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OG GAMMELT 
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TOM GIR´ GLASSET NYT LIV

FORELSKET 
I FAABORG
MØD FAMILIEN COURTOIS

KILDEGAARD
EN RIGTIG BONDEGÅRD MIDT I MILLINGE



DET GAMLE  
FAABORG!
I vores septembermagasin kan du gå på opdagelse i både 
byliv og de store vidder.

Faaborg Byhistoriske Arkiv har igen sørget for et nostalgisk 
dyk i gemmerne, og måske har de fundet steder eller 
personer frem, som du kender, husker eller har hørt om?

Husk, at vi gerne hører fra dig, hvis du ligger inde med billeder 
fra det historiske Faaborg, der vil egne sig til disse sider.

Faaborg set fra Holsteenshus med Diernæs Kirke i forgrunden

Villa Solhjem ca. 1906, senere Parkrestaurant Klinten

Brolæggere i Grønnegade, 1926, foto Johannes RasmussenBrandtomten i Grønnegade-Hospitalsstræde efter branden, 1971

Lagonis Minde, 1866, foto Marius Mikkelsen

Vestergade, ca. 1908, hovedkloakledning nedlægges
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Faaborg Roklub, Lübeckerholdet i en af kanalerne på Sundet, 1926, foto Johs Rasmussen

Faaborg Roklub, fynsmestre  - 2-årers inrigger, 1935 Vestergade 4, glarmester J. F. Frederiksen ca. 1905, foto Marius Mikkelsen

Baronessens Hvilehjem
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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)

Efterår
Forkæl dig og din bil inden vinteren

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

Faaborg Bilpleje



Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak til alle jer, der lagde 
vejen forbi museumshaven, hvor vi, sammen med Øhavsmuseet på tre 
dejlige sommerlørdage, omdannede den fine have til en sommerfest af højt 
humør. 

Den gode stemning tager vi med til Hotel Faaborg Fjord, når vi den 1. 
november inviterer til den tredje udgave af Faaborg Live. Her glæder vi os til 
at præsentere endnu mere af den lokale musikscene, der rummer så meget 
kvalitet, vi gerne vil vise jer. 

Så hiv fat i vennerne, kollegerne eller naboen, og sæt et stort dansende kryds 
i kalenderen den 1. november.

God læselyst!

Henrik Poulsen

Holdet bag Tak for festen - vi laver en ny!

nr. 29 september 2019
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Kan styres med
fjernbetjening

Pure 20 pendel
Ø20 / H35 cm. E27 / max 40W. 
Findes i hvid, sort og grå m/træ. 

Energiklasse A++-D.
599,-

Strap pendel
Ø27 cm. E27 / max 60W. 
Opal glas m/læderstrop. 

Energiklasse A++-D.
799,-

SPAR 
200, -
Før 999,-

SÆT ET PERSONLIGT 
PRÆG PÅ BOLIGEN

Texas gulvlampe
H155 cm. E27 / max 60W. 

Hvid ell. Sort. 
Energiklasse A++-D.

199,-

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

1901597 BELYSNING Digital folder juli 19.indd   2 20-08-2019   11:07:24

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



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. 



Glas og gamle sager
Når andre smider ud, så samler Tom sammen. Og genbru-
ger. Gammelt glas fra en billedramme i genbrugsbutikken 
tages ud og stilles på lager. Gammelt glas passer bedst til 
vinduerne i gamle bygninger, så glasset bevarer sit krum-
mede spejlbillede og autenticitet, forklarer glaskenderen 
Tom Hansen. De originale vinduesbeslag restaureres og 
monteres på ny, så det passer til ejendommen.   

- Foruden autenticiteten, så er det også mægtigt ressource-
besparende at genbruge glas, beslag og træ, fortsætter Tom.

Når snakken falder på glas og vinduer, er der næsten in-
gen ende på talestrømmen. Tom er fascineret, passione-
ret og imponeret. Af at genbruge. Af det gamle håndværk. 
Af at skabe noget gedigent. Da han i 2015 gik på pension 
fra snedkerjobbet, valgte han at blive selvstændig for 
første gang i sit liv. I virksomheden Det Gamle Håndværk 
kombinerer han sin livslange begejstring for glas med sine 
håndværksmæssige evner.

- Jeg har interesseret mig for glas, lige siden jeg var 20 år. 
Jeg kan huske, der var et brændeglas fra en patroleums-
lampe, der gik i stykker, og så begyndte jeg at lede efter et 
nyt. Derfra tog det ene glas bare det andet, og jeg blev op-
taget af glassets kvalitet, design og historie, forklarer Tom. 

Selvstændig succes
Tom ledte efter et værksted, hvorfra han kunne istand-
sætte gamle vinduer, og kørte tilfældigvis forbi Skousens 
tidligere lokaler på Bygmestervej 1. Værkstedet blev nu 
indrettet med passende maskineri og værktøj: rundsav, 

propbor, afretter, tykkelseshøvl, en fræser til tapper og en 
fræser til profiler.
Kort tid efter væltede ordrerne ind: Snedkerarbejde på 
Herringe præstegård, vinduesarbejde i Vantinge kirke og 
Hillerslev kirke, vinduesarbejde i Klostergade, Adelgade og 
Holkegade.

Når en kirke er mere end 100 år gammel, må vinduerne 
ikke fornys, de skal renoveres, forklarer Tom, og det pas-
ser ham særdeles godt. Han piller vinduerne ud, og i det 
tomme hul indsætter han en autentisk afdækning, der 
ligner det originale vindue. Så har beskueren noget pænt 
at kigge på i den tid, det tager Tom at renovere vinduet. 

Renoveringen er nemlig en meget langsommelig proces. 
Råddent træ skal fjernes og erstattes af nyt - Tom bruger 
sibirisk lærk fra Korinth savværk, det holder uendeligt. 
Gammelt maling brændes væk. Den færdige vindues-
ramme skal nu stå og trække i et oliekar med linolie i et 
kvarter, mens resten af kanter og lister smøres med olie. 
Herefter skal det tørre en uge, inden det kan males. Den 
uge bruger Tom på at finde det rigtige glas og få det kittet 
fast. Herefter får indersiden af vinduet tre gange alkydma-
ling, som er en oliemaling, mens ydersiden får et til to lag 
linoliemaling.

- De gamle vinduer er meget energibesparende, hvis de 
laves rigtigt. Bag vinduet skal der være en forsatsramme 
med luft imellem. Den bageste skal være tætnet med en 
gummiliste, mens der ved den forreste gerne må komme 
luft ind, så det bliver ventileret, forklarer Tom.

Tom og  
genbrugsguldet 

I Holkegade og Adelgade og andre af  Faaborgs gamle gader finder man ofte Tom 
Hansen. Fra sin træstige, der vipper lidt på det brostensbelagte underlag, arbejder 
han koncentreret med at istandsætte de aldrende huses sprossede vinduer. Glas,  
genbrug og det gamle håndværk er indbegrebet af  Toms passion for sit fag.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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1

Tom Hansen i sit værksted, hvor gamle vinduer får nyt liv

I butikken på Bygmestervej  
sælger Tom alt muligt og umuligt

Den nye afdeling med serviceglas rummer  
mange hyldemeter med glas i alle afskygninger



10

Mens Tom forklarer, løber hans erfarne hænder og kender-
blik over et igangværende vinduesprojekt. Over posten, som 
er del af karmen. Over kontrakilinger, samlinger på gæring 
på den gammeldags måde. Over trædyvlerne, som rammen 
bliver proppet med - gamle vinduer må nemlig aldrig limes, 
for de skal kunne arbejde med, når de gamle huse giver sig, 
lyder det. Over anverfere, stjerthager og stormkroge. 

Butik ved et tilfælde
Bygningerne på Bygmestervej 1 havde et udstillingsområde, 
og inden Tom og hans kæreste Hanne fik set sig om, havde 
de i slutningen af 2015 også fået etableret en butik. Herfra 
sælger de næsten alt, for det er ikke kun glas, som Tom har 
samlet på gennem årene. I butikken finder man således 
bøger, brugskunst, møbler, et trafiklys, en mannequindukke, 
bedagede dåser og gamle sovjetkasketter.

- Folk kommer ofte med ting og spørger, om vi vil købe det. 
Eller også opkøber vi flytterester, siger Tom.

Tom vil ikke ud med, hvor stor hans egen samling af glas 
er, men én ting er sikkert, han sælger kun ud af den, hvis 
han har dubletter. Derimod sælger han rigtig godt af den 
nyoprettede glasafdeling i butikken, hvor han har samlet 
serviceglas.

- Glasafdelingen lavede jeg i påsken i år, og folk har virkelig 
fået øjnene op for den. Jeg leder efter varer til afdelingen 
hele tiden, og vi har dansk, svensk og finsk glas. Designerglas 
kalder folk det, men egentlig er det jo arkitekttegnet glas. 
Glasproducenter som fx Holmegaard havde ansat arkitekter 
som Per Lütken og Jacob E. Bang, og det er mange af deres 
glas, der stadig sælger godt, siger Tom.

Tom snakker videre. Om glas, om designere, om størrelser 
på vin- og ølglas, om glassenes historiske udvikling.

Det har ikke været nødvendigt med annoncering. Toms 
imponerende glasafdeling og ekspertise har sikret butikken 
et bredt kendskab i glas-kender-kredse.

Den bookede kalender
Skal du have restaureret noget træværk, så er det med at 
bestille Toms talenter i god tid.

Den 70-årige selvstændige pensionist arbejder tre dage om 
ugen, mandag til onsdag, og der er fyldt godt op i kalen-
deren. For øjeblikket arbejder han, foruden sit arbejde på 
Faaborgs gamle vinduer, på et stort køkkenprojekt i Odense. 
Her har kunden købt grundmodulerne fra et Ikea-køkken, og 
nu skal Tom sikre køkkenets autentiske udseende med låger 
og skuffer lavet på gammeldags manér.

I Faaborg skal et gammelt byhus have et nyt loft, og herud-
over så skal butikken også passes. Det klarer Tom og Hanne 
på ugens øvrige dage, hvor der er åbent for alle torsdag og 
fredag 10.30 - 17.30 og lørdag fra 10.00 - 15.00.
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Vinduesarbejdet er en langsommelig proces, og Tom har derfor oftest to projekter i gang på samme tid



SYDFYNSKE SVAMPEDAGE
Kom til Sydfynske Svampedage 24. - 29. september 2019  
med et væld af aktiviteter i Faaborg og omegn med  
Levins Hus som omdrejningspunkt

ALLE DAGE UDSTILLING AF:
- Akvareller ved Lene Bøg Jørgensen og 
Jakob Sunesen. - Svampefarvet garn ved 
Karen Marie Wagner.
- Vilde svampe fra den fynske natur. 
Fri entré til udstillingerne i Levins Hus,  
Vestergade 3, 5600 Faaborg.

Tirsdag den 24. september 
Fernisering kl. 16.30. 
”Svampeforgiftning”  
Foredrag kl. 19.00.

Onsdag den 25. september 
 Svampetur kl. 14.00-16.00 
Svampebestemmelse  
kl. 15.30-17.30. 
”Dyrkning af svampe i kaffe-
grums”. Foredrag/workshop 
kl. 19.00.

Torsdag den 26. september 
Tegneworkshop  
kl. 15.30-17.30. 
Long Litt Woon og bogen 
”Om svampe og sorg.”

Fredag den 27. september 
Gastronomisk ”Fra jord til 
bord”-aften.

Lørdag den 28. september 
Svampe over bål kl.11.00. 
Svampetur kl. 13.30-15.30. 
Svampebestemmelse  
kl. 14.00-16.00.

Søndag den 29. september 
Svampetur kl. 10.30-13.00. 
Svampebestemmelse  
kl. 14.00-16.00. 
Tegneworkshop  
kl. 11.00-13.00.

Detaileret program, tilmelding og  
åbningstider på www.visitfaaborg.dk 

VisitFaaborg.dk



HUSKER DU AT VASKE DIN
 TOPMADRAS?

- Forlæng madrassens levetid
- Mindsk husstøvmider
- Undgå astma og allergi

Er du i tvivl om, hvordan du vasker din topmadras?
Aflever din madras hos mig og slip for besværet,

hurtigt og nemt.

rekord RENS
Vestergade 45 - Faaborg - 62 61 14 89 
v/ Charlotte H. Rasmussen

HØSTMARKED 2019 

RESTSALG 

MTD 

Mangler du ny plæneklipper 

Vi ses lørdag den 31. august til høstmarked i Millinge 

1 stk. trekantsliber kr. 1.025,- m/moms 

1 stk. vinkelsliber   kr. 1.200,- m/moms 

1 stk. rystepudser  kr.    425,- m/moms 

- 15 % på alle varer i 
butikken fra 9 til 12 

kom og gør en god 
handel 

gode rabatter på overgemte modeller i mærkerne 

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi gør livet

lidt

sjovere

Fradrag forrengøring oghaveserviceFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk
se vores hjemmeside www.faaborg-ren.dk og følg os på



Invitation til 40-års jubilæum på Faaborg Gymnasium                       
 

Fredag d. 20/9 kl. 14-17 holder Faaborg Gymnasium åbent hus i 
anledning af skolens 40-års jubilæum.  
 

Alle byens indbyggere, nuværende og tidligere elever og medarbejdere 
samt andre med et forhold til gymnasiet inviteres til at komme og 
deltage i en hyggelig eftermiddag.  
 

Skolen laver til dagen en lille udstilling over de 40 forgangne år, samt 
enkelte indslag fra nuværende og tidligere elever. Der bydes på kaffe og 
kagebord, og der vil være mulighed for at købe øl og vand hos elevernes 
festudvalg.  

 
 

I anledning af jubilæet udskrives desuden en sangkonkurrence med 
mulighed for at få sin sang sunget af alle besøgende til jubilæet. 

Melodi: Septembers himmel er så blå (Mel. Otto Mortensen 
 1949). Bud indsendes på mail: lsa@faaborg-gym.dk senest den 10. 
september. Vinderen offentliggøres til jubilæet. 



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



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

Det skønnes, at mere end 275.000 danskere lider af type 2-diabetes, og endnu flere har det 
uden at vide det. I løbet af det sidste årti er antallet steget med mere end 90%, og stigningen 
forventes at fortsætte som følge af usund kost, fysisk inaktivitet, overvægt og et voksende antal 
ældre borgere.

Type 2-diabetes kendetegnes ved et højt blodsukkerniveau. Symptomerne er bl.a. tørst, hyppig 
vandladning, hyppige infektioner, føleforstyrrelser og træthed. Desuden ses det ofte ledsaget 
med forhøjet blodtryk og kolesterol.

Hvis man ikke behandles, kan der opstå komplikationer i form af hjertesygdomme, slagtilfælde, 
nervebetændelse (neuropati), fodsår, nyresvigt og øjensygdom. Desuden lider mange samtidig 
af andre sygdomme, smerter i muskler og led samt nedsat muskelstyrke.

Behandlingen til diabetes består af sund kost, vægttab, rygestop, medicin og fysisk aktivitet.

Vidste du, at konditions- og/eller styrketræning kan nedsætte blodsukkeret og både har positiv 
effekt på blodtryk, kolesterol og overvægt? Fra forskning ved man, at træning 3 gange om ugen 
er effektivt. Hvis du er overvægtig, så vil et vægttab på 5-10% kunne bedre dit blodsukker bety-
deligt og i visse tilfælde normalisere det. Der er derfor god grund til en sundere og mere aktiv 
livsstil, hvis du har diabetes type 2. 

Trænings- og kostvejledning kan derfor være en stor hjælp, og hvis du er i tvivl, om hvorvidt du 
har tegn på diabetes, bør du kontakte din læge.

Ref: https://www.sundhed.dk, https://diabetes.dk/ og
https://www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/faglig-status

Månedens sundhedsinfo

Fakta om sukkersyge (type 2-diabetes)

Sarah Louise Kroman
Cand.Scient.Fys.

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

- Annonce -



TANDLÆGEHUSET FAABORG

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

UDFOLD DIT POTENTIALE - MED ET SMIL...

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 84

RING ELLER BOOK ONLINE ALLEREDE I DAG 

Vores teams af tandlæger, tandplejere 
og klinikassistenter står klar til, 

at give dig smilet tilbage... 

- med det ypperste inden for moderne
 tandbehandling og tandpleje!

BESØG 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.....

Klar til at  blive den 
BEDSTE UDGAVE

af dig selv?

Kom og oplev Anders Agger  
og få en anderledes og meget  
eftertænksom oplevelse med  
hjem, mens du også har et  
lille underfundigt smil på læben.

Billetpris kr. 100,-
Billetter sælges efter først-til-mølle  
princippet og der sælges kun 350 stk.

BILLETTER KAN KØBES HER:
www.faldsledsvanninge.dk
Dagli´ Brugsen, Millinge
Tallerkengalleriet, Faldsled 
Ved indgangen på selve  
foredragsaftenen.

Arr.: Danske Seniorer Svanninge, Svanninge Sogns Menighedsråd og Faldsled/Svanninge S.G & I, 

ANDERS AGGER INDEFRA

NY DATO
Samme sted 

   og tid...

FOREDRAG I SVANNINGE HALLEN

ANDERS AGGER 
Onsdag den 18. september 2019 kl. 19.30

›Få energi og styrke
Kaleko Svømme og motionsklub tilbyder flere  

forskellige motionsformer i samvær med andre.
Klubben har plads til alle uanset alder og niveau.

Vi ved godt, at det er en stor udfordring at ændre 
sine vaner, men vi vil gerne bidrage til at motion er 

en del af din hverdag.
Vi tilbyder: Badminton, gymnastik for herrer og 
damer, pilates , familiesvømning, kvindesvøm-

ning og adgang til havnebad.
Vi har sæsonstart i uge 36 og 37 2019.

Kig forbi vores hjemmeside : www.kaleko.dk og læs 
mere om vores aktiviteter og hold.

Vi glæder os til at se dig.



TANDLÆGEHUSET FAABORG

 

HF & VUC FYN Faaborg, vucfyn.dk/faaborg 

LÆS HF 
på HF & VUC FYN Faaborg

   fleksible muligheder - start nu!

Ring til os 

i dag på tlf. 

62 65 66 33

•	Hyggeligt studiemiljø
•	Høj faglighed
•	Lille & tryg skole med   

flot beliggenhed

•	Vælg imellem HF som   
enkeltfag, HF fagpak-
ke, Film- medie HF             
eller en fuld HF på 2 år

•	Mulighed for SU

Ses vi?

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

 
 +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 september 
 
 

TØJTØSEN
KOM IND OG SE DEN FLOTTE
EFTERÅRSKOLLEKTION FRA:

ZHENZI • ZOEY

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� I STR. 38 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK 
HVER UGE HAR VI ET KANON 

WEEKEND-TILBUD!



Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine Bang

Rosenbeck
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Grønnegade 41C
5600 Faaborg

 C

Etage 1
Bolig 94 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1877/2005
Sag 56003634
Kontakt 62614800

SOLGT
på 1 uge

ANDELSBOLIG

Skolevej 51 - Horne
5600 Faaborg

D

Grund 1.080 m2
Bolig 120 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1977/1988
Sag 56003654
Kontakt 62614800

SOLGT
på 3 uger

Pilekrogen 16 - Håstrup
5600 Faaborg

F

Grund 1.289 m2
Bolig 104 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1963
Sag 56003587
Kontakt 62614800

SOLGT

Peter Wessels Vej 2
5600 Faaborg

Grund 1.136 m2
Bolig 204 m2
Rum/vær. 7/5
Opført 2009
Sag 56003523
Kontakt 62614800

SOLGT

Assensvej 4
5600 Faaborg

 C

Grund 1.398 m2
Bolig/kld. 234/141 m2
Rum/vær. 8/5
Opført 1920
Sag 56003417
Kontakt 62614800

SOLGT

Vestermarken 10
5600 Faaborg

F

Grund 1.258 m2
Bolig/kld. 165/45 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1972/2001
Sag 56003287
Kontakt 62614800

SOLGT

Lydinge Haver 3
5750 Ringe

 C

Grund 4.543 m2
Bolig 288 m2
Rum/vær. 8/8
Opført/omb. 1850/1985
Sag 56003252
Kontakt 62614800

SOLGT

Tornhøjvej 15-Hesseløje/Bøjden
5600 Faaborg

Grund 981 m2
Bolig 81 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1979/2003
Sag 56002876
Kontakt 62614800

SOLGT
på 1,5 måned

Strandgade 4 - 5600 Faaborg
Se artikel om ejendommen i bladet.
Velkommen til Strandgade 4, en forvandlet ejendom, som Realdania op-
købte i 2018 med projekt-navnet "Utilpassede bygninger i købstæder-
ne". Man må sige, at det er lykkedes dem, at renovere ejendomme flot!
Kom selv og se.

D

Pris 2.995.000
Udbetaling 150.000
Ejerudgifter/md. 1.365
Brt/nt u/ejerudg. 11.966/10.417
Sag 56003666

Grund 199 m2
Bolig/kld. 205/20 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1882/2019
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Bjerne Langgyde 13 - 5600 Faaborg
Naturskøn beliggenhed og flot udsigt.
Smukt og naturskønt beligg. på blind vej, og m/ kort gåafstand til stran-
den og Dyreborg Skov. Flot udsigt til Faaborg by og Fjord. 142 kvm. bo-
lig samt en herlig lukket solgård m/ adg. til baghusbygning m/ værksted.

D

Pris 1.495.000
Udbetaling 75.000
Ejerudgifter/md. 1.287
Brt/nt u/ejerudg. 6.106/5.318
Sag 56003641

Grund 1.010 m2
Bolig 142 m2
Rum/vær. 4/2
Opført/omb. 1850/1987
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Fiskervænget 5 - Dyreborg - 5600 Faaborg
Charmerende hus i 1. række.
Imponerende havudsigt fra denne smukke atmosfærefulde "Strandejen-
dom" i Fiskervænget. Når man kommer om på terrassen og ser den
smukke havudsigt og skibene som sejler forbi - ja så falder man næsten i
staver.

E

Pris 2.995.000
Udbetaling 150.000
Ejerudgifter/md. 3.087
Brt/nt u/ejerudg. 11.964/10.420
Sag 56003539

Grund 1.021 m2
Bolig/kld. 111/8 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1869
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Damtoften 34 - 5600 Faaborg
God planløsning og kort afstand til skole mm.
Vinkelbygget 1-plansvilla med kort gåafstand til indkøb og Faaborg by-
midte. Fremstår m/ løbende moderniseringer, f.eks. godt lysindfald pga.
ovenlysvinduer, samt flot flisebelagt indgangsparti / baggang / bryggers.

 C

Pris 1.795.000
Udbetaling 90.000
Ejerudgifter/md. 2.103
Brt/nt u/ejerudg. 7.199/6.265
Sag 56003496

Grund 770 m2
Bolig 148 m2
Rum/vær. 6/4
Opført/omb. 1969/1973
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



17. September 2007: Klokken er fem om morgenen, Rune 
skal afsted på scooter til arbejdet som tømrerlærling. 
Hjelmen driller, og det tager tid at få den på. Da Rune 
kommer ud på scooteren, er han sent på den og haster 
afsted. I den modsatte retning kører en bilist, der også 
er kommet for sent afsted. I en kurve vælger bilisten at 
skære svinget.
Rune ser lygterne og vil undvige, han drejer scooteren 
væk fra vejen og ind mod en hæk. Men ikke hurtigt nok. 
Bilen rammer bagdækket på scooteren, og Runes hjelm 
rammer bilens ene forlygte. Sammenstødet giver ham 
et kraftigt stød i ryggen, og den ene lændehvirvel bliver 
knust.

Rune ligger på asfalten. Ryggen smerter, for huden er 
skrællet af, og han ligger i benzin fra den ramponerede 
scooter. Han vil rejse sig. Have fat i bilisten. Men han kan 
ikke bevæge sig. Ikke mærke sine ben. Så bliver alt sort.

To uger efter vågner Rune op i en hospitalsseng i Aarhus.

Beskeden 
Det første Rune husker, da han vågner op, er lægerne, der 
forsøger at berolige ham. Men Rune er ikke rolig, han kan 
ikke mærke noget fra navlen og nedefter. 

Lægerne har opereret ham, de har knust et stykke af 
det ene ribben og lavet det til en knoglemasse, der skal 
erstatte den ødelagte ryghvirvel. Ryggen er forstærket 
med en titaniumsring, tre led er sat sammen til ét, og 
der er sat metalbøjler omkring. Først efter seks uger vil 
hævelsen have lagt sig, og trykket på rygmarven fjernet. 
Herefter kan lægerne sige noget om fremtiden.

- Noget af det første, jeg tænkte, var, om jeg nogensinde 
ville få en kæreste igen, hvem ville have en som mig. Og 
hvad skulle jeg lave, kunne jeg få et arbejde?

Efter de seks uger kan Rune kun mærke forsiden af sine 
lår. Baller, baglår og lægge er følelsesløse. Genoptrænin-
gen går igang, Rune kommer op at stå og kan støtte lidt 
på benene. Lægerne vurderer, at han kommer til at sidde 
i kørestol, men at han måske kan blive housewalker, dvs. 
bevæge sig rundt indendørs med krykker.

Rune bliver overført til et genoptræningscenter i Viborg, 
hvor han skal igennem tre måneders genoptræning og 
lære, hvordan man klarer sig i hverdagen som kørestols-
bruger.

Fra civil 
ulydig til 

civilingeniør
 
Rune Kalhøj er lige fyldt atten år, da hans liv ændres for altid. En ulykke lammer ham fra 
navlen og ned. Men ulykken bliver også et vendepunkt, hvor Rune må revidere sit liv. Fra et 
ungdomsliv med småkriminalitet, vælger han en ny retning. Et andet liv. Et bedre liv.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PRIVAT
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 I dag klarer Rune Kalhøj sig selv med hjælp fra sine hjælpemidler, bl.a. en speciel bil



Depressionen
Rune var i god form inden ulykken og vant til at træne 
meget. Da han ser sig selv i spejlet for første gang efter 
ulykken, havde han tabt sig 15 kilo.

- Jeg brød helt sammen. Jeg lignede en junkie, og mine 
ben var helt tynde.

Men Rune tager fat på genoptræningen og træner hårdt 
to gange dagligt. En ny operation et år senere gør ham 
mere stiv i ryggen, og det går fortsat fremad. Men Rune 
kan ikke gå uden hjælpemidler. 

Erkendelse rammer Rune. Han kommer aldrig til at gå 
normalt igen.

- Lægerne fortalte, at det som regel tager 4-5 år at accep-
tere, at man er blevet handicappet. Da jeg erkendte det, 
fik jeg en depression og skulle have hjælp til at acceptere, 
at jeg skulle bruge hjælpemidler, og at tingene tager lang 
tid for mig.

Depressionen får Rune til at reflektere over livet. Hvilket 
liv ønsker han sig? Han vælger en del af vennerne fra det 
småkriminelle slæng fra. Et fysisk arbejde som tømrer er 
ikke muligt længere, og Rune beslutter sig for at læse.

Kæresten
Rune bliver tilbudt en førtidspension af kommunen, men 
afslår.

- Det var mit mål fra starten, at jeg ville klare mig selv. Jeg fik 
derfor et flex-job, og senere blev jeg tilkendt en revalidering, 
så jeg kunne uddanne mig. 

I 2010 starter Rune på HF-aftenhold på VUC i Odense. Skolen 
har aldrig været Runes force, det er svært at sidde stille og 
koncentrere sig. Derfor må han hver morgen svømme i en 
time, så er der ro i kroppen til at fordybe sig i bøgerne. 

Det er fortsat svært for Rune at vise sine ben frem, musk-
lerne er væk. Han har det svært med intimitet. Men en dag 
inviterer Rune en af pigerne fra kemi-holdet hjem.

- Jeg havde arrangeret en læseaften og inviteret Stephanie. 
Jeg havde bildt hende ind, at der også kom andre, men det 
gjorde der ikke. Jeg tror, jeg imponerede hende med min 
hjemmelavede is med pandekager.

Stephanie korrigerer Runes version af aftenen og indskyder, 
at hun ikke blev imponeret af Runes pandekager, men af 
hans enormt omsorgsfulde væsen og hans evne til ALDRIG 
at give op, uanset hvor sort det ser ud. Rune og Stephanie 
bliver kærester, og nu er Rune pludselig også bonus-far til 
Stephanies to piger. 

Med en HF-eksamen i hånden og en familie i Faaborg søger 
Rune ind på teknikum. Her er der oprettet en ny uddannelse, 

der skal fremme den grønne omstilling: Rune skal være civil-
ingeniør i energiteknologi.

- Jeg har altid haft let ved matematik og fysik, men det var 
fortsat svært at koncentrere mig, så jeg måtte træne meget 
ved siden af for at få ro i kroppen.

To år inde i studiet, i 2016, bliver Rune far til endnu en pige. 

Pacemakeren
I 2016 deltager Rune også i et lægeligt forsøg, hvor lægerne 
indopererer en pacemaker i maven på ham. Pacemakeren 
skal fange impulser fra ryggen og stimulere nervesignalet 
nedenfor skadesstedet. 

- Efter jeg fik pacemakeren, blev jeg fri for mine fantomsmer-
ter og spasmerne i benene, og på det seneste er jeg begyndt 
at kunne mærke, når vinden tager fat i buksebenet og rører 
ved hårene på benet.

Ødelagte nerver vokser normalt meget langsom, bare 0,5 
- 1,0 cm om året. Men pacemakeren stimulerer nerverne, 
så de vokser hurtigere, og Rune tror på, at der fortsat sker 
fremgang med hans ben, selvom der er lang vej fra lænden til 
storetåen.

Optimisten
I dag er Rune ikke begrænset i sin hverdag. Han har erkendt 
sit behov for hjælpemidler, og faktisk har ulykken bidraget 
med noget positivt.

- Jeg er blevet en helt anden person end den, jeg troede, 
jeg skulle blive. Ulykken har haft en kæmpe indflydelse på at 
gøre mig til et bedre menneske, vælge en ny retning og få et 
bedre liv.

Når Rune har brug for at kunne kæmpe på ligefod med 
andre, spiller han kørestolsbasket. Når træningen er færdig, 
deler holdkammeraterne ud af de erfaringer, som kun andre 
med rygmarvsskader har. Nogle kæmper endda med angst 
eller PTSD efter deres ulykke, og Rune kan derfor perspekti-
vere sin egen situation.

- Jeg vil 100 gange hellere have mit fysiske handicap, frem for 
at kæmpe med mentale problemer.

I dag er Rune og Stephanie gift, og med sin familie i Faaborg 
har Rune også fået en stor og ressourcestærk svigerfamilie, 
som han er taknemmelig for. 

- De har hjulpet mig meget mentalt. Tidligere har jeg klaret 
mig selv og været meget kynisk og kontant. De er også gode 
til at hjælpe mig med at reflektere over tingene og håndtere 
mine medmennesker.

Denne sommer kunne Rune så endelig kalde sig civilingeniør, 
og til september kan han fejre sin 30 års fødselsdag.
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Emma på 11, Rune på 29, Fiona på 3, Stephanie Wejergang på 33 og Mynte på 9

Rune må bruge skinner for ikke at gå skævt på fødderne

Med et retningsskifte og et nyt syn på tilværelsen kan Rune i dag 
kalde sig både familiefar og civilingeniør



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

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



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.

Forplejning
Der er et vanddepot ude på ruten på de 2 lange ruter. I mål er 
der vand og frugt. Desuden er der en pølse med brød til alle 
deltagere. Startnummer skal medbringes ved udlevering af pølse 
og brød.

Præmier
Der er medalje til alle børn, som gennemfører ruten.
På de 3 korte ruter er der præmie til nr. 1,2 og 3 drenge og piger, 
samt nr. 1,2 og 3 M og K.
På HM-ruten er der præmie til nr. 1,2 og 3 M og K.
Desuden vil der være lodtræknings præmier på startnumrene.

Ruter
3,0 km  - Start kl. 11.25 
5,8 km  - Start kl. 11.20   
10,3 km  - Start kl. 11.15 
21,1 km  - Start kl 11.00  

Der er fælles opvarmning kl. 10.30

Sted
FSM’s klubhus på Gåsebjergsand
Odensevej 150, 5600 Faaborg

Priser og tilmelding
HM: 120,- kr. + gebyr
10,3 km, 5,6 km og 3 km: 80,- kr. + gebyr
Børn (født 2002 el. senere): 40,- kr. + gebyr

Tilmelding på www.fsm-faaborg.dk 
Inden d. 13. sept. 2019 kl. 23.59
 

Der er også mulighed for at tilmelde sig på 
dagen mod et tillæg på 25,- kr.

Startnumre udleveres på løbsdagen fra kl. 9.30

Faaborg
Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058



- Annonce -

Farvel efter 40 år i branchen
I 1979 grundlagde 62-årige Åge Larsen Svanninge Auto på 
adressen Kirkegyden 34. Lokalerne blev hurtigt for små til den 
blomstrende forretning, og i 1985 flyttede de ind i den tidligere 
foderstofforretning, hvor de fortsat har til huse i dag. 

Herfra har Åge Larsen og hans medarbejdere repareret biler, 
traktorer, havemaskiner og diverse hydraulik, samt solgt nye 
traktorer, landbrugsmaskiner og have- og parkmaskiner.

- Jeg har valgt at sælge min andel af forretningen, men jeg vil 
i det næste stykke tid fortsat være her og hjælpe med salg af 
traktorerne og de store maskiner, fortæller Åge Larsen.

Det er 31-årige Brian M. Andersen, der har købt sig ind i for-
retningen, hvor han har været ansat siden 2006. Brian bliver nu 
værkfører for biler og skal modtage kunderne i afdelingen.

Nyt partnerskab skal fejres
Brian er nu medejer sammen med René Helding, der kom i lære 
hos Åge i 1983, og i 1998 købte han sig ind som medejer af for-
retningen.

Brian har lige afsluttet sin seneste efteruddannelse som servi-
cetekniker.

- Løbende efteruddannelse er obligatorisk, når man er en del 
af automesterkæden, og det giver vores kunder en kvalitetssik-
ring, forklarer Brian M. Andersen.

René Helding har fra juni overtaget landbrugskunderne, hvor de 
lige nu har lige nu travlt med høsten.

- Vi har travlt lige nu med service og reparationer på landbrugs-
maskinerne, men når høsten er overstået, så lover vi vores 
kunder, at overtagelsen bliver markeret med et festligt arrange-
ment, siger René Helding.

Nyt fra kontoret
Mens Åge har passet bilerne på værkstedet, har hans hustru, 
Karen, i alle 40 år trukket i trådene på kontoret. Også her vil 
kunderne støde på et nyt ansigt. Karen har valgt at stoppe sam-
men med Åge, og i stedet bliver det Renés hustru, Ninna, der 
fremover varetager opgaverne på kontoret.

Ejerskifte hos  
Svanninge Auto 

& Traktorservice A/S 
Efter 40 år som selvstændig mekaniker er det blevet tid til, at Åge Larsen  

trækker sig tilbage. Han har solgt sin andel af  forretningen til yngre kræfter,  
og så snart høsten er i hus, skal overdragelsen markeres.

Brian, René og Åge



Sæt til salg inden d. 1. december 
og vær med i lodtrækningen 
om et gavekort på kr. 10.000 

til Vores Faaborg & Egn

Vind et gavekort 
på kr. 10.000 

Skal danbolig Faaborg betale 
dine julegaveindkøb?



100% LOKAL

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

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



 
 

INDENDØRS AKTIVITETER 

2019/2020 
HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN – START 21. AUGUST 
Dame senior onsdag kl. 18.00 – 20.00 

 
SVØMNING I FORUM FAABORG – START 3. SEPTEMBER  
Børnehold tirsdag 18.00 – 19.00 el. 19.00 – 20.00 

             -  START 26. AUGUST 
Vandgymnastik, voksne mandag kl. 8.00 – 9.00 el. 9.00 – 10.00 
Baby svømning  mandag kl.11.00 – 12.00 
Vandgymnastik, voksne torsdag kl. 8.00 – 9.00 
Vamtvandgymnastik,voksne torsdag kl. 9.00 – 10.00 
Efterfødselsgymnastik torsdag kl. 11.00 – 12.00 
Tilmelding, se hjemmesiden 
 
GYMNASTIK PÅ SVANNINGE SKOLE – START 26. AUGUST 
Børn 0 – 3 klasse mandag kl. 16.00 – 17.00 
Forældre/barn ca. 1 - 3 år mandag kl. 17.00 – 18.00 
Krudtuglerne ca. 3 - 6 år onsdag  kl. 15.45 – 16.45 
Herregymnastik onsdag  kl. 20.00 – 21.00 

 
BADMINTON I SVANNINGE HALLEN – START 3. SEPTEMBER  
Motionsbadminton tirsdag kl. 18.15. – 21.15  

  
STÅ OP TIL NOGET GODT I SVANNINGE HALLEN – START 24. SEPTEMBER 
Motion og socialt samvær tirsdag kl. 09.30 – 11.00  

 
FODBOLD, INDENDØRS I SVANNINGE HALLEN – OPSTART I UGE 43/44 

 
FLOORBALL I SVANNINGE HALLEN – START 28. AUGUST 
Ungdom (drenge & piger)  fra U7 - U15 onsdag kl. 16.30 – 18.00 
Voksne  -   U15 år og op onsdag kl. 20.00 – 22.00 

 

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN, HOLD 
Spinning  mandag kl. 17.30 – 18.25  
Spinning  mandag kl. 18.30 – 19.25 
Spinning  torsdag   kl. 16.30 – 17.40 
Spinning  torsdag   kl. 17.45 – 19.00 
Spinning  fredag    kl. 17.30 –18.25 
Vibe Spinning   lørdag     kl.  8.30 –  9.30 

 
Spinning instruktører: Inge Strandgård, 
Carine Junge, Kim Pedersen & Carsten 
Nøhr 

 
Styrke  Pilates  v. Lissi Hansen  tirsdag kl.   10.00 - 11.00 
Styrke  Pilates  v. Lissi Hansen  tirsdag kl.   17.30 - 18.30 
FloorWork v. Kristine Jensen  SKOLEN torsdag kl.   18.00  - 18.50 
GetFit v. Kristine Jensen  torsdag kl.  19.15 - 20.15  
Yoga v. Ann Nøhr  onsdag kl. 17.30 - 18.40 
Yoga v. Ann Nøhr   onsdag kl. 18.45 - 20.00 
Yoga v. Ann Nøhr  lørdag   kl.   9.45 - 11.00 
 

Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk 
Følg Faldsled/Svanninge på Facebook. 



Få styr på 
dine kloakker

TV-INSPEKTION 
OG KLOAKSERVICE

Få lavet et eftersyn af dit 
kloaksystem, så det 

bedre kan modstå de  
voldsomme regnskyld

  HUSK 

...at få monteret

en rottespærre

RØRTEKNIK

RING TIL MIG I DAG OG FÅ EN SNAK
Jeg kommer også gerne forbi . . .

DIN ”ONE-STOP” PARTNER INDEN FOR:

Skilte & Pyloner • Facadebogstaver

Skærefolie & Folieprint • Bilreklame

Tryk & Print • Profilbeklædning

Merchandise og meget mere... 
 

NYBORG FÅBORGSVENDBORG



- Annonce -

- Det er en unik 
ejendom i hjertet 
af  Faaborg.
Så kort kan Søren B. Andersen fra EDC 
Faaborg beskrive boligen på Strandgade 4.

Det unikke består i et 205 m2 totalreno-
veret byhus, der aldrig har været i brug og 
nærmest står som en nyopført ejendom, 
men med et historisk ydre. Det findes, 
ifølge mægleren, ingen andre steder i 
Faaborg.

Den historiske bygning fra 1882 har 
senest huset restauranten China House, 
men er blevet renoveret fra A-Z af  
Realdania i et projektet med at forskønne 
utilpassede bygninger i købstæderne.

 
- En torn i øjet i Strandgade er blevet til 
en indflytningsklar perle, fortæller Søren 
B. Andersen, der tydeligt har mærket inte-
ressen for den særlige adresse og har haft 
mere end 10 fremvisninger af  ejendom-
men, siden EDC fik den til salg i starten 
af  august. 

De mere end 200 m2 rummer blandt 
andet en kombineret spise/opholdsstue 
i forbindelse med køkkenet, ligesom 
der også er badeværelse og bryggers i 
stueplan.

Førstesalen indeholder badeværelse og 
4 store værelser. Det ene værelse har 
udgang til træterrasse på ca. 30 m2.

Møblerne på billederne er fra Møbler 
med Bo Godt i Faaborg.

Pris 2.995.000 
Boligareal 205 kvm 
Grundareal 199 kvm
Rum/værelser 5/4
Antal plan 2
Byggeår 1882
Ombygget 2019
Kælder 20 m²
Energimærke D 

Ejerudgifter pr. md.  
1.365 kr. 

Strandgade 4 
5600 Faaborg



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

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,-

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

Følg os på facebook    f 

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

,-0
I UDBETALING, RENTE 

OG GEBYR

*

FLERE STORE FORDELE

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

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

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

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

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

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

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

 � Lettere at håndtere evt. uforudsete biludgifter

 � Service
 � Reparationer

 � Vinter-/sommerdæk
 � Ekstraudstyr

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

Service Center

www.faaborg-bilcenter.dk

Skade Center

Trailer CenterBrugte BilerNye Biler

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

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

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978



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

september, oktober og november

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

• Slagtersnacks ”brættet” med forskellige dip og syltesager.
• Rosa okseculotte ”sous vide” med kraftig sherrysauce og knuste kartofler med 

hvidløgsdressing.
• Simre svinekæber med vinterkål, coleslaw, mormordressing og estragon.
• Bagte rodfrugter med citrontimian.
• Chokolade-trio med efterårsbær i mørk rom. (tilkøb)

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



v

FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

TORSDAG 19. SEPT. KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
”De farlige kvinders ø”. Under denne overskrift kommer tidl. sogne-
præst Flemming Rishøj og fortæller om kvinderne fra Sprogø. Engang 
et “naturligt fængsel” midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder 
fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Et stykke 
spændende Danmarkshistorie, der blandt andet viser, at har man 
engang fået ”titlen” Sprogøpige var man for altid stemplet som ”en af 
dem”.
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets 
øjne, forblev ”tabere”.
Men har samfundet ændret menneskesyn siden dengang, eller er det 
status quo? Kaffe og kage 30 kr.

FREDAG 20. SEPTEMBER KL. 20.00 
DØRENE ÅBNER KL. 19.00

KONCERT MED ”KIND OF MAGIC” 
- A TRIBUTE TO QUEEN  
Det bliver en helt særlig og helt akustisk koncert når Kind Of Magic 
gæster Faaborg Kirke. Det kræver sit band at leve op til det oprinde-
lige band Queen, men Kind Of Magic mestrer Queens repertoire med 
en næsten skræmmende præcision. 
Glæd dig til en tur ned ad nostalgiens gade i selskab med de erfarne 
Queen-kopier, når Kind Of Magic indtager Faaborg Kirke.
Billetter skal købe i forvejen. Se mere på vores hjemmeside eller find 
os på facebook. 

ONSDAG 4. SEPTEMBER KL. 17.30 I FAABORG KIRKE

SALMESANG OG SUPPE
Aftenens ”tema” er Du gamle måne…. - i anledning af 50-året for den 
første månevandring…
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Lene Matthies samles vi til 
suppe, samtale og sang i Det nye Hospital. Alle er velkomne, og det er 
gratis at deltage!

TIRSDAG 10. SEPT. KL. 19.00 I KIRKELADEN, DIERNÆS

KIRKEURET I DIERNÆS KIRKE OG 
ANDRE GAMLE KIRKEURE
Nationalmuseets klokkekonsulent Per Rasmus Møller, der har været 
konsulent ved restaureringen af vores ca. 250 år gamle ur, vil denne 
aften komme og fortælle om vores kirkeur og andre kirkeure. Der vil 
være mulighed for at komme op i tårnet og se det mekaniske ved uret.

SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE

HØSTGUDSTJENESTE OG FROKOST 
Kom til vores hyggelige høstgudstjeneste i kirken med efterfølgende 
let høstfrokost i Kirkeladen. Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik 
Nedergaard. Alle er velkomne.

TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 19.00

CAFÉAFTEN I DET NYE HOSPITAL
En spændende aften er vente når den tidligere direktør for FilmFyn 
Bo Damgaard kommer og fortæller om sit arbejde ved Film Fyn. 
Bo Damgaard fortæller historien bag FilmFyn med klip og sjove 
anekdoter om en succes, der er med til at samle hele vores landsdel 
inklusive Ærø og Langeland. Bo Damgaard vil give en aktuel status 
på vigtigheden af, at der fortsat kæmpes for en kulturel balance i 
Danmark og på Fyn.

- En succes som FilmFyn har mange fædre, siger Bo Damgaard. - Sto-
re profiler inden for dansk film og TV 2 stod bag starten på FilmFyn, 
men uden Faaborg Kommune og den første investering i “De grønne 
slagtere” var filmfonden næppe blevet til noget.

Fra et lille budget på omkring 8 millioner kroner er FilmFyn i dag 
vokset til en markant spiller i produktionen af danske film, tv-serier og 
dokumentarprogrammer med et årligt budget på 35 millioner kroner.  
Bo Damgaard bor i Kerteminde og arbejder i dag med bestyrelsesar-
bejde og strategisk rådgivning i sit firma, Bo Damgaard Consulting
Kaffe og kage 30 kr. 

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. 

KirkeNyt

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

BABYSALMESANG STARTER IGEN  
Der indbydes til babysalmesang for børn ml. 0-12 mdr. i Faaborg Kirke 
ved musikpædagog og præster. Gennem musik og bevægelse stimuleres 
barnets sanser og udvikling. 
Vi starter torsdag d. 19. september kl. 10.00. 
For tilmelding mail til Kirkekontoret; faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk 
eller se yderligere info på kirkens hjemmeside og Facebook



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

SØNDAG 22. SEPT. 
KL. 10.30 I FAABORG KIRKE
HØSTGUDSTJENESTE, 
FROKOST OG FOREDRAG
Kom til høstgudstjeneste i vor flot pyntet kirke. Efter gudstjenesten bydes 
der på en let frokost, hvorefter den kendte ”viking” Jim Lyngvild kommer 
og holder foredrag om høstritualer i vikingetiden.

SØNDAG 29. SEPT. 
KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE
Diernæs Kirke byder velkommen til sæsonens første musik-guds-
tjeneste. Denne aften vil gudstjenesten stå i ”Løvfaldets tegn”… - I 
ord, musik og sang vil vi gå efteråret i møde. Orgel, saxofon mm ved 
Bartlomiej Piotr Wawryniuk og Julija Skipore, sang ved Helene Strand-
gaard. Liturg, Lene Matthies.

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”. 

SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 10.30 I FAABORG KIRKE

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Vi starter årets konfirmandforberedelse med en gudstjeneste, her-
efter indskrives konfirmander, som skal konfirmeres i Faaborg eller 
Diernæs Kirker. Blanketter udleveres på skolerne, samt findes på 
kirkens hjemmeside.

TIRSDAG 24. SEPT & ONSDAG 25. SEPT. I FAABORG KIRKE

HØSTGUDSTJENESTER FOR BØRN 
TIRSDAG 24. SEPTEMBER v/ sognepræst Lene Matthies
Kl. 9: Ringgården og Sundbrinken vuggestuer
Kl. 10.30: Ringgården og Sundbrinken børnehaver

ONSDAG 25. SEPTEMBER v/ sognepræst Henrik Nedergaard
Kl. 9: Dagplejebørn i Faaborg og Diernæs
Kl. 10.30: Toftegården børnehave

Kom til en festlig gudstjeneste fyldt med høstfortællinger, høstsange 
og en flot pyntet kirke.

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.    1. sep. 11. s. e. trinitatis 10.30: KH 09.00: KH 15.15: EL 

søn.    8. sep.  12. s. e. trinitatis 10.30: AA 10.30: HN  (høstgudstj.)  09.30: RG (høst)
søn.  15. sep. 13. s. e. trinitatis 10.30: LM 09.00: LM 09.30: EL (høst) 
søn.  22. sep. 14. s. e. trinitatis 10.30: LM (eftflg. høstfrokost) 10.30: LJ  
søn.  29. sep. 15. s. e. trinitatis 10.30: LM & HN (konf.-indskriv) 19.00: LM (musikgudstj.) 09.30: EL 09.30: LJ  (dåb)
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

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

KirkeNyt
FREDAG 20. SEPTEMBER KL. 20.00 
KONCERT MED ”KIND OF MAGIC” 
- A TRIBUTE TO QUEEN 

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag 26. sept. kl. 17.00 i Kirkeladen i Diernæs

Onsdag 2. sept. kl. 18.45 i Det nye Hospital, Faaborg



SAMMEN ER VI STÆRKERE

SÆSON 2019/2020

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!



SAMMEN ER VI STÆRKERE
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Vi passer din virksomhed
RFZ604
260 X 82

SORT pantone233 pantone143 pantone321



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

KAMPPROGRAM - HERRE
Her kan du se en oversigt over Faaborg ØHs kampe i 2. division i Forum Faaborg.

Fre  27-09-2019  19:30 Faaborg ØH  - GOG Håndbold 2
Lør  19-10-2019  15:30 Faaborg ØH  - Skjern Håndbold 2
Fre  01-11-2019 19:30 Faaborg ØH  - HK Give Fremad
Søn  17-11-2019  15:00 Faaborg ØH  - Silkeborg-Voel KFUM
Fre  29-11-2019  19:30 Faaborg ØH  - Rækker Mølle Håndbold
Søn  12-01-2020  15:00 Faaborg ØH  - Fredericia Håndboldklub 2
Tor  23-01-2020  19:30 Faaborg ØH  - HEI, Skæring 2
Fre  21-02-2020  19:30 Faaborg ØH  - AGF, Århus
Lør  29-02-2020  15:00 Faaborg ØH  - Grindsted GIF, Håndbold
Søn  15-03-2020  15:00 Faaborg ØH  - Svendborg Håndboldklub
Lør  28-03-2020  15:00 Faaborg ØH  - SGI-Håndbold, Esbjerg 2

Han er typen, der tænker håndbold de fleste af døgnets vågne 
timer, 53-årige Faaborg ØH-træner, Johnny Hvid Sunesen.

Det er også blevet til mange tanker ovenpå den seneste sæson.
En del af dem har kredset om spørgsmålet - "Hvad skal der til, for 
at holdet bliver endnu bedre?”

- Et af svarene er, at vores forsvar skal styrkes. Det er her, vores 
fokus er lige nu, der gik for mange mål ind mod os sidste år. 
Vi var for afhængige af angrebsspillet sidste år. Det skal være 
anderledes i år. Det bliver nødvendigt, hvis vi skal indfri vores 
ambition om at ende i top fire. Jeg har en forventning om, at 
det bliver en ekstremt tæt række i år, men også en sæson med 
mange sjove og seværdige håndboldkampe i højt tempo. 

Der er kommet mange yngre kræften til rækken, og 
andenholdene fra førstedivision og ligaen er blevet klart 
forstærket. Så jeg forventer endnu en sæson, hvor alle holdene 
kommer til at slå hinanden på kryds og tværs. Som jeg ser det, er 

der fire-seks hold, der vil skille sig ud i toppen, og vi er et af de 
hold, sigerJohnny Hvid Sunesen.
Faaborg ØH-træneren glæder sig også til at indtage det grønne 
hjemmebanegulv i Forum Faaborg.

- Det var vores fort sidste år, hvor vi havde rigtigt mange 
gode kampe. Det er en fornøjelse at mærke den interesse og 
opbakning fra tilskuerne, så nu venter vi bare på, at sæsonen 
bliver fløjtet igang, afslutter Johnny Hvid Sunesen. 

FOTO JØRN UNGSTRUP

Vær opmærksom på, at der kan  
ske ændringer i løbet af sæsonen.

Johnny Hvid Sunesen, 53 år 

Bor i Oure
Gift med Mette Sunesen
Har to drenge Emil (21) og Mathias (17)
Brøndbyfan

Forsvaret bliver 
nøglen til succes 
 

JOHNNY HVID SUNESEN 
HERRE-TRÆNER FAABORG ØH
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Faaborg
Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058

Faaborg
Maler
Firma
Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 Telf.  62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk
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Træner for Faaborg ØHs damer, Maiken Stine Hansen, tager nu 
hul på tredje sæson i klubben. Damerne spiller i tredje division, 
og i år er ambitionerne helt i top.

- Vi skal sætte barren højt. Sidste år endte vi på en sjetteplads, 
og i år mener jeg, det er realistisk, at vi stiler efter en top 
3-placering. Jeg har samme spillere til rådighed som i sidste 
sæson, og når jeg ser på de andre hold, så tror jeg på vores 
muligheder. Vi mangler noget fysisk i nogle af kampene, men 
til gengæld, men til gengæld har vi et super hurtigt hold, siger 

Maiken Stine Hansen.

Der er særligt én modstander, som Maiken Stine Hansen glæder 
sig til at møde.

- Haarby er rykket op i tredje division, og vi plejer at have nogle 
intense og tætte kampe mod dem, så der bliver et par fede 
lokalopgør, som tilskuerne godt kan se frem til, forklarer Maiken 
Stine Hansen afsluttende.

Damerne skal 
med i toppen 
 

MAIKEN STINE HANSEN 
DAME-TRÆNER FAABORG ØH

FOTO JØRN UNGSTRUP

Vær opmærksom på, at der kan  
ske ændringer i løbet af sæsonen.

KAMPPROGRAM - DAME
Her kan du se en oversigt over Faaborg ØHs kampe i 3. division i Forum Faaborg.

Tir 08-10-2019 20:00 Faaborg ØH - Svendborg Håndboldklub 
Lør 19-10-2019 13:15 Faaborg ØH - DHG Odense 2
Søn 03-11-2019 15:00 Faaborg ØH - Team Haderslev KFUM
Søn 17-11-2019 13:00 Faaborg ØH - Sydstjernen LIF, Aabenraa 2
Tir 03-12-2019 20:00 Faaborg ØH - DSIO Odense
Søn 12-01-2020 13:00 Faaborg ØH - Næstved/Herlufsholm
Søn 26-01-2020 15:00 Faaborg ØH - TPI-Odense 2
Fre 21-02-2020 17:30 Faaborg ØH - Ollerup/Skerninge G.& I.F.
Søn 01-03-2020 15:00 Faaborg ØH - Haarby BK HåndboldH
Søn 15-03-2020 13:00 Faaborg ØH - SUS Håndbold 
Søn 22-03-2020 15:00 Faaborg ØH - Ribe HK
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www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

 
 +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 september 
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FAABORG

DIN LOKALE SPORTSBUTIK! 

STORT UDVALG INDEN FOR

VI STØTTER ALLE OMRÅDETS KLUBBER
Som aktivt medlem får du minimum 20% rabat! 

LØB HÅNDBOLDSKO FODBOLDSTØVLER

TILBYDER NU OGSÅ

LØBESTILTEST

BESTIL EN GRATIS

TID NU!  

I maj måned åbnede Intersport Faaborg i nye store lokaler på Tor-
vet. Lige siden har butikschef Jeppe Holm og kollegaerne nærmest 
gået med armene i vejret.

- Det har været helt vildt. Vi havde store forhåbninger til, at faabor-
genserne ville tage godt imod den nye butik og det nye koncept, 
men det er gået bedre, end vi har turdet håbe, og det er næsten 
dagligt, at jeg kniber mig selv i armen og tænker - kan det blive 
ved?, fortæller Jeppe Holm.

Der er også blevet flere at dele successen med, siden åbningen i de 
nye rammer er antallet af ansatte nemlig gået fra tre til syv.

I forbindelse med flytningen er der også skruet op for den del af 
butikken, som går under navnet "Erhverv og Teamsport". Am-
bitionen er, at Intersport skal levere arbejdstøjet til flere lokale 
erhvervsdrivende og klubdragterne til endnu flere lokale sports-
klubber.

- Også den del er gået forrygende. Vi leverer tøj til holdene i 16 

lokale foreninger, og der kommer hele tiden flere til, så der er 
pres på trykkemaskinerne op til sæsonstart, men vi kan godt lide, 
når der er fart på, og det er sjovt at løse de opgaver, vores kunder 
kommer med. Denne sommer har vi for eksempel været med til at 
designe og trykke tøj til blandet andet Avernax, EM i Europajolle 
og Outdoor Sydfyn, det er da fedt at se så mange mennesker dyrke 
sport og holde fest i noget, vi har lavet, slutter Holm.

Intersport har fat i Faaborg

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

- Annonce -
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

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. 

Tryk - digiTalprinT
Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger · Tlf. 66 17 55 15

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

Tlf. 62 61 39 69 · Mobil: 25 39 29 01

Alt i: El installationer  Nybyggeri / industri
Privat Alarm / overvågning  Hvidevarer / salg & reparationer

v/Jan Simonsen  · Svendborgvej 69C · 5600 Faaborg

1-8_Faaborg El Service_90x64.indd   1 24/03/14   09.57

Tlf. 62 61 39 69 · Mobil: 25 39 29 01

 ALT I: 
  El installationer 
  Nybyggeri  Industri
  Alarm  Overvågning  
  Hvidevarer  Salg & reparationer
  Varmepumper  Solcelleanlæg

v/Jan Simonsen · Svendborgvej 69C · 5600 Faaborg



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

De første ord, der slipper over FØH-formand Jens Bloms læber, 
når snakken falder på den forestående sæson, er: "Det bliver 
svært".

I øvrigt præcis samme postulat som udgjorde overskriften på 
sidste års optaktssnak med formanden.

- Ja, jeg husker godt, jeg sagde det, men nu gentager jeg det. 
Når vi kigger på, hvad der rører sig i de andre klubber i rækken, 
og hvad der er blevet forstærket med, så er det på papiret en 
stor mundfuld, der venter os, fortæller Jens Blom.

Målsætningen for holdet er dog ikke ændret i forhold til sidste 
år.
- Vi skal i top 4. Sidst år endte vi som tre'er i rækken, og jeg 
synes faktisk, at vi står med en stærkere og bredere trup i år. 
Det, vi har set i de første træningskampe, lover virkelig godt, 
så publikum kan godt begynde at glæde sig, der bliver mange 
gode og tætte opgør i Forum Faaborg. Kan vi holde os fri af 
skader, så kan Johnny og drengene være med blandt de bedste, 
lover Blom.

Netop træner Johnny Hvid Sunesen bliver et varmt samtaleem-
ne i Faaborg ØH de kommende måneder, om han vil det eller 
ej. Han er nemlig i gang med det, der kan blive succestræne-
rens sidste sæson i klubben, da kontrakten udløber efter sidste 
turneringskamp.

- Aftalen er, at vi sætter os sammen til jul og ser, hvad fremtiden 
skal være for Johnny, og hvad den skal være for os. Måske ender 

vi med at fortsætte sammen, men det bruger vi ingen kræfter 
på før julepausen, understreger Jens Blom.

Jens Blom vil også gerne nævne opbakningen fra publikum og 
sponsorer som en afgørende faktor i klubben. - Det erhvervsnet-
værk, vi har omkring klubben, er HELT enestående for en klub 
af vores størrelse. Vi har et forum, hvor erhvervsfolk mødes og 
ofte får mere end håndbold med sig hjem. Netværket skaber 
både sparring, venskaber og gode handler, så det er en vigtig 
faktor for klubben. Vores hjemmepublikum vil jeg også mene 
er i en klasse for sig. Den ramme, tilskuerne sørger for i Forum 
Faaborg, ved jeg, at mange klubber misunder. Så lige på det 
punkt er vi allerede i 1. division, smiler formanden. 

Faaborg ØHs håndboldherrer spiller sæsonens først kamp ude 
mod Svendborg den 19. september kl. 19.

Damerne gør det godt.

Faaborg ØH har også i år to divisionshold.
Ud over herrerne i 2. division, så spiller klubbens damer igen i 
3. division.

- De er nogle dygtige piger, der er ved at være godt sammen-
spillet, og jeg tror på, at de kan overleve i rækken, måske endda 
nå en midterplacering, hvis alt går op i en højere enhed. 
Vi arbejder på at lave nogle dobbeltarrangementer i Forum 
Faaborg med herre- og damekampe lige efter hinanden, så vi 
får nogle fede håndbolddage i hallen, slutter Jens Blom.

Formand  
Blom:  
- Vi skal  
i top 4

FOTO JØRN UNGSTRUP

font NeoSans
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http://gaardbutikkendyrenesverden.dk/
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Navn: Nick Bøg Nielsen
Alder: 20 år
Tidligere klubber: Øster Hæsinge, Faaborg, GOG u16
Position: venstre bak
Har spillet siden: 5-6 års alderen
Beskæftigelse: Bilsælger-elev hos VW Svendborg

- Efter fire gode år i GOG glæder jeg mig til at spille i Faaborg 
igen. Jeg har haft nogle gode snakke med Johnny Hvid 
Sunesen, og jeg glæder mig helt vildt til at komme ‘hjem’, 
selvom det bliver lidt underligt.

Navn: Magnus Visgård Novak Rasmussen
Alder: 20 år
Tidligere klubber: HC Odense, TPI, har været tilknyttet 
u-landsholdet i flere omgange.
Position: højre bak og fløj
Har spillet siden: 5-6 års alderen
Beskæftigelse: lagermedarbejder i Odense, men drømmer 
om at kunne leve af at spille håndbold på sigt.

- Jeg har haft en rigtig god opstart i Faaborg. Jeg kendte 
klubben og spillerne lidt fra fællestræningerne i HC Odense, 
og da jeg savnede spilletid, var det naturligt at søge mod 
Faaborg. Vi har også klart et hold, der skal slutte i toppen.

Navn: Andreas Banggaard
Alder: 25 år
Tidligere klubber: Søndersø, HC Odense
Position: venstre bak og center
Har spillet siden: siden han kunne gå …
Beskæftigelse: privat bankrådgiver i Nordfyns bank

- Min mors mand, Jesper Schmidt (sheriffen), havde nogle 
super gode år i Faaborg, og jeg var med i Faaborghallen og 
se kampene. Jeg var vild med stemningen og den opbakning, 
holdet havde. Jeg glæder mig til at komme i gang og få en 
sæson med masser af spilletid.

Navn: Christian Nørgaard Petersen
Alder: 29 år
Tidligere klubber: Søndersø 
Position: målmand
Har spillet siden: 5-6 års alderen
Beskæftigelse: pædagog på natur- og heldagsskolen 
Billesbølle på Nordfyn

- Efter et par år, hvor tiden til håndbold har været lidt 
begrænset pga. familieforøgelse, er motivationen for alvor 
vendt tilbage. Nu glæder jeg mig til at spille på Faaborg ØH 
og vogte målet i et fyldt Forum Faaborg.

Nyt firkløver på 
plads i Faaborg ØH

Faaborg ØHs herrer i 2. division har forstærket sig på flere pladser til den kommende sæson. Mød dem her:

Nick Bøg Nielsen

Magnus Novak

Andreas 
Banggaard

Christian 
Nørgaard 
Petersen
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Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

VILDE  MESSETILBUD

Westfield Carina 420 
Normalpris: 7.999 kr.

Messepris: 
kun 3.999 kr. 

Køb dit nye Kampa lufttelt på messen 
og få tæppe, støttestænger, 
stormbarduner og termoloft med i købet

SPAR op til 75 % på alt tøj fra Tuxer

Gode messepriser på Kampa lufttelte

Husk - Vi kan hjælpe dig med fordelagtig finansiering

Megatilbud på lufttelte

Kom og se dem opstillet

Kom og mød vores nye værkfører
Han har masser af gode værkstedstilbud 
med, bl.a. gode tilbud på mover og aircon 
montering, bakkamera og meget andet.
Kom og få en snak med Bo. 

Westfield Duo 
til autocamper / VW transporter
Normalpris: 4.495 kr.
Messepris:
kun 1.999 kr. 

Westfield Omega
inkl. annex
Normalpris: 14.495 kr.
Messepris: kun 5.999 kr. 

Bemærk at vi flytter til Hal B, så vi kan få 
endnu mere plads til alle vores helt vilde tilbud.
Glæd dig, vi har virkelig mange helt vilde tilbud med i år

KÆMPE MØBELMARKED

Masser af gode tilbud på møbler fra

Crespo, Westfield, Isabella, Wecamp og Kampa

CAMPINGUDSTYR.DK
Billige priser - hurtig levering

KÆMPE RESTMARKEDSpar op til 90%

Flotte fakler med LED
med eller uden bluetooth 
højtaler
Fra: 299 kr. 

Vind et ophold på en af CampOnes pladser (værdi: 10.000kr. )
Kom og deltag i vores store messekonkurrence
Over 300 præmier fra Campingudstyr.dk og CampOne.
 

KÆMPE STAND PÅ 700 kvm. Masser af nyheder og tilbud.

Fredag d. 22 - søndag d. 24 februar 2019

Mød CampOne 

på vores stand
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Volkswagen Fåborg 
v/ Brian Holm 

Den bedste service 

RISE FLEMLØSE
S P A R E K A S S E

	

Brunholm	
Byggerådgivning	



  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.

www.1-office.dk



Forelsket 
i Faaborg 

Da den dansk-amerikanske familie Courtois i 2016 var på udkig efter en bolig i Dan-
mark, faldt valget på Faaborg. Hver sommer bosætter de sig i Nygade, hvor de har 
skabt sig en sommerresistens, der er spækket med Faaborg-klenodier. I Faaborg har 
de skabt sig relationer og fællesskaber, og de går gerne langt for at brande byen.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

50

Det summer af liv og koncentration i Forum Faaborg. Ved bordene 
sidder fingernemme og algoritmestærke deltagere i Faaborgs 
første speedcubing-konkurrence. På stolerækker ved siden af sid-
der spændte forældre og tilskuere. Flere lokale børn og voksne er 
dukket op for at blive klogere på professorterningens udfordringer 
og muligheder. 

Foran forsamlingen står Philip Courtois sammen med sin søn, 
Cosmo. Sammen har de arrangeret konkurrencen, hvor deltagere 
fra hele seks nationer har tilmeldt sig. Philip uddeler lodtræknings-
præmier mellem de syv forskellige konkurrencer og forklarer om 
dagens videre program. Inden frokostpausen taler han varmt om 
Faaborg, og han opfordrer de mange deltagere til at gå en tur ind i 
byen og opleve stemningen.

Fra storby til miniby
Familien Courtois, der også består af hustruen Amity, er det meste 
af året bosat i Austin, Texas. Deres togt mod Danmark startede i 
2016, og i 2017 deltog de i TV-programmet House Hunters Inter-
national. Her fik de fremvist tre huse i Faaborg, herunder det på 
Nygade 1, hvor de nu bor hver sommer.

Programmet blev vist til millioner af seere i staterne og skabte 
jubel i Turistforeningen. Producenterne af programmet var faldet 
for Faaborg, og både byen og naturperlerne omkring blev fremvist 
i programmet.

Phillip Courtois er født i Danmark og voksede op i Odense. For 18 
år siden fandt han kærligheden i USA og flyttede senere derover. 
Men tilknytningen til Danmark var der fortsat. Philip arbejder med 

robotteknologi sælger bl.a. produkter fra de fynske firmaer Univer-
sal Robots , Mobile Industrial Robots og OnRobot til amerikanerne, 
idet de fynske firmaet er førende i verden på området. Hustruen 
Amity ejer et ejendomsmæglerfirma i Texas, og i de perioder, fami-
lien er i Danmark, kan hun arbejde delvis fra sin computer.

Familien var derfor på udkig efter en bolig på Fyn, og de forelskede 
sig i Faaborg-området.

Philip havde også et brændende ønske, om at hans egen søn skulle 
opleve det Danmark, der er så markant anderledes end hjembyen 
Austin, hvor det for eksempel ikke er normalt, at børn og unge 
mennesker færdes alene på gaden.

Nu færdes familien trygt og hjemmevant i Faaborgs gader. Og mere 
end det. I løbet af de sidste par år har de formået at skabe sig et 
omfattende netværk i byen, ligesom de falder naturligt ind i det 
fællesskab beboerne på Nygade har etableret.

På Facebook pryder havnefacaden Philips coverbillede, og Philip 
involverer sig gerne i Faaborg. Når lokaldebatten raser, som fx over 
lukningen af Vestkajen, så blander han sig og kommer med på en 
gang konstruktive og kritiske bemærkninger til debatten.

Det lille byhus frembyder en sand hyldest til byen: malerier af 
Nygade, korsstingsbillede af Vesterport, bøger om Faaborgs gamle 
huse, køleskabsmagnet der i bedste New Yorker-stil erklærer sin 
kærlighed til Faaborg, indrammede plakater med grafiske tryk af 
Faaborgs vartegn og maleri af en skipper med en pibe hængende i 
mundvigen. 



Familien Courtois i deres byhus i Nygade, hvor Faaborg-klenodier i alle afskygninger dekorerer hjemmet

Cosmo Courtois i fuld  
koncentration med  
rubiks-terning

Gennem venner og bekendtskaber i Faaborg har familine modtaget en del 
malerier med Faaborg-motiver. Her er Vesterport gengivet i korssting
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Et bidrag til byen

Denne sommer skulle familien Courtois tilbringe seks uger 
i Faaborg, og 13-årige Cosmo overvejede, hvad han skulle 
lave. I USA er cubing, som løsning af professorterninger 
kaldes, stort, og Cosmo cuber selv. Derfor var det oplagt 
med en konkurrence i speedcubing, hvor de kryptiske 
terninger skal løses på tid. 

- Min far og jeg havde organiseret med lokaler mm., og vi 
fik hjælp fra en delegeret fra Dansk Speedcubing For-
ening, så alt var officielt, og alle rekorder kunne godken-
des, forklarer Cosmo Courtois.

Cosmos håb for konkurrencen i Faaborg var derfor, at ud-
brede kendskabet til sporten og at skabe noget aktivitet i 
byen.

Med 27 deltagere, heraf nogle af både Dansmarks og 
verdens bedste, kunne familien Courtois erklære arrange-
mentet for en succes. 

Næste år regner de med at arrangere endnu en konkur-

rence, og denne gang vil de udvide konceptet.

- Vi kunne godt tænke os at udvide med flere konkurren-
cer, så arrangementet forløber over flere dage. Så kunne 
vi lave samarbejdsaftaler med nogle af overnatnings-
stederne i Faaborg, og deltagerne ville få mulighed for at 
opleve lidt at stemningen, fx om aftenen oppe på Torvet, 
fortæller Philip Courtois.

I år havde flere af deltagerne forberedt sig på et besøg i 
Faaborg og kunne kombinere konkurrencen med et besøg 
på havnen, hvor de gamle træskibe gled ind.

- Vi er blevet modtaget så godt i Faaborg, og vi vil gerne 
vise mange flere, hvad byen har at byde på. Vi ser det her 
arrangement som vores lille bidrag til byen, en måde at 
give noget igen, forklarer Philip Courtois.

Foran huset på Nygade har Amity og Philip sået stokroser 
i bedste faaborg-stil, og herfra har de et kig til det kupe-
rede terræn på Dyreborg. På den brostensbelagte gade 
suser Cosmo rundt på sin ethjulede segway, alt imens han 
problemfrit løser den klassiske 3 x 3-terning.

Familien Courtois, bestående af Philip, Cosmo og Amiti







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

HULEMÆNDENE 
 

CLAUS ESKILDSEN PRODUKTIONSMANDEN 
JAN KLINK ANDERSEN BANKMANDEN 

OLE BOCK SKOMANDEN  
MADS HOLDGAARD FINDE-PÅ-MANDEN

OLE BILLUM ALT-MULIG-MANDEN
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Lydene i staldbygningen blander sig. Kaglen fra hønsene, 
lysere pip fra vagtlerne og lyden af poter, der spæner hen 
over halmen i kaninburene.
I vagtelgården camouflerer de små dyr sig godt i strøelses-
laget på gulvet, og de flokkes om benene på enhver, der går 
ind. Blandet med strøelsen ligger der frisk grønt, som de små 
næb hakker lystigt i, mens andre har travlt med at gemme 
sig i de små kasser, som står ved siden langs væggene. 

Fire høns bliver til et dyrehold
På markerne bag gården i Millinge løber der en kilde, deraf 
navnet Kildegaard. På den 11 hektar store grund er marker-
ne frodige, og Jan og Lene Andreasen besluttede sig for at 
anskaffe sig dyr til at hjælpe med at holde grunden.

Da parret købte gården i 2009, plantede de en af markerne 
med æbletræer. Hertil købte de fire høns og en hane, der 
skulle holde græsset nede omkring træerne og forsyne dem 
med gødning.
Æggene forærede de væk til familie og venner, men hurtigt 
kom der efterspørgsel fra flere sider, og de måtte anskaffe 
sig flere høns. Der var nu æg i overflod, og de begyndte at 
sælge dem ved vejboden.

Store dele af grunden var vokset godt til, og parret blev an-
befalet at anskaffe sig nogle køer til at græsse markerne af, 
og også en gris, da grise kan komme i dybden i jorden.

- Vi ville gerne være selvforsynende med kød, så det var fint 
med køer og en gris. Og så tænkte vi, at der jo ikke var mere 
besvær med at passe tre grise frem for en, og så kunne vi 
sælge de to ekstra, fortæller Lene Andreasen.

Herfra gik det slag i slag. Lene, der oprindeligt er kontor-
uddannet, har løbende videreuddannet sig gennem na-
bolandmændene og google til både dyrepasser, slagter, 
æggepakker og mostproducent. Og gennem årene har de på 
Kildegaard opdrættet blandt andet får, geder, ænder og gæs.

- Vi afprøver hele tiden noget nyt: hvad er der efterspørgsel 
på, og hvad vi har lyst til at arbejde med. Sidste år startede 
vi derfor op med at producere vagtelæg, kaninkød og -skind, 
fortæller Lene Andreasen.

I dag er der mange beboere på Kildegaard: 250 vagtler, 250 
høns, to kvier og syv alvskaniner med hver sit kuld slagte-
modne unger.

Lene og Jan  
lever drømmen på 

Kildegaard
For ti år siden købte Jan og Lene Andreasen en gård i Millinge. Planen var, at de ville være selv-
forsynende med kød, frugt og grønt. Og når de nu alligevel skulle forsyne sig selv, så kunne de vel 
også passe et par grise mere og sælge kødet. Planen greb om sig, og i dag driver de en omfattende 
forretning, hvor de hele tiden afsøger nye retninger.
 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Lene sidde ofte i gården og betragter de små nysgerrige og tillidsfulde vagtler



Nye nicher
Ved vejboden sælger Kildegaard årstidens frugt og grønt, 
samt egenproducerede hønseæg. I butikken inde i gården 
står fem store frysere, hvorfra de sælger okse- og grisekød.
Men der sker hele tiden noget nyt på Kildegaard. Her er 
både udvikling og afvikling, som Lene udtrykker det. Sidste 
år satsede de igen på noget nyt: en nicheproduktion af vag-
telæg, kaninkød og most.

- Vi afsætter primært vores varer til lokale restauranter og 
butikker, fx Falsled Kro, Barlebo Ost, Klinten og Brugsen, 
men også til de kunder og turister, der kigger forbi os i Mil-
linge. Det har helt klart hjulpet os, at folk efterspørger mere 
dyrevelfærd, lokale varer og opdræt. Ikke mindst er kaninavl 
CO2-neutralt, klimavenligt og utroligt sundt, forklarer Lene 
Andreasen.

Parret var betænkelige ved, om danskere kunne lokkes til 
at servere kanin ved middagsbordet, men det er gået over 
al forventning. Især omkring påske og pinse er der så stor 
efterspørgsel på kanin, at de ikke kan følge med. Skindene 
fra kaninerne bliver garvet på et garveri og forhandles i 
butikken.

I haven bag stalden er der en lang løbegård. Herfra kan høn-
sene bevæge sig fra stalden og op til æbleplantagen. De nu ti 
år gamle æbletræer giver frugt nok til, at det kunne svare sig 
at oprette et decideret mosteri. 

- Vi fik sidste år godkendt vores mosteri, hvor vi produce-
rer æblemost, og sidste år producerede vi for første gang 
pæremost. Det bliver ligeledes solgt i lokale restauranter og 
butikker, samt her i vores butik. Pæremosten er noget, som 
folk ikke har smagt før, og de er vilde med den.
Det skal vi helt sikkert gå videre med til næste høst, hvis 
høsten bliver god, lover Lene Andreasen.

Langs løbegangen står Jan i færd med at støbe stolperne til 
et nyt kæmpe drivhus. Når Jan ikke er på vagt som kaptajn 
på Spodsbjerg-Tårs-færgen, så sørger Lene for, at der er 
projekter til ham derhjemme. Det nye drivhus skal bruges til 
at forspire og producere endnu mere grønt til næste sæson i 
urtehaven.

Et bureaukratisk virvar
Ved hvert eneste nyt tiltag er der nye regler. Ikke altid logiske 
regler, men til gengæld meget nagelfaste.

- Vi forsøgte at omlægge til økologi, og det blev vi godkendt 
til, men reglerne er ikke tilpasset små avlere som os. Det 
blev så besværligt, at vi droppede det. Men vi undgår allige-
vel helt genmodificeret foder og bruger så lidt sprøjtemiddel 
som muligt, fortæller Lene Andreasen.

Frem for at være økologisk certificeret, så vælger Jan og 
Lene i stedet at følge deres egen filosofi, der blandt andet 
handler om at skabe dyrevelfærd gennem mest muligt fri-
landsopdræt og generelt satse på kvalitet frem for kvantitet.
Det er ikke kun de driftige nicheproducenter, der bliver 
forvirrede over regler og krav. Når der er tilsyn fra Fødevare-
styrelsen, er kompleksiteten stor.

- Vi er godkendt både som kanin- og andeslagteri, æggepak-
keri og mosteri. Det havde tilsynsmyndighederne aldrig set 
før, så det krævede lidt tid at få kontrolleret, om vi levede op 
til alle regler, forklarer Lene Andreasen.

Reglerne varierer også afhængig af branche, og i Millinge er 
de både registreret som stalddørssalg, detailhandel, primær-
producent og grossist. Hver med sit eget regelsæt, naturlig-
vis.

Heldigvis lader Lene sig ikke afskrække af bekendtgørelser og 
EU-direktiver, det er jo bare at læse dem og følge reglerne, 
som hun forklarer det. Kildegaard modtog i oktober to 
elitesmileys og en autorisation på deres æggepakkeri.

Uendelige muligheder
Overalt på ejendommen er der spiselige og salgsbare 
afgrøder. Asparges, artiskokker, spinat, kartofler, grønkål, 
valnødder, hyldeblomstsaft. I kælderen under stuehuset 
bobler det lystigt, for Jan og Lene, der tidligere har 
producerer en boblende æblecider, er ved at afprøve endnu 
en produktion: kirsebærvin, lavet af bær fra naboen, og 
hvidvin, lavet af druer fra deres egne 700 vinplanter.

Om der sker flere nye tiltag på Kildegaard, kan Lene ikke sige 
noget om, men mon ikke. 
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I butikken hænger billeder af de fritgående dyr, for 
tiden har Kildegaard kun grise gående om sommeren

Vagtlerne går i flere aflukkede gårde og er utroligt tamme

I mosteriet har Jan og Lene investeret i flere maskiner, der skal lette processen



PÅ HOTEL FAABORG FJORD

BOOK BORD  
PÅ TLF. 6261 1010  

ELLER PÅ INFO@HOTELFAABORGFJORD.DK 

Book nu!

Den store jule- 
buffet inkl. musik

kr. 365,-

Vi serverer vores traditionsrige julefrokost buffet
indeholdende bl.a. fjordens stegte sild, røget laksemousse,  

Sørens æbleflæsk, tarteletter, juleand, konfekt 
og meget meget mere ...

KL. 18.30  
 29. & 30. nov. / 6. & 7. dec. / 13. dec. 2019

PÅ TELEFON 
6261 1010

PÅ HOTEL FAABORG FJORD

Julefrokost

Ugl & Fugl

D. 29. & 30. nov. / 6. & 7. dec. / 13. dec. 2019

Julebar til kl. 
01.00

kr. 375,-

Natmad

kr. 70,-

Overnatning i 
dobbeltværelse, 
pr. person.

kr. 375,- 

BOOK
PÅ TELEFON 
6261 1010



Kl. 10.00 - Er du over 65, så prøv golf i Faaborg Golfklub.

Kl. 09.00 - Musik og spjæt. Musikalsk legestue for de 0-2 årige med Kristina Hedelius på Faaborg Bibliotek.
Kl. 13.00 - Lavera demo, i Det Blå Hus.

Kl. 10.00 - Babycafé. Gravide og forældre kan mødes og få nyeste input på børneområdet i Flow på Torvet.
Kl. 11.00 - Mini-livstilstjek. Få bl.a. styr på dit BMI og biologiske alder i Det Blå Hus.
Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på havnen, ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 17.00 - Makeup-kursus med fokus på den flotte hud i Flow.
Kl. 19.00 - Caféaften, en aften med Årets Fynbo og tidligere direktør Bo Damgaard i Det Nye Hospital.

Kl. 20.00 - Harpin Wolf & The  Black Sheep i Galleri Korinth, middag kl. 18.00.

Kl. 10.00 - Stort kræmmermarked i hele Faaborg Centrum.

Kl. 10.00 - Babycafé. Gravide og forældre kan mødes og få nyeste input på børneområdet i Flow på Torvet.
Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på havnen, ved Faaborg Røgeri Café.
Kl. 14.30 - Efterlønsklubben for Faaborg & Omegn afholder bankospil, Tømmergården 6.
Kl. 19.00 - Informationsmøde om ny slægtsforskerforening i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 19.00 - Tenno - kejserdømme i nutidens Japan. Foredrag ved Asger Røjle Christensen i det Det Gamle Bibliotek.

Kl. 10.30 - Alpeløb - Motionsløb for hele familien, Odensevej 150 / Naturlegepladsen.
Kl. 19.30 - Oplev Den Danske Strygekvartet i Helios Teatret, det bliver en aften med både klassisk og folkemusik.

Kl. 16.00 - "Hvem er Faaborg?" - Mød forfatter Nassrin el Halawani på Faaborg Bibliotek.

Kl. 10.00 - Elsker dit hjerte - international hjertedag på Faaborg Løve Apotek.

Kl. 19.30 - Anders Agger indefra. Foredrag med Anders Agger i Svanninge Hallen.
Kl. 14.30 - "Island rundt med campingvogn". Erling Andersen fortæller og viser lysbilleder på Det Gamle Bibliotek. Fortsættes d. 13./11.
Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på havnen, ved Faaborg Røgeri Café.

Kl 10.00 - Fodens dag -  Faaborg Løve Apotek giver en gratis fodanalyse af Faaborgklinikkens fodterapeuter, som giver gode sundhedsråd.
Kl. 14.30 - Højskoleeftermiddag. "De farlige kvinders ø". Tidl. Sognepræst Flemming Rishøj fortæller om kvinderne fra Sprogø i Det Nye Hospital.
Kl. 19.00 - Askese. Foredrag ved professor Ove Korsgaard i Faaborg Folkeuniversitet i Det Gamle Bibliotek.
Kl. 19.30 - "Frugten fra Gudernes træ" - et foredrag om chokoladens historie med smagsprøver i Flow.

Kl. 20.00 - Kind Of Magic - A tribute to Queen, en særlig og helt akustisk koncert i Faaborg Kirke.

Kl. 14.30 - Efterlønsklubben for Faaborg & Omegn afholder bankospil, Tømmergården 6.
Kl. 18.00 -  Veterantræf med ældre køretøjer på havnen, ved Faaborg Røgeri Café.
Kl. 19.00 - Stiftende generalforsamling for ny slægtsforskerforening i Faaborg Midtfyn kommune i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 19.00 - Kontrasternes Kina, to måneders rejse langs Den gule Flod. Ved sinolog og forfatter Rakel Haslund-Gjerrild i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 19.00 - Poetry Slam i Flow holdes sammen med Poetry Slam Fyn.

Kl. 10.00 -  Falsled/Svanninge SG&I byder velkommen til en blanding af vibe cycle og indoor cycling i Svanninge Hallen.
Kl. 19.30 - Teatret Midten. "Kærlig hilsen H.C Andersen" opføres i Korinth Kulturhus. 

Kl. 14.30 - Søvnstarteren - førstehjælp til din søvn. Netværksgruppen KOL/ lungepatienter FMK indbyder til foredrag, Tømmergården 6.

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.

1

3

5

4

15

20

25

26

27

30

28

6

7

11

12

16

17

18

19

DET SKER I FAABORG

September 2019
DATO



RealMæglerne Sofie Find

live part 3.
HOTEL FAABORG FJORD 

FREDAG 1. NOVEMBER KL. 18-01
GÅ IKKE GL IP AF  ÅRE TS LOKALE MUSIKFEST  

MED DANS OG GOD M AD

P O ST E N, P I LOT E N O G P I A N I ST E N  

– OG M ANGE 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 
En aften med musik og underholdning. 

PRIS: 495 KR  / BILLETSALG: SHELL FAABORG
Reservationer på: info@detrigtigefaaborg.dk

Kun 320 billetter til salg
Læs mere om LIVE part. 3  
www.detrigtigefaaborg.dk



Forfatter Andreas Greve - UDANSK UDTRYK UDKANTSDANMARK

Danmark må erkende, at der er nogle ting, man er god til og andre knap så god til. Uligheden fx. 
Ethvert sydamerikansk land er bedre til ulighed. Til gengæld er der ikke mange stater, som har et så 
naturligt forhold til lighed som Danmark. Utryghed er også et fint eksempel. 

Den kan opleves meget bedre øst for Beirut og hele vejen til Bejing. Men herhjemme fås tryghed uden 
u foran: Fællesdanmark frem for Forskelsdanmark. Når der derimod står et u foran (som i ulækker), så 
vanker der som regel ikke noget godt. Derfor er UDKANTSDANMARK som begreb lige så uønskeligt som 
udansk. Så vidt jeg kan se – fra Faaborgs gågader og helt ind til Strøget – er der kun et eneste ord med 
u foran, som samler istedet for at skille. Et ord alle kan lide: UDSALG! Det taler til danskernes hjerter. 
Men selv det burde ikke kobles på landets navn! Se og hør selv: Udsalgsdanmark.

Sommeren er på hæld, 
men solen skinner fortsat 
Faaborg i udkanten. Faaborg i vandkanten. Faaborg på kanten. Vi har 

bedt vores panel af  faaborg-elskere om at kausere over og sætte ord på, 
hvad Faaborg som udkantsbegreb er for dem.

Skrønolog Susi Hansen - UDKANTS-OVERVEJELSER
Da jeg var ung, læste jeg om et rotteforsøg, der gik ud på, at en rotte blev sat i følgende valgsituation:

1) Den ku vælge en population, hvor der var rigelig plads til alle rotter med mad, vand, luft, fred og 
fordragelighed til alle.
2) Den anden mulighed var en population, hvor der var overbefolket med rotter, de var ved at mase 
hinanden og kæmpede om føde, luft og liv.

Det viste sig, at rotten altid valgte mulighed 2. Rottens argument var formodentlig: ”når der er mange 
rotter, er der meget mad.”Dengang tænkte jeg ved mig selv, at det er da godt, at menneskene er klogere 
… Det er  menneskene så åbenbart ikke mere i dag, hvor så mange – osse kloge mennesker – vælger 
rotteræset  i de store byer. 
Set  fra mit vandkantsperspektiv er horisonten temmelig begrænset inde i de store byer, hvor der 
sjældent er mere end 10 m til næste hus.

Læge Lars Kensmark - VI BOR PÅ KANTEN

Vi bor i  ‘udkanten’,  og det er der ingen grund til at være ked af. Ligesom resten af landet ligger 
vi i udkanten af EU. Som et lille vedhæng til kontinentet. Derudover ligger vi i udkanten af Fyn og 
udkanten af Region Syddanmark. Der er faktisk mange kanter, vi ligger ude på. Og det er der ingen 
grund til at være ked af, for man trives godt i udkanten, her hvor man har det lidt for sig selv, og 
hvor man hjælper hinanden igennem. 

Det, der dog kan nage, er den “indre udkant”, den der sidder i forholdet mellem hovedstad og 
land. Den kløft, der er mellem bytænkning og landtænkning. Den kræver gensidig respekt. At vi i 
udkanten anerkender, at byboeren må leve med støj og ukendte naboer for at bygge hovedstad 
og vækst. Og at vi i udkanten må leve med afstande og sparsomt vareudbud i butikkerne for til 
gengæld at passe på natur, vand og luft. Selv foretrækker jeg dog udkanten.



Laila Tønnesen
Laila er fagkoordinator for socialrådgiverne, myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg, FMK.

- Vi har fornyligt været igennem en stor organisationsændring i afdelingen, og vi ser denne dag som en mulighed 
for at støtte op om den nye organisation og blive rystet sammen i vores teams. Alle vores afdelingsledere er med 
ude at gå i dag, og jeg tror, det medvirker til et godt arbejdsmiljø, når vi tilbringer en hyggelig dag sammen. Der 
har fra vores afdeling været en stor tilslutning til arrangementet, og da folk begyndte at tilmelde sig, kom der 
hurtigt flere til.

Holdet fra Sundhed og Omsorg var bare ét af mange kommunale hold, og de stillede med 20 personer.

Sarah Dalskov
Sarah er praktiserende læge hos lægerne i Holkegade og havde forud for løbet opfordret alle patienter til en 
omgang ‘løb fra din læge’.

- Jeg har trænet op til løbet her, og jeg satser på at nå seks runder. Det gode ved teamrun er, at man løber sam-
men. Til fx DHL løber man på skift, men her er der tid til at snakke med hinanden, og alle kan være med til enten 
at gå eller løbe. Vi er gået sammen fra alle lægehusene i Faaborg, og det, synes jeg, er en god idé, at personale-
grupperne viser fælles front.

Sarah nåede op på hele syv runder. Det er uvist, hvorvidt nogle af hendes patienter løb fra hende.

Anders Beckett
Anders er medejer af Faaborgklinikkerne og Fyns Implantatcenter, som deltager for tredje gang i teamrun.

- Vi har i tre år haft en god opbakning til arrangementet, folk vil gerne deltage i noget socialt. I år er det også en 
anledning til at vores nye afdeling i Svendborg får set Faaborg, og at vi alle får talt sammen. Vi kommer i lige så 
høj grad på grund af det sociale som motionen, så der er ingen ambitioner i forhold til løbet, vi skal bare hygge os. 
Men det viser også både personalet og patienterne, at vi sætter sundhed højt.

Tandlægeklinikkerne stillede med 4 hold.

Thomas Aaen
Thomas er filialdirektør i Jyske Bank, som i år deltog for første gang.

- Vi har jo kunnet se løbet fra vores kontorer de sidste par år, og nu syntes vi, at det var på tide at komme med ind 
i kampen. Det er et godt initiativ i byen, og det vil vi gerne bakke op omkring, selvom startstidspunktet ligger lige 
op ad vores arbejdstider på en torsdag. Vi kommer for at hygge os og for at støtte det lokale, og så er det jo bare 
en flot rute, de har lavet i vores smukke by.

De syv deltagere fra Jyske Bank klarede mellem to og fem runder, men vil ikke ud med, hvem der nøjedes med to.

Outdoor Sydfyn 
- mere end bare motion 

 
Torsdag den 22. August blev årets store sportsevent, Outdoor Sydfyn, skudt i gang. Mere end 600 
deltagere løb og gik i halvanden time, hvorefter der i år var arrangeret fællesspisning og præmie-
overrækkelse. Vi har spurgt nogle af  deltagerne, hvad der motiverer dem til at deltage. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP









Åbent alle dage 8-20

Faaborgs største vinhandel
Klart største udvalg i byen

EDIZIONE

LU´LI

BARBERA 
D´ALBA

AMARONE
Pagus Bisano

RIPASSO
Pagus Bisano

BAROLO
Fontanafredda

AMARONE
Terre di Verona

L´OPERA

CURIOSO

MOSCATO 
D´ASTI

PASO DEL SUD

CHIANTI

PROSECCO

APPASSIMENTO 

TA´6 FL

Grand’ Edizione 

Manfredi 

TA´2 FL

Piccini
Alm. eller Øko.

Isadora 

149,-

69,-

50,-

129,-

59,- 139,-

99,-

299,-

79,-

39,-

129,-

45,-

59,-

SPAR  
100 kr.

SPAR  
60 kr.

SPAR  
70 kr.

SPAR  
79,95 kr.

Langt under halv pris

SPAR  
44,60 kr.

SPAR  
40,95 kr.

SPAR  

58,95 kr.

SPAR  100,95 kr.

SPAR  100,60 kr.

SPAR  
451 kr. 1/2 PRIS

Faaborg

Vores mest solgte dessertvin

Vores mest solgte Ripasso

4,3 på  
Vivino

4,0 på  
Vivino

4,0 på  
Vivino

3,8 på  
Vivino

4,1 på  
Vivino


