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MED 
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BOFÆLLESSKABET
TORPEGAARD

BESØG 
PÅ BROEN
PÅ TUR MED FÆRGEN   

FAABORG III

MØD MARIUS  
MANDEN MED DE 
MANGE TALENTER

MORTEN  CYKELTAXI 
UDLEVER DRØMMEN

FRA SPECIALKLASSE TIL VOGNMAND



DET GAMLE  
FAABORG!
I denne måned kan du gå ombord i en serie billeder, som 
Else Hansen har været forbi redaktionen med.

Billederne rummer historien om tiden med Lauritz Niel-
sens købmandsforretning i Kanneworfs Gaard i Faaborg. 
Her var Else Hansen ansat som kontorassistent fra 1955-
1965.

Købmand Lauritz Nielsen.

Aksel Nielsen og Carl Nyborg.

Bygningen der i dag huser Jysk-Fynske Medier.

Kommis Willy Johansen og kontorassistent Else Hansen.
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Johannes Johansen foran de to flotte lastbiler, der sørger for varetransporten.

Købmandsbutikkens flotte facade ud mod Torvet i Faaborg.
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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



Ja, pladsen er i denne måned at betragte som en åben invitation.
Sammen med de driftige mennesker på Øhavsmuseet håber vi at se dig til 
"Musik i Museumshaven". 

Et gratis musikarrangement i nogle af byens hyggeligste rammer bag den 
Gamle Gaard i Holkegade, hvor de lokale musikere fra Posten, Piloten og 
Pianisten sørger for musikken, mens vi står klar med kold rosé, skummende 
fadøl og søde bobler. 

Jeg håber, vi kan mødes i haven ud til Havnegade, sige god sommer, nyde 
hinandens selskab og lade foden vippe let i græsset, mens sommersolen 
forhåbenligt leger med.

Du kan opleve "Musik i Museumshaven" på følgende lørdage: den 13. juli fra 
kl. 14-22, den 3. august fra kl. 14-17 og den 10. august fra kl. 14-17.

God sommer og vi ses, gør vi ikke?

Henrik Poulsen

Holdet bag Skal vi drikke et glas i solen...?

nr. 27 juli 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



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

NYHED hos Faaborg Bil-Center

- Fås på alle Opel modeller!

SLIP FOR UDBETALINGEN
TILVÆLG RENTE- OG AFDRAGSFRI KØRSEL I 1 ÅR!

Når du køber ny bil hos Faaborg Bil-Center, kan du nemlig vælge helt at undgå udbetalingen  - og oven i købet slippe for det månedlige afdrag og renter i de første 12 måneder! Efter denne periode vil du blot skulle betale en lav månedlig ydelse.

CORSA EXCITE

ASTRA 5d EXCITE
kun 1.873 kr*. pr. måned

kun 2.725 kr.** pr. måned

*Opel Corsa Excite. Kontant pris 134.990 kr. 0 kr. i udbetaling. 1.873 kr. pr mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3.95% ÅOP 7,74%. Samlet lånebeløb 
149.486,75 kr. Samlede kreditomkostninger 44.818 kr. Samlet betaling 179.808kr. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Med udstyr som

Apple Carplay
Aircondition
7” Touch skærm m. farve
Fartpilot

Sæde og ratvarme
Splitbagsæder
LED kørelys
og meget mere...

0 kr.

**Opel Astra 5d Excite. Kontant pris 202.990 kr. 0 kr. i udbetaling. 2.725 kr. pr mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3.95% ÅOP 6,78%. Samlet lånebeløb 
219.484,75 kr. Samlede kreditomkostninger 58.601 kr. Samlet betaling 261.600kr. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Med udstyr som

Apple Carplay
7’’ Touch skærm m. farve
P-sensor for/bag
Fartpilot

Sæde og ratvarme
2 zonet klimaanlæg
Active Safety Brake
Midterarmlæn foran

0 kr. I udbetaling

I udbetaling

Vi gør opmærksom på at bilerne kan være vist med ekstra udstyr. 



På skiltet, der viser ind mod bofællesskabet Torpegård, 
står der ’Grostedet’, som er den nye officielle adresse. På 
Grostedet er der markeret 12 byggegrunde, og på fem 
af dem er der byggerier i gang: et halmhus, et træhus, et 
’tiny house’ og topmoderne energirigtige huse. Omkring 
grundene er der oprettet fælleshus, urtehave, frugtplan-
tage, børneområde, dyrehold og et beplantet filteranlæg 
til rensning af spildevand.

Torpegård ønsker at være et bæredygtigt levefællesskab, 
og at deres knap 8 hektar store landbrug skal dyrkes bio-
dynamisk.

Flaget vejrer i baggrunden, mens projekt-pionerer Anna-
Marie Christensen, stående på et podie bygget af tre pal-
ler, byder velkommen til de omkring 200 fremmødte.

- Projektet har været længe undervejs, siden marts 2011, 
men nu er det en realitet. Her vil vi leve, bygge og bo på 
en biodynamisk måde. Vi har arbejdet hårdt på at virkelig-
gøre vores drømme. Vi ved godt, at vi gør tingene på en 
lidt utraditionel måde, og vi er glade for den store inte-
resse, der har været for projektet, forklarer Anna-Marie.

Anna-Marie Christensen bor i et skur på Torpegård med 
sin mand, Kurt, mens de bygger deres energirigtige halm-
hus. Få meter derfra bor deres søn David, svigerdatter 
Tenna og de to børnebørn Villiam og Elliot på hhv. otte og 
fire år. 

David og Tenna Rysholt Christensen har siden december 

2018 boet på Torpegård, hvor de har bygget sig et hjem, 
et ’tiny house’, i en skurvogn på 33 kvm.

- Vi har valgt at bygge bæredygtigt, billigt og selv. Det 
betyder, at vi i dag er gældfrie, og Tenna har mulighed 
for at gå hjemme. På den måde får vi tid til alt det andet, 
som giver mening, fx vores børn og at producere sunde 
fødevarer, fortælle David Rysholt Christensen.

Børnene er meget engageret i fællesskabet. Hver morgen 
har de tjansen med at lukke hønsene ud og hente æg. 
Elliots yndlingshøne, med navnet ’Hønseæg’, får tilmed 
et kram hver morgen. Storebror Villiam er ikke i tvivl om, 
hvad han bedst kan lide ved at bo på Torpegård:

- Det bedste er, at bedstemor og bedstefar bor lige ved 
siden af, forklarer Villiam.

Hele familien er fælles om etableringen af en spiselig 
have, og når der skal slagtes, er børnene også med i for-
reste række. 

- Børnene er med i hele cyklussen, og de har på eget 
initiativ bygget et højbed. De er efterhånden vant til at se 
slagtning, dog vil de gerne vide, hvem der er, vi spiser. For 
tiden er pølserne, vi spiser, fra Viktor, fortælle David.

På Torpegårds hjemmeside har familien Rysholt Christen-
sen samlet tankerne bag deres tilvalg af fællesskabet i 
ordene: Vi vil bo småt og leve stort!

Vild
med vilje

 

Den 2. juni åbnede bofællesskabet Torpegård i Diernæs officielt. Forud for åbnings-
dagen ligger årevis af  forberedelse – alt sammen for at skabe netop dét fællesskab, 
de alle ønsker. I denne artikel udforsker vi bofællernes ønske om et liv med nærhed, 
natur og næstekærlighed.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Formand for Torpegård,  
Karen Keinicke

Emil og Matilde håber på at kunne flytte ind i  
bofællesskabet med deres søn Hugo

Ø-Færgen

Anne-Marie Christensen byder velkommen til de omkring 200 fremmødte
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Håb, der næres af handling
Mange mennesker drømmer om fremtiden. Om hvordan de 
vil leve - engang. Kræfterne bag Torpegård handler i nuet. 
Opsøger det fællesskab og det liv, de ønsker sig. Der er en 
kraft i disse ildsjæle, en retningsbestemt begejstring, som 
om de nægter at have et mellemværende med livet.

Karen Keinicke er formand for bofællesskabet og forklarer, 
at der ligger mange arbejdstimer bag projektet, og på bare 
et enkelt år har de afholdt 21 bestyrelsesmøder, ti hele 
arbejdsdage og en visions-weekend.

- Udgangspunktet for projektet har været, at det skulle 
være tvær-alderligt. Lige nu er vi flest 50+’ere, hvilket nok 
er meget naturligt, da det er vores generation, der har de 
økonomiske ressourcer. Men vi håber på flere børnefamilier, 
og det ser allerede lovende ud, forklarer Karen Keinicke.

Karen Keinicke og hendes mand Svend har også købt en 
grund på Torpegård og flytter ind, når huset i Dyreborg er 
solgt. De er i forvejen selvforsynende og glæder sig til at 
flytte ind i et fællesskab, hvor ansvaret fordeles på flere 
hænder.

- Jeg håber på, at det bliver liv og glade dage. At vores erfa-
ringer kan gavne andre. Og så bliver det bare skønt at høre 
ungerne, der hopper på trampolin, siger Karen smilende.

Flere nye børnefamilier har vist interesse i fællesskabet. De 
er kommet på besøg her på indvielsesdagen, for det er en 
længere proces at blive optaget. Det eksisterende fællesskab 
og de interesserede skal se hinanden lidt an, så de er sikre 
på, at alle følger den samme tankegang omkring fælles-
skabet. Parret Emil Næsby Hansen og Mathilde Vilsen er på 
besøg med deres søn Hugo på halvandet.

- Vi er sådan en slags prospects. Man kommer på besøg 
hernede til fælles projekter en fem-seks gange og samler ind 
til godkendelse. Vi håber på at kunne bo herude på landet, 
hvor der både er natur og naboer. Her kommer man ikke til 
at blive ensom, og Hugo kommer til at få det fedt, forklarer 
Emil.

På nær Karen og Svend er alle bofællerne på Torpegård 
tilflyttere til kommunen, ressourcestærke tilflyttere tilmed, 
forklarer Karen Keinicke, hvilket er af stor betydning for en 
lille kommune. Borgmester Hans Stavnsager fremhæver i 
sin tale, at Torpegård er et godt eksempel på, hvor varieret 
byggeri, der blomstrer op, og at bofællesskabet viser en 
gruppe borgere, der aktivt vælger at sammensætte deres 
egen boform.

Ideologien på Torpegård udspringer af Rudolfs Steiners filo-
sofiske bevægelse om menneskelig visdom. På Torpegård er 
håbet, at mennesker oplyses af mennesker, ikke af skærme. 
Der hersker en aktiv drift mod at tilbringe livet i det nære, 
ikke det sekundære.

Ikke engang i fremtiden. Men lige nu.

Familien Rysholt Christensen foran deres 33 kvm stor skurvogn 



Karen Keinicke har leveret tre styks skotsk højlandskvæg

På indvielsesdagen kunne man høre familierne fortælle om deres 
projekter. Byggeriet her er et energi- og miljørigtigt halmhus, hvor 
Anne-Marie og Kurt Christensen flytter ind

Familien Rysholt Christensens 33 kvm stor skurvogn 



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



tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

 

Stort tillykke 
til årets studenter

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

ÅBENT HUS KELD MOSEHOLM 

3. AUGUST KL. 10-16

GRATIS ADGANG

TAK  
FOR VALGET 
SOM ÅRETS 
KUNSTNER

KNOLDSBORGVEJ 1, FAABORG

LÆS MERE PÅ MOSEHOLM.DK



I år er Faaborg nemlig målet for de cirka 50 store træskibe, der 
deltager i sejladsen, hvilket betyder, at hele weekenden bliver 
en fest omkring havnen, og turistmanager Mads Rye Sletbjerg 
glæder sig på byens vegne.

- Det bliver så sjovt. Vi skal være vært for 500 sejlere, der slutter 
af i byen med præmieoverrækkelse og kæmpe fest i Havne-
parken. I år har deltagerne mulighed for at feste igennem og 
blive liggende i havnen, da de ikke skal videre næste dag, så jeg 
regner bestemt med, at havnen og byen kommer til at syde af 
liv, lyder det fra Sletbjerg.

Fredagens aktiviteter starter allerede kl. 10, hvor et stort kræm-
mermarked i Havnegade, Holkegade og på Torvet skydes i gang. 

Fra kl. 14 går det løs på havnen, hvor de første træskibe forven-
tes at ankomme, samtidigt med at foreningerne på Munkholm 
inviterer til strandhygge, beachvolley, livemusik, kagebord og 
meget andet. 

- Vi sætter alle sejl til på Munkholm for sejlere, turister og 
lokale. Området omkring Træskibspladsen kommer til at danne 
ramme om en stor fest for store og små.
Vi vil gøre det lidt tivoliagtigt med forskellige aktiviteter, boder, 
underholdning, musik og børnehygge med Håbets Pirater. Der 
bliver en fest på molen, og der er ingen entré, fortæller Jan 
Valbak, der er en del af arrangørgruppen.

På selve havnen er det vanen tro Vennerne, der sørger for stort 
festtelt, musik, grill og kolde drikke.

- Vi gør mere eller mindre som vi plejer, fordi det er det, der 
virker. Vi har sammen med FB&IF været med til at tage imod 
træskibene i mere end 25 år, så vi trækker på nogle erfaringer i 
den forbindelse, fortæller Bjarne Herhold fra Vennerne. 

Vennerne fortsætter festen lørdag den 27. juli med klassikeren 
”Planken Ud”, kåring af ”Årets Faaborgenser”, og musik med 
Another Friday.

Flydende  
fest  

i Faaborg 
Der venter en helt særlig oplevelse, når årets udgave af  Fyn Rundt for bevaringsvær-
dige træskibe rammer Faaborg fredag den 26. juli.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Faaborg Havn 26.-27. juli

F R E D A G  2 6 .  j u l i
Tid Arrangement Hvor Arrangør

10:00 – Kræmmer marked & delikatesser
Holkegade, Torvet + 
Havnegade

Vores Faaborg & Egn og Ugeavisen Faaborg

14.00 De første træskibe ankommer…. Fyn Rundt

14.00 -01.00
Munkholm fester Nostalgi Tivoli – boder Beach Volley & 
Strandhygge Street food Haabets Pirater for børn

Munkholm
VAFF, Træskibsforeningen Faaborg Øhavscenteret 
Træskibspladsen Havkajakklubben MALIK

14.00- Festteltet, salgsvogne og grill åbner på Havneøen Havneøen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”
14:30 -15.30 Ø-Musikanterne & Fynsk Kagebord Munkholm ”Foreningerne på Munkholm”
14:00 - Marinehjemmeværnet - åbent skib MHV 808 Lyra Marinehjemmeværnet
16:00 Groovy House – Sing a Long Jam Munkholm ”Foreningerne på Munkholm”
16.00-17.00 Cirkus på Fulton Fulton Fyn Rundt
16:00-18:00 Musik med duoen Ejstrup og Holmhus i festteltet Havneøen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”
17.00-18.00 Åbent skib på Nationalmuseets skibe: Fulton, Ruth, Bonavista Inderhavn Fyn Rundt
17:00 Poulsen Kapel swinger på ”Haabet” Munkholm Træskibsforeningen Faaborg
18:00 ”Overraskelse og udlodning af præmier Munkholm ”Foreningerne på Munkholm”
19:30 Kajakshow Kulturhavn ”Foreningerne på Munkholm”
21:00-24:00 Pouls Garage – Rock’n Soul på Havnekejpen Munkholm ”Foreningerne på Munkholm”
20:30-24:00 Musik i festteltet - Løven, Kim og Hulken & Rico og Kåre Havneøen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”
21:40-22:40 Poulsen Kapel swinger igen Munkholm ”Foreningerne på Munkholm”
24:00-01:00 Groovy House – Sing a Long Jam Munkholm ”Foreningerne på Munkholm”

L Ø R D A G  2 7 .  j u l i
Tid Arrangement Hvor Arrangør
15.00-17.00 Faaborg Marineforening holder åbent hus Flotillehuset ,kanal vej 22. Marineforeningen
14:00 Salgsvognene åbner Havneøen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”
15:00 Planken ud ved kanalen Kanalen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”
16:30 Årets Faaborgenser i Festteltet Havneøen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”
17:00 -19:00 ”Another Friday” – musik gennem årtierne Havneøen FB&IF samt støtteforeningen ”Vennerne”

Lystbådehavn

Munkholm

Kulturhavn

Inderhavn

Yderhavn

Havneøen

Færgehavn

Havnebadet

VisitFaaborg.dk



EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg

Mandag  - torsdag  kl. 10-17.30 
Fredag   kl. 10-18 
Lørdag   kl. 10-14

Her er vejledning altid gratis

Expert Faaborg er 
blevet til EL-SALG
Dan har desværre 
fået lampefeber af 

de mange gode  
åbningstilbud

Vi undskylder! 



GRATIS KONCERT
31. AUGUST

SPORTSPLADSEN - VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsenFølg os på Facebook

Er der dødsfald
i familien?
Få rådgivning inden I vælger skifteform.
Kontakt os for møde på 70 10 11 99.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ret&Råd Advokater
Advokat Leif Jørgensen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk



 HAMMER HANSENS VIN 
& DELIKATESSER 

Lækre delikatesser, vin og spiritus fra Faaborg, 
Fyn, Danmark, ja hele verden.

Forkæl dine nærmeste, kunder, leverandører eller dig selv.

Fristelser til en  
sommeraftenpå terrassenMellemgade 17, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 05 12, www.hammerhansen.dk



Vores gennemsnitlige
salgstid er på 84 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

HF INTRO 

- KOM GODT I GANG MED EN HF

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

”Forløbet er en 
god måde at kom-

me tilbage til skolen 
og blive klar 

til at gennem-
føre en hf.”

Nyt 
tilbud!

Ring til os eller læs mere på 
vucfyn.dk/uddannelser/hf

•	For alle over 18 år
•	Et mix af fag på 9.-10. kl. og hf-niveau
•	Kom roligt ind i skolens hf-miljø
•	Mulighed for opstart hver måned
•	SU-berettiget

 
 +45 28 35 42 47  

msp@panoramalaw.dk 
Kanalvej 11, 5600 Faaborg 
 

 

 

 

 
 

Er du på vej til at købe ny bolig? 
 

 

 Vi er din lokale 
køberrådgiver. 
 
 
Vi hjælper dig trygt og 
sikkert igennem 
handlen. 
 
 
Kontakt os for et 
uforpligtende tilbud. 

TØJTØSEN
NU KAN DU SPARE

 EN MASSE PENGE HOS TØJTØSEN
 

SPAR 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!



Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine Bang

Rosenbeck
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Hornegyden 11 - 5600 Faaborg
Horne
Flot istandsat landsted med gode udhusbygninger og den flotteste ud-
sigt. Her får du meget hus for pengene, og masser af plads. Huset er lø-
bende sat i stand, bla. med nyere tag på hovedbygningen, nyere 1. sal
mm.

D

Pris 2.295.000
Udbetaling 115.000
Ejerudgifter/md. 1.877
Brt/nt u/ejerudg. 9.609/8.217
Sag 56003579

Grund 18.649 m2
Bolig/kld. 255/12 m2
Rum/vær. 7/5
Opført 1875
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Vigøvej 3 - 5600 Faaborg
Hesseløje/Bøjden
Hyggeligt sommerhus med flot udsigt til vandet. Huset indeholder entré,
køkken/alrum i åbenforbindelse til stue, 2 værelser og badeværelse. Fra
suen er der udgang til dejlig overdækket terrasse, hvor udsigten kan ny-
des.

Pris 1.395.000
Udbetaling 70.000
Ejerudgifter/md. 1.732
Brt/nt u/ejerudg. 5.945/5.050
Sag 56003581

Grund 800 m2
Bolig 55 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1981
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Pilekrogen 14 - 5600 Faaborg
Håstrup
Smukt og originalt bindingsværkshus. Huset ligger flot placeret med ud-
sigt. Til boligen hører to længer, med hestebokse og en stor lade til
ttraktor, campingvogn eller hvad der ellers hører til familiens vognpark.

G

Pris 3.295.000
Udbetaling 165.000
Ejerudgifter/md. 3.203
Brt/nt u/ejerudg. 13.764/11.773
Sag 56003574

Grund 30.295 m2
Bolig 290 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1827/1978
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Kanalvej 5 - 5600 Faaborg
Faaborg Havn
Lys og moderne lejlighed på Faaborgs skønne havn med sin herlige be-
liggenhed ud til Det Sydfynske Øhav. Lejligheden er beliggende ca. 100
meter fra det nye havnebad hvor der morgenbades året rundt og ca. 30
meter fra de små kanaler.

D

Pris 2.099.000
Udbetaling 105.000
Ejerudgifter/md. 1.102
Brt/nt u/ejerudg. 8.507/7.411
Sag 56002518

Etage 1
Bolig 107 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2006
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Strandgårdsparken 214
5600 Faaborg

 C

Grund 1.396 m2
Bolig 184 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1995
Sag 56003392
Kontakt 62614800

SOLGT

P. U. Bruuns Vej 7
5600 Faaborg

 C

Grund 1.077 m2
Bolig 220 m2
Rum/vær. 7/6
Opført/omb. 2000/2012
Sag 56003006
Kontakt 62614800

SOLGT

Saksenballe 7
5672 Broby

E

Grund 1.345 m2
Bolig/kld. 276/37 m2
Rum/vær. 9/6
Opført/omb. 1912/2012
Sag 56003564
Kontakt 62614800

SOLGT

Reventlowsvej 42
5600 Faaborg

E

Grund 910 m2
Bolig/kld. 191/30 m2
Rum/vær. 4/4
Opført 1877
Sag 56002966
Kontakt 62614800

SOLGT
Lyøvej 1 - 5600 Faaborg
Horne Sommerland
Sommerhus beliggende ca. 20m fra vandkanten i Horne Sommerland. En
perle med unik beliggenhed. Det gamle fiskerhus blev i år 2000 nyindret-
tet til sommerhus hvorfra der er fantastisk udsigt over Øhavet

Pris 2.500.000
Udbetaling 125.000
Ejerudgifter/md. 1.608
Brt/nt u/ejerudg. 10.597/9.006
Sag 56002073

Grund 276 m2
Bolig 57 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1911/2000
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



Priser fra 
640 DKK 

 

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. 



På Tømmergården bjæffer den sorte labrador Pjevs 
højlydt, da vi banker på døren. Den er alene hjemme og 
forsvarer sit territorie. Der går en knasende lyd gennem 
perlestenene, og Morten ankommer i sin sorte motor-
drevne cykeltaxi. Iført øresnegl og regelmenteret uniform, 
bestående af hvid skjorte, mørke bukser og slips, melder 
han sin ankomst.

- Beklager forsinkelsen, jeg var lige en tur nede med 
Trunte, forklarer Morten.

Trunte er Inge nede fra Gåsen. Hun er en af det faste 
kundeklientel, der ofte ringer til Morten, når de skal en 
tur i byen. Retur på Tømmergården parkerer Morten den 
store, sorte cykel ved gavlmuren, hvor der hænger strøm-
kabel til opladning. Han har lige en time inden næste 
kunde venter.

Ikke noget specielt
Morten byder indenfor i lejligheden, og vi tager plads 
i den grå u-formede sofa. Pjevs lægger sig under sofa-
bordet ovenpå Mortens fødder. Med en hånd bag øret 
på den syv år gamle labrador fortæller Morten om sin 
opvækst.

Morten er faaborgenser. Født på Faaborg sygehus i 1983 
af en far, der kommer fra Bjørnø og en mor fra Ærø, sam-
let til en familie med Morten og senere lillebror Mads. 
Bosat i Vester Aaby tog Morten i skolealderen hver dag 
til Faaborg, hvor han gik i specialklassen på Sundskolen. 
Senere fortsatte han sin skolegang i Svendborg, på spe-
cialskolen Byhaveskolen.

- Jeg kom også i plejefamilie hos Helge og Ingelise, da min 
mor bad om hjælp til mig. Jeg har altid haft svært ved at 
læse, regne og skrive, men jeg er blevet meget bedre til 
at regne, efter vi startede taxi-virksomheden.

Når Morten siger vi, mener han sig selv. Virksomheden 
Faaborg Cykeltaxi er en enkeltmandsvirksomhed, og det 
med at sige ’vi’ eller ’os’ er bare en vane, han har tillagt 
sig, forklarer han. Trods specialklasse og specialskole føler 
Morten sig ikke speciel. Han ser sig selv som et ganske 
almindeligt menneske, der klarer dagen og vejen.

Efter tre år på Ærø efterskole og en ungdomsuddannelse 
på CSV startede Morten i 2005 i skånejob hos Vester Sker-
ninge Biler, og ved siden af jobbet kørte han cykeltaxi. Et 
erhverv han satte ind med på fuldt blus i 2009.

Morten  
udlever  

drømmen
 
I snart femten år har Morten Hansen, bedre kendt som Morten Cykeltaxi, trådt i pedalerne 
i sine cykeltaxier i Faaborg. Han holder sjældent fri, og så drømmer han om at få sit eget 
sted, hvor der er plads til både taxier og pakkevognen.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Morten Cykeltaxi Hansen

Hver søndag og mandag holder Morten lukket efter klokken 15.30. 
Der er også lukket, når Morten har vagt i beredskabet 

Når Morten ikke kører taxi, så tilbyder virksomheden også budkørsel 
på scooter

Til forhandlerdag med OK-tanken fik Morten fat i en T-shirt 
med autografer af både Jan Gintberg og Preben Elkjær



Gode kundeoplevelser
I starten var det ikke helt lovligt, når Morten kørte folk om-
kring på cykel. Det var nemlig kommunens sofa-cykel, han 
’lånte’.

- De syntes vist, det var lidt pudsigt, at vi fx fejlmeldte gearet 
på sofa-cyklen, og Støttecentret repeterede flere gange, at 
vi ikke måtte bruge den. Vi fandt derfor en Rickshaw uden 
motor på nettet og købte den. Den kørte vi på frem til 2007.

Efter et banklån i 2007 fik Morten en motoriseret cykeltaxi. 
En rød cykel, der løbende blev renoveret og opgraderet med 
en motor på flere watt. Successen med cykeltaxien var så 
stor, at Morten i 2012 kunne investere i atter en cykel, denne 
gang en sort, som han fortsat kører med i dag.

- Vi har nogle kriterier. Fx sætter vi altid god tid af i kalende-
ren til transporten, så vi ikke skal køre som død og helvede. 
Vores kunder skal ikke møde en stresset chauffør. De skal 
have en god oplevelse.

I cykeltaxien sidder passagererne ganske komfortabelt. Er det 
koldt har Morten et tæppe til benene, og er kunden ikke så 
mobil, finder han en lille skammel frem fra bagagerummet, 
så det er nemmere at træde op. Er ærindet i byen af kortere 
varighed, så venter Morten også gerne og kører kunden retur 
med det samme.

Engageret og vellidt
Morten er et meget socialt menneske. Hver dag starter klok-
ken seks om morgenen med en gåtur med Pjevs, og ruten 
fortsætter ind på Hotel Færgegården, hvor Morten får sin 
morgenkaffe og Pjevs sin pølse, og så får de vendt verdens-
situationen, som han kalder det. Overalt, hvor han færdes i 
byen, møder han hilsende hænder og et par ordvekslinger. 
Når Morten ikke kører cykeltaxi, så udvikler han også koncep-
tet for sin virksomhed.

- Vi gør nu også rent og passer OK-tanken tre-fire gange om 
ugen, og så hjælper vi nogle mennesker med at handle ind. 
Så kommer der da et par håndører mere ind.

Og når Morten to eftermiddage og aftener om ugen holder 
lukket, involverer han sig gerne i de foreninger og forbund, 
han er en del af: Beredskabsforbundet Svendborg, veteran-
jernbanen, spejderne, kanonerlauget og øl-entusiasterne. På 
nær øl-entusiasterne, så går det uniformerede igen i Mortens 
interesser.

- Jeg kan godt lide uniformer, det skaber en form for auto-
ritet. Og så mener jeg, at det hører sig til, når man skal ud 
til kunder, og vi har altid hvid skjorte på og pæne bukser og 
slips. Jeg har faktisk oplevet, at folk i byen ikke genkender 
mig uden uniform. Men en gang i Nordjylland genkendte en 
fire-årig dreng mig og råbte ’Hej, Morten Cykeltaxi!’ – og der 
var jeg i civilt.

Turister i byen synes også, det er sjovt med en cykeltaxi. For 
som Morten oplyser, så er Faaborg vist den eneste kystby 
med under 10.000 indbyggere, der har en cykeltaxi.

Den eneste anke, Morten har, er den konstante strøm af 

telefonfis og chikane, som han har oplevet. Men også det 
har Morten fundet en løsning på, for er det noget, der kan 
irritere ham, så er det respektløs opførsel.

- Det har haft den konsekvens, at man nu ikke kan ringe til os 
fra hemmeligt nummer, men det er rart at slippe for.

Drømmer videre
Morten er uddannet i førstehjælp og i brugen af en hjerte-
starter. Tidligere har der været en hjertestarter på cykelta-
xien, men det blev for dyrt i abonnement. Så nu arbejder 
Morten på at finde en ny løsning, så der igen kan komme en 
hjertestarter med rundt i byens gader.

- 
- 
- 

-Det er rart at have en på cyklen, og vi har også en enkelt 
gang haft den i brug, fortæller Morten.

Den nuværende sponsoraftale er udløbet, og Morten arbej-
der på at få de sidste forhandlinger afsluttet i en ny sponsor-
aftale. Så skal cykeltaxien om-filmes med det nye logo. Den 
største drøm er lige nu at finde et nyt sted at bo. Et sted med 
mere plads, allerhelst et lille hus med plads til det hele.

Morten kigger på telefonen, det er tid til næste tur. Pjevs 
får et ekstra klap på hovedet, og Morten finder kasketten, 
der fuldender uniformen, frem. Den sorte cykeltaxi sættes 
i bevægelse, og den knasende lyd i perlestenene forsvinder 
langsomt.
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I sin lejlighed har Morten indrettet et mindre kontor

6



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

Der er gang i boligmarkedet
Derfor søger vi boliger til salg.

Find ud af, hvad din bolig er værd. Ring på
6261 0450 og book en gratis salgsvurdering.

Claus Lopdrup
danbolig Faaborg

NYBYGNING

DØRE
VINDUER

MASKINSNEDKERI
SERVICEOPGAVERTILBYGNING

OMBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER

VI ER ALSIDIGE & PROFESSIONELLE NU OGSÅ 

ALT I GULVE, 

AFSLIBNING,  

BEHANDLING,  

LINOLIUM, VINYL, 

TÆPPER M.M.



v

FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

SØNDAGENE 7. & 21. JULI KL. 9.00

MORGENGUDSTJENESTE OG  
KIRKEVANDRING I FAABORG KIRKE
Efter gudstjenesterne fortæller Faaborgs tidligere sognepræst Einar Fog-
Nielsen om kirken. Herefter går turen videre mod Klokketårnet, som der 
ligeledes fortælles om, og hvorfra man kan nyde udsigten over byen. 
Gudstjenesterne begynder kl. 9.00, rundvisningen kl. 10.00.

NÆSTE SOGNEREJSE UDSKUDT ET ÅR  
I 2018 var vi på en dejlig sognerejse til Normandiet, og planen var 
egentlig, at vi skulle på sognerejse igen i 2020. Men vi (sognepræst Ole 
Buhl Nielsen og sognepræst Henrik Nedergaard) er blevet enige om at 
udskyde næste sognerejse til 2021! 

Det skyldes, at jeg (Henrik) skal udstationeres til Afghanistan som 
feltpræst en del af 2020. 

Desuden har det lange udsigter med at få afklaret, hvem der skal være 
ny fastansat sognepræst i Svanninge-Faldsled efter at Vibeke Hamme-
rum er stoppet, og vi håber, at den nye Svanningepræst vil træde ind 
som medarrangør af sognerejserne, ligesom Vibeke har været det. 

Alt i alt har vi vurderet, at det er bedst at vente til 2021. Det giver også 
længere tid til at spare op! 

Henrik Nedergaard & Ole Buhl Nielsen

DIERNÆS KIRKE OG KIRKEGÅRD

NY GRAVER OG KIRKETJENER 
Anja Bonde Cline
Tlf.: 4010 9919
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com 

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.  
Om tirsdagen mødes vi i kirken 9.00 - 15.30. Onsdag mødes vi klok-
ken 19.00 og overnatter sammen i kirken. Torsdag slutter vi af klokken 
15.30.
Hvem vi er? Vi er præsterne og menighedsrådene i sognene. I år vil 
præsterne Lene Matthies fra Faaborg og Jesper Svärd fra Horne være 
ledere på campen, og vi glæder os utrolig meget.

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.    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 
søn.  21. juli 5. s. e. trinitatis 09.00: LJ (efterflg. rundvisning) 10.30: LJ (Kaffe)  09.30: LM
søn.  28. juli 6. s. e. trinitatis 10.30: LM 10.30: LJ  
søn.    4. aug. 7. s. e. trinitatis 10.30: LM 09.00: LM 09.30: HN 
søn.  11. aug. 8. s. e. trinitatis 10.30: LJ (rundstykker kl. 10) 10.30: LM (Kaffe)  09.30: RG

 

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

KirkeNyt
SOMMERFERIE I KLOKKETÅRNET

AKTIVITETER  
FOR BØRN

For de små:  
Find 3 kirkenisser, der har gemt sig: i 
forhallen, på klokkeloftet og på urlof-
tet.
 
For de lidt større:  
Børnequiz med 10 spørgsmål.

Børn under 14 år har gratis adgang, 
men kun ifølge med voksne.
 
Arr.: Klokketårnets Venner

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



I den sidste weekend i juli er der nemlig byfest i havnebyen, og 
vanen tro er der både nyheder og stolte traditioner på pro-
grammet.

Det er her årets konge og dronning af planken kåres, der sejles 
pålidelighedssejlads og spilles banko.

- Det er det folk kender og glæder sig til tilføjet nogle enkelte 
nyheder. Sådan skal det være, når det handler om vores byfest, 
fortæller Lene Justesen, der er en del af festudvalget og kas-
serer i Beboerforeningen.

Allerede torsdag den 25. juli tages der hul på programmet, 
når de spillelystne starter byfesten med et stort bankospil, der 
byder på flotte præmier.

Fredag er der stort børneloppemarked, besøg af skinnende 
veteranbiler, grillmenu, livemusik og en af årets nye tiltag.

Her får børnene deres egen udgave af "Planken ud", en såkaldt 
vandbærerkonkurrence, hvor alle mellem 3-12 år kan være med 
i kampen om titlerne som prinsesse og prins. Konkurrencen 
foregår naturligvis ikke på samme planke over havnebassinet, 
som de vokse dyster på, men i stedet på en lille bro i strandkan-
ten, hvor ingen falder i længere end til knæene, hvis de må en 
tur i baljen.

Byfestens lørdagsprogram er nærmest et stort gavebord.

Dagen starter med gratis kaffe og rundstykker.

Til frokost bydes på gratis sildebord og musik med Basement 
Band, inden optoget af de tidligere plankekonger og dronninger 
sendes afsted fra Steensvang. Det er også lørdag årets falds-
ledbo hædres på scenen, inden det gælder årets store fælles-
spisning med dans til musik fra Kort Varsel.

- Der er mange der tror, at det kun er os lokale, der fester sam-
men, men sådan er det slet ikke. Heldigvis kommer der mange 
udefra, og en stor flok turister i autocampere er blevet så glade 
for arrangementet, at de hvert år vender tilbage og deltager i 
fællesspisning og fest, siger Lene Justesen.

Det kræver også en stor indsats at holde fest over tre dage.

- Ja, jeg vil skyde på, at vi er en 40-50 frivillige, der knokler før, 
under og efter byfesten, men vi kan jo lide det, smiler hun.

Byfesten arrangeres af Faldsled Beboerforening, der som formål 
har at samle Falsleds beboere til i fællesskab at fremme byens 
vækst, trivsel og forskønnelse.

Byfest 
i Faldsled 

Inden længe er der atter duellanter på planken, løsslupne dansetrin og masser af  
familiehygge, når Faldsled inviterer til fest.

AF HENRIK POULSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Shell Service Faaborg 
V / Vivi Rasmussen 

Jens Nielsen
Au to r i s e r e t  e l - i n stA l l At ø r  •   svA n n i n g e

www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

R E G N S K A B S S E R V I C E

A/S

ARR. FALSLED BEBOERFORENING

BYFEST
FALDSLED HAVN

25.-26.-27. juli
TORSDAG DEN 25. JULI
Pladsen åbner kl.16:00

Kl. 16:00 Hyggemusik v/ Jespergård
Kl. 18:00 Banko teltet åbnes 
Kl. 19:00 STORT Bankospil med masser af 
  gevinster bl.a. gavekort, købmands 
  kurve, frokost for 2 på Falsled Kro   
  inkl. drikkelse og kaffe,  overnatning  
  for 2 på Birkelygaard inkl. morgen  
  mad. Desuden stjerne-banko,   
  puljebanko, heste-spil og spil 21. 
Kl. 24:00 Tak for i aften

LØRDAG DEN 27. JULI
Pladsen åbner kl. 09:00

KL. 09:00 GRATIS kaffe og rundstykker 

KL. 10:30 Pålideligheds– og kapsejlads 

KL. 11:30 Basement Band spiller 

KL. 12-13 GRATIS sildebord 

KL. 13:30 Optog fra Steensvang til havnen 

KL. 14:00  Planken ud
  Tilmelding til planken ud kan ske til 
  Henning Bahl på tlf.: 2113 9335 
 
KL. 15:30 Kåring af Årets Faldsledbo 

KL. 18:30 Fællesspisning i teltet
  Bestil menu  fra Havnegrillen
  på tlf.: 4092 2237 eller medbring 
  egen mad. HUSK service og bestik

KL. 18:30 KORT VARSEL spiller op til dans 

KL. 01:00 Tak for i år - vi ses til næste år!

FREDAG DEN 26. JULI
Pladsen åbner kl. 14:00

Kl. 14.00  Børneloppemarked og GRATIS IS til 
  alle børnene
Kl. 14-16 Besøg af veteranbiler. 
Kl. 16-17 Vandbærer-konkurrence for børn 
  på ”planken ud”. 
Kl 18:00 GRILL menu sælges
Kl: 21.00 LATE SHIFT  spiller op til dans
Kl: 00:30  Tak for i aften   



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
Rejer på mild aioli og krydderurter  

 
Mellemret

Kold Gazpacho m/knust bacon og rå agurkestykker

 
Hovedret

”Freygaard” Terres Major (forloren mørbrad) m/sommergrønt  
og mild pebersauce

 
Dessert

Klintens koldskål m/sprødt – frugt og vaniljecreme

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

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

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

Grill og jazz på terrassen HVER ONSDAG
fra onsdag d. 26. juni og 7 onsdage frem

20. September  
Sushi-aften 289,- all you can eat 

15. November  
Sushi-aften 289,- all you can eat

29. November 
Julefrokost for voksne, 5-retters julemenu  
m/musik og dans 595,-
 

NB: HUSK AT BESTILLE  
FIRMA-JULEFROKOST I GOD TID - priser fra 249,-

31. December Nytårsaften - Dronningen, 4-retters menu, 
dans, festfyrværkeri og masser af bobler 745,-

Følg os på facebook    f 

Undgå skimmelsvamp i 
din aircondition

Inkl. pollenfilter
Fra 998 kr.

Airconditionsservice.
Kabine rens
Alle væsker

Gælder kun biler med kølemiddel type R134

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

BOOK TID
NU

62 61 90 60



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.



Forfatter Andreas Greve - Sommertøj
„Faaborg er den danske by med de færreste indbyggere per indbygger“.
Det er godt nok mig selv, som har sagt det, men det var tidligere på året.
Jo varmere det bliver, desto mindre holder den. Ikke fordi der pludselig bliver flere Faaborgensere, men 
der kommer flere og flere udefra, for at se på herlighederne her. Om sommeren får Faaborg, hvad der 
klæder byen utroligt godt: Mennesker! Ligesom bladene klæder træer og buske.
I takt med, at alle blomsterne springer ud, dukker folk op i det offentlige rum og fylder gader, pladser, 
parker og stranden. Hvor fint! For det meste.

Desværre har nogen foran køledisken i Lidl faktisk mindre tøj på end andre ved stranden. Selv den dyb-
frosne kylling i deres hånd kan virke mere påklædt. Naturen er opadgående, men civilisationen nedad. 
Det topper midt i juli, når alt for mange mennesker i alt for stor varme og alt for lidt tøj får sig alt for 
mange iskolde bajere. Jeg vil ikke gå så langt som Lagerfeld, som sagde:
„Den, der vælger at gå rundt i campingkluns, har mistet kontrollen over sit liv." Nej, de har såmænd 
bare valgt det forkerte tidspunkt.

Too much is too much. Og de p.t. overskydende folk sendes hjem til Holland, Hamborg, Horsens eller 
Hovedstaden. I al venlighed selvfølgelig. Udstyret med et gavekort til et Faaborg-ophold på en hverdag 
mellem oktober og marts:
„Kom endelig tilbage til vinter! Da er der brug for enhver levende sjæl. Og vi mener det: enhver! Stort 
knus Faaborg“,

NU er det sommer.  
Om vejret vil det eller ej 

Sommeren er også den tid på året, hvor egnen for alvor byder sig til - 
charmerer, imponerer og bjergtager. Vi har bedt tre faaborg-elskere om 

at kausere over og sætte ord på, hvad sommer i Faaborg er for dem.

Skrønolog Susi Hansen - Sommerglæder
Forleden bemærkede jeg på Ø-færgens dæk en tysk familie med to børn, ca 2 og 4 år. Børnene var 
tydeligvis følelsesmæssigt berørte, storebroren stod lidt stille ved rælingen og græd, men derefter 
udpegede han begejstret Bjørnø for sin lillesøster. Jeg fik øje på et marsvin og viste det til børnene. De 
hvinede, og pigen blev forskrækket (jeg tænkte, at de børn var da nærmest hypersensible). Da jeg ikke 
kunne huske det tyske ord for marsvin, kom jeg til at snakke med moderen, og hun fortalte, at de kom 
fra München, og det var første gang, hendes børn så havet.

Sikken glæde at den familie tog til Faaborg, og sikket held at sommeren viser os, at verden hænger 
sammen.….og sådan består min sommer af små unikke nuer, hvor jeg undres, mens jeg involverer mig 
i en velduftende jasmin, en bølges blåhed eller et par tyske børns oplevelse af havet. 

Læge Lars Kensmark - Sommerliv 
Når sommeren kommer trækker jeg vejret dybt, mine forventninger er høje, for nu leves mit liv for 
alvor. Glemt er vinteren. Glemt er de små bøller på bobslæder. Nu ser jeg kun glade unge med huer 
danse på torvet, jeg ser turister, der vandrer. Jeg er i Helios og ser skak-hajer i strikbluser og mænd 
til møde i jakkesæt – de har det varmt. En borgmester mestrer en cykeltur på brosten forbi et bus-
skur, der er nyt. Ved havnen demonstrerer mænd gamle biler med ny lak, mens de spiser fisk. 

Men først og fremmest drager vandet. Den spejlblanke bugt, hvor lydene flyder. På Bjørnø er der 
molekaffe og trompetlyd af danske viser. Unge mennesker springer i vandet og fniser. En hornfisk 
springer for livet, og solnedgangen skinner i dens skæl. Jeg trækker vejret dybt og håber, at jeg får 
det hele med inden næste vinter.



FAABORG

Det Rigtige Faaborg og Øhavsmuseet arrangerer

GRATIS

Havngade
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LIVE-MUSIK MED 

POSTEN, PILOTEN OG PIANISTEN
(med musikalske venner) 

Gratis entré - alle er velkomne
Salg af øl, vand, vin og bobler

Indgang fra Havnegade

Lørdag 13. juli kl. 14-22
Lørdag 3. august kl. 14-17
Lørdag 10. august kl. 14-17

i Museumshaven



Marius med de 
mange talenter

Efter et langt erhvervsliv som byplanlægger genoptog 73-årige Marius Jensen sent i 
livet ungdommens interesse i tegning. Aktuelt er han i gang med flere projekter sam-
men med den tyske kunstner Laurenz-Alexander Schettler. Projekter, der både skal vi-
ses i Danmark og Tyskland. Når han ikke har travlt med det, så jagter han andre sider 
af  sit kunstneriske projekt, som måske også bare er at hygge sig med det, han laver.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Lidt udenfor Horne, på sin svigerfars gamle gård, har 73-årige 
Marius Jensen indrettet sit atelier i et gammelt maskinskur ud mod 
markerne. Gennem skurets store glasparti mod nord er der udsigt 
over Faldsled, Vigø og Illumø. Håndværkeren, der renoverede 
skuret for Marius, bemærkede, at med denne udsigt ville der ikke 
blive malet så mange billeder. 

Heldigvis fik han ikke ret.

Landmandssønnen fra Sønderjylland
Hvad er det, man siger om den yngste i en børneflok, funderer 
Marius og fortæller, at han som den eneste i børneflokken faldt ud 
til den kreative side. I skoletiden var det tegning, der havde hans 
interesse, mens det i gymnasiet blev mere guitarsriffs og pigtråds-
musik.

- På væggen på mit gymnasium hang der litografier af Richard 
Mortensen. De bestod af firkanter, kasser og streger. Jeg må være 
blevet hjernevasket af at se på det gennem tre år, for efter gym-
nasiet var jeg blevet inspireret til at søge ind på Kunstakademiets 
arkitektskole.

Efter fem år på Kunstakademiets arkitektskole i København fulgte 
en lang karriere som byplanlægger i Odense Kommune, og da Ma-
rius som 62-årig valgte at slippe jobbet og prøve noget nyt, søgte 
han tilbage til tegningen.

- Jeg startede i 2008 på billedskole hos Carsten Auerbach, hvor jeg 
kom hver tirsdag i to år. Carsten talte meget om, at vi skulle ’finde 
vores projekt’, men jeg tror aldrig, jeg helt fandt mit ’projekt’, eller 
min ’stil’. Livet er for kort til kun at male på én måde. Min interesse 
ligger dog primært i det konkrete maleri.

I det konkrete maleri, forklarer Marius, ligger, at dét, du maler, 

ingen betydning har. Men maleriet giver beskueren et andet syn på 
virkeligheden. Når figurer kombineres med noget abstrakt, noget 
bymæssigt eller et landskab. Her skabes der en dialog mellem 
mennesket og omgivelserne, en ganske forunderlig verden.
Bortset fra billedskolen og et ophold på Ærø kunsthøjskole, så er 
Marius selvlært kunstner. Han holder af at lege og eksperimentere 
med teknikker og fremviser eksempler på forskellige udtryk, han 
har skabt på lærreder.

- Det her er et eksempel på molekylernes reaktion, når de blander 
sig med vand – det giver en helt særlig effekt. Jeg har også forsøgt 
at blande kul, lim, vand og farve – efter et døgn opstår der en form 
for kemi i blandingen.

Med blandingen har Marius skabt et maleri med et landskabsagtigt 
udtryk med magisk karakter. Der er noget truende over male-
riet, måske skjuler der sig noget klimapolitik, og helt klart noget 
arkitektur… Ordene flyder let, når Marius lader sig opsluge af sine 
malerier. Jeg kan slet ikke lade være, forklarer han.

- Mine malerier er ikke satire, ikke politik, ikke entydige. Men de 
skal gerne sætte noget i gang hos den, der betragter det. Hvis det 
lykkes, bliver jeg glad.

Marius Jensen arbejder med både landskaber, mennesker og det 
abstrakte. For tiden er han i det abstrakte hjørne igen, og han er sig 
bevidst om, at det er en særlig kategori af kunst.

- Som med al kunst er det jo op til modtageren. Det abstrakte siger 
ikke alle noget. Nogle ser det som ren dekoration, men jeg ser det 
på en anden måde. Et udtryk. Jeg finder noget i det. Trekanter og 
streger, der bliver til en strand og et livreddertårn. Symboler på 
plan, snit, liv, byliv. Men jeg er nok miljøskadet som arkitekt.



Marius Jensen

Kemiske reaktioner, mennesker og landskaber i dialog med hinanden

Til dette maleri har Marius Jensen produceret en tilhørende 
3D-animation, der viser udsynet fra alle vinkler
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Blander sig gerne i Faaborg
Når kommunalpolitikere, byplanlæggere og arkitekter får 
nye idéer til landskabs- og bygningsmæssige tiltag i byen, 
fornægter Marius’ arkitektbaggrund sig ikke.

- Jeg har vist blandet mig lidt ind imellem og ytret min 
mening om planforslag i Faaborg. Jeg har også sendt 
høringssvar ind, og nogle gange er det lykkes at få kom-
munen til at lytte.

I forbindelse med Helios-byggeriet skabte Marius en 3D-
animationsvideo, hvor bygningen skabte sammenhæng 
mellem det nye og det gamle og havde en separat ind-
gang fra gågaden. Tanken var også at have et helt særligt 
fokus på Henry Heerup, som havde et tæt venskab med 
Knud Langå-Jensen, der i 1962 byggede Helios og skabte 
et kulturhus i Faaborg.

- Men planerne var åbenbart for langt fremme, da jeg 
kom på banen. Desværre. Jeg synes, bygningen ser ganske 
mærkelig ud nu. Men jeg er heldigvis blevet bedre til at 
holde min mund og koncentrere mig om noget, der er 
sjovere, griner Marius.

Næste udstilling
I Kappeln, som er Faaborgs tidligere venskabsby, har 
Marius en god kunstner-kollega, foto-kunstneren Laurenz-
Alexander Schettler. Tidligere har de sammen lavet et 
stort projekt med titlen ’Vandlinje’, som et symbol på 
venskabsrelationen mellem Kappeln og Faaborg. Nu er 
de i gang med et stort projekt, der skal udstilles i Slesvig 
i 2020. Foruden fotografier af Laurenz-alexander, består 
projektet af ordpoesi, i både form og tekst, skabt af hans 
hustru. Og Marius´rolle bliver at skabe malerier i dialog 
med disse, samt eventuelt 3D-animationer, der skal pro-
jekteres op på store skærme, og som samtidigt kan blive 
et indspark til byplanlægningen i Slesvig.

- Det her er mit hjertebarn lige nu. Vi skal portrættere 
steder, hvor der sker noget: ’singende Orte’, ’sprechende 
Orte’, og som kontrast hertil ’sterbende Orte’. 

Grænseoverskridende kunst
Aktuelt har kunstner-duoen lagt billet ind på midler, der 
er stillet til rådighed til fejringen af 100-året for Sønder-
jyllands genforening med Danmark og det dansk-tyske 
venskabsår i 2020. Projektet er en stor træskulptur med 
tilhørende web-side, der skal markere de gode sider af 
samarbejdet på tværs af grænser.

I sine mindre hverdagsprojekter kan Marius arbejde med 
en masse udkast, skitser og idéer: hvad kan blive spæn-
dende, hvad kan give dynamik. Men i de mere formfaste 
projekter, som det i Slesvig, er han tvunget til at holde 
fokus, hvilket passer ham godt. Formgive, fordybe, forfine.

- For mig er projektet med kunsten ikke salget, jeg tror 

mere, det bare er at hygge mig med det, jeg laver, afslut-
ter Marius Jensen.

Marius har netop færdiggjort et helt andet projekt i  
Faaborg, hvor han sammen med en flok kunstnere i 
forbindelse med Kulturnatten har nedfældet en del af 
Langelinjes historie på store A3 ark, under titlen ’Natur og 
kultur på Langelinje’.

Fakta om Marius Jensen

• Tidligere næstformand for kunstforeningen Pakhuset
• Har deltaget i Kunstnertræf
• Har stået for ’Gå løs på Faaborg’ - kunstprojekt i Bryggergården
• Har indsendt høringsforslag til FMK i forbindelse med både 

den nye Helios-bygning og slagterigrunden
• Har deltaget i projektet om at kortlægge Langelinjes historie
• Har fire børn, hvoraf tre er økonomer eller ingeniører og 

den sidste er cand. IT i webkommunikaiton og følger lidt i 
faderens fodspor 

• Gift med Elisabeth Ulbæk



  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 
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Brahetrolleborgs fredede bygninger, de store plæner og det 
omkringliggende jagtterræn skaber en oplagt ramme for arran-
gementet. Her kan jagtinteresserede få krudtslam på hæn-
derne, når de modtager instruktion i skydning på godkendte 
skydebaner, der ligger i umiddelbar nærhed af det centrale 
messeområde. Er man mere til fart over feltet, kan man få 
mudder på støvlerne, mens man prøvekører en Ranger gennem 
terrænet.

Noget for enhver smag
Der skal indgåes aftaler med op mod 130 udstillere, og Cathari-
na Reventlow-Mourier garanterer, at der bliver noget at opleve 
for alle.

 - De besøgende gæster bliver præsenteret for et bredt ud-
valg af kendte mærker inden for våben og optik, fiskeudstyr, 
beklædning, alt til jagthunden, køretøjer til friluftsmennesket, 
unika-våben og eksklusive accessories samt jagtrejser. Program-
met bliver fyldt med riffelskydning, flugtskydning, bueskydning, 
falkejagt, jagtbuemesterskaber, skydeopvisning, 4 x 4 kørsel, 
demo vildtagre, arbejdende værksteder, knive, ”Ladies lounge”, 
jagtrejseauktioner samt kulturformidling, forklarer hun.

Banker alle hjerte i familien ikke for jagt, fiskeri og outdoor, så 
er der også tænkt på det.

- Det vil endvidere være en lækker forplejning og specialiteter 
med vildt mad. Underholdningen og aktiviteterne foregår i direk-
te tilknytning til de respektive fagområder og veksler mellem fag-
lige og videnskabelige indlæg, spektakulære shows og foredrag af 
international karakter. Til de små og andre barnlige sjæle, har vi 
et stort legeområde samt aktiviteter med fiskeri, familiejagtsti og 
ATV for børn, forklarer Catharina Reventlow-Mourier.

Der bliver også en apporteringsbane, hvor besøgende kan med-
bringe deres egne hunde samt internationale hundemesterska-
ber i jagtrealistisk terræn. 

Highlights
Weekenden i starten af august vil byde på en masse forskellige 
aktiviteter: riffelskydning, bueskydning, haglskydning, falkeop-
visninger, fiskeri for børn, auktioner, internationale jagthund-
konkurrencer og forbundsmesterskaber i jagtbueskydning.

Herudover vil der være foredrag og debatter, med deltagelse 
af bl.a.: Natasha Illum Berg, storvildtjæger og forfatter, Gordon 
Henriksen, radiovært på Radio 24syv, David Carsten Pedersen, 
radiovært på Radio 24syv.

Man kan læse mere om eventet på styregruppens hjemmeside 
www.btgf.dk

Brahetrolleborg 
Game Fair

Den 2.-4. august 2019 byder Brahetrolleborg Gods velkommen til en helt ny og stor satsning 
- Brahetrolleborg Game Fair. Det bliver Danmarks første og største udendørs jagt-, fiskeri- og 
outdoormesse, og arrangørerne forventer i omegnen af  18.000 outdoor-entusiastiske besøgende.

AF PERNILLE PEDERSEN

Foto: Brahetrolleborg Game Fair
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DAVID CARSTEN 
PEDERSEN

F R A  R A D I O  2 4 / 7 ,  J A G T T E G N
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FLUGTSKYDNING

Vi byder indenfor til Danmarks nye store messe for jægere, fiskere, outdoor-entusia-
ster, børn og voksne. Programmet er spækket med events, internationale hundekon-
kurrencer, skydning i verdensklasse, auktioner og en perlerække af foredrag og talks. 
De mange stande byder på et stort udvalg af det nyeste grej, gear, gode handler og 
ikke mindst god mad. Vi glæder os til at se dig på Brahetrolleborg Game Fair !

KØB BILLET OG LÆS 
MEGET MERE PÅ:

BTGF.DK

SA L G S B O D E R 
M E D  S T O R T  U D VA L G 

A F  U D S TY R  O G 
G O D E  H AND L E R . 

G Ø R  E T  K U P !

VELKOMMEN TIL SYDFYNS STORE 
SOMMER EVENT FOR HELE FAMILIEN

FISKERI MED

FOR HELE FAMILIEN 
I SLOTTETS DAMME

 BLIV NATURLIG VIS

G L Æ D  D I G 
T I L  B R A H E -

T R O L L E B O R G 
G A M E  F A I R S 
H E L T  E G E N 

Ø L FRISK OG FRUGTIG 
MED NORDISK MALT

RED ALE FRA SYDF YN

MUDDY BOOTSMUDDY BOOTSMUDDY BOOTS

HORSEBACK 
ARCHERY

- O P L E V -

A C T I O N  T I L  H E S T

2.-4. AUGUST 2019

S Y D F Y N  2 . - 4 .  A U G U S T  2 0 1 9

SPEKTAKULÆRE 

ROVFUGLE
SHOWS

MASSER AF AKTIVITETER SPECIELT TIL BØRN OG FAMILIER

Reventlowsvej 1C,  5600 Faaborg, Info@btgf.dk, www.btgf.dk

HUSK! 
KØB BILLETTER 

I FORSALG og 

spar penge

MUDREDE 
STØVLER 
OG HUNDE

ER VELKOMNE

det hyggel ige madområde holder åbent t il  19 .30 fredag og lørdag

- ÅBNINGST IDER 2 .-4 .  AUGUST -

FREDAG 12 .00-18 .00  •   LØRDAG 9 .00-18 .00
SØNDAG 9 .00-18 .00

ET ÅNDEHUL MED FORKÆLELSER TIL HENDE
LADIES LOUNGE I  SLOTSGÅRDEN

BUESKYDNING, FAMILIEJAGTSTI, ATV BANE, 
ELEKTRONISK LERDUEBANE OG MEGET ANDET

K Ø R  M E D  O G  F Å  P U L S E N  O P

KULTURFORMIDLING 
OG RUNDVISNING



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

Mange med rygsmerter ønsker en scanning for at få en diagnose, og det er naturligt at vi gerne 
vil kende årsagen for at forstå problemet. Virkeligheden er bare, at scanninger ofte ikke giver en 
forklaring på smerterne. Forskning har vist at raske personer uden rygsmerter har de samme 
scanningsfund som personer med rygsmerter! Der kan både være tale om slidgigt, skævheder, 
discus-udposning eller -prolapser og andre forandringer i og omkring ryghvirvlerne. Disse til-
stande behøver ikke at give smerter, og der er altså manglende sammenhæng mellem smerter 
og fund på scanninger. 

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en ny retningslinje om, at MR-scanninger ikke længere 
bør bruges rutinemæssigt. I behandlingsøjemed er det som udgangspunkt heller ikke nødven-
digt med billeddiagnostik for at kunne give den rette behandling, heldigvis. 

Det handler i højere grad om at kende smertemønstret og justere behandlingen i forhold til 
dette.

Ifølge Middelfart Rygcenter bør alle patienter informeres grundigt om, at scanning ikke er nød-
vendig for at stille en diagnose, og at fund på scanning ikke nødvendigvis forklarer smerterne. 
Denne anbefaling beror på mange patienters forventning om at få et svar, en diagnose og en 
behandlingsløsning ud fra scanningerne. Vi må altså sande, at variationer og forandringer i ryg-
gen er normale og ikke nødvendigvis smertegivende. 

Ref: https://www.sundhed.dk

Månedens sundhedstip

- Scanning af  din ryg er oftest unødvendig

Sarah Louise Kroman
Cand.Scient.Fys.

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

- Annonce -



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 - GAMLE TRÆSKIBE  
Skibene ankommer til Faaborg ca. kl.14.00. 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 forretningsdrivende til at deltage i mar-
kedssalg på havnen den 26. juli ifb. med havnefesten 
fra ca. kl. 14.00. Den 26. juli er der ligeledes kunst-
nermarked 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 butik-
kerne åbner kl. 8.00 med GODE tilbud. Der vil ligeledes være 
kunstnermarked 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 nær-
mere info og tilmelding.

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  Lille Frøken ”A”  
13. juli  Edisons
20. juli  Løven, Kim & Hulken nu mæ`Ricko 
27. juli  60 Watt, 
3. aug. Hans & Louise, 
10. aug. Ugl & Fugl   

LØRDAG 5. OKT.  

LYSERØD LØRDAG 
 

Støt brysterne er en del af kræftens 
bekæmpelse, hvor der laves aktiviteter 
for at støtte den gode sag på Torvet og 
rundt i byen i Faaborg.
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Da rampen når kanten på kajen, stiger formiddagens første 
passagerer fra borde: tre gående, tre biler, to hunde og en 
enkelt scooter. På det tomme vogndæk losser skibsassistent 
Jan Hansen dagens fragt på land med skibets truck og får 
lastet nye varer ind på dækket. Containere med affald fra 
øerne køres også på land. Nu er vogndækket klar til næste 
overfart, og de ventende passagerer får lov at gå om borde: 
de seks cyklende spænder cyklerne fast med stropper, de tre 
biler placerer sig alle i midtersporet, hvorefter de alle søger 
mod trappeopgangene og soldækket.

Længere oppe - helt øverst på broen - står dagens kaptajn 
Kim Mathiesen ved styrbords styrepult. Han er koncentreret, 
mens færgen begynder at glide baglæns gennem vandet 
væk fra kajen. Hans hænder har fat om de to joysticks, og 
langsomt vender færgen omkring for at sætte kursen mod 
Lyø. Kaptajnen bevæger sig hen til midten af broen, hvor 
skærme og knapper lyser og blinker om kap: Radar, video-
overvågning, elektronisk søkort, GPS, selvstyresystem. Herfra 
holder han øje med trafikken og retningen.

- Radaren er det vigtigste instrument. Alt de gule pletter er 
ting, der stikker op over vandet. Øer, grund, kajakker, paddle-
boards og både. Især i tåget vejr bruger vi radaren til at 
navigere efter. Men den er næsten for god, og i tåge ved vi 
fx ikke om en gul plet markerer en svane eller en mellemstor 
tankbåd, griner kaptajnen.

Færgen glider ud langs Gabet, et smalt stykke mellem Bjørnø 
og Dyreborg, hvor der er tilstrækkelig dybdegang, men pas-
sagen er godt afmærket, og kaptajnen kender ruten som sin 
egen uniformslomme. Han drejer på selvstyreknappen og 
følger ruten, der er markeret med røde bøjer til styrbords 

side og grønne bøjer til bagbords side. Da Knold er passeret, 
drejer kaptajnen atter på styreknappen, og færgen bevæger 
sig mod styrbord, forbi Knastegrund.

Strygejernet
Den syv år gamle færge Faaborg III, også kaldet ’strygejernet’ 
på grund af dens facon, har intet ror. Retningen bestemmes 
af to af de fire motorer, der hver har 500 hestekræfter. De 
to motorer, der skubber færgen, har individuel 360 graders 
styring, og kan derfor sætte færgens retning. De øvrige to 
motorer genererer strøm til hele færgen, lige fra lysstofrø-
rerne til bovpropellerne. 

Lyø havn nærmer sig. Kaptajnen trykker på en knap, hvorpå 
højttalerne på dækket lader passagerene vide, at færgen 
nærmer sig land. Kaptajn Kim fortsætter over til styrepulten 
i styrbords side. På øerne lægger færgen til med bagenden, 
og færgen må vendes omkring igen. Med koncentratio-
nen lysende ud af sig, får kaptajnens små bevægelser på 
joystickene færgen vendt, og den glider langsomt mod kajen. 
I walkien får skibsassistent Jan melding om at åbne agter-
klappen. Meldingen bekræftes fra dækket. Kaptajnen kigger 
på billedet fra kameraet for at vurdere, hvor færgen ligger. 
Men han har også et mere pragmatisk trick til at få den store 
færge placeret nøjagtigt:

- Jeg holder også øje med et bestemt hak i skibssiden, så har 
jeg en idé om, hvor jeg er henne, forklarer Kim Mathiesen.

Det giver et let bump i hele færgen, da den støder mod 
kajen. Rampe i flydestilling, knitrer det fra walkien, og pas-
sagererne kan gå fra borde.

Besøg  
på broen

Det er grundlovsdag, klokken er lidt i ti. Solen bager allerede på turister og øboere, der ser til, 
mens Faaborg III vuggende lægger mod kaj. Nede fra kajen kan man svagt ane kaptajnen oppe 
på broen, hvor han rutineret navigerer den store færge mod land. I denne artikel følger vi på nær-
meste hold mandskabet på en af  Faaborgs mere atypiske arbejdspladser, Ø-færgen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Ø-færgen, Faaborg III

Skibsassistent Jan Hansen

På radaren markeres alt, der rager op over vandoverfladen, 
med gule prikker. 

Kaptajn Kim Mathiesen holder øje med farvandet under overfarten

Overstyrmand Birger Hansen



Den idylliske ro på de små øer
Mens cyklende og gående turister bevæger sig ind på øen, 
holder kaptajnen nøje øje med de to tyske lystbåde, der 
passerer tæt forbi færgen på vej ud af havnen. Et stort skilt 
advarer ellers mod netop det, da skruestrømmen fra færgen 
kan være stærk, især i blæsevejr, så stærk at sejlbåde skub-
bes ud af kurs og ind mod stenmolen. Men man kan roligt 
sige, at skiltet ikke har haft den tiltænkte effekt, som kaptaj-
nen tørt udtrykker det.

Tysktalende turisterne står ved rælingen med kameraer 
og turistkort, andre bruger overfartstiden på strikketøjet 
eller en krydsogtværs. En enkelt faaborgenser, Lone Gran-
høj El-Imam, har også valgt at bruge dagen på cykeltur på 
Avernakø. Hun har fødselsdag, og denne nydelsestur, som 
hun kalder det, er hendes gave til sig selv. Lone bruger øerne 
omkring Faaborg meget, hvor det både er sejlturen og den 
smukke natur på øerne, der tiltrækker hende.

På dækket er flere øboere nu på vej mod Faaborg. De vil 
ikke interviewes, men fortæller, at de også er glade for roen 
på øerne. Turisterne har de ikke noget imod, men det er 
nu også dejligt, når sæsonen er ovre, forklarer en af Lyø-
boerne.

Retur i hast
På Avernakø gentager scenen sig med passagerer, fragt og 
post til og fra øen. Med bovklappen nede sætter kaptajnen 
farten op. Selvom alle i den tre mand storebesætning har 
et motorpasser-bevis, så har de af og til brug for assistance 
til den maskinelle vedligeholdelse. Det står Ole fra Faaborg 
Bådebyggeri og motorværksted for. Færgen skal nu hurtigt i 
land, for Ole og en tavlemand skal have tid til at skifte relæet 
til bovpropellen i hovedtavlen.

- Det foregår ligesom med formel 1-biler, så snart vi er i land, 
kaster de sig over os, forklarer kaptajnen muntert.

De samles alle tre på broen: Kaptajn Kim Mathiesen, over-
styrmand Birger Hansen og skibsassistent Jan Hansen. For 
nu nærmer dagens højdepunkt sig, en fast daglig tradition. 
På denne tur lige op til frokost, passerer Faaborg III nemlig 
Skjoldnæs-færgen, der har retning mod Søby. Alle mand fra 
begge færger går ud på brovingen og rækker en arm i vejret 
til hilsen.

Denne korte daglige hilsen bidrager til arbejdsglæden hos 
færge-besætningen. Og selvom den lange arbejdsdag fra 
5.20 til 20.15 byder på hele syv rundture mellem Faaborg og 
øerne, nyder besætningen det alsidige job.

- Det er enormt hyggeligt med kundekontakten. Jobbet er 
bredt og med en stor kontaktflade, fx leverandører, værfter, 

mandskab, havnekontoret og kunderne. Vi skal klare alle 
opgaver, vi er både teknisk afdeling og HR-afdeling, og hvis 
mikroovnen går i stykker, så klarer vi også det, forklarer Kim.

Birger Hansen på 63 år holder i kikkerten øje med en flok 
kajak-roere, der er ved at lægge til ved Bjørnø. Han tilslut-
ter sig jobbets bredde og de mange glade mennesker som 
noget positivt og tilføjer, at det for ham også har været en 
god mulighed for at trappe ned inden pensionsalderen. Men 
der kan også være ting, der er knap på behagelige. Fx når 
der er mange mennesker om bord, og vakuum-anlægget til 
toiletterne bryder sammen. Eller når rutiner brydes af nye 
sejlplaner:

- Jeg tror, det er sket for os alle sammen, at vi er på vej til 
den forkerte ø, griner kaptajnen. 

Faaborg III lægger atter an mod kajen i Faaborg, hvor Ole og 
tavlemanden står klar til formel 1-reparation.
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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 5.475.000 
Udbetaling 275.000 
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 22.250  
Netto 19.331
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    ”mulighed for eget ridecenter”

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, 
børnehave, 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

Vågn op til formidabel udsigt til det Sydfynske 
Øhav. 
En betagende havudsigt fra både soveværelse 
og stue, en solrig have og et hyggeligt fritidshus 
med plads til både familie og venner. Det er, 
hvad der venter i det attraktive område Horne 
Sommerland ved Faaborg.

Pris 2.795.000 
Udbetaling 140.000 
Ejerudgift/md. 3.012
Brutto 12.092 
Netto 10.245
Areal 99 m2

Garage 24 m2
Grund 1279 m2
Værelser 5

Bud modtages

Egholmvej 22, Horne sommerland Faaborg

Udsigtsejendom

Ny pris



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. 



Alle dage fra kl. 10: Se Sydfyn fra cyklen. Lej en cykel og tag med Øhavsmuseet på tur i området. Mødested Banegårdspladsen 7.
Alle dage kl. 21.00:  Gå med vægterne, vægterne går fra Klokketårnet hver aften.
Tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 11.00 kan du tage på tur med Syd Fyenske Veteranjernbane.

Kl. 10.00 - Faaborg Sejlklub byder igen velkommen til sommersejlads frem til 5. juli.

Kl. 18.15 - Prøv at sejle i grønlandsk kajak, mødested ved klubben Maliks lokaler, Vestergade 22.

Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 19.00 - Klarsyns-arrangement på Café Flow på Torvet. 

Kl. 11.00 - Musiklørdag på Torvet - Lasse Helvig Duo.

Kl. 11.00 - Fodspor: Anne Grete Hvirvelkær og Dorthe Lysemose udstiller i Levins Hus.

Kl. 18.00 - Veterantræf på Havnen ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 08.00- EM for europa-joller i Faaborg Sejlklub, frem til d. 21. juli.

Kl. 10.00 - Faaborg Røgeri Cafè afholder loppemarked på Vestkajen med konkurrencer og live-musik.
Kl. 10.00 - Mød SOS børnebyerne på Havnen, der vil være et udvalg af håndlavede ting. 
Kl. 11.00 - Musiklørdag på Torvet - Edisons.
Kl. 14.00 - Musik i Museumshaven - Gratis live-musik og hygge med Posten, Piloten og Pianisten.

Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen, ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 10.00 - Open By Night med musik, fyrværkeri og sydlandsk stemning - butikkerne er åbne til kl. 22.
Kl. 15.00 - Kunsthåndværkermarked  i Østergade.

Kl. 10.00 - Årlig veteran-festdag med levende musik og underholdning ved Faaborg Røgeri Cafè.
Kl. 11.00 - Musiklørdag på Torvet - Løven, Kim og Hulken nu mæ` Ricko.

Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 11.00 - Byfest på Falsled Havn, frem til 27. juli.

Kl. 13.00 - Kunsthåndværkermarked  i Østergade.
Kl. 16.00 - Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe på Havnen.

Kl. 11.00 - Musiklørdag på Torvet - 60 Watt.
Kl. 20.00 - Andrè Rieu byder op til dans, Helios viser sommerkoncerten fra Maastricht. 

Kl. 16.00 - Andrè Rieu byder op til dans, Helios viser sommerkoncerten fra Maastricht.

Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på Havne ved Faaborg Røgeri Café.

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

Juli 2019
DATO

JULI TILBUD KUN 20 kr
Et madbrød eller to flutes

Vestergade 6, 5600 Faaborg - Tlf.: 62 61 21 00

Klip 
annoncen ud

og benyt det

GODE tilbud



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

Din butik i midtbyen 
Your supermarket in the city center 
Ihre Supermarkt in der Innenstadt

 DK ALTID: Kolde drikke, friske sandwich 
og et stort udvalg af kød til grillen.

 
EN ALWAYS: Cold beverages, fresh sandwiches 

and a large selection of meat cuts for BBQs.
  

DE IMMER: Kalte Getränke, frisches Sandwich  
und große auswahl von fleisch für grill.

 

HELE SOMMEREN  

-40% PÅ FRISKO ISPINDE  
 

ALL SUMMER 40 PERCENT DISCOUNT ON POPSICLES FROM FRISKO 
DEN GANZEN SOMMER 40 PROZENT RABATT AN EIS AM STIEL VON FRISKO


