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MØD BIRGIT OG PER, DER HAR FORLADT TRÆDEMØLLEN



DET GAMLE  
FAABORG!
I denne måned er de historiske billeder hentet i og omkring 
Vester Aaby.

Det kunne meget passende være tid til en omgang billede-
banko, hvor du kan se, hvor mange af bygningerne og deres 
placeringer du kan finde frem til i dag.

Tak til V. Aaby Sogns Folkemindesamling for billederne.

Vester Aaby Brugsforening, Svendborgvej 419, ca. 1930

Smedemester Holger Madsens smedie, Svendborgvej 425, 1950

Fastelavnsoptog ved brugsforeningen, Svendborgvej 419, 1950Den nybyggede brugsforening i Vester Aaby, Svendborgvej 419, 1905

Gadeparti imod kirken, 1915

Nedrivning af garagen "det tidligere sprøjtehus", Svendborgvej 419, 1975
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”Sally Slot”, Pejrupvej 58, ca. 1900

Cykelhandler Ole Olesen, Svendborgvej 421, 1935 Den gamle smedie på Strandvejen, 1964

Pejrup skole, Pejrupvej 15, 1947
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Volkswagen Service Faaborg V/ Brian Holm  •  L. Frandsensvej 8  •  5600 Faaborg  •  62 61 70 69  •  www.vw-faaborg.dk

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)

15% RABAT PÅ SERVICE  
UANSET BILMÆRKE

INDVENDIG BILPLEJE 
IFM. SERVICE KUN 395,-

GÆLDER OKTOBER MÅNED 2019 

Faaborg Bilpleje

TILBUD SE HER!



Årsagen er ligetil og ganske vigtig  - bryster.

Sammen med Vores Faaborg & Egn har vi valgt at yde vores lille bidrag til 
kampen mod brystkræft. Et arrangement på den lyserøde lørdag den 5. okto-
ber, der har til formål at samle penge ind til "Støt Brysterne".

Uanset køn og alder, kan du deltage i en hyggelig walkathon og på den måde 
være med til at sætte fokus på en sygdom, der hvert år rammer cirka 4700 
danskere.

Se mere om arrangementet i dette magasin, og sæt kryds i kalenderen den 5. 
oktober kl. 10.

Jeg håber, vi ses.

Henrik Poulsen

Holdet bag I denne måned er denne plads i et lyserødt skær.
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Alton bordlampe

H29 cm. Skærm Ø20 cm.  

E14/max 15W. Fås i opal/ messing, 

 røgfarvet/sort og opal/sort.

Energiklasse A++-E

399,-

Lilly pendel

H36,5 cm E14 / max 40W. Fås i messing/ 

opal og sort/opal. Energiklasse A++-E.

699,-

Lilly væglampe

H17 cm E14 / max 40W. Sort/opal.  

Energiklasse A++-E.

249,-

Ellen bordlampe 

H40,5 cm. Skærm Ø20 cm. E14 / max  

40W. Fås i hvid, sort og grøn.  

Energiklasse A++-E 

399,-

Artist Pendel

LED. Findes i Ø25 og Ø40 cm.  

Fås i hvid, sort, grå, kobber og sølv. 

Energiklasse A++-A

Fra 1.499,-

Alton pendel

E27/max 60W. Findes i Ø23, Ø25 og Ø40 cm. 

Opal glas med messing og sort top.  

Energiklasse A++-D. 

Fra 499,-

SPAR 

100, -
Før 499,-

SPAR 
OP TIL

200, -
Før op til 
1.699,- 

Find din lokale butik på elsalg.dk/butik   Hos os er gode råd GRATIS2

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

SPAR 

200, -
Før 399,-

Bronx plafond

LED Fås i Ø24, Ø29 ell. Ø42 cm. 

Hvid. Energiklasse A++-A. 

Fra 299,-

EIK Gulvlampe

H144 cm. E27. Fås i hvid og grå. 

Energiklasse A++-D. 

499,- 

Texas gulvlampe

H155 cm. E27 / max 60W. 

Hvid ell. Sort. 

Energiklasse A++-D.

199,-

LET OG LÆKKERT

EIK Bordlampe

H46 cm. E27. Fås i hvid og grå.

Energiklasse A++-D.

299,- 

Find din lokale butik på elsalg.dk/butik   Hos os er gode råd GRATIS4

Pop Ru bordlampe 

H47 cm. E27 / max 15W. Fås i grå/messing  

og hvid/messing. Energiklasse A++-

349,-

Sway pendel

Fås i Ø10,6 el. Ø15 cm.  

Energiklasse A++ -E.  

Fra 299,-

Sway væglampe

H25,8 cm. GU10 / max 15W.  

Dæmpbar.  Energiklasse A++-E.

549,-

Trumpet pendel

Ø25,5 cm. H 35 cm. E27.  

Fås i krom/opal og sort/opal.  

Energiklasse A++-C.

Pris fra 399,-

Stay bordlampe 

H47 cm. LED 21W. 700 lumen. Dæmpbar.  

Fås i sort el. grå. Energiklasse A++-A.

1.199,-

Stay væglampe

H44,5 cm. LED 21W. 700 lumen. Dæmpbar. 

Fås i sort el. grå. Energiklasse A++-A.

1.199,-

Groa pendel

E27. Findes i Ø31 og Ø 41,5 cm. 

Fås i natur og sort træ. Energiklasse A++-D

Pris fra 549,-

Se mere på elsalg.dk eller kontakt os på telefon 7020 1122 3



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

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.

Faaborg Bil-Center vil være 
DIN foretrukne sparringspartner!

Vi skræddersyer en løsning, der passer til dig 100%

 Rådgivning om brugt eller ny bil
 Rådgivning om mikrobil eller SUV
 Rådgivning om manuel eller automatgear
 Rådgivning om leasing eller kontant køb
 Rådgivning om fi nansiering med eller uden udbetaling

Hos os er DU i centrum fra den første prøvetur til købet af den næste bil.

Kun 1.398,-

Vi u
dfø
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r e
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eret 

se
rvice til

 uauto
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ere
de 

pris
er.  

Book allerede 

nu tid til vinter-

hjulskift! 

Så er vi sikre på at du bliver overbevist!



Bagest i kontorbygningen på Kanalvej har Lasse Olsen sit kontor. 
Et hjørnekontor med udsigt over færgelejet og det store skib 
fra Blue Star Line. På væggene hænger der store fotografier af 
havnen, som den har set ud gennem tiderne. På reolen ligger 
kasketten, der giver ham det officielle udtryk som ansvarlig på 
havnen i Faaborg.

Lasse sidder roligt og rank på den ene stol, og vi gør klar til at 
høre den store fortælling om tiden som, ja hvad egentlig. Det 
første spørgsmål må afklare dette: Er din titel egentlig havnefo-
ged eller havnemester?

Svaret kommer lidt uimponeret, at han vist er havnemester, 
da havnefogeder er en betegnelse for de mindre havne, men 
at han i øvrigt er ligeglad med titler. De fleste kalder mig bare 
Lasse, forklarer han.

Lasse er uddannet navigatør og har sejlet verdenshavene tynde, 
bl.a. som skipper på Fylla. Vandvejen førte ham af og til forbi 
Faaborg havn, hvor han muntert fik fortalt den daværende 
havnemester, at han skulle gå på pension. Jobbet var nemlig 
attraktivt for Lasse.

- I 2001 så jeg pludseligt, at stillingen var slået op. Så søgte jeg 
det, men jeg stillede nogle betingelser allerede til samtalen. 
Jeg syntes, at havnen var gået lidt i stå på grund af tiden og 
den faldende godstransport herfra. Jeg ville have lov til at gøre 
noget ved det og blive udfordret i det nye job. Jeg havde jo en 
god stilling i forvejen.

Kommunen accepterede kravene, og Lasse fik sin nye titel som 
havnemester i Faaborg.  Kort efter, i 2003, lavede Lasse en 
banebrydende aftale med havneudvalget; havnens skulle have 
mulighed for selv at tilpasse sin økonomi, og det skulle være 
muligt at spare sammen af overskuddet fra havnen til kom-
mende investeringer.

- Kommunalbestyrelsen godkendte aftalen, og jeg tror, kommu-
nen var glade for, at ansvaret for havnens drift blev lagt mere 
hos mig. Det gjorde også arbejdet mere spændende og sjovt for 
mig. At drive en havn handler nemlig både om udvikling og om 
godt købmandsskab.

Det gode købmandsskab
Gennem de sidste 18 år er der sket store forandringer på hav-
nen i Faaborg. Lystbådehavnen er udvidet to gange, erhvervs-
havnen er udvidet, kajen er forlænget, der er kommet nye 
færgelejer, og vanddybden er øget til syv meter, så selv de store 
krydstogtskibe kan lægge til.

- Faaborg lystbådehavn havde slet ikke den størrelse Faaborg 
fortjente. Mit mål har været, at havnen skulle være gearet til 
den størrelse, skibe har i dag, og at vores servicebygninger har 
den standard, som nutidens sejlere forventer.

I 2003 blev kanalen etableret med hjælp fra EU-midler, og det 
fik byen og havnen til at vokse mere sammen, og i 2005 blev 
samtlige servicebygninger renoveret.

- Jeg tror, jeg har været med til at etablere omkring 600 meter 
kaj med jernspuns. I dag fremstår havnen som attraktiv og i god 
stand. Havnen har investeret 52 millioner i forbedringerne og 
udvidelserne, og det er penge, som vi selv forrenter og afdrager 
via driftsmidlerne.

Driftsmidlerne er bl.a. de penge, havnen får ind fra erhvervs-
skibe, lystsejlere og fiskere. Og her får alle lov til at bidrage med 
selv de mindste beløb.

- Vi plejer at sige, at vi også gerne løber efter 100-kronesed-
lerne. Vi er gode til gemme eller sælge de ting, vi ikke længere 
kan bruge, det er godt købmandsskab. I alle årene har vi haft 
sorte tal, og min filosofi er, at man tjener mest ved ikke at låne 
penge, men helt undgå det, kan man ikke. Det er naturligvis 
også en fordel at være en kommunal havn, for så har vi jo en 
stor støtte og kan trække på alle de ressourcer, der er.

En blandet vandhandel
Jobbet som havnemester er alsidigt. I de første år deltog Lasse 
meget på gulvet, fx med rengøring af servicebygningerne, men i 
dag passer han ’bare’ kontoret og færgerne.
 
- Når jeg tager hjemmefra om morgenen, har jeg en plan. Men 
når jeg kommer hjem, så er det ofte noget helt andet, jeg har 
lavet.

En blandet 
vandhandel 

Havnens vel mest velkendte ansigt sidder på havnemester Lasse Olsen. I atten år har 
han arbejdet visionært og ihærdigt på at vedligeholde og udvikle Faaborg havn. Til 
årsskiftet går Lasse Olsen på pension, og vi har taget en snak med ham om rollen 
som havnemester og den udvikling, havnen har gennemgået.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Havnemester Lasse Olsen

En af havnens nyeste investeringer er den store kran, der allerede 
benyttes hyppigt af både lokale sejlere og turister

Opdaterede servicebygninger og gode udefaciliteter er noget af det, 
der tiltrækker den moderne sejlerfamilie
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På kontoret udarbejder Lasse budgetter og materialer til poli-
tikerne. Han forbereder havnerenoveringsprojekter, indhenter 
tilbud, rådfører sig med ingeniører, og så tilser han, at servicebyg-
ninger og udearealer bliver holdt rene og pæne.  

- Havnen skal ikke kun være et sted for sejlere. Faaborg havn er et 
yndet udflugtsmål for turister og byens borgere, og vi har været 
meget opmærksomme på at imødekomme det og har derfor 
opstillet bord/bænkesæt omkring på molerne.
Da det blev vedtaget, at Faaborg skulle have et havnebad, 
spurgte kommunen Lasse, om han ville være ansvarlig for at tilse 
og vedligeholde det. 

- Der satte jeg grænsen. Jeg kunne ikke se, hvad Faaborg skulle 
med et havnebad, når vi har klinten og havnen, så jeg sagde nej. 
Men jeg har måttet bide i græsset, for det viste sig jo at blive en 
succes. 

Krydstogt til Faaborg
Lasse har trådt sine barneskridt på Amager og er opvokset i den 
maritime branche. Han kan lide alle de udfordringer, jobbet som 
havnemester giver ham. Når den syv meter dybe vandgang skal 
udnyttes, så inviterer Lasse uden tøven et krydstogtskib til byen. 

- Der er mange udfordringer med krydstogtskibene og meget 
forberedelse. Passagererne skal sikkerhedskontrolleres ved lågen, 
der skal opstilles info-telt til turistforeningen, og vi skal sørge 
for underholdning, som plejer at være med HCA-paraden fra 
Odense. Men krydstogtsturisterne er meget glade for at lægge 
til i Faaborg, hvor de, som de selv udtrykker det, får en luksus-
modtagelse. 

To til fire gange om året lægger et stort krydstogtskib til i Faa-
borg. Ikke mere, for der skal være plads til andet også, mener 
Lasse. Han ser allerede flere muligheder for nytænkning, hvis det 
ikke lykkes at fortsætte med Blue Star Line. 

- Med ekstra kajplads kan vi måske få plads til mere godstrans-
port, fx vindmølledele. Eller vi kunne få bedre plads til skonnerter, 
så de ikke skal lægge 10 eller 12 uden på hinanden. Eller vi kunne 
få fragtet olie hertil med tankskibe igen. 

En havn i harmoni med omgivelserne
I Faaborg ligger der boliger tæt på havnen, og det giver visse 
udfordringer til havnemesteren. Men hvis man vil drive havn, 
så må man også finde løsninger, er Lasses mantra. Og det gør 
han så. Har tankskibe larmet meget om natten, så kan naboerne 
forvente en buket blomster fra havnemesteren. Den visionære 
havnemester fandt dog en mere permanent løsning. 

- Jeg ville undgå den larm fra hjælpemotorer, så jeg googlede 
generatoranlæg og ringede til Jens Sylvest og spurgte, om han 
kunne hjælpe mig med at få strøm til skibene. Vi fandt et brugt 
anlæg, der opfyldte kravene, og Faaborg blev den første havn i 
Danmark med landstrøm. I dag har vi et topmoderne anlæg, der 
har afløst det gamle. 

Med landstrøm og tilfredse naboer fik havnemesteren hurtigt 
henvendelser fra andre havne, der kunne ønske sig en lignende 
løsning. 

Turisme-tiltag
Hvert år har Faaborg havn omkring 12.000 gæsteovernatninger, 
og cirka 50.000 turister gæster Faaborg ad vandvejen, og det er 

foruden færgetrafikken, påpeger Lasse. Havnen arbejder hele 
tiden på at skabe gode tiltag, der kan lokke sejlende turiser til, og 
det har ikke været svært at finde på noget. 

- I 2018 fik vi den nye kran, og vi har haft meget travlt med at 
foretage ’service-løft’, hvor sejlerne kan inspicere bunden eller 
skruen. Nu mangler Faaborg havn bare at kunne tilbyde inden-
dørs bådeopbevaring, jeg har foreslået, at vi kunne bruge den 
tidligere Tulipbygning. 

I samarbejde med Ærø, Langeland og Svendborg har Lasse fået 
sat gang i det populære ø-hop. Et projekt, der skulle vise vidt og 
bredt, at Sydfyn har et øhav i verdensklasse. Samarbejdet om-
kring ø-hop med de andre havne har brandet Faaborg, og som 
Lasse udtrykker det i købmandsjagon, så er det også gået hen og 
er blevet en helt fornuftig forretning.

Havnen som et andet hjem
Da Lasse efter tiden på navigationsskolen i Svendborg bo-
satte sig i Faaborg, så han ikke meget til byen. Navigatøren 
tog på langfart med heavylift-skibe, der leverede tungt grej 
til hele verden. Lokomotiver, skibe, både og vejmaterialer 
blev fragtet til Chile, Peru, Mexico, USA og Senegal.

Da han i 2001 besatte stillingen som havnemester, var det 
mest vandsiden af Faaborg, han fik at se. 

- Vi plejede at sige til børnene, at hvis de ville se deres far, så 
måtte de komme ned på havnen, siger Lasse. 

Mange år med lange arbejdsuger har skabt resultater. Lasse 
er tilfreds med sin havn. En unik havn, hvor alle aktiviteter er 
samlet på et lille areal: færgerne, lystbådehavnen, erhvervs-
havnen, fiskeriet og kulturhavnen til de gamle skibe. Men 
tilfredsheden udelukker ikke visioner.

- Faaborg har så mange facetter af det maritime, og vi skal 
bibeholde det udtryk, havnen har. Men sejlere bliver mere 
og mere forventningsfulde, og det skal vi imødekomme. Vi 
har allerede etableret flotte familiebaderum, men vi kunne 
måske finde plads til en welnessafdeling med sauna og spa. 
Og jeg kan også se for mig, at Øhavsmuseet på havnen kan 
gå i spil med kulturhavnen.

Den 65-årige havnemester forlader jobbet til årsskiftet, men 
vandsiden af Faaborg vil han fortsat se meget til.

- Det har været et 24/7-job, og det har kun kunnet lade sig 
gøre, fordi jeg har en familie, der har bakket op. Nu skal jeg 
bruge mere tid på vores træbåd, og vi skal på udflugt i øha-
vet, som vi i mange år har udskudt.

Lasse finder kasketten i reolen, placerer den på hovedet og 
lyner jakken op. Havnemesteren er atter i uniform og begi-
ver sig ud, hvor han er allermest hjemmevant – på Faaborg 
havn.





Boe Byg 
tilbyder nu:

Arkitekt til 
håndværkerpriser

Boe Byg har netop ansat Christina, som er 
bevaringsarkitekt og derfor kan vi nu tilbyde 
dig:

Arkitekt-rådgivning i forbindelse med:

ü tilbygning eller ombygning af din bolig
ü opførsel af småbygninger på din grund 

såsom garage og overdækket terrasse
ü ændringer på facade eller tag indenfor et 

område med bevarende lokalplan
ü ansøgning om bygge- og landzonetilladelse

Samtidig kan vi også hjælpe dig med at:

ü finde de gode ideer og løsninger
ü udarbejde digitalt tegningsmateriale
ü afklare lokalplan, servitutter mm. med 

indvirkning på dit projekt
ü klarlægge hvilke tekniske forhold i 

bygningsreglementet dit byggearbejde er 
omfattet af

Kontakt os og oplev, 
hvordan vi gør din byggedrøm til virkelighed

Murermester Kasper Boe Rasmussen
 Eddavej 7 - Tarup - 5210 Odense NV - www.boe-byg.dk

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Murermester Kasper Boe Rasmussen
 Eddavej 7 - Tarup - 5210 Odense NV - www.boe-byg.dk

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474



FOREDRAG MED FREDE DAMGAARD 
SUND LIVSSTIL OG SUPERFOODS

Onsdag 30. oktober kl 19.00 – 21.45
Heliosteatret – Banegårdspladsen 7 , 5600 Faaborg

 
KLINIK OG HELSEKOST

Østergade 41 B, 5600 Faaborg. 
Tlf.: 30 30 65 50 www.det-blaa-hus.dk

Billetter købes hos Det Blå Hus

Pris pr. pers. 150 kr

Besøg i Det Blå Hus

Frede træffes på dagen 
i Helsekosten fra 10-16 

Frede laver Irisanalyser i Helsekosten og vil være til rådighed for spørgsmål
Onsdag d. 30. okt. vil der være 25% Rabat på produkter fra Biosym

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

Skift altid pærer parvis

Det er mere effektivt – og mere sikkert

I slutningen af en pæres levetid giver den et svagere, mere 
ujævnt lys, som gør det sværere at se. Og når én pære
springer, følger den anden som regel lige efter. 
 
Sikkerhed starter med godt udsyn på vejen,
så skift altid pærer parvis, for det er mere 
sikkert at køre med to nye pærer frem for én.

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 efterårsklar...?

Efteråret

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



WWW.THO-RUP.DK

ORIGINAL
KVALITET
TIL TIDEN

Bygmestervej 11, FaaborgTømrermester Kasper Thorup

TAK FOR DEN FINE  
MODTAGELSE FAABORG
Vi har nu været igang i Faaborg i over tre år og skylder at 

sige tak for den meget positive modtagelse. Vi glæder os til 

at løse mange flere opgaver for både private og erhverv.

KONTAKT OS

VI HAR 20 ÅRS ERFARING

21 44 27 28
Tømrermester Kasper Thorup ApS 
Bygmestervej 11, 5600 Faaborg

info@tho-rup.dk

Vi tilbyder alt indenfor nybyg, 
tilbygning og energioptimering.

Vi er sikre på, at mange husejere 
lægger vægt på den kvalitet og 
den tryghed, der følger med et 
godt produkt. Men selv det bed-
ste produkt er afhængigt af godt 
håndværk.

Nøgleordet er kvalitet – både 
når det gælder produkter og 
udførelse.



Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter 

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

Altid gode motionstilbud 
– i både centeret og svømmehallen

FLEXMOTION – MOTION TIL DIG

TRÆN MED DIN  
SYGEPLEJERSKE & 
FYSIOTERAPEUT
Hold hvor vi har fokus på at skabe 
sundhed og velvære, gennem 
fysisk aktivitet med hensyntagen 
til individuelle begrænsninger.



Bakker og dale
Som 21-årig fik Per Uglebjerg vakt sin interesse for det 
biodynamiske landbrug efter at have gennemført sin land-
brugsuddannelse, og i 1983 købte han et mindre landbrug 
udenfor Horne, hvor hans visioner kunne udspille sig.

- Faktisk er det det værst tænkelige sted, jeg valgte. 
Markerne her er enormt kuperede, og vi ligger lige midt 
blandt de store traditionelle landmænd. I starten så de på 
det biodynamiske som lidt gammeldags, men de kendte 
jo ikke filosofien bag. De så os vist som nogle værre hip-
pier, men hen ad vejen har de da fundet ud af, hvad vi står 
for, forklarer Per Uglebjerg.

Men beliggenheden er ikke udelukkende skidt, for øverst 
fra bakketoppene kan man skue ud over et vidtstrakt øhav 
med Lyø, Avernakø og Als som baggrundstæppe. Imellem 
de mange dale er der små søer, kreaturer, grøntsagsbede, 
kornmarker, læbælter og frugttræer.

Ved siden af landbruget arbejdede Per i starten som 
pædagogmedhjælper, og afgrøderne solgte han inde i den 
Voigtske Gaard og på torvet i Svendborg.

Ti år senere, i 1995, kom Birgit Madsen ind i billedet og 
ind i driften af landbruget på Bakkedalen. 
Samme år blev det nødvendigt for parret at oprette en 

støtteforening omkring gården, da det var vanskeligt at 
finde afsætning for produkterne. Medlemmerne af støtte-
foreningen bakkede godt op og hjalp til med bl.a. kartof-
feloptagning og lugning.

Ved siden af sit arbejde som pædagog og socialrådgiver, 
solgte Birgit grøntsager på torvet i Faaborg.

Omkring år 2000 undergik Faaborg en omstrukturering, 
hvor omfartsvejen blev anlagt, store dele af handelslivet 
flyttede ud af midtbyen, og Geltingfærgen blev nedlagt. 
Birgits salg på torvet faldt drastisk på kort tid, og atter en 
gang måtte de nytænke.

Denne nytænkning igangsatte en række pædagogiske 
tiltag på gården over en årrække.

I dag er det tyve tønder store biodynamiske landbrug 
veletableret, og målet er næsten nået: de mere end fyrre 
forskellige afgrøder kan i dag brødføde, hvad der svarer til 
50 familier, men der er fortsat plads til flere, der ønsker 
grøntsager på abonnement.

- Vi har haft tiden med os. Al den snak om klimaforandrin-
ger har øget efterspørgslen på de nære værdier, og folk 
søger tilbage til naturen, fortæller Per Uglebjerg.

Biodynamoen
fra Bakkedalen

 
Hos Per og Birgit på Bakkedalen i Horne er de trådt ud af  trædemøllen og ind i menings-
fuldheden. I den kuperede natur dyrker de både biodynamiske grøntsager og tanken om en 
landbrugsindividualitet. På høloftet og på markerne tilbyder de et naturligt afbræk fra hver-
dagens stress.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Natur på recept
Parret spår en lys fremtid for livet ude på landet, især 
hvis samarbejdet med byen kan komme i fokus. Gennem 
årerne har de haft flere forskellige mennesker til at hjælpe 
i markene, og deres erfaring er, at folk, der er i krise el-
ler ensomme, ofte har gavn af at søge ud i naturen og 
opleve, at de kan gøre nytte. Bakkedalen tilbyder derfor 
retreats, som noget helt nyt.

- Dem, der har det svært, er altid kommet til os. Nu har 
vi så skabt et sted, hvor det er godt at være. Vi har en 
terapihave, hvor der er mange kroge med forskellige 
funktioner. Urmennesket kommer jo fra savannen, og vi 
finder tryghed i landskabet og i skoven, hvor vi kan søge 
skjul og dermed regenerere i det genkendelige, forklarer 
Birgit Madsen.

Et ophold på Bakkedalen skal skabe meningsfuldhed og 
øge den personlige frihed. Skabe ro og bygge op. Finde 
ind til sig selv

- Folk i dag er ofte bundet, og det frie valg er indskrænket. 
Samfundet binder os op. Det er vigtigt at have kontrol 
over de fleste ting i sit liv, og det kan man herude. Vi ser 
det som en forædling af  gammel etik og moral og en be-
vidsthed omkring valg og fravalg, forklarer Per Uglebjerg. 

Omkring stuehuset har Per og Birgit gennem årene opført 
flere små hytter, som skal benyttes som overnatning til 
gæster på retreat, eller turister kan i sommermånederne 
bruge det som B&B.

En tur på høloftet
Når Per ikke luger og sår, så renoverer han og bygger om. 
I år kunne Bakkedalen præsentere en nyistandsat sal på 
gårdens gamle høloft. Heroppe afholder de i samarbejde 
med støtteforeningen cafédage, musikaftener, foredrag, 
kurser, workshops og vegetariske madklub. Senest har de 
afholdt et foredrag om intuition. Alt sammen med samme 
vision om at arbejde ud fra, at alting hænger sammen, 
lige fra den måde vi som mennesker taler sammen på, til 
den måde vi behandler vores natur på.

- Vi er hele tiden i en brydningstid. De næste år handler 
det om, hvordan man på en god måde får overdraget 
jorden til de næste generationer. Vi bliver ældre, og vi 
kan ikke blive ved med at arbejde i jorden. Det er hårdt 
arbejde, så det handler om at finde nye ejerformer og 
nye arbejdsmetoder. Vi håber derfor at kunne tiltrække 
unge kræfter, gennem fx workshops, som kan se menin-
gen med vores målsætning og ideologi. Alle vores tiltag 
herude er med til at styrke vores vision om at fortsætte 
med at være bæredygtige og biodynamiske, forklarer Per 
Uglebjerg.

Birgit supplerer.

- Vi vil være et sted, hvor man får lov til at reflektere over, 
hvad det vil sige at være menneske. Hvor man får god 
mad skabt af gode råvarer, og hvor der finder gode samta-
ler om vigtige ting sted.

Per og Birgit er fortsat selv på rejse. De arbejder konstant 
med selvudvikling og deltager i både intensiveringsmøder 
og selvudviklingsgrupper.

- Vi arbejder med forskellige vinkler - det praktiske, det 
teoretiske, det filosofiske og det spirituelle. Alt samme 
for at lære, hvordan man får en følelse af sammenhæng i 
livet, fortæller Per Uglebjerg. 

Har du lyst til at vide mere om, hvad Bakkedalen har at 
byde på, så kan du besøge deres hjemmeside, www.bak-
kedalen.dk.
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Per Uglebjerg



På Bakkedalen dyrker de cirka 40 forskellige slags afgrøder

Birgit Madsen og Per Uglebjerg

På førstesalen er parret indrettet ‘Høloftet’, hvor der afholdes et 
utal af arrangementer



Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

KLASSISK  LUKSUS 
JULEBUFFET 

FRA 275 , -  PR .  PERSON  
(MIN .  15  PERS . )

KLASSISK  LUKSUS 
JULEPLATTE

FRA 225 , -  PR .  PERSON  
ANRETNING

KLASSISK  LUKSUS 
JULEMENU 

356, -  PR .  PERSON  
3-RETTER

RESERVAT ION 
62611115 

www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

BOOK  
VÆRELSE

KUPONTILBUD
Sandwich – Normalpris 42,- pr. stk

Med kupon 35,- pr. stk

KLIP UD
TILBUD

SHELL FAABORG

FRISKSMURT 
SANDWICH



FÅ SMILET TILBAGE - BESTIL  EN TID I DAG...

Faaborg Raadhusgaarden 5                 tlf. 62 61 34 02
Haarby  Bøgevej 1                             tlf. 64 73 13 90
Svendborg  Sankt Nicolai Gade 12  tlf. 62 21 46 84BESØG OS & BOOK ONLINE

www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk

tænder for livet
TANDLÆGERNE I FAABORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE

FAABORG  • HAARBY • SVENDBORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE I HAARBY

tænder for livet
TANDLÆGERNE I SVENDBORG

Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 53 -16 C
Font: Montserat Light CMYK 0-0-0-90

Bud på 
tilpasset 
logotype

”tænder for livet” har dybe 
rødder - i Faaborgklinikker-
nes DNA,  - et empatisk og 
sympatisk budskab som 
rejser berettigede forvent-
ninger om sublim tandbe-
handling. 
Og ved at bruge ordet  
”TANDLÆGERNE” - sætter 
vi os ligesom automatisk 
på ”tronen”

Når man skal lave lokal 
segmenteret markedsfø-
ring-  på trøjer,  brevlinie,  
annoncer. online bannere, 
Google adwords m.m. så 
kan man gøre brug af de  
respektive enheders  
tilpassede logo.

Jeg har prøvet efter bedste 
evne at tænke på hvad der  
giver det bedste billede af 
hvem i  er, og hvad I står for   
både i Faaborg,  Haarby og 
Svendborg - og lander 
altså her...

Kig på det med åbne øjne 
og varme hjerter...

Vi skal videre.....

Hørt på klinikkerne:

[Tandlån]
”...øhh, jeg troede jeg 
beholdt mine egne!”

Vi giver vi dig 
smilet tilbage, 

så du kan møde 
verden på ny...

[Snorkeskinne]
”...Er den ikke lidt 
hård at ligge på?”

[Profylakse]
”...kommer man til  
at lugte af fisk?”

Vi har fortiden, til at bygge din fremtid

kd.dnulvoks-retsemrerum.www • 06 41 92 02 .flT •   grobaaF 0065 • 61 jevetnilK

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.



TANDLÆGEHUSET FAABORG

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
 

BROLÆGNING, HAVE, HÆK,  
GRÆS, GRAVEOPGAVER, PLANTNING, 

HEGN OG EJENDOMSSERVICE 

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK

fSE MERE PÅ
MEDLEM AF 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

Boligsidens tilfredshedsudersøgelse
viser at danbolig Faaborg har mange 

tilfredse købere og sælgere.
Vil du være en af dem?

Kontakt os for en uforpligtenden snak
på tlf. 62 61 04 50

Kilde: boligsiden.dk/findmægler d. 13/09/2019

Anbefaling.
10/10 vil anbefale 

os til andre!

TØJTØSEN
KOM IND OG SE VORES
STORE UDVALG FRA:

ZHENZI • ZOEY

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN
 PÅ FACEBOOK 



- Annonce -

De fem medarbejdere er efterhånden alle kendte ansigter i 
butikken, og de forsøger hele tiden at holde sig opdateret på 
markedet.

- Vi er en fast gruppe medarbejdere, og vi har løbende pro-
dukttræning. Derfor kan vores kunderne forvente, at der i hele 
åbningstiden er faguddannede medarbejdere til stede, som ved 
noget om de produkter, vi sælger, forklarer Lars Jensen.

I 2016 udvidede Lars Jensen sin forretning, og nu råder han 
over hele 800 kvm udstillingsplads. 

- De fleste nye kunder bliver overrasket over, hvor meget plads 
vi har. Det er nok lidt anderledes end andre møbelforretningen, 
men vi har valgt at investere i vores udstilling, og derfor skal vi 
også være skarpe på at have de rigtige varer stående hele tiden, 
fortæller Lars Jensen.

Lige lidt ekstra

Som en del af Møblér-kæden kan butikken sikre sig de bedste 
priser for kunderne.
Hos Møblér slutter oplevelsen ikke i butikken. Har man inve-
steret i gode møbler, så skal oplevelsen følger med helt ind i 
hjemmet.

- Vi får ofte ros for at gøre noget ekstraordinært. Fx kan det 
være vigtigt at få den rigtige beskyttelse på sine stoleben, 

afhængigt af gulvbelægningen. Ved større møbler sørger vi også 
for, at kunderne får dem leveret og monteret korrekt i hjem-
met. Vi kører ikke, før det virker, forklarer Lars jensen.

Ved indkøb af senge, vejleder Møblér også omkring individuelle 
madrasser i forhold til fx størrelse og vægt.

- Vi kigger altid på de individuelle behov. Hvad er kundens be-
hov, og hvilket prisleje skal vi bevæge os ud i. Vi er altid ærlige 
omkring det reelle behov, og det tror vi på, at vi vinder på på 
sigt, afslutter Lars Jensen.

MØBLÉR med 
BO GODT 

Det er næsten syv år siden, at Lars Jensen grundlagde sin forretning i Faaborgs 
centrum. Siden da er det kun gået én vej, nemlig fremad, og successen hviler på 

forretningens idégrundlag, som er at levere gode møbler til fornuftige priser 
og yde en god service til kunderne.

Lars, Camilla, Jens og Tom





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

danbolig Faaborg.
Claus Lopdrup - Søren Lykkegaard
Lagonis minde 9, 5600 Faaborg

 
 +45 28 35 42 47  

msp@panoramalaw.dk 
Kanalvej 11, 5600 Faaborg 
 

 

 

 

 Har du fået oprettet en 
fremtidsfuldmagt? 

 

 

 
Skab tryghed for din 
familie og bestem, 
hvem der skal tage 
beslutninger for dig, 
hvis du en dag ikke selv 
er i stand til det. 
 
Tilbud: 
 
1.000 kr. inkl. moms. 
(Spar 500 kr.) 
 
Gælder i oktober 
 
 



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.

Ny trådløs dæmpbar belysning

Trådløs kommunikation via  
Bluetooth som giver mulighed for 
dæmp og styring med Casambi.

Læs mere på www.inwave.dk

- via din eksisterende 3-ledet installation

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser





100% LOKAL

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.

er også levende billeder
Vi laver video med interviews, reportager og lokalt nærvær.

Se med på vores facebookside: Det Rigtige Faaborg

Videoerne på Det Rigtige Faaborg præsenteres i samarbejde med:

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

VW SERVICE FAABORG



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

ONSDAG 2. OKTOBER 
KL. 17.30 I FAABORG KIRKE
SALMESANG OG SUPPE
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Henrik Nedergaard 
samles vi til suppe, samtale og sang i Det nye Hospital. Alle er velkomne, 
og det er gratis at deltage!

SØNDAG 27. OKTOBER 
KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE
Stemningsfuld gudstjeneste ved Sognepræst Henrik Nedergaard, 
hvor musikken vil være i centrum. Vi får denne aften besøg af den 
professionelle trompetist Wojtek Morelowski, som er kendt for ekspe-
rimental, improviseret musik.

SØNDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 10.30 I FAABORG KIRKE 
OG KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

ALLEHELGEN GUDSTJENESTE
Vi tænder lys og mindes vore kære ved en stemningsfuld gudstjene-
ste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem, der er gået bort i det 
forgangne år. 

TORSDAG 7. NOVEMBER KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

KONCERT
En spændende aften er i vente denne aften, hvor den kendte guitarist 
m.m., Kaare Norge, kommer og giver koncert. Fri entré.

ONSDAG 16. OKT. KL. 10.00 I KIRKELADEN, DIERNÆS

KOM OG HØR EN GOD FORTÆLLING
Starter igen onsdag den 16. okt. kl. 10.00. Signe Kristensen og Marie 
Anderson finder spændende bøger, som der bliver læst op fra. 
Menighedsrådet giver kaffen, så kom og vær med til nogle hyggelige 
formiddage. Alle er meget velkommen.

TORSDAG 24. OKTOBER KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Et foredrag om Faaborg Havn fortalt af en ildsjæl, som virkelig kender 
området. Vagn Gram – Øhavscenterets eneste ansatte og havets 
beskytter, kommer denne eftermiddag og fortæller om Faaborg Havn. 
Vagn var manden, der fik realiseret mange års ideer om et center på 
Munkholm. Kaffe og kage 30 kr.

ONSDAG 9. OKTOBER KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

FÆLLESMØDE
Faaborg og Diernæs sogne inviterer denne aften til et spændende 
foredrag med den kendte og prismodtagende forfatter Jesper Wung-
Sung. I 2017 modtog han De Gyldne Laurbær for sin slægtsroman ”En 
anden gren”. 

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.: 4010 9919
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

ons.    2. okt. Salmesang og suppe 17.30: HN   
søn.    6. okt. 16. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: LM  09.30: RG
søn.  13. okt. 17. s. e. trinitatis 10.30: LJ 10.30: AA 09.30: LM 
søn.  20. okt. 18. s. e. trinitatis 10.30: HN 09.00: HN  
søn.  27. okt. 19. s. e. trinitatis 10.30: LJ 19.00: HN  (musikgudstj.) 15.15: EL 09.30: HN
søn.    3. nov. Alle Helgens dag 10.30: LM 19.00: LM  
ons.    6. nov. Salmesang og suppe 17.30: LJ   
søn.  10. nov. 21. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: LM

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

KirkeNyt
TORSDAG 31. OKT. KL. 19.30 I FAABORG KIRKE 
 
ORGELKONCERT MED DEN SVENSKE 
ORGELVIRTUOS GUNNAR IDENSTAM

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 2. okt. kl. 18.30 i Det gl. Hospital, Faaborg

Torsdag 31. okt. kl. 17.00 i Kirkeladen, Diernæs

Gunnar Idenstam er koncertorganist, komponist og fol-
kemusiker og kendt i store dele af verden for sit virtuose 
spil, sine fabelagtige improvisationer og personlige og 
originale tilgang til orglet. Kom og hør orglet blive trakte-
ret af en mester. Fri entré.



Lørdag d. 27. og søndag d. 28. oktober 2018 kl. 10-16Lørdag og søndag d. 26 og 27 oktober 2019 - kl. 10 -16

Ubberudvej 121
5491 Blommenslyst
Tlf.: 6596 7105
www.skcaravan.dk

Kæmpe restmarked O-grill

Kæmpe møbelmarked

Tuxer fritidstøj

Spildevandstank Westfield lufttelte Kampa Demomodeller

Camp-let Classic North Hero Camper Traveller Fendt Brillant 700 SGA Fendt Brillant 700 SGA NYHED 2020 - ALBA 400

KAMPA 2020 NYHEDER  

Wecamp Nova Basic

Førpris: 89.950 

* nyheder - spar 20 %

Normalpris: 529 Tag 4 stk. - Bestil nu og få 
leveret til marts

SPAR OP TIL 80%
Gratis 
udstyrspakke

Special edition Dobbeltseng Enkeltsenge Masser af udstyr Kampagnevogn

Kun 15 stk.  Forsalgsrabat SPAR OP TIL 50%SPAR OP TIL 50% SPAR OP TIL 50%

Kun
69.900 kr. 

Kun
65.000 kr. 

Kun
320.000 kr. 

Kun
340.000 kr. 

Kun
112.900 kr. 
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Spar
50%* 

Førpris: 79.031 kr.  Førpris: 380.825 kr.  Førpris: 410.192 kr.  LETVÆGTSVOGN

Kun
250 kr. 

2020 er sæsonen hvor der 
er rigtig mange spænden-
de nyheder fra Kampa,  fx. 
dette lækre vintertelt kom 
ind og se dem i butikken. 

Kun
1.800 kr. 

OG FÅ ET GODT ÅBENT HUS TILBUD...

Billig 
finansiering*

MOMSFRI 
WEEKEND*

Mere end 200 nye 
og brugte vogne
Til rigtig gode priser!

Spar
10% 

Når du køber en 2019 model fra Hobby, Fendt, LMC eller Caravelair  kan du vælge 
mellem at få en mover, et fortelt eller et klimaanlæg med GRATIS

* Finansering  rente fra 2,5 %
EKS: Ved et samlet kreditbeløb på 120.000 kr. over 84 måneder,
der tilbagebetales via Betalingsservice.
Månedlig ydelse: 1.693 kr.
Debitorrente 2,5% (variabel i lånets løbetid).

ÅOP: 5,1%. Samlede kreditomk.:
22.184 kr. Samlet tilbagebetaling: 142.184 kr.
Stiftelsesomk.: 7.560 kr.
Mdl. faktureringsgebyr: 33 kr.

Vi serverer pølser 
og øl, vin og vand 
- Gratis.

FORTRYDELSESRET: Du kan fortryde den indgåede kreditaftale indenfor 14 dage.

aahus_avis_2018_okt.indd   1 10/09/2019   12.36



Vi har altid masser af brugte vogne 
til gode priser...
Kom ind og find den der passer til dine behov, 

og få et godt tilbud

Ventura AIR fortelte Wecamp opbevaringstelt Crespo møbler

SPAR 20%
Gælder kun telte på lager

Kun: 1.999 kr.
Normalpris: 2.695 kr. 

Tilbuddene gælder kun til åbent hus og kun så længer lager haves, der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

SPAR 20%
flere forskellige modeller



Akutberedskabet 
- altid til tjeneste 

Hver dag året rundt, står der to mand og en ambulance klar til at hjælpe akut syge el-
ler tilskadekomne i Faaborg. Læs mere om det lokale beredskab her.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Til manges overraskelse ligger der ikke længere en synshal på Sme-
demestervej 5. I garagen står der nu en ambulance, og i lokalerne 
ved siden af sidder mandskabet klar til udrykning. Når de altså ikke 
lige skal forklare bilister, at der ikke længere synes biler på adres-
sen, og at ja, Faaborg har fortsat et ambulanceberedskab.

Vagtskifte
Klokken er 7.30, og der er vagtskifte i akutberedskabet. Over 
en kop kaffe, og efter en relativ fredelig vagt, overleverer Claus 
Spanggaard og Jørgen Figge det seneste døgns opdateringer til det 
næste makkerpar, Jan Dideriksen og Palle Mortensen. Tilsammen 
har Palle og Jan 66 års erfaring i akutberedskabet, og de modtager 
med sindsro overleveringen.

Herefter starter dagens rutiner. Ambulancen skal gennemgåes 
efter nogle helt særlige og strikse guidelines: udstyret skal tjekkes, 
og beholdningerne skal efterses. Medicinkufferten skal tjekkes for 
indhold, beholdninger og datomærkninger. En rapport skal udfyl-
des og sendes ind til driftsafdelingen. 

Håndterminalen skal afprøves. Den er mandskabets livslinje, 
deres kanal til kommunikation med samtlige samarbejdspartnere, 
lige fra brandvæsen, politi, indsatsleder, lægehelikopter og den 
skadesstedsansvarlige. Det daglige kontrolopkald er dog mere 
fredeligt, og der bliver hilst godmorgen til kollegerne i Glamsbjerg 
og Bogense.

Ventetid
Der er otte ansatte i beredskabet i Faaborg. Fire faste makkerpar, 
der året rundt bemander ambulancen. 

Hvert fjerde døgn har Jan og Palle vagt sammen. Her møder de 
hver gang ind til et ukendt og uforudsigeligt døgn. Efter morgenens 
rutiner er det faktisk bare at vente, men samtidigt skal de konstant 
være klar til at ‘trykke afgang’ indenfor 60 sekunder.

- Vi bor her jo et døgn ad gangen, så vi skal have dagen til at gå. 
Hvis vi er sammen begge to og har bilen med, så kan vi godt køre 
en tur på havnen eller køre ud og handle ind til aftensmaden, 
fortæller Palle Mortensen.

Opholdsstuen er behageligt indrettet med lænestole og bliver 
brugt til både at se fjernsyn og til at holde sig fagligt opdateret. 
Næsten dagligt kommer der nye instrukser, som mandskabet skal 
forholde sig til. Måske skal de fremover lægge drop i højre hånd 
frem for venstre, eller der kan være kommet nye retningslinjer for 
medicin-doser. Alt skal læses og huskes, så det er viden, de kan 
hente frem i akutte situationer.

Der kommer også jævnligt nyt faglitteratur, som de forventes at 
holde sig ajour med, og som de ser som en naturlig og forventelig 
forpligtigelse overfor deres patienter.

Akutkørsel i et yderområde
Tidligere havde Faaborg både en akutbil og en ambulance. Nu er 
akutbilen fjernet, men til gengæld er der kommet endnu en ambu-
lance til området, nemlig i Sallinge. Det betyder, at ambulancen fra 
Faaborg skal dække knapt så stort et område nordpå som tidligere. 
Men afstandene til de nærmeste sygehuse er fortsat stor, når man 
bor i Faaborg.

- Alt i alt er det blevet bedre for borgere i nærområdet. Nu kører vi 
kun akutkørsel med ambulancen, hvor vi tidligere også skulle køre 
fx sygetransporter, så vi er meget mere specialiseret i at opstarte 
en behandling enten i hjemmet eller i ambulancen, forklarer Jan 
Dideriksen.

De lange afstande til sygehusene betyder, at mandskabet i Faaborg 
ofte kun har 2-7 kørsler på en døgnvagt, hvorimod et mandskab i 
Odense kan have betydeligt flere. Selvom det kan være udfordren-
de at bo langt fra et sygehus, så ser Jan Dideriksen flere fordele fra 
mandskabets synspunkt.

- Vi kommer ofte ud til patienter, der har brug for en omgående 
indsats. Det kan være en hjerneblødning, en blopprop eller vejr-
trækningsbesvær. På turen til sygehuset får vi virkelig mulighed for 
at se effekten af den behandling, vi opstarter. Vi ser, at vi virkelig 
kan gøre en forskel for vores patienter med den uddannelse og de 
kompetencer, vi har, forklarer Jan Dideriksen.



Paramediciner Jørgen Figge, assistent Claus Spanggaard, paramediciner, behandler Palle Mortensen og Jan Dideriksen

Én gang om måneden skal mandskabet gennemgå 
hjertelungeredning på både voksne og børn
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Ingen træmænd
Inden omstruktureringen så hverdagen meget anderledes 
ud. Her skulle mandskabet både køre sygetransport, kran-
opgaver og akutopgaver. I dag kan mandskabet få lov til at 
koncentrere sig om deres kerneopgave, akutberedskabet. 
De mange opgaver med ulykker og akut syge patienter be-
tyder også, at mandskabet ser mange traumatiske episo-
der på deres arbejdsdag.

De førhen så usårlige ambulancefolk, der kunne løfte alt 
og aldrig talte om det svære, er ikke at finde længere på 
Smedemestervej. 

- Det bliver jo hverdag for os på en måde, og der skal 
meget til at slå os ud af kurs. Men selvom vi har mange 
års erfaring, så kan det stadig være svært, for vi har jo 
følelserne med på arbejde. Selvom det er professionelle 
følelser og med en professionel distance. Vi bruger hin-
anden meget som makkere, og vi afslutter altid en tur af 
med at drøfte, hvordan det gik, om vi kunne have gjort 
noget anderledes, og om det ville have ændret på noget, 
forklarer Palle Mortensen. 

Oplever mandskabet episoder ud over det sædvanlige, 
kan de også henvende sig til driftsvagten, der kan sikre 
dem den rette hjælp.

- Det er blevet legalt at sige fra. Fx hvis en patient er for 
tung at løfte, og vi skal bruge hjælpemidler. Og det er 
helt ok at sige, at ‘det her var voldsomt for mig’. Vi plejer 
at sige, at vi går på arbejde som en hel person, og vi skal 
hjem igen som en hel person, fortsætter Jan Dideriksen.

Selvom de arbejder systematisk med at bearbejde de 
mange indtryk og aftryk, så bliver noget alligevel sidden-
de. Nogle særlige episoder kan mandskabet genkalde sig 
på dato, nærmest klokkeslet. Men, som de siger, så er det 
ikke noget, de lader fylde i hverdagen.

Specialiseret mandskab
Det er ikke enhver, der kan opfylde kravene som ansat i 
beredskabet. Der er krav til både fysikken og samarbejds-
evner, og ud af 330 ansøgere, blev kun 14 optaget på 
uddannelsen i Ambulance Syd sidste år.

Elevtiden er på tre år og syv måneder, hvorefter man kan 
kalde sig ambulancebehandler og køre med i ambulance. 
Efter tre års erhvervserfaring kan man læse videre i seks 
måneder, hvorefter man får titlen paramediciner. 

Mandskabet i Faaborg har alle mere end 10 års erfaring, 
og med smil på læben priser de sig lykkelige for, at de ikke 
skal gennemgå optagelseskravene i dag. Alligevel er det 
knivskarpe kompetencer, de råder over i Faaborg.

- Vi er en godt sammentømret flok, og vi har det godt 
sammen socialt. Med vores lokalkendskab og erfaring er 
vi gode til at møde patienterne i øjenhøjde, afkode folk 
hurtigt og ikke konfliktoptrappe en situation. Vi er også 
jævnligt på kurser af forskellig karakter, så vi er helt opda-
teret med den nyeste viden, fortæller Palle Mortensen.

- Vi gør en forskel. Med vores viden og rutine dækker vi 
de behov, der er. Vi afleverer patienter til sygehusene, der 
ikke har fået det værre, end da vi mødte dem. Vi er selv-
stændige og har de kompetencer, der skal til at behandle 
patienterne, indtil de kommer ind på sygehuset, og det er 
vigtigt, fortsætter Jan Dideriksen.

På alle ambulancevagter er der én behandler og én 
paramediciner. Hvert hold har 87 døgnvagter om året, og 
hvert eneste dag året rundt er der mandskab klar til at 
køre ud til akut syge eller ulykkessituationer.

Typiske situationer

- Hjerneblødninger
- Blodpropper
- Vejrtrækningsproblemer
- Sukkersygepatienter
- Ulykker i hjemmet
- Trafikulykker
- Kritisk sygdom
- Kramper
- Allergiske reaktioner

Udstyr i ambulancen

- Defibrillator
- Elektrisk båre
- Sug til afspærrede luftveje
- Fødepakke til gravide
- LUCAS - apparat til hjertemassage
- Stabiliseringsudstyr til brækkede knogler
- Medicintaske
- Iltudstyr
- IO-kanyler
- Larynx-masker
- Diverse forbindingsstoffer
- Plaster 
- En stor portion tålmodighed





Vi tager os af alt DIT

• Ét firma - fire håndværksfag!
• Din erfarne samarbejdspartner
• Kompetent rådgivning og projektledelse
• Kvalitet til skarpe priser
• Vi klarer alt lige fra små
   serviceopgaver til store
   byggeprojekter
   - både til private 
     og erhverv

Se endnu mere på www.dit.as

Vi dækker hele Fyn  •  tlf. 62 63 22 90  •  www.dit.as  •  info@dit.as 

- indenfor VVS, Ventilation, EL og Blik

TILBUD KUN 25 kr
Valgfrit brød

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

Klip 
annoncen ud

og benyt det

GODE tilbud

Savner du smagen 
af sommer?

Vi har stadig de lækre 
Hylde- og Kirsebær Brus 

i butikken.

Nyd smagen og de flotte 
etiketter fra Oliver Streich.



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
Rørt kalvetatar m/ krydderurter og dehydreret æggeblomme  

 
Mellemret

Tempereret laks i kartoffelsifon, brændt porre og urteolie

 
Hovedret

Stegt poussin m/ efterårsgrønt, persillesky og dagens kartoffel

 
Dessert

Tanker over - Rødgrød m/ fløde
”Tæt grød af jordbær-hindbær og fennikeljuice, med jordbærsorbet,

vaniliefløde, estragonolie og tørrede bær ”

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

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

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

10. november  
Mortens-aften med and a la Klinten 
og dessert bestående af brownie, 
én citron parfait, chokoladecreme
og gel-kirsebær. Pris 289,- pr. kuvert,

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,-

24. januar 
The beer - The food - The match / 7-retters menu med øl 
by Bjarke Bundgaard

Følg os på facebook    f 

Er din bil klar til vinteren?
Vintertjek, montering af dine vinterhjul og opbevaring 
af dine sommerhjul :  kr: 499,- alt incl.

Hvis du ikke har plads eller ønsker at bøvle med dine sommer/vinterhjul, så opbevarer vi dem gerne

4 stk BF-Goodrich
185/65-15 G-Force Winter 2

Pris incl. montering:  

Kr. 2.295,-
Pris incl. montering:  

Kr. 3.395,-
GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Service Center

www.faaborg-bilcenter.dk

Skade Center

Trailer CenterBrugte BilerNye Biler

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

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

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

Ring nu på tlf. 62619060

4 stk Michelin
205/55-16 Alpin 6

SPAR
MOMSEN PÅ
- Bagagerumsbakke

- Gummimåtter
- Viskerblade



Landslagteren Faaborg · Tlf. 62 61 06 30
Torvegade 23 · 5600 Faaborg · kontakt@landslagteren.dk · landslagteren.dk

Julemad

Kolde retter
• Hvide sild med karrysalat  

og rødløgkr. 20,00
• Kryddersild med karrysalat  

og rødløg  . . . . . . . . .kr. 20,00
• Stegte sild med kapers 

og rødløg  . . . . . . . . .kr. 20,00
• Rejer med kogte æg, tomater, 

dild, karse og krydder- 
urtemayonaise . . . . . .kr. 25,00

• Røget ørredfilet med  
tyttebærpeberrod . . . .kr. 35,00 

• Koldrøget laks med  
æggestand, tomat og  
asparges  . . . . . . . . . .kr. 35,00

• Fiskefilet med remoulade  
og citron . . . . . . . . . .kr. 20,00

• Sylte med sennep og  
rødbeder . . . . . . . . . .kr. 20,00 

• Andepaté med tyttebærsylte- 
tøj og cornichons . . . . kr. 20,00

• Kold kalveculotte med  
æble/løgkompot  . . . .kr. 35,00

• Æbleflæsk . . . . . . . . .kr. 20,00
• 2 tarteletter med  

hjemmelavet høns  
i asparges  . . . . . . . . .kr. 35,00

• Blodpølse med sirup og  
æblemos . . . . . . . . . .kr. 15,00

• Glaseret skinke med  
grønlangkål og brunede  
kartofler  . . . . . . . . . .kr. 50,00

Dessert
• Risalamande med  

kirsebærsauce  . . . . .kr. 40,00
• 3 slags ost med druer og 

dadler samt syltede  
valnødder  . . . . . . . . .kr. 45,00

• Hjemmelavet frugtsalat  
med chokolade og frisk  
pisket fløde . . . . . . . .kr. 40,00

Sammensæt selv din julefrokost
• Røget svinemørbrad  

medtyttebær peberrods- 
creme  . . . . . . . . . . . .kr. 20,00

• Rugbrød, groft franskbrød  
og smør . . . . . . . . . . .kr. 20,00

Varme retter
• Små frikadeller med  

hjemmelavet rødkål . .kr. 20,00
• Ribbenssteg med  

hjemmelavet rødkål . .kr. 20,00
• Julemedister med  

hjemmelavet rødkål . .kr. 20,00
• Leverpostej med bacon  

og champignon . . . . .kr. 20,00
• Orangemarineret andebryst 

med appelsinmarineret 
grøntsager . . . . . . . . .kr. 40,00

• 2 mørbradbøffer med  
champignon og  
bløde løg . . . . . . . . . .kr. 30,00

• Stegt andelår med  
hjemmelavet rødkål . .kr. 30,00

Tilbuddene er gældende fra den 7. oktober t.o.m. den 31. december 2019.

• Minimum 8 pers. 
og mindst 5 retter

• Alle personer SKAL 
bestille det samme, ved 
bestilling af julefrokost

• Alle menuer er ekskl.  
brød og smør

• Alle kolde retter er  
anrettet, klar til bordet

• Alle varme retter leveres  
i alubakker

• Maden skal betales kon-
tant ved afhentning eller 
ved levering

• Forudbestilles 5 dage før

Kold
juleanretning
Nemt, lækkert og velsmagende.

• Stegte sild i lage med dild, 
kapers og rødløg

• Slagterens sylte med rødbeder 
og sennep

• Stegt ribbenssteg og syltet 
rødkål med appelsin

• Slagterens julepostej med 
ristede svampe og bacon

• Mørbradbøf med bløde løg
• Hønsesalat med bacon
• Landbrie med druer

Pr. person
Kr. 150,-
Ekstra
Rugbrød, groft franskbrød 
og smør
Pr. person. . . . . . . . . . . .20,-

Se også vores lækre 4 retters nytårsmenu inde i avisen på side 7

Glædelig jul og godt nytår



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

 … og meget mere. Vi arbejder i alle økonomisystemer,
 og tilpasser os 100% dine rutiner. 

      Synes du – alt i alt – det lyder godt? 
    Ring 63 61 31 01 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Mangler du overblik?
Nytænk din administration. Prøv 1-OFFICE.

1-OFFICE er din schweitzerkniv til 5-stjernet
administration og en nøje styret økonomi – 
uanset om du er iværksætter, selvstændig,
producent, ejendomsbesidder eller
kasserer i en forening.

1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg
www.1-office.dk | info@1-office.dk

Vi passer din virksomhed

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

NY HJEMMESIDE !
Husk at besøge vores nye

hjemmeside.
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Et skilt ved hovedvejen viser, at der produceres keramik på 
adressen. Er flaget ud, er butikken åben. Langs grusstien op 
mod haven står de første keramikhoveder og betragter alle, 
der kører forbi. I haven står en kvindekorpus formet med 
kæmpe bagdel og små bryster, hun lader sig beskue af tre 
aflange ler-ansigter, der står i nærheden. 

Den gamle, godmodige labrador Molly bjæffer halvhjertet af 
de indtrængende og lægger sig så ned for at blive klappet.

For enden af en flisegang ligger keramikværkstedet og 
butikken. På loftet over butikken står der keramik i alle 
afskygninger, og på et podie står en 56 cm højt stentøjsfigur: 
‘kommunal ansat kvinde på løntrin 42 med sin arbejdssløse 
handyman’.

Figuren er en del af en serie med titlen ‘par’ og viser et skift 
i konjunkturerne, hvor den kvindelige mellemleder skaber 
sig en karriere, hun blomstrer og er rank. Manden har sin 
skruemaskine i hånden og hænger lidt, han er trykket. Men 
de har begge brug for hinanden.

Philip ser ikke sig selv som politisk kunstner, ikke partipolitisk 
i hvert fald, men en social indignation kan føre til et kunstne-
risk udtryk.

- Jeg iagttog vennepar, familie, kone og mand på indkøb, og 
pludselig ser man den symbiose, der opstår mellem to men-
nesker. Det er inspirerende og giver skabertrang.

Philip lader eftertænksomt den ene hånd glider hen over 
parret, hvor manden nærmest skjuler sig bag sin succesfulde 
hustru.

Påhitsomhed
Philip Streich har ikke en færdig idé, når han går ud i værk-
stedet og stiller sig ved drejeskiven med ler og redskaber. 
Udtrykket i figuren opstår, mens han laver den. Philip vil 
modellere noget, der giver mening, noget, man kan se, hvad 
er - og måske starter det bare med en følelse.

- Jeg får mine idéer fra livet. Fra indtryk. Det kan være en 
mærkelig historie i nyhederne, oplevelser, tanker, strøtanker. 
Jeg har undret mig gennem hele livet over tilværelsen og 
forsøger at forstå sammenhænge, eller manglende sam-
menhænge - tilfældigheder - som kan give mig lyst til at skabe 
noget tredimensionelt i keramik. 

Tidligere har Philip Streich formet fade med sjofle påtegnin-
ger under titlen ‘lige til kanten’, han har formet blomkåls-
lignende krukker til haven, og han har modelleret nærmest 
samtlige køretøjer i Andeby efter en inspiration i Anders 
Ands bil med nummerpladen 313.

- Selvom en idé kan opstå ud fra en sjov tegneseriebil med 
runde skærme, så forsøger jeg også at sikre mig, at mine 
idéer er langtidsholdbare. God formgivning og gode proper-
tioner skal sørge for, at man aldrig bliver træt af figuren. Jeg 
er ikke den bedste købmand, men jeg har jo også en tanke 
for salg. Når nogen køber en af mine figurer, giver det mig en 
glæde og en bekræftelse af, at andre ser værdien i det, jeg 
laver. Men den bedste løn er nok, at jeg kan få lov til at lave 
lige det, jeg har lyst til.

Figurer fyldt 
med historier

Den schweiziskfødte keramiker Philip Streich er uddannet på kunsthåndværkerskolen i Kolding 
og nu bosat i Millinge. Her har han og hans hustru, keramiker Anne Gerd Juul, kombineret bolig, 
værksted og butik. Herfra former han figurer, der fortæller historier, forkæler øjnene og fremtvin-
ger følelser hos beskueren. Kom med på rundtur hos kunstneren, og hør om tankerne bag den 
kreative udfoldelse.
 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Philip Streich er den yngste af tre brødre

Tre aflange ansigter glor langt efter alle, der går forbi



Rugbrødsarbejde
Keramik er en dyr beskæftigelse. Det rigtige stentøjsler, det 
der ikke får figurerne til at eksplodere i ovnen, skal købes 
hjem fra udlandet, og elforbruget til de store hjemmebygge-
de ovne er betragteligt - figurerne placeres i en kold ovn, der 
varmes op til 1280 grader. Tre dage senere er ovnen atter 
kold, og figuren kan tages ud. Og måske skal den nu glaseres 
inden næste brænding - eller smides ud.

- Det er et svært håndværk, når man hele tiden skifter form 
og glasur. Cirka 25 % går i stykker. Når jeg har arbejdet en 
uge på en figur, og den er færdig i ovnen, så kan jeg godt 
blive lidt bleg og svimmel, når jeg åbner lågen og ser, at den 
er gået i stykker.

Ved siden af kunsthåndværket har Philip altid haft det, han 
kalder rugbrødsarbejde. Ofte i periferien af sit fag, som 
underviser i keramik på børnebilledskolen eller højskoler. I 
de senere år arbejder Philip tre dage om ugen som social- og 
sundhedsassistent, hvilket han ser som en god kontrast til 
det kreative arbejde på værkstedet. 

- Jeg finder også inspiration i mit arbejde med mennesker. 
Har ser jeg alle livets aspekter og lader mig inspirere af det. 
I hjemmeplejen udfører man konkrete opgaver og hjælper 
mennesker med deres basale behov, det er meningsfyldt.

Afvigelser
På drejeskiven i værkstedet står der en uformelig figur. Kun 
ansigtet har taget form. På bordet ved siden af drejeskiven 
står der en lidt mindre figur. Philip er ved at forme noget nyt. 
En trold måske. Eller en gnom. Eller Trump. Philip forklarer.

- Jeg ved ikke, hvor det fører mig hen. Forhåbentlig finder jeg 
et nyt udtryk. Mine figurer må godt indeholde det grimme 
og ubehagelige, men skal helst beskrive og hylde det fanta-
stiske liv, vi mennesker er begavet med. Figurerne må gerne 
afvige fra det konforme, og jeg sætter pris på at vise indivi-
dualisme. Jeg synes, kunst skal byde på noget personligt og 
unikt, hvis man da kan, for det er slet ikke så let. 

Philip Streich bevæger sig langt omkring i temaer. Fra krig til 
Andeby til parforhold. For det er ikke temaet i sig selv, der er 
vigtig, det er fortolkningen af det, han ser, der giver det gode 
kunstværk.

- Jeg fortolker det, jer ser, fortæller en historie. Drivkraften 
er, at inspirationen kommer indefra, og noget uventet opstår. 
Det er en sjov udvikling, en kreativ proces, og jeg ender med 
at lave ting, jeg ikke troede, jeg ville lave.

Bliver en figur ikke så fed eller harmonisk, som forventet, 

så gør Philip den færdig alligevel. Måske kan den inspirere 
til noget bedre. Måske ryger den bare op på en hylde. Eller 
måske, hvis Philip ikke kan holde ud at se på den, bliver den 
smadret og proppet i en spand i garagen.

- Jeg forsøger hele tiden at forme noget, der er smukt. Men 
det ender nogle gange skidt - i enten udtryk eller form. Jeg vil 
helst skabe noget, der forkæler øjnene, noget med rytme og 
proportioner. Korpusser eller skulpturer, der skaber følelser, 
når øjnene rammer dem.

Keramik i uderum
Keramik, stentøjskeramik, er frostsikkert og langtidsholdbart, 
og Philip er begejstret for muligheden for at bruge figurerne 
udendørs, hvilket haven i høj grad bærer præg af. Herude 
finder man hænder, der griber op gennem beplantning, en 
gennemhullet pande i et mandeansigt, en gris i sportsvogn 
med ørerne blafrende bagud af farten - ‘Motorsvin’ kalder 
Philip figuren, og en kvindekrop med benene sænket ned i 
vand, blå af kulde, og med et mopset udtryk i øjnene.

- Kvinden modellerede jeg på nogle croquis-dage, hvor vi var 
flere, der splejsede til en model. Jeg kan godt lide at deltage 
i den slags arrangementer, for de klassiske discipliner er 
udfordrende for mig. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man 
husker hele tiden at blive bedre.

Molly er lusket med rundt i haven, og tæt på Philips ben føl-
ger hun ham nu tilbage ind i butikken, hvor den store gnom 
venter på at blive formet færdig.
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FAKTA OM PHILIP  

Har tidligere haft keramikværksteder i Sorringe og 
København.

Startede keramikværkstedet i Millinge i 1998.

Har udstillet på censurerede udstillinger: Kunstner-
nes sommerudstilling, Forårsudstillinger Charlot-
tenborg, Kunstnernes påskeudstilling.

Har fremstillet relieffet ‘Husmandslivet på Fa-
aborgegnen’, der befinder sig i haven ved Tømmer-
gården.

Har fremstillet to stentøjsfigurer, der står i parken 
‘Lutherlunden’ i Haastrup.



De store hjemmebyggede ovne kan rumme figurer 
på op til 80 cm i højden

Figuren: Kommunalt ansat kvinde på løntrin 42 med sin arbejdsløse handyman





Har du ideen? 
Egnens Hule har hjæpen!
Egnens Hule er en mentor- og rådgivningskreds 

stiftet af Vores Faaborg & Egn.  
 

Vi er ikke en fond, men hulen råder dog over en mindre kapital, som 
anvendes til i særlige tilfælde at støtte virksomheder eller nyt iværksætteri.

VORES KONTAKT  
SIGNE@FAABORG.DK - LÆS MERE PÅ WWW.FAABORG.DK

HULEMEDLEMMER 
 

CLAUS ESKILDSEN PRODUKTIONSMANDEN 
JAN KLINK ANDERSEN BANKMANDEN 

OLE BOCK SKOMANDEN  
MADS HOLDGAARD FINDE-PÅ-MANDEN

OLE BILLUM ALT-MULIG-MANDEN 
CHARLOTTE STILLER HOTELDIREKTØREN 

METTE STOKHOLM JURISTEN
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LØRDAG 5. OKTOBER 

font NeoSans
INVITERER TIL

GÅ FOR BRYSTERNE 
LYSERØD LØRDAG 

KL. 10.00 I VESTERGADE

Gå-tur for brysterne på cirka 4.5 km. for både kvinder, mænd og børn 
Du bestemmer selv, hvad du vil give for deltagelse - dog minimum 20 kr. 

Hele beløbet går ubeskåret til "Støt Brysterne"
Vi byder på overraskelser og lyserøde smagsprøver undervejs

Prøv et gratis EL-løbehjul i Faaborgs gader 
TIER stiller 20 løbehjul til rådighed i Vestergade mellem kl. 10 og 11

Lyserød Lørdag støttes af:

Faaborg Materialeudlejning - Super Brugsen Faaborg - Vesterports Bageri
 Flow - TIER - Toyota Faaborg samt butikkerne i Vestergade

Prøvekør en 
Toyota C-HR 

hos Toyota Faaborg 
søndag 6. oktober

Så støtter Toyota 
med 100 kr. pr. 

prøvekørsel



PÅ HOTEL FAABORG FJORD

BOOK BORD 
PÅ TLF. 6261 1010 

ELLER PÅ INFO@HOTELFAABORGFJORD.DK

Den lækre vildtmenu bliver præsenteret af vores 
Køkkenchef Søren Sørensen og aftenen ledes af Hotel Faabord Fjords Restaurantchef Lars Løvendahl. 
Erik Sørensen Vin og Portvinshuset Krohn vil fortælle om portvin.

D. 25. OKTOBER 2019
Kl. 18.30 - 23.00

HOTEL FAABORG FJORD

Vildtaften
med portvin

PRIS PR. PERS. 

 795,-
inkl. velkomst, menu, 

vine og kaffe

FORRET: 
Stegt duebryst på æblejordskokkepure, 
syltede rødløg og balsamicoglace

MELLEMRET: 
3 slags oste med brombær kompot og 
smørristet rugbrød

HOVEDRET: 
Krondyrinderlår med vildtsauce, ristede svampe 
vendt med persille og hvidløg, sur-sød tranebær, 
honning ristet kastanier og pommes Anna

DESSERT: 
Brownies med mangopure og is

kr. 995,- 
Tillæg for enkeltværelse kr. 200,-

Vildtaften inkl. overnatning i dobbeltværelse, pr. person



Velkommen til Hans Rasmussens Have

Faaborgs nye samlingssted

Leg og aktivitet hele dagen - for børn og voksne i alle aldre

Fredag d. 11. oktober 2019 

Samarbejdspartnere

KL. 10.00 - 12.00 - DE SMÅ 
Indvielse af legepladsen for institutioner, dag-
plejere, børnehaver mm.
Borgmester Hans Stavnsager åbner legepladsen. 
Tale ved museumsdirektør Gertrud Hvidbjerg-
Hansen, Faaborg Museum: ”Fynbomalernes 
lyst til leg”. 
Derefter fri leg på legepladsen. Vær bl.a. med 
til at plante træer i samarbejde med Plant et 
Træ og se nærmere på livet i vandløbet sam-
men med Havørred Fyn, og hør medarbejder 
fra biblioteket fortælle historier.

KL. 12.00 - 13.00 - DE STORE BØRN
Alle skolebørn i Faaborg inviteres til at starte 
efterårsferien med at kigge forbi Faaborgs nye 
samlingssted. Kom og få en forfriskning, plant 
et træ, klap en fisk, og prøv kræfter med den 
nye lege- og aktivitetsplads.

KL. 15.00 - 17.00 - DE VOKSNE, DE ÆLDRE 
OG FAMILIERNE
Aktiv indvielse for foreninger og andre interes- 
serede. Introduktion og afprøvning af uden-
dørs-fitness og outdoor-træning.

15.00 - 15.15 Velkomst og præsentation af Faa- 
borgs nye mødested ved formand for Kultur- 
og Fritidudvalget, Anne Møllegård Mortensen.
15.15 - 16.00 Træningsworkshop ved Bevæg 
dig for livet - fitnesskonsulent Kasper Moritz.
16.10 - 16.30 Præsentation af foreningernes 
syn og tanker om anvendelse af stedet.
16.30 - 17.00 Try it-aktiviteter og snak på 
tværs af foreningerne.

PROGRAM

LIDT
MUNDGODT

TIL 
ALLE



Kl. 9.00 - Musik og spjæt. Musikalsk legestue med musikpædagog Kristina Hedelius på Faaborg Bibliotek - også kl. 10.00.

Kl. 14.30 - Sang og musik med Kjerteminde-fiskerne i Det Gamle Bibliotek.
Kl. 17.30 - Salmesang og suppe i Det Nye Hospital efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Henrik Nedergaard.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub - Claes fortæller om Chr. X-serien og viser noget fra sin samling - i Tømmergårdens kantine.

Kl. 19.00 - Fremtidens danske landskaber, foredrag ved professor Jørgen Primdahl i Faaborg Folkeuniversitet i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 10.00 - Det Rigtige Faaborg og Vores Faaborg & Egn arrangerer lyserød lørdag i Vestergade. Kom og støt op om sagen.
Kl. 15.30 - 40 år med The Wall - Foredrag og film med fokus på Pink Floyds The Wall i Helios Film- og Kulturhus.

Kl. 14.30 - Foredrag i Efterlønsklubben - "Fra dæksdreng til kaptajn" ved Jens Christian Christiansen , Tømmergården.
Kl. 17.00 - Foredrag - "Et liv med ord". Ved Peter Faber, journalist, forfatter og foredragsholder i HUSET.
Kl. 19.00 - Faaborg og Diernæs sogne inviterer til foredrag med Jesper Wung-Sung i Diernæs Kirke.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub - "Kerteminde" kommer på besøg i Tømmergårdens kantine.

Kl. 9.30 - Den standhaftige tinsoldat. Turnèteater ved Peter Holst i Kulturhuset Byskolen i salen. Næste forestilling Kl. 10.30.
Kl. 10.00 - SOS børnebyernes salgsbod i Herregårdscenteret, udvalg af håndlavede ting, alt går ubeskåret til SOS Børnebyerne.
Kl. 19.00 - Længsel og naturlængsel, foredrag ved professor emeritus Mogens Pahuus i Faaborg Folkeuniversitet i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 10.00 - Indvielse af legeplads ved Hans Rasmussens have, leg og aktiviteter hele dagen - for børn og voksne i alle aldre.

 - Læsebingo i efterårsferien på Faaborg Bibliotek,  frem til d. 19./10.
Kl. 10.00 - Kom til Skydesportens Dag i skyttecenteret på Telemarken.
Kl. 11.00 - Efterårsferie i Arresten: "Storm murene" er en del af den samlede oplevelse i Arresten frem til d. 20./10.
Kl. 18.00 - Efterårsfest i Horne forsamlingshus, med dans og kåring af "Årets Hornebo".

Kl. 10.00 - Svelmø - Øhavets ukendte ø. Tur med afsluttende grill af  "Ø"-ko og Kartofler, start ved p-pladsen for enden af Østergyden.
Kl. 11.00 - Efterårsferie - Tag sømandsprøven og sejl fra Sydfyn til Kina med Øhavsmuseet i Den Gamle Gaard. Frem til d. 18./10.
Kl. 13.00 - Skak-amok, frem til d. 18./10. på Faaborg Bibliotek.

Kl. 10.00 - Børnene bygger i Minibyen - kom i Minibyen sammen med en voksen, byg og få mesterværket med hjem.

Kl. 10.00 - Kom og hør en god historie, Signe Kristensen og Marie Anderson læser op i Kirkeladen i Diernæs
Kl. 10.00 - Svelmø - Øhavets ukendte ø. Tur med afsluttende grillet fisk, start ved p-pladsen for enden af Østergyden, Åstrup.
Kl. 14.30 - Foredrag - "Et godt grin" ved journalist Arne Mariager i Det Gamle Bibliotek.
Kl. 14.00 - Louise Schouw Teater med "Vitello" - Børne-/familieforestilling opleves i Teatret i Midten i Korinth.

Kl. 10.00 - Børnene bygger i Minibyen - kom i Minibyen, ifølge med en voksen, byg og få mesterværket med hjem.

Kl. 15.30 - Håndbold - Faaborg ØHs 2 divisions herrer møder Skjern i Forum Faaborg - Fri entré.
Kl. 19.00- Poetry Slam café med Poetry Slam Fyn i Flow.

Kl. 14.00 - Lisbeth Engsted fra CKV synsrådgivning i Odense, fortæller om tilbud for mennesker med vedvarende synsproblemer i HUSET.

Kl. 18.45 - Snedige Bakterier, streamet foredrag i det Gamle Bibliotek.
Kl. 19.30 - Jazz på svensk, Ellen Anderson, Anton Forsberg, Thomas Fonnesbæk og Morten Lund spiller Jazz i Helios Film- & Kulturhus.

Kl. 14.30 - Efterlønsklubben for Faaborg & Omegn afholder bankospil, Tømmergården 6.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub - Helmuth Jensen fortæller om Guldkysten, Tømmegårdens kantine.

Kl. 14.30 - Højskoleeftermiddag i Det Nye Hospital - Et foredrag om Faaborg Havn fortalt af ildsjælen Vagn Gram.

Kl. 18.00 - Klimaets Tipping Points, ved Professor Peter Dietlevsen, i Dyreborg Kulturhus. 

Kl. 10.00 - Bogcafè på Faaborg Bibliotek.
Kl. 15.17 - Hulken og Løven spiller på Blækhuset.
Kl. 17.00 - Standerstrygning ved Faaborg Roklub. Afslutning af sommersæsonen og starten på vinteraktiviteter. Bl.a. rospinning. 
Kl. 19.30 - Louise Schouw Teater med "Hvordan ligger det med kærligheden" i Teatret i Midten i Korinth.

Kl. 19.00 - Musikgudstjeneste i Diernæs kirke, med besøg af trompetist Wojtek Morelowski.

Kl. 10.00 - SOS børnebyernes salgsbod i Herregårdscenteret, udvalg af håndlavede ting, alt går ubeskåret til SOS Børnebyerne.
Kl. 14.30 - "Palliativ behandling til folk med meget svær KOL", Foredrag ved overlæge Jesper Isaksen, Tømmergården 6.

Kl. 18.45 - Viden om vand, streamet foredrag i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 14.30 - Svindinge Salonorkester underholder i Det Gamle Bibliotek.
Kl. 19.00 - Sund Livsstil og Superfoods. Foredrag ved Frede Damgaard. Hør om kostens betydning for dit helbred i Helios Teatret.

Kl. 19.00 - Vejen til velstand i Danmark. Foredrag ved professor i historie Per Boje i Faaborg folkeuniversitet, i Det Gamle Bibliotek.

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 Rigtige Faaborg 
LIVE part 3

Årets hyggeligste festaften venter, og DU er inviteret. 
 

Fredag den 1. november inviterer vi igen til en aften med forrygende musik, mad og 
underholdning, når vi afholder Det Rigtige Faaborg LIVE part 3.

Festen finder igen sted i de smukke omgivelser på Hotel Faaborg 
Fjord, der også sørger for menuen: En lækker forret, køkkenche-
fens efterårsbuffet med lokale råvarer samt kaffe med sødt fra 
Konnerup. 

Musikken spiller fra kl. 18 til kl. 01, og der venter en aften, hvor du 
blandt andet kan møde den lokale singer-songwriter Jannick Mil-
ler, der netop har udgivet sine to første sange på musiktjenesten 
Spotify.

Det unge talent Jannick Miller kommer på Fjorden

Du kan også godt glæde dig til at holde fest med det seks mand 
store "Forældrebandet". Der er garanti for funk, pop og de 
allerstørste dansehits, så glæd dig til at lade "forældrene" gå i 
danseskoene. "Forældrebandet" er: Anders Francis Beckett, Jakob 
Groth, Monica Vahl Rasmussen, Søren Lauesen, Thomas Nielsen 
og Kristian Nørup. 

Vi glæder os også til at præsentere en flok unge lokale musikere, 
der kommer fyldt med attitude, stil og deres egen musik. Der er 
tale seks unge drenge fra 2.G på Faaborg Gymnasium, som selv 

skriver og producerer deres sange, der mest af alt handler om 
røverhistorier fra weekenderne. De har udgivet deres første EP, 
der i skrivende stund har mere end 15.000 afspilninger på Spotify. 
Kunstnernavnet er ONDMAND.

Husorkesteret, der binder hele aftenen sammen, bliver Posten, 
Piloten og Pianisten, og i løbet af aftenen får de følgeskab af flere 
lokale musikere og samt en række artige overraskelser, du også 
kan se frem til.

Programmet tæller også navne som: Løven, Kim og Hulken, Arne 
Lund, Mundharpen fra Morud, og så er vi sikre på, at der støder et 
par overraskelser til.

Det Rigtige Faaborgs Henrik Poulsen er vært på aftenens show.

Der bliver kun solgt 320 billetter til aftenen.
Billetprisen er 495 kr. for syv timers musik, underholdning og 
spisning.

Billetter kan købes hos Shell Faaborg ELLER reserveres på info@
detrigtigefaaborg.dk

På gensyn til Det Rigtige Faaborg LIVE part 3.



RealMæglerne Sofie Find

live part 3.
HOTEL FAABORG FJORD 

FREDAG 1. NOVEMBER KL. 18-01

P O ST E N, P I LOT E N O G P I A N I ST E N  
F O R Æ L D R E BA N D E T, JA N N I C K M I L L E R

LØV E N O G H U L K E N, A R N E LU N D
 O G O N D M A N D 

– OG M ANGE ANDRE  S ØRGE R FOR UNDE RHOLDNINGEN

V I A F S LØ R E R A L L E O P T R Æ D E N D E I  D E N  
KO M M E N D E T I D - SÅ H O L D Ø J E M E D VO R E S  

M AGAS I N, H J E M M E S I D E O G LY T M E D I  R A D I O E N

DU FÅR:
Lækker forret
Fjordens store efterårsbuffet med lokale råvarer + Kaffe med sødt 
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PRIS: 495 KR  / BILLETSALG: SHELL FAABORG
Reservationer på: info@detrigtigefaaborg.dk
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Hanne Odgaard, sproglig student, 1985

- For mig er Faaborg Gymnasium stedet, hvor forandringer fra barn til at være voksen foregik. Det er måske først 
som voksen, at jeg rigtig mærker tilknytningen til stedet. Jeg mindes især vores studieture som noget særligt, 
og lærerne. Måden, som de var på, var fantastisk. De havde god forståelse for tiden og det, man gik igennem og 
skulle i gymnasietiden.

Hanne fik i årerne 2012 - 2015 atter tilknytning til stedet, da hendes datter var elev på gymnasiet.

Sofie Raviv, sproglig student, 1995

- Jeg husker især det fællesskab, vi havde på tværs af alle tre årgange. Tiden på gymnasiet var en del af en uddan-
nelsesrejse, hvor der var et andet fokus. Jeg husker især 1. G for alt det nye, 2. G for vores studierejser, og 3. G for 
hele tiden omkring det at blive student. Hvert år havde sit eget særpræg.

I år startede Sofies datter i 1. G på gymnasiet

Kevin Burke, sproglig student, 2005

- Faaborg Gymnasium har været med til at forme mig. Det var på Faaborg Gymnasium, at jeg blev mig. Det var her 
jeg blev formet fra barn til voksen, og det var her jeg blev forelsket i sprog, litteratur og kultur. Jeg husker særligt 
Gymnasiet og daværende rektor Claus Jensen for den gode støtte de gav mig under et sygdomsforløb i gymnasi-
etuden. De har altid formået at tage hånd om den enkelte.

Kevin var sidste år tilbage på gymnasiet, denne gang som lærervikar i latin.

Oliver Hvidtfeldt Hansen, student fra samfundssproglig linje, 2019

- Det har været tre gode år med fællesskabet. År, som har givet mig mod til at springe ud i andre ting. Nu hvor jeg 
lige er færdig, kan jeg godt mærke, at jeg mangler det fællesskab gymnasiet gav. Det, at det er et lille gymnasium, 
gør det meget hyggeligt, og jeg har fået en masse gode venner og bekendtskaber. Lige nu husker jeg bedst tiden 
her omkring studenterhuen, men også studieturerne og klasseturerne skiller sig ud.

Oliver skal nu arbejde noget tid, inden han måske læser videre indenfor noget med IT.

Faaborg 
Gymnasium 

 
Fredag den 20. september holdte Faaborg Gymnasium 40-års fødselsdag. I talerne blev gymnasiet 
omtalt som et lille sted med en høj dannelsesværdi. Vi har spurgt fire tidligere elever, fra hvert sit 
årti, hvordan de ser tilbage på deres år på Faaborg Gymnasium

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP









Åbent alle dage 8-20

Oktoberfest 
i DIN SuperBrugsen Faaborg

LU´LI

GRIMBERGEN JUBILÆUMSØL

HERDADE DE GROUS

SLAGTERENS

APPASSIMENTO 
75. cl

ØL, 75 cl. eks. pant LYS ALE eller MØRK, 50 cl. eks. pant

TA´ 3 FLASKER       Portugal, 75 cl.

Hjemmelavede sylte 
og spegepølser 
1 stk. 39,95

69,-

25,- 25,-

229,-

69,95

SPAR  
60 kr. SPAR  

188 kr.

TA´ 2

Faaborg

4,0 på  
Vivino

HUSK


