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VENNER
VENSKABER I VANDKANTEN
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SATSER 
ALT
VIL LEVE AF FOTOS 
FRA NATUREN
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MINDSTE CAMPINGPLADS

AMBASSADEN 
MED HØJT TIL LOFTET  
PÅ BESØG HOS DEN BLÅ AMBASSADE



DET GAMLE  
FAABORG!
I denne måned tager Vester Aaby Sogns 
Folkemindesamling os med til Vester Aaby og Pejrup. 

Tusind tak, for at bidrage med billeder med dejlige  
indtryk fra de seneste 80-90 år.
Husk, at de lokale arkiver gerne hjælper dig, hvis du er på 
udkig efter noget specifikt fra områdets historie.

Marie Vejstrups begravelse. Blomster i kirken, 1924.

Den strandede hval på Fjællebroen havn, 1918.

Brugsen og Viggerslevs hus, 1924. Udsigt over byens tage fra Industrivej imod kirken, 1924.

Vognmand Svend Nielsen med sin Bedford til dyrskue i Faaborg, 1942.

Indgang til præstegården, 1960.
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Johs. Pelles købmandsbutik Svendborgvej 403, 1928.

 ”Holmegaard” Faurshøjvej 24, 1925. Brugsuddeler Pedersen bag disken. Frederiksbergvej 12, 1927.

”Aabygard” Rolighedsvej  9, 1905.
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Tillæg for håndvask   ................................................  kr. 295,-
Tillæg for maskinvask  ............................................... kr. 150,-
Tillæg for sæderens med imprægnering  ............... kr. 395,-

 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

Sommer bilpleje
Lak- og insektrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreperation (excl. lak) 
Indvendig bilpleje  
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr. 2295,-kr. 1195,-kr. 695,-

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

Sommer
Bestil tid til bilpleje

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

Faaborg Bilpleje



I denne måned kommer surmulernes påstand om, at "der aldrig sker noget 
i Faaborg", for alvor under pres. Der venter en mængde arrangementer 
forude, der kan fylde selv den mest optimistiske Mayland til bristepunktet. 
Så find bare pennen frem, så du kan notere dig, hvad du vil gå glip af. Du kan 
nemlig ikke nå det hele.

Personligt glæder jeg mig til Kulturnatten vender tilbage den 14. juni med et 
program, der får hele byen til at syde af liv. Fugleskydningen byder op til fire 
dages festligheder i Svanninge, hundredvis af klovnenæser tager igen turen 
igennem byens gader til Klovneløbet den 15. juni, og tusinder af mennesker 
invaderer igen Lyngvilds vikingeborg til det forestående Vikinge Sommermar-
ked  - bare for at nævne noget.

Læs mere om det hele i dette magasin, der også byder på en tur til Evald på 
Bjørnø, Casper i skoven og hos ventesalens væbnere.

God læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Her er juni - ryd kalenderen
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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

Privatleasing eller køb?

Leasing forslag!
Corsa 5D fra 1.995,- pr. måned
Astra 5D fra 2.895,- pr. måned

UDBETALING

0,-

Finansierings forslag!
Corsa 5D fra 1.958,- pr. måned
Astra 5D fra 2.872,- pr. måned

**
***

* Udbetaling er 4.995 kr. Aftalen indeholder 15.000 km pr. år. Løbetiden er max 36 mdr. 
Samlet betaling på Corsa 5D er 76.815 kr. Samlet betaling på Opel Astra 5D er 109.215 kr.

** Opel Corsa 5d Edition. Kontantpris 129.990 inkl. Levering. 0 kr. i udbetaling. 0 kr. i månedlig ydelse de første 12 mdr. 
1.958 kr. i månedlig ydelse 13.-96. mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3,95% ÅOP 7,01%. Samlet lånebeløb 139.485 kr. 
Samlede kreditomkostninger 34.482 kr. Samlet betaling 164.472 kr. 

*** Opel Astra 5D. Kontantpris 189.990 inkl. Levering. 0 kr. i udbetaling. 0 kr. i månedlig ydelse de første 12 mdr. 2.872 kr. i 
månedlig ydelse 13.-96. mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3,95% ÅOP 7,28%. Samlet lånebeløb 206.485 kr. Samlede 
kreditomkostninger 51.258 kr. Samlet betaling 241.248 kr. 

Vi gør opmærksom på, at bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Vi tager forbehold for trykfejl.

UDBETALING
KUN

*4.995,-

Vi hjælper og rådgiver dig hele vejen!



Gennem tiden har de fleste havnebyer haft en tradition 
med, at pensionerede erhvervsfiskere mødtes på havnen 
hver morgen og 'så skibene ud'.  Således kunne man også 
i Faaborg gennem mange år spotte flere afmønstrede 
skippere siddende på langbænken ved den gamle hvide 
havnekontorbygning, mens færger og både tog afsted 
mod deres destinationer.

I årenes løb svandt skipperne i antal, og med det nye hav-
nekontor og kanalen, der blev opført i 2000, blev traditio-
nerne brudt helt op. 

I dag mødes en flok venner fortsat på havnen hver eneste 
morgen. Det har de gjort i 30 år for de ældstes vedkom-
mende. Nu er det ikke længere de tidligere søens folk, 
men folk fra blandede erhverv, der starter dagen med at 
se færgen ud og ellers vende verdenssituationen siden 
gårsdagen. 

Havnerokkerne, kalder de sig.

En fornøjelig forsamling på fire
Det er en kølig og klar forårsmorgen på færgehavnen i 
Faaborg. På den stille plads ved færgelejet står en fo-
tograf på jagt og afventer, at det rette solstrejf rammer 
den afsejlende færge. En enkelt lystfisker iført vaders står 
forventningsfuld i det rolige vand. På den anden side af 
havnebassinet er medlemmerne af roklubben i sving med 
at gøre klar til morgensejladsen.

Havnerokkerne har indtaget deres faste pladser i vente-
salen til færgerne. Thorbjørn Hansen på 71 år har været 
med til morgensamlingerne på havnen i 30 år. Han har 
taget plads ved opslagstavlen og fortæller om dengang, 
de på samme tavle havde et postkort fra Gambia, adres-
seret til 'Havnerokkerne'. Det var aldrig gået i dag, reflek-
terer Thorbjørn, især ikke med PostNord som sendebud. 

Der lyder en munter brummende tilkendegivelse fra de 
øvrige mænd. 

Ved siden af Thorbjørn sidder forsamlingens yngste mand, 
65-årige Peer Raahauge, der er kommet på havnen de se-
neste fem år. Her sender han hustruen med morgenfær-
gen og indtager dernæst ventesalen med de øvrige. For 
Peer er formålet med morgensamlingen udelukkende at 
holde sig ude af ungdomskriminalitet, lyder de drillende 
røster omkring ham. 

Overfor dem sidder 74-årige Frede Jakobsen. Han har væ-
ret en del af fællesskabet i 15 år og har den ærefulde titel 
som glasmester. Foran ham står den hvide kasse med små 
glas til en bitter, som mændene indtager ved helt særlige 
lejligheder. 

Glasmester-titlen har Frede overtaget efter Greven, for-
klarer ventesalens ældste rokke, Karl Rasmussen på 84 år, 
også kendt som Karl Ballade. Kaj Greve, saddelmageren 
eller bare Greven, var ganske bogstaveligt med i havne-
fællesskabet helt op til sin død, forklarer Karl.

- Han døde lige herude ved hjørnet. Han havde lige sat 
cyklen, og jeg spurgte, om han havde husket at slukke 
lygterne. Han kom ikke ind igen, og jeg fandt ham ude 
ved cyklen. Han var ikke til at bære ind, og jeg anede ikke, 
hvad jeg skulle gøre, men så kom Peer.

De andre supplerer fortællingen, men Karl Ballade hører 
dem ikke, han har fået nye høreapparater, og det er kun 
det ene, der virker. De andre lader sig ikke påvirke, men 
nævner, at det ikke gør noget, for Karl hører alligevel ikke 
efter.

Udenfor døren går en af 'kontorpigerne' forbi, og de hilser 
alle på hinanden.

Venteværelsets 
venner

Gennem tredive år har Faaborg Havn været mødested for en gruppe venner. De er 
blevet en del af  kulturen på havnen, og omend den er skjult bag en brovtende mun-
terhed, hersker der en dyb fællesskabsfølelse og omsorg for hinanden i de daglige 
morgenmøder.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Rutineret opskænkning af glasmesteren

Tidligere sad de pensionerede søens folk langs det gamle 
havnekontor og så skibene ud

Ø-Færgen

Fra de faste pladser vender havnerokkerne dagligt verdenssituationen i Faaborg
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Svindende tradition
Forsamlingen på fire er kraftigt reduceret. Tidligere kunne 
morgenforsamlingerne mønstre op mod 10 styks, men folk 
falder fra med jævne mellemrum.  Disse fire holder fast, det 
er vigtigt at komme op om morgenen, forklarer Thorbjørn.

- Det er godt for de gamle at have noget at stå op til. Vi skal 
gerne herned hver morgen og genere hinanden lidt. Alle 
kender udtrykket 'hørt på havnen', og det er jo her, det star-
ter. Vi er her klokken otte, og så får vi vendt verdenssituatio-
nen. Hvis én af os ikke dukker op, så får han lige en sms fra 
os, siger Thorbjørn.

- Ja, det kan godt være vi er ældre, men vi er moderne og 
altså rimeligt opdateret med telefonerne, supplerer Frede.

Således på betryggende vis forsamlet hele gruppen, går de 
denne morgen en tur ned ad mindernes allé. Der er sket 
en del mindeværdige episoder gennem årene. Thorbjørn 
minder de øvrige om dengang, da Søby-færgen ikke kunne 
slå bak på grund af et motorstop, og mandskabet faldt ned 
ad lejderne. Den store færge stoppede først, da den ramte 
broklappen, og på grund af den åbne klap kom der hul i 
stævnen.

Karl følger op med fortællingen om dengang, der var en ar-
bejder, der faldt i vandet, da de byggede den nye havn. Med 
kedeldragt og det hele. Men de øvrige fik ham fisket op så 
hurtigt, at han ikke engang nåede at få våde strømper. Der 
blev han pludseligt vinterbader, smiler Karl.

Beboerne på øerne kender også havnerokkerne. Er der 
øboer, der venter på en taxi, hænder det ofte, at en af rok-
kerne kører dem. Eller de kan holde et øje med ungerne, der 
sidder og venter i ventesalen.

Det er noget andet med turisterne, de har ikke forstået det 
med deres faste pladser, hvilket kan afstedkomme lidt forvir-
ring.

Havnefogedens bil passerer vinduet, og han får nogle dril-
lende ord og lidt gas med fra den anden side af den lydtætte 
rude. Han har nok haft travlt med det nye monstrum af 
en kran, der er ankommet. Nej, Lasse, han er sgu god nok, 
afslutter de muntre udtalelser.

Plads til alle
Normalt er der ikke noget på bordet under morgenmø-
derne. Ikke engang kaffe, selvom havnerokkerne mener, at 
de fra havnekontoret godt kunne servicere dem med kaffe. 
Men i dag er en særlig dag i ventesalen, og det markeres 
med en enkelt. Glasmester Frede trykker skænkeproppen på 
plads og placerer rutineret den ene hånd under flaskehal-
sen. 

- Sikke en rolig hånd, du må da have fået en hjemmefra, 
mener Thorbjørn, og en trækning breder sig i hans ene 
mundvig. 

Et 'skål' efterfølges af diskrete nyde-lyde, og et øjeblik er 
der helt tavst i rummet. Mændene spejder i stilhed ud over 
vandet.

Gennem tiden har der været mange pudsige mennesker 
med i havnefællesskabet. Karl Rok, Løvefar, Pølse-Hans, 
Gode gamle Arthur, og en enkelt en fra Esbjerg vist også. 
Dengang blev Havnerokkerne altid inviteret med til gene-
ralforsamlingerne på Ærøfærgen, de hørte ligesom med til 
skibet. Men efter den nye sejlplan er indført, ser de ikke 
meget til søfolkene længere.  

Der kommer ikke så mange nye til gruppen længere, selvom 
alle er velkomne. Det koster en omgang, naturligvis.

- Det er måske en tradition, der går tabt, men det er jo helt 
op til ungdommen, siger Thorbjørn og stirrer stift på Peer.

På havnen kan de diskutere alt. Alle emner er tilladt, selvom 
de ikke altid er af samme mening.

- Her er ingen censur, men til gengæld er det ikke alt, vi hø-
rer hernede, som vi fortæller andre steder, griner Peer.

Klokken er blevet ni, og de splitter op og drager hver til sit 
igen - ellers får de jo overarbejde, påpeger de.



 Havnerokke gennem 30 år, Thorbjørn

Glasmester Frede Karl Ballade

Yngste-rokke Peer



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.

Hvis ikke, så kan vores 3 friske 
havefyre klare det.

Græsslåning, hækklipning, beskæring,
udtynding, klargøring af bede,

bortskaffelse af affald og meget andet.

BARE RING - DE KLARER ÆRTERNE

Er din have forårsklar...?

Foråret

er sjovere,

når haven 

er pæn

Haveserviceer fradrags-berettigetFAABORG 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



 

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. 

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Faaborg Gymnasium inviterer til 

Dans om Ymerbrønden 
Onsdag 26. juni kl. 16.00

Dimission i hallen 
Fredag 28. juni kl. 09.00

ALSIDIGE & PROFESSIONELLE

NYBYGNING

DØRE

VINDUER
MASKINSNEDKERI

TILBYGNING

OMBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER



Det er lokale Dorthe Hvidtfeldt, der sammen med sit hold af 
frivillige igen arrangerer familieløbet, der sidste år samlede 350 
deltagere.

- I år er håbet, at vi kan nå 400, der vil være med til en super 
hyggelig dag i Faaborg, hvor vi samtidig forsøger at rejse penge 
til De Danske Hospitalsklovne, fortæller Dorthe Hvidtfeldt.

Sidste år blev overskuddet på 25.000 kr. og med et mål om flere 
deltagere i år, så er håbet at kunne sende endnu flere penge 
til hospitalsklovnenes vigtige arbejde på børneafdelingerne på 
landets sygehuse.

Klovneløbet er et løb, hvor alle, der kan kravle, gå, rulle eller 
løbe, kan være med og samtidig støtte et godt formål – hospi-
talsklovnenes arbejde på børneafdelingerne i hele landet.

Det er Dorthe Hvidtfeldt, der står bag løbet i Faaborg.

Hun er pædagog på H.C. Andersen Børnehospital i Odense og 
har sit daglige virke på børnekirurgisk afdeling, H7, hvor børn 
ligger efter operationer.

Her har hun et samarbejde med hospitalsklovnene, der stort 
set er der hver dag for at gøre en forskel for børn, der har det 
svært.

– Jeg ser hver dag, hvor meget glæde de her klovne bringer, 
og det er noget alle indlagte børn, uanset sygdom, har gavn af. 
Klovnene kan aflede børnene, når noget gør ondt, når der skal 
tages blodprøver, eller der bare er brug for et smil, i det der kan 
være en hård hverdag, fortæller Dorthe Hvidtfeldt.

- Alle sponsorer vil rigtig gerne støtte op om arrangementet, 
og byens butikker har igen sørget for flotte præmier til vores 
lotteri, så jeg er selvfølgelig megaglad for opbakningen, siger 
Dorthe Hvidtfeldt. I år bliver der i øvrigt også besøg af en af de 
populære hospitalklovne, der vil sprede smil og glæde blandt 
løberne.

Det koster 70 kr. at deltage i Klovneløbet og alle deltagerne får: 
Klovnenæse, medalje, diplom, vand, frugt, en bolle, juice, snol-
der ligesom alle børn kan gå ombord i en hoppeborg på Torvet.

Tilmelding sker på klovneløb.dk

Klovnene 
indtager Faaborg 

Lørdag den 15. juni løber flere hundrede røde næser atter igennem Faaborgs cen-
trum, når årets Klovneløb skal afvikles.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

14

Dorthe Hvidtfeldt arrangerer 
igen Klovneløb i Faaborg til 
fordel for en god sag



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, Billums
Vesterports bageri, Lidl, Vores Faaborg & Egn og Claus Skov

PRÆSENTERER

 Gratis hoppeborg 
på Torvet til alle 

deltagere

Opvarmning 
fra kl. 9.45



NYE
PÅ VEJ I  

Bare rolig Dan og 

EXPERT FAABORG  BLIVER TIL ELSALG 
NY KÆDE - STØRRE SORTIMENT



TIDER
ØSTERGADE 39 

Nicolai forsætter naturligvis

KÆMPE ÅBNINGSFEST 
6. JUNI 2019



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.



Vores gennemsnitlige
salgstid er på 75 dage.

Find ud af, hvad din bolig er værd med
danbolig på tlf. 62 61 04 50 eller danbolig.dk

Claus Lopdrup
danbolig Faaborg

TANDLÆGEHUSET FAABORG

 

Tag din hf som Film- medie hf 
•	 Fokus på film, medier og formidling
•	 Hyggeligt studiemiljø
•	 Gode film- og redigeringsfaciliteter
•	 Tilmeld dig nu - start til august!
•	

FILM- MEDIE HF
                på HF & VUC FYN Faaborg

HF & VUC FYN Faaborg, Tlf. 62 65 66 33

 

Læs mere på vucfyn.dk/film

Bestil tid hos en vejleder på vucfyn.dk/book

Ses vi?

 
 +45 28 35 42 47  

msp@panoramalaw.dk 
Kanalvej 11, 5600 Faaborg 
 

 

 

 

 Har du sikret dig selv og din 
familie med et testamente og en 

fremtidsfuldmagt? 

 

Kontakt mig for en 
gratis og 

uforpligtende samtale. 
 
 
Tilbud: 
 
Testamente 2.900 kr.  
 
Fremtidsfuldmagt 1.000 
 
Gælder ved bestilling i juni mdr. 

TØJTØSEN
FRA 31. MAJ VIL DU ALTID KUNNE SPARE

 EN MASSE PENGE HOS TØJTØSEN
 

DU SPARER OP TIL -60% -70% -80% 

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! 
NÆSTEN HVER UGE HAR VI ET KANON 

WEEKEND-TILBUD!



Den 14. juni er Kulturnatten tilbage i byen efter mere end 10 
års fravær, og det bliver med mere end 30 deltagende forenin-
ger og over 60 arrangementer i et imponerende program.

Oliver Streich og Peter Wallin har været med til at koordinere 
de mange aktiviteter og er imponerede over opbakningen fra 
institutioner og foreninger.

- Det bliver en vild aften i Faaborg. Jeg er allerede frustreret 
over, at jeg ikke kan nå at se det hele. Jeg skal have lagt en plan 
for min aften, fortæller Oliver Streich, der også selv skal bidrage 
til programmet flere steder i løbet af aftenen.

Peter Wallin, der er afdelingsleder i Musikskolen, skal åbne 
festivalen med et brøl af dimensioner.
Han har nemlig skrevet en hymne til Faaborg Kulturnat, der skal 
fremføres af et råbekor, og her kan alle deltagere være med til 
at lægge stemme til.

- Der er intet krav om, at man kan synge, overhovedet ikke. 
Bare man har lyst til at råbe i kor med en masse andre, så lover 
jeg en stor oplevelse, fortæller Wallin.

Han har allerede tilsagn om deltagelse fra borgmester Hans 
Stavnsager, der også skal åbne Kulturnatten. Alle andre kom-
munalpolitikere er også inviteret, og håbet er at ende med et 
råbekor, der fylder hele Torvet, smiler Peter Wallin, der selv er 
stor fan af det Finske Råbekor - Mieskuoro Huutajat.

Kulturnatten starter i øvrigt allerede kl. 14 på Langelinie, hvor 
en gruppe lokal gruppe bestående af : Lisbeth Kaare, Anette og 
Lars Torup, Marius Jensen og Ib Møller Hansen løfter sløret for 
et nyt spændende tiltag, der skal øge kendskabet til områdets 
historie. Dette arrangement kan du læse mere om på Det Rigti-
ge Faaborgs hjemmeside, hvor gruppen præsenterer projektet.

På hjemmesiden www.faaborgkulturnat.dk kan du høre en fore-
løbig version af råbehymnen, og i øvrigt finde det fulde program 
for dagen.

 
Peter Wallin har skrevet en hymne til råbekor om Faaborg Kulturnat.

Oliver Streich er en del af den styregruppe, der har kæmpet for at genoplive kulturnatten.

Faaborg flyder  
over af  oplevelser 

Du kan umuligt nå at opleve det hele. Der venter hårde valg og fravalg, når Faaborg 
igen byder på Kulturnat.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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FAKTABOKS 
Tvunget til at fremhæve et par nedslag i programmet anbefaler  
de to blandt andet: 
Koncerten med Mund de Carlo på Torvet kl. 20.10.
Rytmisk værksted med croquis, musik og poesi på Byskolen kl. 20.30.
Stumfilm og Blindkontur i Galeriget kl. 19.30. 
Stortrommeparty, violinfest, marimba tåge, triangel-mingel i Faaborg Kirke 
kl. 19.30.



14. JUNI
FAABORG  KULTURNAT

33KULTURELLE 
FORENINGER &
INSTITUTIONER

BERETTER AKADEMIET, BIBLIOTEKET, BØRNEBILLEDSKOLEN, 
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP,  DEN KULTURELLE RYGSÆK, 
DET RIGTIGE FAABORG, DECANTO KORET, DIREKTØRBOLIGEN, 
FALSETTEN, FRIMURERLOGEN, FAABORG BLÆSERNE, 
FAABORG FOLKEDANSERE, FAABORG KIRKE, FAABORG KORET, 
FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE, FAABORG MUSEUM, FAABORG 
MUSIKFORENING, GALERIGET, HELIOS, KLOKKETÅRNETS VENNER, 

KUNSTFORENINGEN PAKHUSET, KULTHUSET, KUNSTFORENINGEN FOR FAABORG OG OMEGN, LANGELINIEPROJEKT, 
MUSIKGÅRDEN, MUSIKSKOLEN, RØDE KORS, SOMMERGALLERIET, UNGDOMSRÅDET, UNGDOMSSKOLEN, VORES 
FAABORG & EGN, ÆLDRE SAGEN, ØHAVSMUSEET

KONCERTER BJARKE FALGREN OG JENS LYSDAL 
MUND DE CARLO - WESTERN SKIES MOTEL 
STATISK - FAABORG KORET - ADLON - DECANTO

KEN THINGGAARD & HANS MYDTSKOV - BYORKESTRET 
FAABORG BLÆSERNE - HYMNE TIL KULTURNATTEN  

15
11 UDSTILLINGER FAABORG MUSEUM, KLOKKETÅRNET, LEVINS HUS,
 ARRESTEN, GAMLE GÅRD, BRYGGERGÅRDEN, GALERIGET, HAVGAARD, 
HELIOS, SOMMERGALLERIET, UNGDOMSSKOLEN

8      FORTÆLLINGER/TALE MARIA JUNGHANS OG ESTHER RUTZOU, 
      EINAR FOG-NIELSEN, HANS STAVNSAGER, HENRIK NEDERGAARD, U-BOG, 
FRANTS ANDREASEN, CROQUIS MED MUSIK OG LYRIK

5    ÅBENT HUS DIREKTØRBOLIGEN, FRIMURERLOGEN, HELIOS, 
     UNGDOMSSKOLEN, FALSETTEN

4      WORKSHOPS SKULPTURWORKSHOP, SWAGKNIT MED KOUSHI
      UNGDOMSSKOLENS KREAVÆRKSTED OG IVÆRKSÆTTERVÆRKSTED

www.faaborgkulturnat.dk



Kildetoften 20 - 5600 Faaborg
Flot istandsat villa med dejlig lukket terrasse.
Flot og atmosfærefuld villa med den rette stil og stemning, her er en god
loftshøjde og flotte trægulve. Endvidere er der fra mange af boligens
rum flot udsigt. Her er du i kort gåafstand til bymidten, lystbådehavnen,
indkøb, moseparken mv

E

Pris 1.995.000
Udbetaling 100.000
Ejerudgifter/md. 2.473
Brt/nt u/ejerudg. 8.322/7.128
Sag 56002705

Grund 1.067 m2
Bolig/kld. 142/86 m2
Rum/vær. 4/2
Opført/omb. 1935/1955
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Peter Wessels Vej 26 - 5600 Faaborg
Nyere villa i børnevenligt kvarter.
Flot villa beliggende i attraktivt villakvarter med stisystem til Toftegårds-
skolen og boldbanerne. Huset er moderne indrettet med voksenafdeling-
og børneafdeling. Huset er med træ-alu vinduer, så her er minimal vedli-
geholdelse.

Pris 2.395.000
Udbetaling 120.000
Ejerudgifter/md. 2.480
Brt/nt u/ejerudg. 9.979/8.548
Sag 56003573

Grund 1.174 m2
Bolig 164 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 2011
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Bøjdenlandevej 37 - 5600 Faaborg
Velholdt villa med kort afstand til vandet.
Velholdt 1-plans villa m/ væsentlige forbedringer, f.eks. tag og klinkebe-
lagt køkken og bryggers baggang. De 112 kvm. bolig er funktionelt ind-
rettet. Her er kort gåafstand til Bøjden fiskerleje samt børnevenlig strand.

F

Pris 850.000
Udbetaling 45.000
Ejerudgifter/md. 1.206
Brt/nt u/ejerudg. 3.573/3.058
Sag 56003578

Grund 1.035 m2
Bolig 112 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1962
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Vesterballe 42, Horne - 5600 Faaborg
Hyggelig ejendom med flot have og gårdhave.
Utrolig hyggelig ejendom beliggende på stille vej i Horne. Når du træder
ind i dette hus, fornemmer du straks den gode atmosfære og charme og
sjæl. Her er den rette stil med flotte trægulve, synlige bjælker og synligt
bindingsværk.

E

Pris 1.195.000
Udbetaling 60.000
Ejerudgifter/md. 1.321
Brt/nt u/ejerudg. 5.013/4.292
Sag 56003356

Grund 972 m2
Bolig 150 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1860
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Fritsdalvej 2A - 5600 Faaborg
Velbelliggende 1-plans hus med god indretning.
Virkelig velbeliggende 1-plans villa med dobbelt carport, beliggende på
meget ugeneret grund i Faaborgs vestlige bydel. Der er gåafstand til
skole, indkøb, havn og centrum og ejendommen ligger i meget børne-
venligt område.

F

Pris 1.450.000
Udbetaling 75.000
Ejerudgifter/md. 2.194
Brt/nt u/ejerudg. 6.056/5.186
Sag 56003576

Grund 950 m2
Bolig 165 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1978/1984
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

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

Søger du
feriebolig?

Vi har p.t. 8 lejligheder til salg på
Feriecenter Klinten i Faaborg.

Prisniveau kr. 479.000 til 995.000. Her
får man en nem feriebolig i veldreven
ejerforening lige ved pool, strand og Faa-
borg centrum. Ring 62614800 for info.



795kr

0kr

2for1 fra 
795 kr.
Andet par
er altid gratis

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Faaborg
Torvegade 25C  · telefon 9632 5058

2for1 gælder ved køb af briller fra prisgruppe 795 kr. og opefter. Du får det billigste par med i prisen, uanset valg af stel, glas og tillægsydelser ihenhold til prisliste. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er altid med i prisen. Eventuel synsprøve er ikke 
inkluderet. Kan ikke kombineres med 60+ eller tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2019 Specsavers



I skovens dybe, stille ro
Klokken er syv. 19-årige Casper Krohn står op og iklæder 
sig arbejdstøjet; mørke, vandtætte bukser, Pinewood-
støvler, varm mørkegrøn jakke og en hue. Fra hjemmet 
ved Nab tager han turen til fods nordpå over markerne 
ved Katterød. På ryggen hænger den specialindrettede 
rygsæk, hvor dagens udstyr er omhyggeligt pakket. 

Hvilende på den venstre skulder, ligger kameraet og det 
tunge objektiv. Traveturen ender ved Lindebjergvej, nær-
mere betegnet ved indgangen til skovstykket ’Enemær-
ket’. Herfra sætter Casper farten ned. Helt ned.

En ro indfinder sig i Casper. Skoven er hans rette element. 
Kameraet indstilles, så enhver bevægelse kan indfanges 
og foreviges. Rutineret og roligt sætter han støvle efter 
støvle i det stadigt fugtige bunddække. Herinde høres 
ikke andet end fuglenes kvidren. Et blad rasler flere meter 
oppe, og lynhurtigt placerer Casper fødderne bredt og 
solidt, den højre hånd griber om kamerahuset og den 
venstre støtter det store objektiv. Men fuglen er allerede 
lettet igen. Casper virker hverken overrasket eller irrite-
ret. Roen i og omkring ham harmonerer fortsat, og han 
genoptager sin lydløse vandring.

Det er nu fire år siden, at Casper besluttede sig for at 
satse alt på en levevej som naturfotograf. Hverdagen på 
landbrugsskolen blev lagt på hylden og sparepengene 
investeret i fotoudstyr. Vil man være en dygtig naturfo-
tograf, er der kun én vej. Ud i naturen. Der findes ingen 
decideret uddannelse som naturfotograf, så Casper er 
selvlært. Bøger og youtube-videoer studeres nøje, og så 
går turen tilbage i naturen for at afprøve den nye viden og 
de nye teknikker. Omkring 300 dage om året lister Casper 
rundt i naturen. Eller også sidder han bomstille. Længe.

-  De fleste dage går jeg nemt omkring 25 kilometer. En 
dag var jeg på hugormejagt ved Enebærodde og gik 40 
kilometer. Samme uge gik jeg også i Svanninge Bakker og 
farede en slags vild og endte i Korinth. Den uge gik jeg 
over 100 kilometer.

Men dage på motivjagt kan også byde på stillesiddende 
og tålmodighedskrævende aktivitet. Således måtte Ca-
sper, i sin ivrige jagt på det perfekte skud af fiskeørnen, 
vente 12 timer i snevejr ved Nakkebølle. Fuglen kom dog 
aldrig.

Casper 
satser alt

Casper Krohn har valgt at følge sit indre kompas. Et kompas, der peger nålen i retning af  
ro og natur. Fascinationen af  naturen og dyrelivet foreviger han i betagende flotte billeder, 
som både skal skabe ham en levevej og gøre danskerne opmærksomme på den dyrebare og 
enestående natur, vi er omgivet af.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Casper Krohn står klar til at indfange skovens liv

Casper Krohn kan efterhånden skelne de fleste fuglelyde fra hinanden og 
er konstant opmærksom på selv den mindste bevægelse omkring ham

De bedste billeder får Casper trykt på hårdtpressede skumplader med 
beslag bagpå

Det store objektiv kan fange detaljer på store afstande



I og med naturen
Støvregnen tager til og fylder luften med dufte og øjet med 
mættede farver. Solskin er ikke fotografens favoritvejr, lyset 
er for hårdt, der er meget mere stemning i regn og sne. Nu 
går ruten forbi et netop udsprunget blomsterbunddække. 
Casper stiller tasken fra sig, klikker det store objektiv af og 
finder et mindre et frem fra tasken. Et makro-objektiv. Med 
kontrollerede bevægelser placerer han sig siddende på højre 
fod, mens venstre ben bøjes i en vinkel og fungerer som 
støtte for venstre arm. Nu kan Casper holde kameraet helt 
stille, mens fingre danser hen over knapperne. Indstiller og 
finjusterer. Han må tættere på. Spidsen af objektivet er nu 
bare ti centimeter fra den gule blomst. Casper skyder. Betrag-
ter resultatet. Nu er den i kassen. 

Med det store objektiv tilbage på kameraet bliver Caspers 
skridt nu mere målrettede. Han har sat retningen mod den 
fodrekasse, han efter aftale med Holsteenshus har fået lov 
at sætte op. I kassen har Casper hældt nødder og andet godt 
fra egern-menuen, for netop her i de sydfynske skove kan 
han være heldig at spotte det sorte egern. Netop det sorte 
egern er af særlig interesse for Casper, for udover det skarpe 
og stemningsfyldte naturbillede, så forsøger Casper med sine 
billeder også at oplyse og værne om den danske natur. Og 
det sorte egern er det oprindelige danske egern, forklarer 
han. Det røde egern er kommet herop fra Tyskland, og da de 
røde gener er stærke, forsvinder de helt sorte egern lang-
somt fra de danske skove.

Som barn søgte Casper tilflugt i skoven, hvis dagen havde 
budt på flere indtryk end ønsket, og der var uro i kroppen. 
Her kunne han gå alene i timevis eller bare sidde på en stub 
og betragte naturen og genfinde roen. 

- Jeg har altid godt kunne lide naturen og vil gerne være med 
til at sprede budskabet om vigtigheden af at passe på vores 
danske natur. 28 % af arterne er på en rød liste over truede 
dyr i Danmark.  Med mit kamera får jeg mulighed for at kun-
ne videregive nogle budskaber om dyr gennem de specielle 
stemninger, jeg oplever herude. Det er faktisk højdepunktet 
for mig – når nogen kan genkende noget, i et billede jeg har 
taget.

Jo mere en naturfotograf ved om naturen og de dyr, han 
gerne vil fotografere, jo bedre billeder kan han skyde. På sin 
hjemmeside beskriver Casper sit arbejde som naturfotograf 
som 85 % felt-biolog, 10 % sælger og 5 % fotograf.

At skabe en levevej
Har en naturfotograf fundet det perfekte sted, måske med en 
sjælden fugl, så har han to valg. Enten kan han dele lokatio-
nen med de øvrige naturfotografer, eller også kan han holde 
på sin hemmelighed. Casper deler gerne sin erfaring og viden 
med andre, men han har fundet et meget hemmeligt sted, 
hvor den smukke isfugl ofte flyver, og det er et sted, han 
aldrig kommer til at røbe for andre, fortæller han.

Casper øver sig mange timer dagligt på sine tekniske og prak-
tiske færdigheder. Lige for tiden øver han sig på at bruge lyset 
i billederne, fx vil han gerne fange et dyr i modlys.

- Hvis man kan tage et billede i modlys, når solen går ned, så 

kan man skabe et helt unikt billede. Farverne bliver specielle, 
og der kommer mere silhuet. Men det er svært at få detal-
jerne med i motivet.

Når Casper ikke traver de sydfynske skove tynde, så beskæf-
tiger han sig alligevel med fotografiet. Her holder Casper 
foredrag på biblioteker og i fotoklubber, laver udstillinger 
med sine egne billeder, afholder workshops eller planlægger 
den næste rejse, som denne gang skal være en tur rundt i 
Norden og fotografere alle de dyr, der lever i Finland, Norge 
og Sverige.

Næste foretagne for Casper er Kulturnatten i Faaborg, som 
foregår den 14. juni. 
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Fakta om Casper Krohn

- Kamera: Canon 5D
- Objektiv: Sigma 150 - 600 Sport
- Makro-objektiv: Tamron 90 mm macro
- Ønskeobjektiv: 600 mm fast linse
- Forbilleder: Morten Hilmer & Uri og Helle Golman
- Har fotograferet: Ræv, isfugl, kronhjort, dådyr, hare og 
meget, meget mere



6

Foto: Casper Krohn

Foto: Casper Krohn



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



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

Alle søger bolig online.
Sørg for at de ser din.

Kom ind og hør hvordan eller 
læs mere på danbolig.dk/clevr

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten



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

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

HELE JUNI
FRISK  

FAABORG  
SKRUBBE

239,- 

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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,- 

14. juni - Kulturaften på terrassen
Vi hygger med en lækker menu 

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

Følg os på facebook    f 
Vi holder sushi-aften  
igen i september og november 

NYHED hos Faaborg Bil-Center
Del din regning op i mindre dele – det koster ikke noget!

,-0
I UDBETALING, RENTE 

OG GEBYR

*

FLERE STORE FORDELE

* En regning på f.eks. 10.000 kr. koster 500 kr. i 20 måneder. De samlede kreditomkostninger er 0 kr. Det samlede 
kredit- og tilbagebetalingsbeløb er 10.000 kr. Fast debitorrente og ÅOP er 0,00%. Forudsætter kreditgodkendelse  

Værkstedskonto er til privatkunder og kan ikke benyttes til udbetaling af en bil.

**Det samlede engagement af forbrugslån i Nordea Finans kan maksimalt udgøre op til 40.000 kr. totalt inkl. 10.000 kr. i buffer.

Værkstedskonto tilbydes i samarbejde med Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup. CVR-nr. 89805910.

 �  Du vælger selv, om du vil betale din regning 
over hhv. 10 eller 20 måneder

 �  Ingen ekstra omkostninger – du betaler kun salgsprisen:  
0 kr. udbetaling, 0 kr. rente og 0 kr. gebyr*

 � Ingen binding - indfri din værkstedskonto uden omkostninger
 � Du bliver automatisk forhåndsgodkendt til et ekstrabeløb på 10.000 kr.**

 � Lettere at håndtere evt. uforudsete biludgifter

 � Service
 � Reparationer

 � Vinter-/sommerdæk
 � Ekstraudstyr

VÆRKSTEDSKONTO
Dækker alt, du køber på værkstedet – uden ekstra omkostninger:

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
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FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

TORSDAG 13. JUNI - 
SOGNEUDFLUGT I DIERNÆS

HUMLEMAGASINET I HARNDRUP
Vi starter fra Katterød Forsamlingshus kl. 13 og kører gennem den kønne 
fynske natur til Humlemagasinet i Harndrup, hvor vi bliver budt velkom-
men med kaffe/the og kage og får fortalt om stedet og udstillingerne, 
som vi får at se, og vi får også mulighed for at se den flotte have. Vi reg-
ner med at være tilbage i Katterød til kl. 18, hvor vi får serveret en dejlig 
middag i Forsamlingshuset. Pris for hele arrangementet kr. 200,00.
Tilmelding senest mandag, den 10. juni til Hanne Poulsen tlf. 2238 1866 
eller Mette Otte Pedersen tlf. 6049 9446.

FREDAG 14. JUNI – KULTURNATTEN 
KIRKEN OG TÅRNET ER  
NATURLIGVIS OGSÅ MED  
Faaborg Kirke holder åbent fra kl. 19 – 23.
19.30 - 20.30; Faaborg-Midtfyns kommunale musikskole optræder med: 
Stortrommeparty, violinfest, marimbatåge og triangel-mingel - kirkens 
organist bidrager med en orgeldessert.
22.05 - 22.35; Valdemargudstjeneste for Dannebrogs 800 års jubilæum 
ved sognepræst Henrik Nedergaard.

Klokketårnet holder åbent fra kl. 17 – 23.
På programmet er der fernisering på sommerens kunstudstilling, der 
er foredrag om Klokketårnets betydning for Faaborg gennem 500 år. 
Faaborg – blæserne sender ”sommermelodier i natten” ud over byens 
tage, og Tårnets klokkespil sender ”sommerlige toner” ud over byen 6 
gange i løbet af Kulturnatten. Gratis adgang.

LØRDAG 15. JUNI KL. 14.00

KONCERT I AVERNAKØ KIRKE
En flot sommerkoncert med Faaborg Gospelkor er denne lørdag i 
vente! Der bliver mulighed for at nyde en forfriskning efter koncerten.

SØNDAG 16. JUNI KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE

AFSKEDSGUDSTJENESTE
Menighedsrådet vil gerne invitere til en afskedsreception for graver/
kirketjener Karin Daugaard i Kirkeladen kl. 11.30 efter gudstjenesten. 
Alle er meget velkomne.

JUNIOR-CAMP19 - ET TILBUD TIL DIG DER 
EN DAG OGSÅ SKAL KONFIRMERES
Hermed inviterer vi alle børn i Faaborg, Diernæs og Horne sogne, der 
efter sommerferien skal gå i 4. og 5. klasse til Junior-Camp19.
I år foregår campen i Horne Kirke i dagene 6., 7. og 8. august.  

Du kan se mere på hjemmesiden: www.hornepraesten.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig senest 15. juli 2019

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 er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.    2. juni 6. s. e. påske 10.30: KH 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
søn.  16. juni Trinitatis 10.30: AA 10.30: HN  
søn.  23. juni 1. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: LJ 15.15: EL 
søn.  30. juni 2. s. e. trinitatis 10.30: LM (kaffe) 09.00: LM  09.30: RG
søn.    7. juli 3. s. e. trinitatis 09.00: HN (efterflg. rundvisning) 10.30: HN  
søn.  14. juli 4. s. e. trinitatis 10.30: LM 09.00: LM 15.15: LM 

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag 6. juni kl. 17 i Kirkeladen i Diernæs

Onsdag 12. juni kl. 18 i Det nye Hospital, Faaborg

KirkeNyt
MANDAG 10. JUNI KL. 10.30 – 2. PINSEDAG

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
PÅ LUCIENHØJ

Faaborg, Diernæs, Avernakø og Lyø sog-
ne holder fælles gudstjeneste på det 
naturskønne område ved parkerings-
pladsen, og hvor sognenes 3 præster 
medvirker.

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



Årstidens Smag

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

juni, juli og august

Pr. person  . . . kr.198,-Dessert (tilkøb)   Pr. person kr. 40,-

• Tun ”mi cuit” med teriyaki vinaigrette med ingefær, wasabimayo thaibasilikum og  
gyldne macadamianødder.

• Saftig svinemørbrad ”carpaccio” med urtemarinade og cruditésalat.
• Sommerkylling ”cæsar style” parmesanflager, multicolored tomater og croutoner.
• Grønne bønner i rødløg/honning touch og dip af sommertrøffel. 
• Cremede kartofler med sprøde radiser, springløg og miniagurk.
• Jordbær med hvid chokoladedrøm og cookieknas. (tilkøb)

Minimum 10 couverter.  Hvis sommerens gourmetmenu bestilles uden for sæsonen,
pålægges der et gebyr på kr. 30,00 pr. person.
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STÆRK 
PRIS!

Condivo 18
Populære træningsbukser med Clima 
Cool teknologi. Junior & unisex.

Før op til 400,-   199,95

Ragnhild/Ragnar jacket
Vind- og vandtæt jakke med skjult hætte. 

Kvinder & mænd. Fås i fl ere farver.

1.100,-  199,95

Free RN 2018  
Danmarks mest populære fritidssko.
Kvinder & mænd.

900,-   499,95

STÆRK 
PRIS!PRIS!

Gel-kayano 25
Let og stabil pronationsløbesko med 
god stødabsorbering. Kvinder & mænd.

1.500,- 799,95

GIGANTISK 

ÅBNINGSSALG
FREDAG D. 31. MAJ KL. 800-2000

INTERSPORT i Faaborg åbner i nye lokaler med et brag af en åbningsfest.

GRATIS rundstykker og kaffe til de morgenfriske. 

Ultraboost
Neutral løbesko med overdel 
i primeknit. Kvinder & mænd.

1.500,- 799,95

1.100

Danmarks mest populære fritidssko.

199,95

ÅBNINGSSALG
ÅBNINGSSALG
ÅBNINGSSALG
ÅBNINGSSALG
ÅBNINGSSALG
ÅBNINGSSALG

STÆRK 
PRIS!

27882_1106 Fåborg_Grand Opening.indd   1 14/05/2019   14.40



GIGANTISK 

ÅBNINGSSALG

STÆRK 
PRIS!

Reece II
Slidstærk sandal med praktiske 
velcrolukninger. Junior.

250,-  99,95

Active
Komfortabel og sporty 
fritidssandal. Kvinder. 

800,-  299,95

Voss regnsæt
Regnsæt i vind- og vandtæt 
materiale (10.000 mm). 
Kvinder & mænd.

1.400,-

PRIS!

ÅBNINGSSALG
ÅBNINGSSALG

SÆTPRIS

599,95

Tanjun
Stødabsorberende fritids-
sko i åndbart materiale. 
Kvinder & mænd.

650,-  399,95

STÆRK 
PRIS!

FREDAG D. 31. MAJ KL. 800-2000

LØRDAG D. 1. JUNI KL. 1000-1500

Åbningsfesten fortsætter hele uge 23: mandag-torsdag 1000-1730, fredag 1000-1800, lørdag 1000-1400

Revolution 4
Fritidssko med overdel i 
åndbart mesh. Kvinder, 
mænd & junior.

500,-   

 199,95

27882_1106 Fåborg_Grand Opening.indd   2 14/05/2019   14.41



MAKS. 1 AF HVERT TILBUD PR. KUNDE (dog ikke strømper)

Sogndal tight
Svedtransporterende 
løbetight. Mænd.

700,-  149,95

Stockholm singlet
Tanktop i hurtigttørrende 
materiale. Mænd.

350,-  49,95

Træningsoverdele
Vælg mellem Oslo løbe 
t-shirt, Thule seamless 
trøje og Bergen 2-i-1 shorts. 
Mænd.

Før op til 500,-  
FRIT VALG 99,95

Anne/Arne jacket
Vind- og vandtæt 3-i-1 
jakke. Yderjakken er vind- 
og vandtæt. Inderjakken 
er i lækker fl eece og kan 
også bruges alene. 
Kvinder & mænd.

2.200,-  
599,95
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80 dele 
Nike vareprøver  
sweatshirts, bukser, t-shirts og shorts NU 50%

4 stk. 
Jack Wolfskin 
jakke, str. M 2.000,- 500,-

66 stk. 
FDK midlayer jakke 
til træning/løb 500,- 100,-

50 stk. 
Hummel Cloe top 
til kvinder, str. S-L 150,- 50,-

5 stk. 
Pro Kennex vareprøver
badminton ketsjere

op til
800,- 200,-

11 stk. 
Pro Kennex 
greb 50,- 10,-

12 par 
Energetics/Etirel vareprøver
joggingbukser

Op til
400,- 100,-

48 stk. 
Blue fritidssweatshirts 
virkelig god kvalitet, str. XS-M

Op til
750,- 100,-

8 stk. 
Adidas Originals 
grå hood sweatshirts, str. M-L

Op til
700,- 300,-

41 stk. 
Blue fritidsbukser
str. XS-M

Op til
750,- 200,-

180 stk. 
FDK 
løbe t-shirts

Op til
250,- 50,-

10 stk. 
Hummel 
stribede sweatshirts, str. M-XL 500,- 150,-

18 par 
Firefl y vareprøver
badeshorts

Op til
400,- 50,-

6 stk. 
Adidas Stadium 
sweatshirt,s str.S-XL 600,- 250,-

6 stk. 
Adidas SID Branded 
Adi tees, str. S-XL 250,- 130,-

12 par 
Adidas Strike 
pants, str. XS-XL 40,- 150,-

10 stk. 
McKinley vareprøver
forårsjakker

Op til
1.000,- 150,-

12 stk. 
Craft Bormio
softshelljakker, str. L, XL og 3XL 1.200,- 250,-

46 stk. 
FDK toppe 
til kvinder 200,- 50,-

2 stk. 
Pro Kennex  
tennisbags 500,- 130,-

15 stk. 
H2O/McKinley vareprøver
fl eece-/hybridjakker børn og voksen

Op til
1.100,- 150,-

1 stk. 
Fjällräven Abisko  
65 liter rygsæk, kvinder 2.000,- 500,-

20 dele 
Firefl y/Etirel  
badetøj

Op til
500,- 80,-

1000 par
FDK 
sportsstrømper 60,- 10,-

8 par 
Fred Perry 
sneakers 600,- 200,-

6 par
Salomon Escambia Gor-Tex
vandresko, mænd, str. 41-47 1.300,- 300,-

4 stk.
Reebok
commute rygsæk 750,- 200,-

50 par
New Balance
løbesko mange modeller 1550,- 400,-

2 stk.
Pro Kennex
PCS Destiny tennisketsjere 800,- 200,-

30 dele
Energetics Vareprøver
fi tnesstøj toppe/bunde

Op til
400,- 80,-

80 dele
FDK
seamless underwear 100,- 30,-

150 par
H2O/Firefl y/Odense Boldklub
sandaler - frit valg

Op til
200,- 50,-

10 stk.
Odense Boldklub
cykelhjelme 600,- 100,-

44 stk.
FDK t-shirts
langærmede til træning/løb 300,- 80,-

50 stk
FDK
sports-BH 200,- 50,-

200 stk
Odense Boldklub
merchandise

Uanset 
førpris 5,-

KØTILBUD FRA FREDAG 
D. 31. MAJ KL. 8.00

Maks. 1 stk. køtilbud af hver pr. kunde (dog ikke strømper)

STÆRK 
PRIS!

Træningsoverdele
Vælg mellem Oslo løbe 
t-shirt, Thule seamless 
trøje og Bergen 2-i-1 shorts. 
Mænd.

Før op til 500
FRIT VALG 
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I centrum for festlighederne er naturligvis lørdagens fugleskyd-
ning, hvor der skydes efter en træfugl, sådan som det har været 
hvert år siden 1953, hvor den første fuglekonge blev kåret i 
Svanninge.

- Der er dog kommet mange andre aktiviteter til siden den-
gang, og vi forsøger at samle hele lokalområdet til blandt andet 
banko, fodboldturnering, børnedyrskue og børnefugleskydning, 
fortæller formand i Faldsled/Svanninge S.G. & I., Flemming 
Lunde.

Blandt de mere kuriøse indslag kan nævnes cowshitting og 
jagten på nålen i den famøse høstak.

En af årets nyheder er en konkurrence i fodbolddart, hvor alle 
kan deltage uanset alder og evner med den lille runde. Præmi-
en er et års gratis kontigent til en aktivitet i Faldsled/Svanninge 
S.G. & I efter eget valg. Programmet byder også på en work-
shop, hvor både børn og voksne kan blive klogere på E-sport, 
når de to professionelle gamere Qack og Bækkelund kommer 
og fortæller om deres sport, og spiller med de fremmødte.

Sidste års fuglekonge Helle Mølgaard Christensen har haft en 
fornøjelig tid på tronen det seneste år.

- Ja, det hele startede jo kort efter fugleskydningsfesten sidste 
år, hvor jeg blev kåret som vinder. Så foreskriver reglerne, at jeg 
skulle invitere til efterfest hjemme i privaten, og det betød, at 
50-60 festglade mennesker sluttede natten hjemme hos mig, 
det var en vild oplevelse, husker Helle.

Hun flyttede sammen med sin mand til Svanninge for fem år 
siden og har forelsket sig godt og grundigt i området. Nu er 
hun blandt andet med til at arrangere både Fugleskydning og 
Høstfest. 

Både Helle Mølgaard Christensen og Flemming Lunde opfodrer 
til, at man kommer til Svanninge og oplever den helt specielle 

stemning, der er, når det store optog går igennem byen lørdag 
middag. Følget starter kl. 11.45 fra Svanninge Kirke og bevæger 
sig igennem byen med FDFs tamburkorps i front, og mange 
støder så til undervejs.

I år håber arrangørerne, at det hele bliver lidt mere festligt, 
da man har valgt at sælge et "fugleskydningskit" med stråhat, 
badge, skydekort og en kold fadøl for 100 kr.

Regerende fuglekonge Helle Mølgaard Christensen og formand for Faldsled/Svanninge S.G. 
& I. Flemming Lunde nu med stråhat.

Der er små emblemer med navnene på fuglekongerne siden 1953 på de fine skråbånd, som 
Helle Mølgaard Christensen må bære lidt endnu. 

Nu skyder de  
fuglen i Svanninge 

Fra den 11.-15. juni går det løs med den traditionsrige Fugleskydning i Svanninge.
Her er geværet ladt til en uge med en lang række aktiviteter for store og små, nogle 
med 65 år på bagen, andre helt nye.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

36



VIL DU SIKRE  
SYNLIGHED FOR 
DINE KUNDER?
Er der lidt stille på jeres hjemmeside og facebookside, 
så lad os sørge for, at jeres budskaber kommer ud.

Regelmæssig aktivitet på jeres hjemmeside og 
sociale profiler skaber både synlighed og identitet. 
Ud fra jeres ønsker og virksomhedsstrategi, tilbyder 
vi hos Det Rigtige Faaborg at skabe fængende og 
interessant indhold.

Vi leverer målrettet kvalitetsindhold, udarbejdet af 
vores lokale journalist Pernille Pedersen.

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3

2 x mindre opslag
2 x større opslag

PRIS
2.195 kr./mdr.

6 x mindre opslag
2 x større opslag

PRIS
2.995 kr./mdr.

4 x mindre opslag
4 x større opslag

PRIS
3.995 kr./mdr.

ALLE PAKKER 

INDEHOLDER
Alle vores pakketilbud indeholder 

...et opstartsmøde, hvor vi drøfter 
jeres profil og strategi

...et månedligt møde, hvor kom-
mende opslag og indhold drøftes. 

...kørsel og fotos er inkluderet i 
prisen.

KONTAKT OS

DIREKTE 26 24 90 16
pernille@detrigtigefaaborg.dk

Eksempler på mindre opslag 
Nyheder, nye varer, arrangementer, tilbud, konkurrencer, udsalg, 

jubilæer mm.

Eksempler på større opslag
Personpræsentationer, virksomhedsportrætter, nyansættelser, 

kundecases, jobopslag mm.

f www f www f www i



    FUGLESKYDNING 
BANKOSPIL

DØRENE ÅBNER  
KL. 18.00

FLOTTE GEVINSTER

MENU
Voksen kr. 40,-

Børn kr. 25,-
Til og med 12 år

Salg af
Popcorn & slik 

på pladsen

Drikkelse SKAL købes på pladsen

Musikalsk 

underholdning 
i teltet

COWSHITTINGKL. 13-16

MEDIESPONSOR:

TIRSDAG DEN 11. JUNI
Kl. 19.00 Stort bankospil med flotte gevinster: 
 Restaurant Klinten: Gavekort kr. 2.000  
 + 10x75 kr. gavekort til isboden på Klinten
 Svanninge Sognegaard: Gavekort på 100 stk. smørrebrød
 Det Hvide Pakhus: Gavekort kr. 500
 Bowl ’N’ Fun - 2 x Laser Hero + minigolf til 4 personer
 Bowl ’N’ Fun - 2 x Bowling inkl. 4 skoleje, kan bruges alle dage
 Bowl ’N’ Fun - 1 x Brunch buffet lørdag-søndag for 4 personer 
 Bowl ’N’ Fun - 1 x Big Time Buffet for 2 personer inkl. bowling  
 og skoleje, kan bruges søndag-torsdag
 Dagli´Brugsen Millinge: 20 gavekort à kr. 100 + købmandskurve
 Min Købmand Haastrup: 20 gavekort à kr. 100 + købmandskurve  
  
TORSDAG DEN 13. JUNI
Familieaften - Medbring det gode humør og praktisk tøj

    TILMELDING TIL SPISNING: MALENE, SKOLEN,  
    PÅ MOBIL 2070 1266 ELLER I DAGLI´BRUGSEN

Kl. 16.30-18.00 Børnedyreskue
 Der kan købes kaffe og kage fra kl. 16.30

Kl. 18.00  Grillen er klar  
 Kylling, pølser, frikadeller med tilbehør 
Kl. 19.00  Børnefugleskydning (børn fra 2.-6. klasse kan deltage)

FREDAG DEN 14. JUNI - FODBOLD OG MUSIK
Kl. 18.30  Fodboldturnering (firma, familie, gadehold m.m.)
Kl. 19.00  Helstegt pattegris med tilbehør
Kl. 21.00 Ugl & Fugl spiller i teltet
 Slutter kl. 24.00

PROGRAM FOR AFTENFESTEN: 

Kl. 18.30 Dørene åbnes og fuglekonge Helle Mølgaard Christensen  

 tager imod.
Kl. 18.45 Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas  

 bobler og snack. 
 Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,  

 sømkonge- & dronning samt cowshitting.

  Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård

 Dinnermusik: Hits `N Covers 

Kl. 22.00  Hits`n Covers spiller op til dans

Det er allerede nu muligt at købe billet - Kontakt Ulla Bahl på tlf. 2026 8622.

           ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
                   LØRDAG 15. JUNI KL. 18.45 I SVANNINGE HALLEN

  Billetpris: Inden 1. juni kr. 225,- derefter kr. 275,-

FORRET
Laks i Filodej

HOVEDRET - BUFFET
Svinebryst à la prochetta, 
kalkunbryst, kalvetyksteg, 

3 slags salat, 2 slags kartoffel, sovs

DESSERT - BUFFET
Islagkage med nøddebund

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Der kan 
IKKE købes 

billet på 
selve dagen!

Egen 
service skal 

medbringes
!!!

Drinks 
sælges i baren 

hele aftenen

Husk:
Køb din nøgle 

til årets 
fuglebur

Kr. 20,-
pr. nøgle

Deadline 
for køb af 
billetter:
14.juni

	  

	  
www.korinthentreprenor.dk	  
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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
VI FORTSÆTTER VORES KANON-UDSALG

-50%
VI SES HOS TØJTØSEN  

- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

GÆLDER IKKE DE NYE FORÅRSVARER 

	

	

Alle dagekonkurrence i fodbolddart

KÆLEDYR

tilmelding til

Marlene på tlf:

20701266

TILMELDING TIL  FODBOLDTURNERING
Mette GregersenTlf. 2514 7546 eller mettelars@live.dk

Min 5 deltagere pr. holdDer spilles med alternative regler100 kr. pr. hold . betales på dagenINDEN turneringsstart

LØRDAG DEN 15. JUNI
Kl. 10.30  Frokost for de ”tidligere” Fuglekonger
Kl. 11.30  Fuglekongeoptog fra Svanninge Kirke, og rundt i Svanninge  
 og Millinge til festpladsen – KOM OG VÆR MED
Kl. 12.00  Festpladsen og boderne åbner
Kl. 12.00 NYHED - E-sport, 2 professionelle E-sport spillere kommer 
 og fortæller om e-sport og der bliver mulighed for at spille.
Kl. 13.00  Fuglekonge Helle Mølgaard Christensen afgiver første skud
Kl. 13.30 Hjemmeværnet kommer på besøg, laver forhindringsbane  
 m.m., som børnene kan prøve
Kl. 13.30  Find nålen i høstakken (børne konkurrence)
Kl. 14.00  Sømslagnings konkurrence for voksne
Kl. 16.30  Pladsen og boderne lukker for i år
Kl. 18.45  Fugleskydningsfesten i hallen starter

FUGLEKONGEOPTOG 
RUNDT I SVANNINGE 

OG MILLINGE
Følget gør stop ved DagligBrugsen  

kl. 12.30 og fortsætter herefter  

til festpladsen.

KOM OG VÆR MED

HOVEDSPONSORER

PRÆMIER TIL ÅRETS

SØMKONGE- & DRONNING 

SAMT COWSHITTING 

KONKURRENCE
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    FUGLESKYDNING 
BANKOSPIL

DØRENE ÅBNER  
KL. 18.00

FLOTTE GEVINSTER

MENU
Voksen kr. 40,-

Børn kr. 25,-
Til og med 12 år

Salg af
Popcorn & slik 

på pladsen

Drikkelse SKAL købes på pladsen

Musikalsk 

underholdning 
i teltet

COWSHITTINGKL. 13-16

MEDIESPONSOR:

TIRSDAG DEN 11. JUNI
Kl. 19.00 Stort bankospil med flotte gevinster: 
 Restaurant Klinten: Gavekort kr. 2.000  
 + 10x75 kr. gavekort til isboden på Klinten
 Svanninge Sognegaard: Gavekort på 100 stk. smørrebrød
 Det Hvide Pakhus: Gavekort kr. 500
 Bowl ’N’ Fun - 2 x Laser Hero + minigolf til 4 personer
 Bowl ’N’ Fun - 2 x Bowling inkl. 4 skoleje, kan bruges alle dage
 Bowl ’N’ Fun - 1 x Brunch buffet lørdag-søndag for 4 personer 
 Bowl ’N’ Fun - 1 x Big Time Buffet for 2 personer inkl. bowling  
 og skoleje, kan bruges søndag-torsdag
 Dagli´Brugsen Millinge: 20 gavekort à kr. 100 + købmandskurve
 Min Købmand Haastrup: 20 gavekort à kr. 100 + købmandskurve  
  
TORSDAG DEN 13. JUNI
Familieaften - Medbring det gode humør og praktisk tøj

    TILMELDING TIL SPISNING: MALENE, SKOLEN,  
    PÅ MOBIL 2070 1266 ELLER I DAGLI´BRUGSEN

Kl. 16.30-18.00 Børnedyreskue
 Der kan købes kaffe og kage fra kl. 16.30

Kl. 18.00  Grillen er klar  
 Kylling, pølser, frikadeller med tilbehør 
Kl. 19.00  Børnefugleskydning (børn fra 2.-6. klasse kan deltage)

FREDAG DEN 14. JUNI - FODBOLD OG MUSIK
Kl. 18.30  Fodboldturnering (firma, familie, gadehold m.m.)
Kl. 19.00  Helstegt pattegris med tilbehør
Kl. 21.00 Ugl & Fugl spiller i teltet
 Slutter kl. 24.00

PROGRAM FOR AFTENFESTEN: 

Kl. 18.30 Dørene åbnes og fuglekonge Helle Mølgaard Christensen  

 tager imod.
Kl. 18.45 Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas  

 bobler og snack. 
 Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,  

 sømkonge- & dronning samt cowshitting.

  Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård

 Dinnermusik: Hits `N Covers 

Kl. 22.00  Hits`n Covers spiller op til dans

Det er allerede nu muligt at købe billet - Kontakt Ulla Bahl på tlf. 2026 8622.

           ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
                   LØRDAG 15. JUNI KL. 18.45 I SVANNINGE HALLEN

  Billetpris: Inden 1. juni kr. 225,- derefter kr. 275,-

FORRET
Laks i Filodej

HOVEDRET - BUFFET
Svinebryst à la prochetta, 
kalkunbryst, kalvetyksteg, 

3 slags salat, 2 slags kartoffel, sovs

DESSERT - BUFFET
Islagkage med nøddebund

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Der kan 
IKKE købes 

billet på 
selve dagen!

Egen 
service skal 

medbringes
!!!

Drinks 
sælges i baren 

hele aftenen

Husk:
Køb din nøgle 

til årets 
fuglebur

Kr. 20,-
pr. nøgle

Deadline 
for køb af 
billetter:
14.juni

	  

	  
www.korinthentreprenor.dk	  

62 61 88 00

R
 

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
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Ambassaden 
med højt 
til loftet

Den første maj i år blev Støttecentret og Den Blå Ambassade slået sammen på én 
adresse. Grundlaget var en kommunal spareøvelse, men nu viser det sig, at sammen-
lægningen er en sand genistreg. Nu er der plads til fysisk og kreativ udfoldelse, og 
både personale og brugere af  stedet ser positivt på fremtiden på Damtoften.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Efter en travl weekend med flytning, sammenlægning og 
indvielsesfest puster personalet og brugerne ud over en kop 
kaffe. Vi har sat dem stævne ved det aflange bord i caféom-
rådet, hvor det allerede virker til, at de to huse fungerer som 
ét.

Den Blå Ambassade på Damtoften er et visiteret værested 
for bl.a. sindslidende og har omkring 60 brugere. De tre 
medarbejdere har aktiviteter i åbningstiden, som er hver-
dage mellem 8 og 15.

Støttecentret, der tidligere havde til huse på bare 90 kvm i 
Vestergade, er et støttetilbud til borgere med nedsatte psyki-
ske evner. Her er omkring 45 borgere visiteret til aktivitet og 
støtte. De syv medarbejdere kører hjemmebesøg mellem 8 
og 16, og fra 16 – 20 er der åbent i deres aktivitetstilbud.

Niels Jørgen Schow-Rasmussen er psykiatrisk plejer og med-
arbejder på Den Blå Ambassade gennem 19 år. Han er begej-
stret for at få nye kolleger og brugere i huset på Damtoften.

- Sammenlægningen har kostet noget for både brugere og 
personalet, men allerede nu her efter et par dage smiler vi 
alle igen. Det virker til at være en genistreg, i stedet for at 
begge steder står tomme det meste af dagen, så er her nu 
liv og glade dage hele tiden, fortæller Niels Jørgen Schow-
Rasmussen.

Støttecentret har mange borgere, der er kommet gennem 
mange år, og som opfatter stedet som et andet hjem. De var 
bekymrede for flytningen, og gennem en periode op til flyt-
tedag talte de meget om processen, ligesom de tog på besøg 
på Den Blå Ambassade. Jane Rørkær er socialrådgiver og 
medarbejder på Støttecentret gennem tre år, og hun fryder 
sig over de mange ekstra kvadratmetre.

- Vi vil gerne have mulighed for at lave noget aktivt, fx bold-
spil. Og så vil vi gerne have mere plads til fx vores malerier, så 
det hele ikke skal pakkes sammen hver gang. Det får vi her – 
her er cirka fire gange så meget plads. Vi har virkelig knoklet 
med den her flytning, der var et par dage, hvor vi ikke vidste, 
hvor gamle vi var, fortæller Jane Rørkær.

Det store hus, det er et tidligere plejehjem, er ikke så ligetil 
at finde rundt i. Både medarbejdere og brugere fra Støt-
tecentret har været ved at fare vild de første dage på stedet, 
og de har også kort overvejet, om der skulle monteres 
grønne striber på gulvet. 

Førstesalen skal indrettes med samtalerum og kontorer. 
Stueetagen indeholder café, terapirum, medierum, biblio-
tek og udgang til terrassen og haven, hvor der er mulighed 
for bl.a. at spille petanque og beachvolley. Kælderen virker 
nærmest uendelig, og her finder man motionsrum, omklæd-
ningsrum, musiklokale og det store kreative rum.



Adressen på Damtoften 6B bliver fremover fælles for Støttecentret og Den Blå Ambassade

Indvielse blev markeret med dobbelt snoreklip - hvor en repræsentant for 
Støttecentret og Den Blå Ambassade klippede snoren i fælles forening

Niels Jørgen Schow-Rasmussen er uddannet psykiatrisk plejer og har 
været ansat på Den Blå Ambassade i 19 år. Her har han flere individuelle 
samtaler, mandegruppe og fysiske aktiviteter som fx mountainbike, moti-
onscenter, gåture i det fri og ’100 meter fri kaffebord’
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Stine Dabelsteen bruger Støttecentret dagligt, hvor hun 
får hjælp til at løse problemer og tøjle sit temperament, 
som hun selv beskriver som voldsomt. Hun ser nu frem til 
at skulle bruge det nye hus.

- Det er rart at være her, selvom det var lidt forvirrende 
i starten, og jeg næsten farede vild nede i kælderen den 
ene dag. Jeg var med til at flytte alle tingene herhen og 
var med til åbningen. Det var en god fest, forklarer Stine 
Dabelsteen.

Stine Dabelsteen er kommet på Støttecentret siden 2001, 
og hun kender de ansatte særdeles godt. Også deres 
efternavne, for dem bruger hun, når de ikke vil høre efter, 
fortæller hun grinende. Majbritt Lykke Nielsen supplerer 
hende og tilføjer smilende, at det sker ofte.

Majbritt Lykke Nielsen og Stine Dabelsteen er begge 39 år 
og har gennem Støttecentret fundet et venskab i hinan-
den. De deler også en fælles passion for malerkunsten og 
har begge tidligere udstillet i Levins Hus. Nu glæder de sig 
over de nye rammer, og især til at kælderen og det store 
kreative rum bliver gjort klar til brug.

De to personalegrupper ser udelukkende sammenlæg-
ningen som noget positivt. Forud for indflytningsdagen 

havde de afholdt fælles flyttemøder, hvor den gode stem-
ning ikke lod sig skjule.

- Den nye struktur giver nye muligheder, fx for kollegial 
supervision og øget faglighed, hvilket er et kæmpe plus. 
Vi kommer til at se problematikker fra flere vinkler, og vi 
kommer til at blive rigtigt kloge sammen.  Det var en stor 
fordel, at vi i weekenden flyttede ind sammen, forklarer 
Niels Jørgen Schow-Rasmussen.
Fra indflytterne fra Støttecentret er der også optimisme.

- Vi skal være rummelige. Nu er der forskellige menne-
sker i huset, både misbrugere og autister sammen. Men 
vi føler os velkommen, og vi er ikke bare gæster. Det er 
ildsjæle, der er samlet her. Jeg har en lille fest i maven, 
hver dag jeg går på arbejde. Man kan mærke, at det er 
folk, der vil det her, fortæller Jane Rørkær. 

På sigt håber personalet på stordriftsfordel og en bedre 
økonomi, da de har store visioner for både udearealerne 
og flere fælles projekter. Tidligere har der været afholdt 
en fælles dag med både Den Blå Ambassade og Støttecen-
tret: ’Sinebjerg stranddag’. Herfra har flere af brugerne 
lidt kendskab til hinanden.

Både på Støttecentret og Den Blå Ambassade værdsætter man rummelighed og plads til alle



Majbritt Lykke Nielsen er bruger af Støttecentret og ser frem til at 
udfolde sine maleriske talenter i det nye store krea-rum

Stine Dabelsteen bruger dagligt Støttecentret, hvor hun bl.a. får hjælp 
til at dyrke ridning. For nyligt vandt hun en præmie i spring.

Jane Rørkær er socialrådgiver og har arbejdet i tre år på Støttecentret. Med sammenlægningen ser hun 
frem til flere fælles projekter mellem de to institutioner



  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

Lars Nielsen, Administrationschef

Anne Broholm, Økonomiassistent Birgitte Højgaard, Økonomiassistent

Christian Præstekjær, IT-ansvarligCamilla Thomsen, Økonomiassistent 

Tina Grevegaard, ØkonomiassistentLouise A. Frederiksen, Økonomiassistent 



OLE 
PEDERSEN

BLÅ MAND - GRØN PROFIL

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

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

“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
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LØRDAG 1. JUNI  "FARS DAG" BILUDSTILLING 
VIND GAVEKORT FOR 10.000 KR.
Kl. 10-14 fyldes Torvet med nye biler fra vores lokale forhandlere, og 
Falck er tilstede til en snak og en tur op i liften, alt sammen kombineret 
med gode tilbud i butikkerne, en dag for hele familien!

FREDAG 14. JUNI KULTURNATTEN GENOPSTÅR KL. 17-23 
En aften, der handler om kultur. Så i modsætning til mange andre 
events er det ikke en handelsaften, men derimod en mulighed for at 
se, hvad byen rummer af andre spændende ting - kombineret med 
åbne restauranter, cafeer osv, se hjemmesiden faaborgkulturnat.dk

LØRDAG 15. JUNI  KLOVNELØBET KL. 10.00-12.00   
Tilmelding på www.klovneløb.dk 
Et familieløb, der handler om at have det sjovt. Overskuddet går til 
hospitalklovnenes arbejde. 

LØRDAG 29. JUNI KL. 10.30-13.30 CORVETTE-TRÆF
Vi fylder alle byens gader og torv med amerikanske biler, så kig ind til 
centrum, når de ankommer.
                                            
TORSDAG 18. JULI KL. 10-22.00 OPEN BY NIGHT
MUSIK, FYRVÆRKERI & SYDLANDSK STEMNING! 
Kl. 17.30 -21.30 Posten, Piloten & Pianisten sørger for den  
fede stemning på Torvet.  
Kl. 15-22.00 Kunstnermarked i Østergade, dagen bliver afsluttet  
med festfyrværkeri, og mere kommer til.                                                                   

FREDAG 26. JULI FYN RUNDT MED GAMLE TRÆSKIBE  
Skibene ankommer til Faaborg ca. kl.16.00
Faaborg er i år sidste destination i Fyn Rundt, og byen bakker op med 
musik på Torvet den 27. juli, ligesom vi også opfordrer alle forretnings-
drivende til at deltage i markedssalg på havnen den 26. juli ifb. med 
havnefesten fra ca. kl.16.00. Den 26. juli er der ligeledes kunstnermar-
ked kl.13-19.00 i Østergade, så der vil være en masse at komme efter i 
hele byen.

LØRDAG 3. AUG. KRYDSTOGTBESØG M/V DEUTSCHLAND
M/V DEUTSCHLAND anløber Faaborg kl. 07.00-11.00 
Byen inviterer på gratis morgenbord på Torvet kl. 7.30, og butikkerne 
åbner kl. 8.00 med GODE tilbud. Der vil ligeledes være kunstnermar-
ked i Østergade og musik på Torvet. H.C. Andersen paraden tager imod 
skibet ved havnen, og der underholdes efterfølgende i byens gader.

LØRDAG 7. SEPT. KL. 10-15.00 STORT KRÆMMERMARKED
Find de gode tilbud og kræmmerhatten frem, alle er velkomne til 
at deltage på en hyggelig og anderledes dag, som sidste år blev en 
kæmpe succes, kontakt evt. Signe@faaborg.dk for nærmere info og 
tilmelding.

LØRDAG 5. OKT. LYSERØD LØRDAG 
Støt brysterne er en del af kræftens bekæmpelse, hvor der laves aktivi-
teter for at støtte den gode sag på Torvet og rundt i byen i Faaborg.

INVITERER PÅ MASSER AF 
UNDERHOLDNING OG GOD STEMNING

VORES FAABORG OG EGN 

SØNDAGSÅBENT KL. 11-14 
En del af byens butikker holder SØNDAGSÅBENT 
I ugerne 29, 30 & 31 fra kl. 11-14.00, vel mødt til 
en hyggelig handel.

MUSIKLØRDAGE på Torvet Faaborg kl. 11-14                                                                                                                     
6. juli Lasse Helvig Duo   
13. juli Edisons
20. juli Løven, Kim & Hulken nu mæ`Ricko, 
27. juli 60 Watt, 
3. august Hans & Louise, 
10. august Ugl & Fugl   



VisitFaaborg.dk

font NeoSans

Faaborg Havn 

Faaborg Habour

Faaborg Hafen

NYT STORT
TURISTMAGASIN PÅ GADEN NU
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Det første, øjet fanger, når fodfæstet forlader dækket på Lil-
lebjørn, er Evalds Æbleplantage. Blandt et væld af æbletræer 
lokker røde parasoller og farvestrålede skilte de læskehung-
rende, eller måske bare nysgerrige, turister nærmere.

Ankommet på matriklen står det tydeligt, at der er tale om 
en mindre, og særdeles primitiv, campingplads. De tre små 
hytter, som er pladsens eneste, er klodset op på mursten, 
ligesom både kiosk og pølsevognen er det. Et par træstubbe 
og en solid jernrist har skabt en improviseret trappe op til 
platformen foran kiosken. Og blandt det hele emmer der af 
ro og hygge.

En primitiv oase
På pladsen har Evald ad flere omgange lavet tilføjelser: et 
stort rødt/hvidt-stribet cirkustelt, trampoliner og en karrusel 
til børnene, gamle både og jernskulpturer som prydsgen-
stande, et kombineret legetårn og shelter, og som seneste 
tilføjelse har samtlige tre hytter fået egen vask med rindende 
vand – lige udenfor hytten.

Inde i kiosken, Vejlandskiosken som der står på rapporten 
fra Fødevarestyrelsen, finder man Evald. Hvis han da ikke 
er ude at cykle. Herfra sælger han is, slik, øl og vand, og om 
torsdagen, når Kirsten Bjørnø på Café Pileflet holder luk-

ket, serverer han også pølser. Gennem de seneste 15 år har 
han udvidet og udviklet sin forretning. Evald kan nemlig ikke 
sidde stille, og så elsker han at gøre noget til gavn for den ø, 
der har dannet rammen om hele hans liv.

- Jeg havde egentlig tænkt, at jeg som pensionist skulle sejle 
rundt mellem alle små-øerne, som jeg ikke havde haft tid 
til tidligere som landmand. Jeg var ganske både-tosset som 
yngre og troede at jeg skulle ud og sejle med sejl igen. Men 
nu ligger alle mine både på land, og jeg har bygget mig en 
campingplads, forklarer Evald.

I 1937 blev Evald født som den yngste af en børneflok på 
seks. Dengang var der meget liv på Bjørnø, mindes han, med 
skolegang for de ældste om formiddagen og for de yngste 
om eftermiddagen. På sportspladsen var der tilbage i 1945 
spillere nok til at stille tre hold i håndbold, to herre- og et 
damehold. 

Evald, der ifølge ham selv var meget charmerende som ung, 
fik held af at overtale en ung pige til at flytte ind hos ham på 
Bjørnø. De fortsatte den børnerige tradition og fik otte børn, 
fire drenge og fire piger. Evald overtog gradvist driften af 
landbruget og sine forældres gård, hvor han stadig bor i dag.

Bjørnøs  
primitive  

oase
I 81 år har Evald Pedersen slået sine folder på Bjørnø. Her er han født og opvokset. Her har han 
arbejdet og opfostret sine otte børn. Her har han ladet sig pensionere, næsten da. De seneste 15 
år har han drevet Evalds Æbleplantage, måske Danmarks mindste og mest primitive camping-
plads, hvor øboer og turister kan få sig en forfriskning og en fortælling om ø-livet.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



81-årige Evald Pedersen har boet hele sit liv på Bjørnø

Hvis Evald ikke er at finde i kiosken, så er han aldrig  
længere væk end tre minutter på cykel

Evalds Æbleplantage med kiosk og pølsevogn. 

Hver af de tre hytter har fået installeret en ’udevask’ med rindende vand



Et dramatisk øliv
Selvom indbyggertallet er faldet gennem tiden, så har det 
ikke været kedeligt at bo på en lille ø. Især husker Evald tiden 
i halvfjerdserne, hvor medlemmerne fra Gasolin boede og 
øvede i den gamle skole store dele af sommeren. De ret så 
letpåklædte gassere pådrog sig ofte øboernes opmærksom-
hed.

- Franz Beckerlee og de andre boede i kollektivet hos politi-
søstrene Strøbech fra Faaborg. Mine børn var især vilde med 
Mogens Mogensen og hele den anderledes kultur, de havde. 
Der var vist kun en enkelt kunstner her på øen, som ville 
have ro og ikke kunne lide, at de øvede sig på trommerne 
midt om natten. Jeg kan tydeligt se for mig den dag, da Franz 
og Inge kom sejlende her forbi klinten, måske var de helt 
nøgne, og pludselig var de væk fra båden og forsvandt ind i 
det høje græs. 

I de senere år har der igen været hæsblæsende aktion på 
øen. Mest markant i hukommelsen står episoden med de to 
polske mænd, der begge havde øje for samme kvinde. Jalou-
sien hos den fravalgte resulterede i et sandt drama, hvor han 
truede den anden med en motorsav og politiet måtte over 
og hente ham.

Eller da politiet i 2017 brugte øen til at træne deres rekrut-
ter i antiterror-øvelser. Her fragtede marinehjemmeværet 
15- 20 politielever til Bjørnø, hvor de rendte rundt i sorte 
uniformer med geværer og hjelme og fangede terrorister. 

Store forventninger til fremtiden
Hvert år besøger flere tusinde turister øen - enten med Lille-
bjørn eller som lystbådesejlende. For mange er det overra-
skende, at det er muligt at overnatte i hytter på øen, og flere 
år har Evald måtte tage til takke med 15 – 20 overnatninger 
på en sæson. Dog ser han med håbefulde øjne på dette års 
besøgstal.

- I år er Bjørnø kommet med på ruten i Ø-hop. Signe fra 
havnekontoret i Svendborg kommer en af dagene og kigger 
på overnatningsforholdene på øen, og vi håber meget på 
mange flere gæster. Hun har også lovet at give min hjemme-
side et løft.

Evald har ingen planer om at forlade øen. For selvom det er 
koldt om vinteren, når østvinden river og rusker i det hele, 
så er Bjørnø Evalds hjemstavn. Evald elsker vandet og er ikke 
glad for biler og bilstøj. Omgivet af vand til alle sider, og med 
bare to biler på hele øen, er Evald i sit es midt i sin æbleplan-
tage. Han har ingen planer om pension foreløbigt.

- Jeg er i gang hele tiden. Hvis jeg ikke er i kiosken, så kan 
man bare ringe, så kommer jeg cyklende i løbet af tre minut-
ter, afslutter Evald.
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Fakta om Evald Pedersen
8 børn
21 børnebørn
10 oldebørn
Havde som ung tilnavnet ’Gevaldig’, da han kunne løbe 
gevaldig hurtigt.



En effektiv rider
til en god pris

STIGA Park 120 er en effektiv rider, som takket være det 
kompakte design og knækstyringen let kommer rundt om 
hjørner og gennem smalle passager. 

• STIGA 7250, 1-cyl., 414 cc
• Hydrostatisk transmission
• Knækstyring (60/40)
• 85 cm Combi QF aggregat
• Aggregat med Quick Flip

 Tilbud 22.495,-
 Inkl. moms og aggregat

Vejl. udsalg inkl. moms 24.495,-

Spar 2.000,-

Svanninge Auto & Traktorservice A/S
Assensvej 247
5642 Millinge
Tlf.: 6261 9239
www.svanninge-auto.dk
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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



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. 



Line Louise er ny i Jyske Bank
– hun glæder sig til at hilse på dig

Line Louise Jensen • Bankrådgiver • Tlf. 89 89 95 06

Kanalvej 1
Faaborg

Tlf. 89 89 95 00

Line Louise Jensen er netop startet som
bankrådgiver i Jyske Bank, Faaborg.

Line Louise har flere års erfaring med at
rådgive privatkunder – og glæder sig til at
hilse på alle kunderne i Jyske Bank. 



Kl. 08.45  - "Bøsserøv og vild viking", foredrag med Jim Lyngvild på Ravnsborg.
Kl. 10.00  - Biludstilling i Faaborgs centrum med nye biler fra lokale forhandlere.
Kl. 14.00  - Dansk Kennel klub Faaborg invitere til hundens dag på græsarealet bagved Forum Faaborg.

Kl. 08.45  - Stort Banko på Ravnsborg sommermarked.

Kl. 18.15  - Kom og prøv en grønlandsk kajak hos Malik, Vestergade 22.

Kl. 08.00  - Valg til Folketinget, valgstederne er åbne til kl. 20.00.
Kl. 18.00  - Veterantræf for gamle køretøjer på Havnen. 

Kl. 18.00  - Makeup-kursus med fokus på øjnene, Strandtoften 16.
Kl. 19.00  - "Norma"- Operakino i Helios-Teatret.

Kl. 16.00  - Haastival. Trekanten i Haastrup, fortsætter til d. 9. juni.

Kl. 10.30  - Friluftsgudstjeneste på Lucienhøj. Faaborg, Diernæs, Avernakø og Lyø sogne arrangerer.

Kl. 18.00  - Sommerspisning i HUSET på Færgevej.
Kl. 19.00  - Bankospil i Svanningehallen i forbindelse med fugleskydning.

Kl. 18.00  - Veterantræf for gamle køretøjer på Havnen. 

Kl. 11.00  - Mød SOS børnebyerne ved Faaborg bibliotek.
Kl. 13.00  - Sogneudflugt i Diernæs. Udflugten starter fra Katterød forsamlingshus og går til Humlemagasinet i Harndrup.
Kl. 16.30  - Fugleskydning i Svanninge. Børnedyreskue, spisning og Børnefugleskydning i Svanninge Hallen.

Kl. 17.00  - Cirkus Arena kommer til cirkuspladsen i Faaborg.
Kl. 17.00  - Faaborg Kulturnat, hvor hele byen er åben og summer af aktivitet. 
Kl. 18.30  - Fugleskydning i Svanninge. Fodboldturnering. Underholdning af "Ugl og fugl" i teltet.

Kl. 10.00  - Klovneløb for hele familien på Torvet. Overskuddet går til hospitalsklovnenes arbejde.
Kl. 10.30 - Fugleskydning  - Dagen er fuld af aktiviteter

Kl. 14.00  - Koncert med Faaborg Gospelkor i Avernakø kirke 

Kl. 18.00  - Veterantræf for gamle køretøjer på Havnen. 

Kl. 16.00  - Makeupkursus med fokus på rødme, sart og blussende hud, Strandtoften 16.
Kl. 17.00  - Åben romantisk have med inspiration fra cottagehavestilen, Svelmøparken 35 i V. Aaby.

Kl. 19.30  - "Don Giovanni"- Mozarts berømte opera live fra Paris på Helios- Teatret.

Kl.              - Nu åbner Blomsterhaven Strandlyst igen et par dage for offentligheden.

Kl. 10.00  - Åben romantisk have med inspiration fra cottagehavestilen, Svelmøparken 35 i V. Aaby.

Kl. 14.30  - Bankospil, arrangeret af Faaborg-Midtfyn netværksgruppe KOL.
Kl. 18.00  - OB´s superligahold spiller showkamp på Faaborg station.

Kl. 16.00  - Året studenter danser om Ymerbrønden på Torvet i Faaborg.

Kl. 09.00  - Folkebåds-DM afholdes i Faaborg sejlklub, til og med d. 30. juni.
Kl. 09.00  - Dimission på Faaborg gymnasium.

Kl. 10.30  - Corvette-træf, hele byen bliver fyldt med amerikanske biler.

Kl. 10.00  - FSM inviterer til Extrem / Ultraløb i Svanninge Bakker.
Kl.              - Nu åbner Blomsterhaven Strandlyst igen et par dage for offentligheden.

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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De rigtige svar i  
vores fotokonkurrence

Billede 1 viser: Faaborg Gymnasium, motionsredskaber

Billede 2 viser: Bystævnet ved Åstrup Kirke

Billede 3 viser: Den grønne remise ved Pejrup Station

Billede 4 viser: Korinth Landbrugsskole

Billede 5 viser: Øster Hæsinge Forsamlingshus

Billede 6 viser: Åsemosen i Bjerne

Billede 7 viser: Stranges Plads i Håstrup

Billede 8 viser: Svanninge Skole

VINDER AF KONKURRENCEN

Susanne og Sven-Anker Plum
Magrethevang 28B, 5600 Faaborg



RealMæglerne  
Sofie Find

Kanalvej 11, 5600 Faaborg
5600@mailreal.dk

Tlf.: 61 71 42 33

Huuuuurraaaaa!!!!

Til august fejrer jeg 
5 års fødselsdag som  
RealMægler i Faaborg

Derfor deltager alle der sætter deres hus til 
salg inden den 1. august i konkurrencen om et 

gavekort på 5.000 kr. til medlemsbutikkerne  
i Vores Faaborg & Egn

KONKURRENCE







Åbent alle dage 8-20

Vinen til din sommer er selvfølgelig 
fra DIN SuperBrugsen Faaborg

L´OSTAL CAZES  
ROSÉ 2018 
Konstant i top 10 på Vivino i  
sommeren 2018 - Scorer 4,0
Smuk lyserød farve, med liflig duft af 
blomster. Smagen har præg af jordbær.

        SPAR 79,-

ROSÈ D´ADIMANT  
VORES MEST SOLGTE ROSÉ I 2018 
Fra det sydlige Languedoc, kommer 
denne smukke lyse rosé. En rigtig god 
smag af røde bær og en god balance 
mellem frugt og syre.

SPANSK VINKUP  
CAVA "JAUME SERRA" 
BRUT ELLER SEMI SECO 

Super lækker Cava.  
Vores mest solgte, til en 
VANVITTIG PRIS

SUMMERTIME  
SPARKLING WINE 
En forfriskende sød mousserende vin 
med dejlig frugtsmag. Til dig der elsker 
en "sød" vin, nem og ukompliceret. 
Til festen og hverdagen.

AUGUST KESSELER 
"The Daily" Riesling 
Rheingau Riesling fra tophus!!!

GIANTS SKY
Sauvignon blanc
Marlborough
New Zealandsk vinkup
Farven er lys og halmgul. Duften er 
klassisk hyldeblomst og citrus-frugter. 
Perfekt terrasse-vin, men også god til 
skaldyr og lette salater.

SPAR 79,- 

Billigste pris på 
nettet er 89,-

79,-
119,-

TA 2 FOR

129,- 69,-

40,-29,-

TA 2 FOR

PR. FLASKE

PR. FLASKE
PR. FLASKE


