 m2

Grund 1.121 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
 

Byvejen 79, Glamsbjerg                                       

Kildetoften 36, Faaborg

Assensvej 320, Millinge ”ladefogedgården”

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 13, Faaborg

Ny pris

I Høje Bøge kvarteret med alle byens faciliteter 
inden for gåafstand, finder i denne attraktive 
bolig. 
Tre etager med fuld kælder der med den gode 
loftshøjde er særdeles anvendelig. 

Pris 1.875.000 
Udbetaling 95.000 
Ejerudgift/md. 2.364
Brutto 8.015 
Netto 6.816
Areal 159 + 91 m2

Garage 24 m2
Grund 538 m2
Værelser 5

Bud modtagesHøje Bøge Vej 57, Svendborg

Udsigtsejendom



Den store grillgris
fra Landslagteren

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

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

Grillgris med tilbehør
• Helstegt grillgris
• Flødekartofler
• Kartoffelsalat
• Mix salat med dressing
• Flute og smør

Vi kommer med grill, kul og gris.
Tænder op – kommer og skærer grisen, når den 
er sprød og lækker.

Pr. person  . . . .Kr. 20000
Minimum 30 personer.

Grillgris uden tilbehør
• Helstegt grillgris

Vi kommer med grill, kul og gris.
Tænder op – kommer og skærer grisen, når den 
er sprød og lækker.

Pr. person  . . . . Kr. 13000
Minimum 30 personer.

Dansk grisekød er en 
selvfølge hos os.
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FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

ÅRETS 
KONFIRMATIONER 
I FAABORG OG DIERNÆS KIRKER
Søndag den 12. maj v. Henrik Nedergaard: 
Diernæs Kirke kl. 9.30 & Faaborg Kirke kl. 11.00

Fredag d. 17. maj (Store Bededag) v. Lars Jonssen:
Faaborg Kirke kl. 9.30 & kl. 11.30
 
Søndag den 19. maj v. Lene Matthies:
Faaborg Kirke kl. 9.30 & kl. 11.30

TORSDAG 16. MAJ KL. 19.00 - STORE BEDEDAGSAFTEN 

VARME HVEDER I KIRKELADEN  
Gudstjeneste i Diernæs kirke ved provst Lars Ole Jonssen. 
Efter gudstjenesten hygger vi os med varme hveder, kaffe/the 
og sang i Kirkeladen. 

FREDAG 17. MAJ KL. 9.30 I AVERNAKØ KIRKE

VARME HVEDER 
Vi inviterer til Store Bededagsgudstjenste i Avernakø Kirke 
den 17. maj kl. 9.30 med varme hveder og kirkekaffe efter 
gudstjenesten.

TORSDAG 30. MAJ 
KL. 9.30 I AVERNAKØ KIRKE

PILGRIMSVANDRING 
Vi glæder os til for første gang at afholde pilgrimsvandring  
den 30. maj. Vi starter med gudstjeneste kl.9.30 og herefter  
pilgrimsvandring til klokken ca. 14.30 hvor vi byder vore 
gæster på en kop eftermiddagskaffe på stranden inden de 
vender tilbage til fastlandet. Husk madpakken, som 
indtages undervejs. 
Se i øvrigt linket: www.fynskpilgrimsvandring.dk

TORSDAG 13. JUNI 

SOGNEUDFLUGT I DIERNÆS
Den traditionsrige sogneudflugt går i år til bl.a. Humlemagasi-
net i Harndrup. Reserver datoen allerede nu og se nærmere 
program i næste nummer af Kirkenyt og i Ugeavisen Faaborg.

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.    5. maj 2. s. e. påske 10.30: LJ 09.00: LJ  09.30: HN

søn.  12. maj 3. s. e. påske 11.00: HN (konfirmation) 09.30: HN (konfirmation) 09.30: LM 
tors.  16. maj   19.00: LJ (hveder)  
fre.    17. maj Bededag 09.30: LJ & 11.30: LJ (konf.)   09.30: RG
søn.  19. maj 4. s. e. påske 09.30: LM & 11.30: LM (konf.) 10.30: HN  
søn.  26. maj 5. s. e. påske 10.30: LM 09.00: LM 09.30: EL 
tors.  30. maj Kr. Himmelfart 10.30: HN (kirkekaffe) 10.30: LM  09.30: RG
søn.    2. juni 6. s. e. påske 10.30: LM 10.30: HN  
søn.    9. juni Pinsedag 10.30: LM 09.00: LM 09.30: HN 09.30: LJ
man. 10. juni 2. pinsedag Ingen gudstj. 10.30: fælles gudstjeneste Ingen Ingen

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag 14. maj kl. 17.00 i Kirkeladen, Diernæs.

Onsdag 15. maj kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg

KirkeNyt
ONDAG 29. MAJ KL. 12.30

SOMMERUDFLUGT 
I FAABORG

Faaborg Kirkes sommerudflugt går i år til  
Svendborg, hvor vi skal besøge Danmarks  
Forsorgsmuseum. Vi vil få en guidet rundvisning.                                                                                    
Efter besøget kører vi til Hotel Christiansminde, 
hvor vi vil få serveret kaffe og kage.
Der er afgang fra Forum Faaborg kl. 12.30, og det 
forventes at vi er tilbage i Faaborg mellem kl. 
17.00 og 18.00. Prisen for deltagelse er 100 kr.
Tilmelding til Kirkekontoret: tlf. 62610318

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



15. JUNI KL. 10 
Torvet i Faaborg

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle der kan kravle, gå, rulle eller løbe, kan være med.  Det handler 
ikke om at være hurtigst – det handler om at få en hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte et godt 

formål - hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelingerne i hele landet. Ruten er på cirka 2.5 km

Alle får røde klovnenæser, medaljer, diplom, vand, en bolle, frugt og en overraskelse.
Der vil også være underholdning for store og små i målområdet på Torvet.

Tilmelding på: www.klovneløb.dk
Klovneløbet afholdes med støtte fra

Intersport, Netto, Super Brugsen Faaborg,
Vesterports bageri, Lidl, Shopping Faaborg og Claus Skov

PRÆSENTERER

 Gratis hoppeborg 
på Torvet til alle 

deltagere



 

V/ Faaborg Golfklub 
Dalkildegaardsallé 1 

5600 Faaborg   

Du kan via Café Dalkilden afholde dit næste arrangement.  
Vi har plads for op til 100 personer.  

 
Vi laver også mad ud af huset. 

 

Ring og få nærmere oplysning  
om hvad vi kan tilbyde netop dig. 

 

Tlf.: 6261 7743 
Mobil: 2325 1327 

Mail: cafedalkilden@outlook.dk 
Følg os på Facebook. 

Lad mig med det samme slå fast, at nedsat bevægelighed i kroppens led ikke er et uundgåeligt al-
dersbetinget fænomen. Du kan gøre meget for at undgå at blive ”stiv som et bræt”, hvilket kan have 
stor betydning i din dagligdag - især jo ældre du bliver. Hvis du får ondt, har nedsat balance eller er 
inaktiv, så er resultatet ofte en usmidig krop, fordi vi indskrænker vores ”bevæge-repertoire”, da vi 
ikke længere kommer i leddenes yderstilling. Der sker langsomt det samme, som hvis en arm kom-
mer i gips; leddene bliver stive og umedgørlige. Ligesom med en ”gips-arm”, så kan man generelt set 
genvinde sin bevægelighed med rette indsats, og det er aldrig for sent at give det et forsøg. Her har 
du et par generelle øvelser, som kan øge din bevægelighed, hvor de fleste har gavn af det. Hold et 
vedvarende stræk (uden at rokke) i 20-40 sekunder pr. øvelse, og gentag efter behov. Motionsformer 
som yoga og pilates er eksempler på aktiviteter, hvor du også arbejder med din bevægelighed – og 
kære mænd, I har ligeså stor gavn af det som kvinder, hvis ”nogen” skulle være i tvivl.

Månedens sundhedstip

- Er du også blevet stiv som et bræt?

Sarah Louise Kroman
Cand.Scient.Fys.

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

- Annonce -

Smidighed for ankel, knæ, hofte, 
ryg, skuldre og albuer

Smidighed for ryggen

Udspænding af baglår (stræk 
knæet)

Udspænding af lår.
Hold knæene samlet 

og pres bækkenet 
fremad



Greven i 
Østerbrogade

Når forfatter Andreas Greve bevæger sig rundt i byen, iagttager han meget. Vigtigt og 
uvigtigt. Stort og småt. Indtryk og udtryk. En modtagelighed, der er på grænsen af  
det sygelige, mener han selv. Alt gemmes på det indre varelager og hives frem, når nye 
rim og remser skal formuleres. Greve betragter sig selv som flanør - desværre oftest 
en siddende flanør, der hænger bag skrivebordet. 

Den 4. maj afholder han bogreception for sin seneste bog, børnebogen ’Kom snart igen’.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Stemningen sættes allerede halvvejs oppe ad trappen: ‘Gre-
vens gæster må gerne hænge sig her’, står der på et skilt over 
garderobeknagerne.

Den tyskfødte forfatter Andreas Greve har placeret sig gen-
nemtænkt og strategisk på Østerbrogade. Fra den højtliggende 
lejlighed glimter øhavet og havnen i det sydvendte stuevindue, 
og fra køkkenvinduet troner naturen i sundbakkerne. I centrum 
for kontrasterne grubler 66-årige Andreas Greve over både let-
tere og mere underfundige sætninger, som han skriver til børn 
og voksne på en melodisk og oftest humoristisk facon.

Andreas Greve kan noget med ord. Netop hjemvendt fra 
børnebogmessen i Bologna, og siddende midt blandt lejlig-
hedens mange nye og gamle bøger, har han sagt ja til at lade 
sig interviewe om sin hverdag som forfatter og sine finurlige 
formuleringer. 

Har du altid gerne ville være forfatter? 

Jeg er vist sådan en, der gør alt baglæns. Jeg har en studen-
tereksamen fra Tyskland, så tog jeg en tømreruddannelse i 
Danmark, og langsomt fik jeg arbejdet mig ind på det med at 
skrive. Jeg har tidligere  malet og illustreret meget, og da jeg en 
dag læste en børnebog, som jeg skulle illustrere, tænkte jeg, at 
det kunne jeg også. Jeg begyndte at skrive og kunne mærke, at 
jeg kunne skrive - og kunne lide at skrive.

Hvor finder du inspirationen til dine fortællinger?
Nogle af mine bøger kommer omkring store emne som kunst 

eller magt, men ellers kan det være samtidsspørgsmål, der 
inspirerer mig. Men oftest er det nu skriveriet, der leder mig et 
sted hen, sproget, der styrer vejen. I børnebøger kan der være 
store temaer på spil i en lille historie. Det giver plads til store 
og mange fortolkninger. For eksempel denne her bog om en 
konge, der altid fejrer sig selv og til sidst bliver smidt ud af sit 
eget kongerige – han opfører sig altid på samme måde og bru-
ger de samme midler, selvom resultatet udebliver – lidt lige som 
Theresa May. Både kongen og Theresa May hænger fast i anden 
akt. Moralen kunne være, at man må godt lære noget af sig 
selv, nej altså, det er faktisk ikke mig, der har brug for morale, 
men i dette tilfælde må det være, at man ikke kun skal tænke 
på sin selv. En morale, jeg deler med Ternet Ninja for eksempel. 

Hvilke tekstformer skriver du oftest?

Nogle af mine sidste historier er gennemgående rimehisto-
rier, hvor versene rimer parvis AA BB, der går lige ind. Når 
man rimer, så holder man sig ligesom på den lette side. Her 
får læseren mulighed for forståelse gennem ørerne. Det 
giver også mig en fornøjelse ved at skrive, når det er rim og 
remser - rytmen kommer tæt på kroppen, og jeg reagerer 
næsten fysisk på rytmikken. Jeg tænker forresten også på, at 
det gerne må være en fornøjelse for forældrene, når de skal 
læse bøgerne for deres børn.

Jeg har tidligere skrevet noget meget indviklet, men jeg 
bliver mere og mere enkel med tiden.



På en solskinsdag kan man finde Andreas Greve i Voigts Minde, 
hvor han forsøger at nedfælde sine mange iagttagelser

Bogen ’Kom snart igen’ er netop udkommet og er tredje børnebog,  
der oversættes til dansk

Andreas Greve har mere end 20 bøger bag sig. Mange er udkommet 
på flere forskellige sprog verden over
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Kan du se dig selv i nogle af karaktererne i dine bøger?

Kongen, som holder for mange taler og altid fejrer sig 
selv, kunne faktisk godt ligne min far. Alle historier, man 
skriver, har jo noget med en selv at gøre, men samtidig er 
det en rolle, man indtager.  Selvom det fx er en bjørnehi-
storie, som min nye bog, så kan man vel nok finde ud af, 
at jeg nok nærmere er bjørnen, ham der er på rejsen, end 
hende i hvis have han havner. Det såkaldte lyriske jeg er 
en form for stilisering – jeg har fx i min rim og remsebog 
en figur, der er digter – der er selvfølgelig dele af mig i 
den, men det er især vigtigt, at man samtidig kan tage lidt 
pis på digtertypen, egotripperen, narcissisten og andre 
navlebeskuende personer, ikke mindst skuespillere, der 
kan bære sig selv på tungen. Man har sig selv med som 
udgangspunkt, og derfra får den så hele armen.

Jeg søger tilbage til steder og mennesker, jeg kender og 
kan lide. Jeg skal ud og opsøge steder og folk. Jeg kan 
ligesom ikke komme tæt nok på, hvis jeg gjorde det over 
telefonen eller wikipedia. Jeg skal ligesom vade ind. Min 
måde at forstå tingene på er meget analog, praktisk og 
taktil. Jeg er ikke en skrivebordsstrateg, der kan konstru-
ere en lang roman. Det er korte strækninger med lyrik, 
digte og børnebøger, hvor jeg kan kontrollere forløbet.
I et af mine digte skriver jeg: Fjern fra hjemstavn, her som 
der, helt ved sig selv, alene i ord. Det er meget mig. For-
resten rimer det på tysk: Fern der Heimat, hier wie dort, 
ganz bei sich, allein im Wort.

Hvad laver du, når du ikke skriver?

Stort set er det det, jeg laver. Eller jeg læser op. Jeg har 
ikke brug for noget privat. Jeg bevæger mig rundt mellem 
mennesker. Går rundt og snuser, eller tager en tur på café 
– det er meget vigtigt. For når jeg skriver, gemmer jeg 
mig væk. På en café er der en form for offentlighed, og du 
kender nogle omkring dig. En normal arbejdsdag kører fra 
morgen til aften, uanset hvor jeg er henne. Jeg holder mig 
indenfor den tankebane, jeg er i gang med. Derfor har jeg 
også altid mit kontor på mig, med papir og kuglepenne i 
lommerne. Man kan ikke satse på, at man kan huske tan-
kerne senere. Om jeg så nogensinde kigger i de notater 
igen, det er en anden sag.

Hvad interesserer dig ved dine omgivelser?

Jeg kan til tider godt virke, som om jeg er uvenlig og afvi-
sende. Normalt falder jeg nemt i snak med folk og fyrer 
noget fis af, så de føler sig afslappede. Men jeg iagttager 
cirka 5.000 procent mere, end jeg har brug for – alt for 
meget. Jeg tager ting, som ikke vedkommer mig, og jeg 
husker meget ved at lagre det i form af sprogstumper. Og 
det kommer på lager, så jeg kan hive det frem, når jeg har 
brug for det. Når jeg skal rime, så skal jeg kunne vælge 
mellem mange tusinde muligheder, som ligger et eller an-
det sted. Jeg trækker ordene ned fra mit indre varelager 
og bruger dem i sammenhæng. 

Vi er alle dybt afhængige af, at der er en verden omkring 
os. Men en kunstner kan også godt lide at være for sig 
selv. Han skal faktisk være alene. Egentlig en modsigelse, 
og det bliver pinefuldt, når vi prøver at beskrive verden, 
eller et udsnit af verden, når vi på samme tid vender ryg-
gen til selv samme verden.

Jeg ved ikke, hvordan det ville være at bare gå rundt og 
observere og ikke skrive. Hvordan min egen balance så 
ville være. Indtil videre regulerer jeg min velvære ved at 
skrive. Og morsomt nok kan jeg gennem lyrik og tek-
ster frembringe humor, selvom jeg er trist. Og omvendt 
beskrive noget trist, hvis jeg har det godt. Faktisk kan jeg 
blive i helt godt humør, hvis det lykkes mig at beskrive 
noget trist på en rammende måde. Det er dejligt absurd, 
men det er meget rigtigt.

Den seneste bog handler bl.a. om savn. Hvad betyder 
følelsen af savn for dig?

Jeg har altid været den, der godt kunne lide at køre væk. 
Det er en basal følelse, jeg kan huske fra min barndom, 
rejselysten. Savn er ikke noget, jeg lider af, men jeg 
kender godt til menneskers forskellige tilgang til følelsen 
af savn, men som jo egentlig er en børnefølelse: hvor er 
mor? Hvornår kommer mor? Jeg har i bogen ’Kom snart 
igen’ set savn fra den humoristiske side. Noget man ikke 
bare bliver kastet ud i, men ligefrem noget, man selv ska-
ber og får til at ske.

Hvad betyder det for dig, at din nye bog har fået en flot 
lektørudtalelse?

Den er jeg glad for. Jeg var i Bologna, da der kom en mail 
fra min forlægger på forlaget Turbine. Jeg vidste, at når 
hun sendte mig en mail om det, måtte den være god. Det 
gør mig glad, for så passer det med det, vi selv synes om 
den. Når det kommer fra andre, er det perfekt, og man er 
som forfatter også afhængig af de udtalelser, så bibliote-
kerne finder på at bestille bøgerne. Hvis udtalelsen havde 
været dårlig, så havde jeg nok fortalt mig selv en skråt-op-
løgn om hvorfor.

Forlaget i Schweiz har været så begejstret for de to ho-
vedfigurer i bogen, Hubert og Hugo, at de har bestilt en 
bog mere. Andreas Greve ser frem til at arbejde med dem 
og til at fortsætte sit samarbejde med illustrator Lena 
Winkel, som ifølge Andreas er fantastisk til at fremvise 
den humor og stemning, han gerne vil udtrykke.

Lørdag den 4. maj klokken 14.14 kan man møde både 
Andreas Greve og Lena Winkel, når de afholder bogrecep-
tion på GaleRiget. ’Kom snart igen’ bliver i den anledning 
læst op af tidligere radiojournalist Lise Ravn.



Forlaget i Schweiz er så begejstrede for de to figurer Hubert og Hugo, 
at de kom til at pryde et kæmpebanner til børnebogmessen.

Andreas Greve
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Du kender sikkert allerede vores "Stikkelsbær Bobler", som vi 
sendte på markedet op til jul.

Nu udvider vi sortimentet af lokale drikkevarer og lancerer 
inden længe to læskedrikke propfyldt med fynsk frugt og 
bær. Vi har igen gjort os umage for finde frem til et produkt, 
der er så tæt på naturen som muligt, og derfor indeholder 
vores "Kirsebær Brus" og "Hylde Brus" intet andet end saft 
og kulsyre. Intet tilsat vand, sukker eller andre tilsætnings-
stoffer.

- I processen med at skabe vores "Stikkelsbær Bobler" 
prøvesmagte vi mange forskellige moste og safter hos vores 
samarbejdspartnere, og ret hurtigt blev vi enige om, at vi 
også gerne ville kunne præsentere et alkoholfrit produkt. 
Derfor er vi glade for, at både store og små denne sommer 
kan slukke tørsten med vores nye lækre sodavand, fortæller 
Henrik Poulsen fra Det Rigtige Faaborg.

Det er dog ikke første gang af Faaborg får sine egne soda-
vand.

Bryggeriet Sydfyn der holdt til i Nørregade 2 producerede ud 
over øl også en lang række sodavand som: Hindbær-limona-
de, Sportsvand og Grape-tonic frem til bryggeriets ophør i 
1969.

- Vi synes, det er sjovt at trække tråde tilbage til Faaborgs 
fortid, og skabe produkter som folk i området har et forhold 
til, når det så samtidig smager hamrende lækkert, så er jeg 
glad, smiler den lokale limonade-producent.
Etiketterne til de to nye sodavand er lavet af den lokale 
kunstner Oliver Streich, der også forsynede Det Rigtige Fa-
aborgs "Stikkelsbær Bobler" med sine finurlige fabeldyr.

Sodavandene kan købes hos Superbrugsen Faaborg.

Værsgo' 
at smage!

Nye lokale sodavand på vej på hylderne.
Det Rigtige Faaborg står bag to boblende læskedrikke HELT uden sukker og tilsætningsstoffer. 
Smagen af  fynske kirsebær, æbler og hyldeblomst er sommer på flaske.

Henrik Poulsen med de to nye sodavand





  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: Lars Nielsen, Administrationschef | Camilla Thomsen, Økonomiassistent 
Anne Broholm, Økonomiassistent | Tina Grevegaard, Økonomiassistent |Louise A. Frederiksen, Økonomiassistent 
Christian Præstekjær, IT-ansvarlig | Birgitte Højgaard, Økonomiassistent



Vedhæng m.  
0,008 ct. Brillant 850 kr. 

750 kr. 

375 kr. 

950 kr. 

795 kr. 

Beautiful world 740kr. 

1190 kr. 990 kr. 

HUSK AT FORKÆLE…

Vestergade 1 - 5600 Faaborg - Tlf. 62 61 23 93 
Mail@guldsmeddomino.dk

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



Er din bil sommer klar?
Vi udfører et sommertjek og monterer dine sommerhjul samtidig. 
For kun kr. 499,- alt incl.

4 stk. Michelin 
185/65-15
Energy saver +88 T

Pris incl. montering:  

Kr. 2.795,-

4 stk Michelin 
205/55-16
Energy saver +91 V
Pris incl. montering:  

Kr. 3.495,-
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 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

Fang os allerede nu på tlf. 62619060

Hvis du ikke selv har plads til dine sommer/vinterhjul, opbevarer vi dem gerne.

Mangler du nye sommerdæk?
Vi er leveringsdygtige i alle mærker og størrelser f.eks.:

Ellers hjælper vi dig.

4 stk SAVA 
205/55-16
SAVA INTENSA HP
Pris incl. montering:  

Kr. 1.995,-

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

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

NYHED. Rummelighed, charme og
muligheder.

Faaborg Villa, 1 fam.
Svendborgvej 68

Hvad er din bolig drøm? Har du lyst til Bed & Breakfast, måske et hjemme-
kontor eller en mindre virksomhed, måske du går og drømmer om, at star-
te en lille charmerende butik med vin/delikatesser, blomster eller noget
helt 3. Du kan godt lide at have god plads, både ude og inde, det skal være
bynært og alligevel prioriterer du, at have adgang og udsigt til vandet, så
havkajakken eller en jolle til lidt fiskeri nemt kan komme i vandet. Villaen
skal være rummelig på mange måder, der skal være gode arealer, plads til
børns leg og forældres hygge på én og samme tid.

Kontant: 3.695.000
Ejerudgift pr. md.: 2.854
Udbetaling: 185.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 15.673/13.388

Bolig m2: 229
Stue/vær: 2/5
Byggeår: 1827
Sag: 308-19166-1

Grund m2: 1.626
Kælder m2: 10
Udhus m2: 133
Garage m2: 18Energi: C

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ER KONFIRMATIONSTØJET 
KLAR TIL DEN STORE DAG. 

ELLERS KIG IND! 
Habit rens/ pres                                225,00 kr. 

Kjoler rens / pres fra :                     165,00 kr. 

Duge vask / rul pr. kg.                        86,00 kr. 

 

 

rekord RENS Vestergade 45, tlf. 62611489 

Åbningstider: mandag – fredag kl. 9.00-17.00 

 





Haven på Horseballevej 26
Haven hos Lars og Lene, Horseballevej 26
I Syrenland findes andet end syrener! Lena og 
Lars på Horseballevej 26, Ny Stenderup, åbner 
deres have for besøgende. Haven er på 2500 m2 
og udgangspunkt er en traditionel landbo-have 
og alligevel meget mere end det! Der vil være 
mulighed for at købe Pulled Pork hotdogs fra 
Sommerlund, øl og most fra lokalt bryggeri, salg 
af blomster m.v.
Adresse: Horseballevej 26. Ny Stenderup
Åben fra d. 17. – 19. maj kl. 10.00 – 16.00

Haven på Horseballevej 11
Landsskabshave i Syrenland
I forbindelse med de Sydfynske Syrendage åbnes 
haven igen i år på "Ellebjerg" nord for Svan-
ninge Bakker. Haven ligger midt i Syrenland og 
er et oplagt stop på en køre-, cykel- eller gåtur i 
området. En lille indendørs cafe serverer kaffe, 
kage og syrenprodukter, så der er mulighed 
for at dufte og smage syrener. I en lille plante-
skole og butik kan der erhverves syrenplanter 
og syrensouvenir. Haven er en 35.000 m2 stor 
landskabs-/skovhave med gamle træer, sten-
gærder, nye anlæg og vinmark. Hunde i snor er 
velkomne.
Adgang koster 20 kr.
Adresse: Horseballevej 11, Ny Stenderup
Åben fra d. 16. – 23. maj kl. 10.00 – 16.00

16. maj - Åben fra kl. 10.00  - kl. 16.00 

17. maj  - Åben fra kl. 10.00 kl. 16.00
Kl. 11.00 Foredrag af en af forfatterne bag Syren-
bogen – Nina Brandt 

Kl. 13.00 Foredrag af en af forfatterne bag Syren-
bogen – Nina Brandt 

Kl. 14.00 – koncert med Mads La Cour – solo -  
”Mads la Cour udgav i 2012 singlerne, Hykler og 
Aldrig mer’. I 2016 udgav han EP’en, ‘Vi Nåede 
Det Næsten’. Senest har Mads udgivet singlen, 
‘Hulekatten‘ den kom ud i november 2018”.

18. maj - Åben fra kl. 10.00 - kl. 16.00

Kl. 14.00 Historisk gåtur arrangeret af Ny Stende-
rup Beboerforening ved Marie Kallehauge 

19. maj  - Åben fra kl. 10.00 - kl. 16.00
Kl. 12.00 – 16.00 søndagsmatine ved kunstnerne 
fra Songwriters Corner: Dan Rose, Hanna Gully 
Ragnarsdottir, Ketil Amtrup, Kirsia Isabella

20. maj - Åben fra kl. 10.00  - kl. 16.00
21. maj - Åben fra kl. 10.00  - kl. 16.00
22. maj - Åben fra kl. 10.00  - kl. 16.00
Kl. 14.00 koncert ved Flemming Grønbech Mad-
sen fra Songwriters Corner (Svendborg)

23. maj - Åben fra kl. 10.00  - kl. 16.00
Kl. 16.00 åbning af Ny Stenderups nye Cykelra-
steplads – Ny Stenderupvej 10.
Taler, åbning, musik og sange ved operasanger 
Jesper Buhl.

Gåtur i Syrenland
Dette års gåtur med udgangspunkt i Ny Stende-
rup vil føre os tilbage i tiden – til historien om 
dengang, hvor to af områdets møller forsynede 
området med mel til det daglige brød. De to 
møller – Trente vand- og vindmølle vil blive 
besøgt, og ejeren af vindmøllen vil åbne sit hjem 
for deltagerne.
Det giver mulighed for at opleve den gamle 
vindmølle, som nu er en nutidig bolig og ikke 
mindst i tredje sals højde at kunne opleve en 
360 graders udsigt ud over Syrenlandet – Den 
Fynske Højderyg.
På turen bliver der tid til en kop kaffe i det 
grønne. Dagens turfører er Marie Kallehauge.
Turens længde ca. 4 km.

Tilmelding og pris:
Det koster 20 kr.
Tilmelding kan ske via www.visitfaaborg.dk

Dato & tid: Lørdag den 18. maj kl. 14
Mødested: Ved petanquebanen/bålhytten på 
Horseballevej 7 i Ny Stenderup.

Syrenmorgenbord
Sydfynske Syrendage byder indenfor i X-Huset i 
Vester Hæsinge med lidt morgenmad og smags-
prøver på forskellige syrenprodukter. Desuden 
har vi salg af flotte syrener og den helt unikke 
Syrenbog (så længe lager haves).

X-Huset i Vester Hæsinge
Dato & tid: Lørdag 18. maj, kl. 9:00 - 11:30
Pris: 25 Kr

SYRENER!

Der ånder så rusende sød
Som selve den elskedes hviskende 
stemme!
Så jeg i hver pore en rislende fryd
Af elskov og sommer og sol kan for-
nemme!
Salomon J. Frifelt

SYRENFACTS

Vidste du, at der i Danmark er 138 veje, 
som bærer navnet Syrenvej. Vejnavnet 
findes i hele Danmark.

I slutningen af 1800-tallet kaldte man på 
Fyn syrenen for Terminstræ. Den blom-
strer ofte omkring den 11. juni - måske 
bedre kendt som fandens fødselsdag.

Syrenen har været forbundet med over-
tro. En syrenblomst med tre blade bragte 
sorg, mens fem blade betød lykke.

Sydfynske Syrendage

PROGRAM

Sydfynske 
Syrendage 2019
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Sydfynske Syrendage
3. weekend i majSYRENLANDSYRENLAND

”...Når syrenerne blomstrer, 
flankeret af guldregn og skovmærke, 

så bliver Sydfyn ikke smukkere. 

Så er det tid at komme ud.”

  Vi har lavet en guide med 10 fantastiske ture i det sydfynske syrenland.  
Hent den på turistkontoret eller find den på visitfaaborg.dk VisitFaaborg.dk

De Sydfynske Syrendage

Kan du indfange den dufter af foråret og 
syrenerne?

Så send dit foto til Visit Faaborg & Det Rigtige Faaborg 

1. præmie: Gavekort på 500,00 til Shopping Faaborg.

2. præmie: Fotobogen ”Faaborgs finurligheder” + 1 
flaske Faaborg stikkelsbærbobler.

3. præmie: Fotobogen ”Faaborgs finurligheder”.

Dommerpanelet består af grafiker Christian Streich, 
fotograf Jørn Ungstrup, journalist Henrik Poulsen og 
turistmanager Mads Sletbjerg

Indsend dit/dine foto til visitfaaborg@fmk.dk 
senest: 1. juni (max 3 pr. deltager). 

Det med småt! Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidig 
brugerrettigheden over dit foto til Det Rigtige Faaborg og Visit 
Faaborg.



Fra torsdag den 30. maj til søndag den 2. juni 2019 

ALLE DAGE FRA KL. 10-16 

RAVNSBORG SOMMERMARKED 2019
vikinger, ånder og vilde vølver

Vi ses på Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg.  
Læs mere om arrangementer, parkering osv. på www.ravnsborgmarkeder.dk 

UDVALGTE AKTIVITETER OG FOREDRAG:

- MARION DAMPIER-JEANS OG VØLVEN FRA RIBE
  Om ånder i vikingetiden og platforms clairvoyance med  

mediet Marion Dampier-Jeans. 

- LUKSUSBANKO MED JIM LYNGVILD 
  Når banko skal være sjovt - også for taberne! 

  
- BØSSERØV & VILD VIKING 

  Foredrag med Jim Lyngvild. 

Besøg vikingeborgen Ravnsborg, det fantastiske gudetempel Odins Hov,  
og mød manden bag det hele, Jim Lyngvild.

Mød vikingerne i den store vikingelejr og glæd dig til en  forlænget weekend med hesteshow, ponytræk, krigerskole, 
kampshow, bueskydning, glade mennesker og masser af shopping.  

Markedspladsen bugner af boder med gode tilbud på lækre ting, flot håndværk, god mad, vine og specialiteter!

NOMINERET 
i FAABORG TIL 

ÅRETS 
ATTRAKTION 

2019



Er plæneklipperen klar til  kommende sæson? 

MTD 

Skal du have ny  plæneklipper  
    vi lagerfører stort udvalg af 

Stort lager af reservedele til bl.a. MTD - CubCadet 
-STIGA - Briggs&stratton  m.fl. 

Reservedele vi ikke 
allerede har på lager, 
skaffer vi ….. 

Få uforpligtende tilbud 
på eftersyn eller  rep. 

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne  
gymnasium i  

flotte omgivelser

Mange sociale 
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed 

Udenlandsrejser

Nyhed! Få den perfekte 
temperatur i dit hjem 

med EasyControl 

▶      Lave opvarmningsudgifter
▶      5 års garanti
▶      Nedsat el-afgift på forbrug over 4.000 kWh
▶      Ingen vedligeholdelse i dagligdagen
 

▶      Ingen lugtgener
▶      Lave serviceudgifter
▶      Bedre energimærke på dit hus
▶      Miljørigtig opvarmning

Dine fordele med en varmepumpe til opvarmning af din bolig:

Slip for besværet med 
olie- eller pillefyr og få grøn 
opvarmning med en  
luft/vand varmepumpe.

Kontakt din lokale Bosch 
Climate Partner for rådgivning, 
beregning og tilbud.

ALSIDIGE & PROFESSIONELLE

NYBYGNING

DØRE

VINDUER
MASKINSNEDKERI

TILBYGNING

OMBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER



MORS DAG
Søndag d. 12. maj
Kom ind og se udvalget

Vi laver alt i binderi 
- fra glæde til sorg.

og hjælper gerne med blomsterne til livets 
store begivenheder.

Vi bringer gerne dine blomster ud

ASSENSVEJ 102

OLE 
PEDERSEN

BLÅ MAND - GRØN PROFIL

Ole Pedersen - Folketingsvalg - version_1_2019.indd   1 03/03/2019   23.11

“Få tingene til at ske”
- Stem på Ole P

MINDRE CHRISTIANBORG - 
MERE BORGER

NY UDLIGNINGSREFORM 
NU

AKTIVE ÆLDRE, JA TAK.

ERHVERVSLIVETS MAND

DE UNGE SKAL MED 
PÅ RÅD

HELE FYN OG ØERNE  
SKAL MED I UDVIKLINGEN

Ole Pedersen - Folketingsvalg - version_1_2019.indd   2 03/03/2019   23.11
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Vi fører mærker som 
Kildemoes, Cannondale, Scott, Batavus

Fri Bikeshop
Lagonis Minde 8
5600 Fåborg
Tlf. 62610660
www.fribikeshop.dk

Masser af 
tilbud på
elcykler

Kom ind i butikken og se det store
udvalg i cykler og el-cykler.
VI HAR ALTID 250 CYKLER PÅ LAGER 
Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

Kildemoes 
streetbike

Inkl. lås og lygter 
Forårspris kun

3.999 kr



48

Allerede i ankomstarealet fornemmer man den hjemlige 
atmosfære, som FAAE efterstræber. Her trasker nogle af 
eleverne rundt i pyjamasbukser, og pedellens hund snuser 
omkring og får venlige ord med på vejen af alle, den møder.

Helge Andersen Lund blev ansat på FAAE i 2009, og siden 
2014 har han været forstander. Unge mennesker udvikler sig 
meget på et efterskoleår, forklarer han, og det er vigtigt, at 
alle føler sig set og betydningsfulde, og at alle får en ople-
velse af at være en del af et større fællesskab.

På det tidligere plejehjem i Horne er man sig bevidst om at 
synliggøre de grundlæggende værdier i hverdagen, og såle-
des får Grundtvigs filosofi om livsduelighed, åndsfrihed og 
mangfoldighed lov til at hvile på Kresten Kolds tilgang til livet 
med en praktisk vinkel.

- Vi værner meget om vores værdier, og vi arbejder meget 
med inddragelse af nærmiljøet. Vi har et godt samarbejde 
med lokalsamfundet, og det samarbejde udvikler sig støt og 
roligt. Den folkelighed, der præger egnen, vil vi gerne være 
en del af og være med til at præge fremad, forklarer Helge.

Køkkenet emmer af aktivitet. Med høj musik spillende fra 
højttaleren arbejder køkkenpersonalet og fire elever sam-
men om at få frokosten færdig til de 125 elever og de 27 
ansatte. Al maden laves fra bunden, og lige for tiden har kok-
ken fået i sylte-chok, og bordpladerne bugner med syltekruk-
ker indeholdende både rødbeder, løg, agurker og rabarber.

Duften af dagens ret, fyldte peberfrugter, breder sig ud 
i kantinen, der ligger badet i lys fra panoramavinduerne. 

Udsigten tillader et blik ud over marker og ind over Faaborg 
og Klokketårnet

- Ikke nok med at vi har en fantastisk beliggenhed, så er 
hele skolen også vendt mod lyset. Det er noget, folk lægger 
mærke til, når de besøger skolen for første gang, fortæller 
Helge Andersen Lund.

På den ene elevgang på værelse 57 sidder Victoria fordybet 
i lektierne. Værelset har plads til to elever, som har eget bad 
og toilet, hvilket ifølge Victoria er meget rart. Fra vinduet 
på førstesalen har hun en af skolens bedste udsigter, og her 
kan skolens store solcellebelagte tag også beskues. Victoria 
er meget glad for at tage niende klasse på FAAE, og i Hum-
lebæk, hvor hun kommer fra, har flere elever hørt godt om 
skolen i Horne, og i år er der hele tre elever fra samme by.

En flok elever i tiende klasse, Julius, Anton, Anders og to 
gange Laura, står i kantinen og funderer over, hvad et år på 
efterskolen har givet dem.

- Det bedste er at have venner omkring sig hele tiden, og 
det fællesskab, der opstår, når vi er så få - det bliver meget 
intimt. Og lærerne er ikke bare undervisere, de er meget en-
gagerede og deltager i fællesaktiviteter udenfor skoletiden, 
fortæller Julian.

- Ja, og så er her fede faciliteter. Her er lyst og lækkert, og 
værelserne er gode, supplerer Anton.

En forklædeklædt kvinde går forbi flokken, og de hilser som 
det mest naturlige: Hej Anni.

Her former 
de 

mennesker
Faaborgegnens efterskole er et eftertragtet sted. Elever fra hele landet søger dertil, og de ansatte 
bliver hængende, når de får foden indenfor. Vi har besøgt FAAE til en snak med lærere og elever 
om stedets særlige ånd. En snak om værdier, livsduelighed og om det at blive formet som men-
neske. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



På FAAE får eleverne på kunst og design ofte frit spil på væggene. 
Det har her afstedkommet, at en almindelig IKEA-lampe er blevet en gennemført kunstinstallation

Laura og Laura, begge i 10. klasse

Forstander Helge Andersen Lund



Eleverne mærker på egen krop og sjæl, hvordan efterskole-
livet rykker i dem.

- Jeg er blevet mere engageret i min familie, når jeg er 
hjemme i weekenden, mere udadvendt. Og så er jeg blevet 
meget bedre til at møde nye mennesker, siger Laura.

- Og ikke bare den samme slags mennesker, som man nor-
malt ville have valgt. Her er der en accept af alle, fx er det 
blevet helt naturligt at omgås elever med et handicap. Vi 
bliver gode til at acceptere forskelligheder, forklarer Anders.

Der lyder en skramlende lyd bag flokken, der kigger og hilser 
igen: Det er vores pedel, forklarer de.

- Det, at vi går i tiende, gør også, at vi har færre lektier og 
mere tid til vennerne. Vi behøver ikke nødvendigvis at nørde 
os ned i lektierne her op til eksamenerne, afslutter Laura.

Humor som bindeled
Medarbejderne er nærmest blevet en del af inventaret på 
FAAE. Selvom skolen kun har 15 års historie bag sig, så er 
ancienniteten på hele 10,6 år.

Med sine ‘sølle’ fem år som FAAE-lærer er Kåre Lindebjerg 
en af de senest tilkomne i staben. Kåres valg af arbejdsplads 
er ikke tilfældig.

- Jeg har selv gået på efterskole og syntes, det var fantastisk. 
Og så kendte jeg en lærer herude og har hørt meget godt 
om stedet som arbejdsplads. Her er en særlig ånd, det mær-
kede jeg allerede første gang, jeg besøgte dem. Så jeg søgte 

med det samme stillingen. Jeg nyder den dannelse, der er 
tilstede på en efterskole, der er ikke kun fokus på det faglige. 
Vi er nærmest en slags reserveforældre for dem. Hej min 
ven, udbryder Kåre.

Den sidste hilsen var til en af de forklædeklædte elever på 
køkkenholdet og blev fulgt op af en high five. Kåre forklarer, 
at det er ‘hans elever’, der er i køkkenet i dag, og at den hu-
moristiske tone er en vigtig del af kontakten til eleverne.

For 16-årige Anna Luca har året på FAAE været et vende-
punkt i skolelivet. Hun er født med rygmarvsbrok og sidder i 
kørestol.

- Tidligere blev jeg i skolen set ned på som handicappet. 
Men her bliver jeg ikke dømt på mit handicap. Jeg bliver 
respekteret som person og får lov til at vise, at jeg er mere 
end ‘en i kørestol’. Det er en anderledes måde at tage niende 
klasse på, for vi er sammen 24/7 - og så ser man hele perso-
nen. Det er ikke muligt at skjule sig bag en facade.

Tiden på FAAE har betydet en stor personlig udvikling for 
Anna Luca. Fra at være selvhjulpet i hverdagen er hun gået 
til at være selvstændig.

- I folkeskolen havde jeg det dårligt psykisk og det medførte 
dårlige karakterer. Nu er jeg nærmest en helt anden person. 
Jeg tør sige noget i timerne, og jeg har fået lyst til at lære 
nye mennesker at kende, fortæller Anna Luca.

Har du lyst til at opleve FAAE, så indbyder de ofte til omegns-
arrangementer med bl.a. foredrag og musik.
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Fakta om FAE 
 
På efterskolen er der 4 linjer:  
- Mad og livtag 
- IT og medie 
- Kunst/desig 
- Natur og friluftsliv Efterskolelærer Kåre Linnebjerg er begejstret for efterskolelivet



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

SYNERGI LAMPER 
med indbygget Bluetooth og vinkøler

Smart og elegant genopladelig LED lampe med bluetooth højtaler og vinkøler, idéel til camping og på terassen, men 
lampen vil også pynte i fx. stuen eller køkkenet.  Synergi lampen fås i 3 størrelser fra 899 kr. 
Scan QR-koden og se film med lampen, forhandles på www.campingudstyr.dk og i SK Caravan. 



Kl. 13.00  - Nani-demonstration i Det Blå Hus.
Kl. 18.00  - Onsdags-veterantræf ved Faaborg Røgeri Cafè. Og hver onsdag frem til d. 25. september.

Kl. 10.00  - Loppemarked afholdes i Katterød forsamlingshus.
Kl. 14.14 - Bogreception for Andreas Greves "Kom snart igen" i GaleRiget.
Kl. 10-14 - Torvemarked hos Dagli’ Brugsen Vester Aaby.

Kl. 11.00 - Faaborg Kanonerlaug holder Mindehøjtidelighed ved Voigts Minde.
Kl. 13-15 - Standerhejsning i Faaborg Havkajakklub.

Kl. 18.30  - Fillerina kundeaften i Det Blå Hus.

Kl. 14.00  - Musikeftermiddag i HUSET, kom og syng med.

Kl. 18-21 - Veterantræf ved Faaborg Røgericafé.
Kl. 14.30 - Musik i Efterlønsklubben for Faaborg & Omegn på Tømmergaarden.

Kl. 11.00  - Mød SOS Børnebyerne, fine håndlavede ting i boden på Faaborg Bibliotek.
Kl. 12.30  - Florame Demo. Kom og prøv de økologiske produkter i Det Blå Hus.

Kl. 11.00  - Spørgsmål og snak med børnesundhedsvejleder Cicilia hos Flow.
Kl. 19.00  - Intim stue-koncert med Paul Eastham og Finlay Wells på P.U.Bruunsvej 3

Kl. 14.00  - Kæntringsøvelse for børn i svømmehallen, og tilrigningskursus for forældre i sejlklubben.
Kl. 15.00  - Faaborg blæserne afholder 40 års jubilæumskoncert i Sundskolens aula.
Kl. 10.00  - VW Faaborg holder "mors dag" arrangement ved Restaurant Klinten
Kl. 13.00  - Krydstogtskibet M/S Hamburg anløber Faaborg.
Kl. 12.00  - Pigeraketten lander på sportspladsen ved Bøgebjerghallen.

Kl. 18.00  - Veterantræf ved Faaborg Røgericafé 

17.-19. maj  - Sydfynske Syrendage - se hele programmet andetsteds i magasinet.

Kl. 10.00  - Booktalks for skoleklasser, kan bookes til et af Faaborg-Midtfyn biblioteker. 
Kl. 11.00  - Mød SOS Børnebyerne, fine håndlavede ting i boden på Faaborg Bibliotek

Kl. 15.00  - Kom og byg et køretøj fra bunden på Faaborg Bibliotek.

Kl. 18-21  - Veterantræf ved Faaborg Røgericafé

Kl. 10.00  - Kunstnermarked, kunstnere udstiller og sælger deres værker i Østergade.
Kl. 10.00  - Åben romantisk have  - Svelmøparken 35, Vester Åby.
Kl. 10.30  - Faaborg Korfestival i Faaborgs gader.

Kl. 10.00  - Åben romantisk have - Svelmøparken 35, Vester Åby.

Kl. 14.30  - Kom og hør, hvordan man søger om hjælp til pleje mv. for at klare hverdagen, finder sted i Tømmergaarden.

Kl. 10.00  - Sommerudflugt til Strynø, mødested i HUSET.

Kl. 18-21 - Veterantræf ved Faaborg Røgericafé

Kl. 10.00  - Ravnsborg Sommermarked d. 30. maj - 2. juni på Ravnsborg.

Kl. 10.00  - Ravnsborg Sommermarked d. 30. maj - 2. juni på Ravnsborg. 

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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JANE HEITMANN
DIN PERSONLIGE STEMME

Læs mere på www.janeheitmann.dk

FULD LÆGEDÆKNING OG EN AKUTHELIKOPTER TIL FYN  
TRYGHED FOR DIG OG DIN FAMILIE

 
FÆRDIG UDVIDELSE AF FYNSKE E20 OG EN BRO MELLEM FYN OG ALS  

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER PÅ FYN

FOKUS PÅ RENT DRIKKEVAND I DE FYNSKE BRØNDE
FOR FYNSKE BØRNS FREMTID

FRIT VALG FOR BØRN, UNGE OG ÆLDRE TIL DAGINSTITUTION, SKOLE ELLER PLEJEHJEM  
DET ER FRIHED FOR FYNSKE FAMILIER

Stem personligtX







Åbent alle dage 8-20Åbent alle dage 8-20

HYLDE- eller 
KIRSEBÆRBRU(G)S 
100% naturlig og lokal 
produceret med motiv
af Oliver Streich

100 års 
jubilæumsfest

100,-

120,-

75,-

20,-

JUBILÆUMS-ØL 
Blonde eller mørk
Fra Midtfyns Bryghus - ekskl. pant

STIKKELSBÆR 

BOBLER 75 cl.

JUBILÆUMS-SNAPS
INKL. SVENDBORG KLAR

STJERNEANIS - KAFFEBØNNER - TORMENTILROD  
LAKRIDSROD - HYBENSKALLER - CHILI   

POMERANSSKAL - CACAOSKALLER   
 

Posens indhold hældes i et glas med låg. 
Overhældes med neutral akvavit eller vodka. 

Trækker 6-8 dage og sis gennem et kaffefilter. 
Fortyndes til passende smag er opnået. 

 

www.faaborgsnapselaug.dk 
 

Urterne er fra Naturdrogeriet a/s - holdbar til 16.08.2021 - også gode derefter 

FAABORG FAABORG --  100 ÅR100 ÅR  

JUBILÆUMSDRAMJUBILÆUMSDRAM  

Til Brugsen 
 
Ovenstående er forslag til jubilæumsetiket. 
Etiketterne bliver trykt på labels, som kunderne efterføl-
gende kan klæbe på deres flasker med kryddersnaps.  
Har Brugsen en laserprinter, som kan trykke på labels?  
Hvis ikke, bliver etiketterne trykt på blækprinter. 
 
Mange hilsner 
Asger Anderskov 
 
Mail: jannieogasger@gmail.com 
 

"BLAND SELV"

Tøm DIN SuperBrugsen Faaborg
Få chancen for at tømme SuperBrugsen Faaborg på to minutter - 

hold øje med vores facebookside, og se hvordan du kan vinde den 
vilde jubilæumskonkurrence.

Superbrugsen Faaborg fylder 100 år, og det fejrer vi med vanvittige jubilæumstilbud og 
konkurrencer. Velkommen til århundrets bedste tilbudsfest i Din Superbrugsen Faaborg.

VILD JUBILÆUMSKONKURRENCE

Brygget og tappet på
Midtfyns Bryghus A/S
Industrivej 11-13
DK-5792 Årslev
midtfyns-bryghus.dk

Brewed and Bottled 
Midtfyns Bryghus · Denmark

Alc. 9,5% vol. | 50 cl.
Serveringstemperatur 10-14ºC
Indeholder: Bygmalt, havremalt, hvedemalt 
og rugmalt
Flaskens indhold svarer til 3,1 genstand

Faaborg Brugsforening blev grundlagt den. 
3. Maj 1919.

I 1991 Skiftede Brugsen navn til 
SuperBrugsen. Vi er i dag en stor forening 
med ca. 4500 medlemmer, og vier stadig 
DIN SuperBrugsen. For at fejre dette har 
vi fået lavet denne øl til vore kunder og 
medlemmer i anledningen af vores 100 års 
jubilæum. Skål og tak for de første 100 år, vi 
glæder os til de 100 næste.

En mørk og stærk belgisk øl, brygget på 7 
forskellige malte og tilsat krydderier, som 
vil fryde enhver gammel fiskeskipper. 
Kandis, rosinsirup, blæretang og belgisk 
gær giver øllet dets fylde og styrke.

Opbevares mørkt og køligt
Denne øl er ufiltreret og upasteuriseret

TA´ 4 Fl. 


