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DET GAMLE  
FAABORG!
Snedriverne nåede toppen af telefonpælene, og havet frøs til 
hvert år  - næsten!

Værsgo´ - en stribe billeder fra dengang, der var rigtige vintre 
til. Nu skal man jo nærmest være heldig, hvis man har prøvet 
at lave en snemand inden konfirmationsalderen, men der var 
engang ...

Tak til Byhistorisk Arkiv for dejlige vinterbilleder i sort/hvid.

Havnen, foto Marius Mikkelsen

Faaborg Havn, foto Marius Mikkelsen, ca. 1910

Havnen, foto Marius MikkelsenØsterbro ved Voigts Minde, 1908, foto Carl Johan Jørgensen

 Havnen ca. 1895, foto Marius Mikkelsen

Bøjestræde, foto Marius Mikkelsen
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Havnegade  - Lysthuset hører til ejendommen Holkegade 1, foto Marius Mikkelsen

Havnegade  - I forgrunden ejendommen 4a, foto Marius Mikkelsen Havnegade  - I forgrunden ejendommene 4 og 4a, foto Marius Mikkelsen

Torvegade  - Set mod Apoteket som lå i bindingsværksbygningen, 1866 
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Opel skyder 2020 ind med manér med intet mindre end to attraktive Danmarkspremierer:  
Den nye, sporty Corsa og den seneste generation af populære Astra. I begge forenes tysk kvalitet 
gennem 120 år med et fremtidssikret design og et enestående lavt brændstofforbrug. Vælger du  
en veludstyret Edition+ model til Nytårskuren, opgraderer vi den til højeste udstyrsniveau uden 
beregning. Oplev dem til Nytårskur og Åbent Hus i weekenden.

A+   19,2-18,8 km/l CO2 119-120 g/km  |  Halvårlig ejerafgift 540 kr.  |  Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dk    
Priserne er ekskl. metallak  |  Bilerne er vist med ekstraudstyr  |  *Værdi ift. Edition+, opgradering uden merpris gælder kun i januar 2020     
Tilbuddene på bilerne gælder så længe lager haves og kun ved indregistrering før 29.02.2020.

DANMARKSPREMIERE – NY CORSA  NY ASTRA

159.990
NY Opel Corsa 
Edition+ 1.2

219.990
NY Opel Astra 
Edition+ 1.2 Turbo 110HK

VÆLG STATIONCAR FOR 15.000 EKSTRA

NYTÅRSKUR
Hos Faaborg Bil-Center d. 4-5 samt 11-12 Jan. fra kl. 10.00 - 17.00. 

NY CORSANY ASTRA DANMARKSPREMIEREDANMARKSPREMIERE

Full LED-forlygter  Bakkamera  
Komfortsæder  16" alufælge  
og meget mere

OPGRADÉR TIL 
højeste udstyrsniveau Elegance

UDEN MERPRIS
VÆRDI OP TIL 

47.000*

Gælder kun i januar 2020

Max en pr. kunde over 18 år, 
så længe lager haves.

En gratis flaske 
bobler og kransekage
til alle besøgende!

     Kig forbi!

I Faaborg de 2 første

weekender i Januar fra

10.00 - 17.00!



Jeg ved ikke, om det er noget, der på en måde er programmeret ind i ens 
dåbsattest. Et fænomen der tager til efterhånden, som de runde fødsels-
dage bliver flere. Det der med at dagene, ugerne, ja hele år forsvinder, 
mens man bare lige har været et smut i Brugsen. 
Sådan har jeg det i hvert fald med 2019.

Jeg synes ikke, det er længe siden, jeg lagde bobler på køl, og nu er jeg 
her igen. Men jeg vil være bedre til at slække lidt på speederen i 2020.
Lære at nyde nuet, selvom jeg har fart på. 

Min genvej til mere mental tilstedeværelse hedder yoga. Kontoryoga. Hver 
torsdag vikler jeg mine to meter krop ind og ud af umulige stillinger, mens 
en peruviansk fløjtespiller lægger lydsiden  - via en højttaler forståes.
Og her er det helt ok at smile. Det må man nemlig gerne hos min yogalæ-
rer. En regel, jeg har hende mistænkt for at indføre efter at have set mig 
forsøge at lave "Duen".

Ned med tempoet  - op med tilstædeværelsen.

Godt nytår.

Henrik Poulsen

Holdet bag Tempus fugit ....
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SLUT MED AT HØRE RADIO?
Den 16. januar lukker Stofa for adgangen til radiokanaler,  

og du skal høre radio på anden vis.

Vil du høre din lokalradio Det Rigtige Faaborg,  
kan du gøre det på flere forskellige måder:

      Køb en internetradio hos EL-Salg Faaborg (se modsatte side)
      Lyt med via vores hjemmeside www.detrigtigefaaborg.dk
      Lyt med via vores gratis app - Det Rigtige Faaborg

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 93 96 80 10



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

SCANSONIC IN320BT 
DAB+ og Internetradio

Flot designradio i valnød look
DAB+, FM og Internettuner

 
Kraftfulde højttalere 

 
Bluetooth-streaming 

Praktisk fjernbetjening 
for nem betjening

Mål (BxHxD): 280x120x195 mm

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

Her er vejledning altid gratis

1.999,-

2.499,-

Lyt til 
din lokalradio 

med disse to 
radioer

Den stilfulde Pinell Supersound 301 digitale radio er både 
kompakt og har god lyd og moderne funktioner. Ud over intuitive 

kontroller på enheden kan radioen også styres fra en medfølgende 
fjernbetjening eller med en app fra din telefon.

PINELL SUPERSOUND 301 
DAB+ og Internetradio



Da Thomas Patrick Ingemansen var ti år gammel, modtog han 
undervisning på Faaborg Musikskole, hvor hans underviser, 
Niels Knudsen, introducerede ham til orglet. Fem år efter  - i 
2003  - fik Niels Knudsen en aftale i stand med daværende sog-
nepræst, Einar Fog-Nielsen, og på den sidste søndag i kirkeåret 
spillede Thomas til gudstjeneste på orglet i Diernæs Kirke.

- I musikskolen spillede jeg på et el-orgel, og da jeg kom ind i 
kirken med Niels og spillede, blev jeg blæst bagover af orglet - 
både af lyden og af størrelsen.

Thomas kommer ikke fra en familie med dybe kristne traditioner, 
men kirken gjorde et enormt indtryk på den unge dreng, som 
fortsatte med at komme i kirken, både som kordreng og orga-
nist, og en interesse for kirken blomstrede op. 

- Jeg har nok altid været lidt gammeldags, og da jeg først havde 
oplevet den ro, som kirkerummet giver mig, så er det her, 
jeg søger tilbage til. Jeg har altid følt, at det var interessant at 
være i det kirkelige miljø, og uanset hvor jeg er kommet ind i et 
kirkerum, så er jeg blevet taget godt imod. Her har jeg mærket, 
hvordan fællesskabet giver mig glæde og tryghed.

En ægte Faaborg-dreng
I 2013 flyttede Thomas ind i sine bedsteforældres hus på Lan-
gelinje. Thomas følte, at det var på tide at give noget tilbage til 
det fællesskab, han havde nydt godt af i barndommen og ung-
domsårene. Da der i 2016 var valg til menighedsrådet, stillede 
Thomas derfor op.

- Jeg vil gerne være med til at vise, at kirken er for alle. Det 
er ikke udelukkende et højhelligt rum, hvor folk kommer om 
søndagen. Gudstjenesten skal fortsat være hellig, men vi kan 
godt vise, at kirken er meget mere. Jeg elsker kirken og den frie 
måde, man kan være kristen på. Og det har fået mig til at melde 
mig under fanerne.

Thomas blev i første omgang valgt ind i menighedsrådet som 
næstformand, hvor han bl.a. også blev valgt til formand for mu-
sikudvalget. Sammen med musikudvalget foretog han de første 
større forandringer i Faaborg kirkes historie. To rockkoncert kom 
på plakaten, og begge trak de fulde huse.

- Vi har både haft koncert med E-street Jam og Kind of Magic, 
og det er netop noget af det, jeg ser, kirken også kan rumme. 
Det hele behøver ikke være helligt. Faktisk har vi også haft et 
fangekor, der gav koncert. Vi har selvfølgelig også de mere 
klassiske koncerter som fx koncerter med vores lokale kor og 
musikere udefra, men kirken er ikke blot det klassiske, selvom 
den form for musik ligger mig nærmest.

Det øvrige menighedsråd tog godt imod de nye tiltag, og nu er 
det primært Faaborg kirkes organist, der tager sig af den klassi-
ske del, mens det øvrige musikudvalg klarer den mere moderne 
musik. Til sommer, nærmere bestemt den 12. juni, arrangerer 
musikudvalget deres tredje rockkoncert, denne gang med U2-
kopibandet, Die Herren.

Ny formand 
vil reformere 

kirken 
Trods sine kun 31 år har Faaborg kirkes nytiltrådte menighedsrådsformand, Thomas 
Patrick Ingemansen, mere end tyve års fast kirkegang bag sig. Siden han som 10-årig 
spillede sine første orgel-salmer, har han været fascineret af  den ro, nærvær og for-
dybelse, som kirken giver ham. Han ønsker at finde tilbage til de oprindelige rødder 
og den folkelige forankring, kirken tidligere havde.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Thomas Patrick Ingemansen har netop overtaget posten som menighedsrådsformand i Faaborg kirke. 
Han overtager efter Erik Buch, der varetog posten i 27 år
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Ny formand vil åbne kirken op
Thomas Patrick Ingemansen blev i december 2019 valgt som 
formand for menighedsrådet, hvor han afløste formanden 
gennem 27 år, Erik Buch.

På formandsposten blev Thomas mødt med et tilbud, der 
passer godt ind i de nytænkende og udadvendte baner, der er 
lagt op til med koncerterne.

Faaborg Kirke er den tredjestørste kirke på Fyn, og renoverin-
ger af den er dermed forbundet med betragtelige omkostnin-
ger. Seneste renovering var i 2001, hvor kirken blev renoveret 
for 600.000 kroner. Om kort tid står Faaborg Kirke overfor en 
omfattende renovering, hvor budgettet lyder på 18-20 mil-
lioner.

Sammenfaldende med denne renovering er menighedsrådet 
også i gang med en ny udsmykning, som bliver udført af den 
til tider kontroversielle kunstner Jim Lyngvild. En del af det 
grænsesøgende ved valget af Jim Lyngvild er hans bekendelse 
til asa-troen.

- Både når det gælder musik og andet, så er meget muligt i 
kirkerummet, så længe intet går imod det kristne budskab. 
Alt, hvad vi gør, skal støtte op om fællesskabet som værdi, og 
fællesskabet er meget større end det højhellige. Vi vil gerne 
bryde fordomme ned og erstatte det med kendskab til kirken.

Thomas erkender, at kirken står overfor nye tider, men han ser 
samtidigt, at de nye tider betyder, at det er vigtigt ikke at stå 
stille. Og selvom det ikke er alle aspekter af tro og traditioner, 
han vil udfordre, så vil han meget gerne afsøge grænserne for, 
hvad der kan lade sig gøre.

- Vi er allerede godt på vej med at få kirkens værdier ud til 
mange mennesker, fx har vi gudstjenester i børnehøjde og 
babysalmesang. Men vi skal samtidigt passe på med, hvad vi 
bruger kirkerummet til. Kirken er en vigtig kulturarv, som vi 
skal værne om. Faaborg kirke er en klosterkirke med hele den 
historie, der følger med, og så er klokketårnet jo også en del af 
kirken, og her er vi godt med i forhold til at inddrage flere end 
de sædvanlige kirkegængere.

Inddragelse af hele byen
Det er vigtigt for Thomas, da han ikke står alene med sine 
tanker om fornyelse af kirken, og derfor har han til foråret 
påtænkt sig en større debat om netop det.

- Her skal vi tænke tanker om, hvad vi kan bruge kirkerummet 
til. Hvilke holdninger har folk, og hvilke fordomme. Disse fore-
domme vil vi gerne nedbryde og snakke om. Det bliver nok en 
debat, der holdes en eftermiddag efter en gudstjeneste, hvor 
alle er velkomne. 

Thomas kan gå ind i de fleste projekter, så længe han har hjer-
tet med, og der er en større idé eller tanke bag. De kirkelige 
værdier som nærvær, ro og fællesskab kan man finde over det 
meste, og Thomas har oplevet flere forundringer over, hvor 
meget kirkerummet egentlig kan rumme.

- Til en af koncerterne var der en ung fyr, der ved baren 
overrasket spurgte, om man virkelig godt måtte drikke en øl i 
kirken. Men til en koncert er man tilstede i kirken på en anden 
måde. Folkekirken er en af de mest rummelige instanser - den 
står for næstekærlighed og venlighed, og jeg tror, de fleste 
af os er kristne, måske uden selv at vide det. De fleste men-
nesker er ubevidst troende, men mangler ord til at forklare 
dette, og det er blandt andet dét, jeg gerne vil hjælpe folk til 
at sætte ord på.

Den unge menighedsrådsformand er blevet taget godt imod - 
selv med alle de mange nyskabende idéer.

- Alt i alt er alle åbne for idéer. De fleste kender mig jo på 
forhånd, og de ved, at jeg kan argumentere godt ud fra, hvad 
jeg ved, er rigtigt. Alle de forandringer, jeg begiver mig ud i, er 
funderet på viden fra de mange præster, organister og kirke-
sangere, som jeg har mødt i kirker rundt om i landet. Frem-
tidssikringen for kirken er at vise, hvad det kristen budskab er 
- til så mange som muligt.

Kirken som en rummelig instans
Folkekirken dømmer ikke folk. Kristne mennesker dømmer 
ikke sig selv og gør sig ikke til. Udover næstekærlighed, så er 
rummelighed en ganske essentiel kristen værdi for Thomas.

Thomas er utraditionel i sin tænkning af, hvordan man kan 
udbrede det kristne budskab til så mange som muligt. Men 
han er også utraditionel i kraft af sin seksualitet. Thomas er 
homoseksuel, og man kunne hævde, at netop kirkeverdenen 
var et svært sted at blive rummet som homoseksuel. Men 
det er lige omvendt, hævder Thomas, som i samme åndedrag 
forklarer, at kirken også kan rumme dem, der har svært ved at 
rumme.

- Det er fx fortsat præster, der nægter at vie homoseksulle. Og 
det er deres ret. Dem har vi også plads til i Folkekirken. Det 
kan jo også være rummeligt at sige nej.

Thomas’ kæreste, Carsten Seindal Eilertzen, læser selv teologi, 
og er af den overbevisning, at præster ikke har belæg til at vie 
to af samme køn i Folkekirken. Og selv det kan både Thomas 
og kirken rumme.

Thomas Patrick Ingemansen er at finde på kirkebænken hver 
søndag, enten i Faaborg eller et andet sted i landet. Med den 
planlagte renovering af kirken ser han en klar retning for sin 
vision.

- Efter renoveringen af kirken er mit håb, at kirken kan rumme 
endnu mere, end den kan i dag, og at vi kan bruge den på 
en anden måde. Kan jeg få folk til at få et naturligt forhold til 
kirken og ikke skamme sig over at gå i kirke, så har jeg gjort 
det, jeg gerne vil for kirken. Hvis jeg på den måde kan gøre en 
forskel i bare ét menneskes liv.

Faaborg kirke lukker ned under renoveringen, som er plan-
lagt til at foregå fra efteråret 2020 frem til 1. søndag i advent 
2021.



På femte sæderække til venstre finder 
man ofte Thomas Patrick Ingemansen, 
der hver søndag deltager i gudstjeneste

Thomas Patrick Ingemansen har spillet orgel 
siden han var 10, ligesom han også synger i kor



INFO-MØDE

Faaborg Gymnasium
21.1. 2020 
19.00

3 vigtige år

trivsel og 
læringfaaborg-gym.dk 



Trailermonteret brændeflækker fra   
GTM Professional

– Trykkraft 14 TONS, Loncin G200F MOTOR – 196 cc, 6,5 HK
– Hydraulisk tryk 246 Bar, Hydraulikolie kapacitet 26 Liter
– Kløve diameter fra 8 30 cm, kløve længde fra 56 104 cm
– Kløve hastighed nedadgående 4,1 cm/sek. – 18,3 cm/sek.

15.999,00 DKK inkl. moms
                  (12.799,20 DKK ekskl. moms)

Vi tager os af alt DIT

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

Se endnu mere på www.dit.as

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

- indenfor VVS, Ventilation, EL og Blik

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi ønsker

alle et rigtigt 

godt nytår!

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



fiórd basic tee - herre / pris 199,- fiórd basic hvid tee - dame / pris 199,-

fiórd basic hue - unisex / pris 175,-



fiórd basic sweat herre / pris 375,-

fiórd upcycling sail bag / pris 299,- 

SE HELE KOLLEKTIONEN 
OG BESTIL PÅ

www.fiordstyle.dk

følg rejsen på 

facebook og instagram
søg på fiordstyle

fiórd basic sweat dame / pris 375,-



Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter 

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

FLEXMOTION – MOTION TIL DIG

SVØMMEHALLEN 
HAR MANGE GODE TILBUD

Fra vandbasser til senior 
varmvandstræning

Vipper, svingtove, øvebassin, 
varmvandsbassin 

– svømmehal for hele familien

MANDAG

16:00 – 17:00 
Personlig fitness 

17:00 – 18:00 
Puls og styrke 

18:15 – 19:00 
Aqua Aerobic 

TIRSDAG

16:30 – 17:30
Fysio. træning
Interval/cirkel

17:00 – 17:55
Vandbasserne

17:30 – 18:30
Core & Mobility

17:00 – 18:00
Bodybike

18:30 – 19:30
Just Dance by Q

19:30 – 20:30
Jumping

ONSDAG

16:30 – 17:30
Personlig fitness

17:30 – 18:30
Bodycontrol

18:00 – 19:00
Bodybike – 
Combihold m. 
U-turn

19:30 – 20:15
Vibe-cykling

19:45 21:15
Hverdagsyoga

TORSDAG

17:00 – 18:00
Personlig fitness

18:00 – 19:00
Med fyssen i 
vandet

18:00 – 19:00
Bodybike

18:30 – 19:30
Just Dance by Q

FREDAG

14:15 – 15:15
Stærk Mor

16:30 – 17:30
Personlig fitness

SØNDAG

09:00 -10:00
Søndagsbike

Motionscentret har mange gode aftenhold 
– også et tilbud til dig

Derudover har vi mange 

bikehold med instruktør

Bold og Balance Torsdag kl. 09.00-10.00 
- et af mange spændende hold



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

Gavekort 

500 KR
Gælder alle mærker

Jungle Vine sparkle armbånd  
- forgyldt sølv 

895,-

Jungle Ivy sparkle ring 
- sølv

    445,- Jungle Vine sparkle halskæde 
- forgyldt sølv

1195,-

Jungle Ivy sparkle halskæde 
- forgyldt sterling sølv

995,-

Jungle Vine sparkle armbånd 
- sølv

   695,-

Jungle Ivy earrings large 
- forgyldt sølv  

695,-

Når du vælger vores værksted og har en skade,
giver vi dig et gavekort på 500 kr. til Volkswagen Service Faaborg. 

KLIP GAVEKORTET UD OG GEM DET, HVIS UHELDET SKULLE SKE
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På spisebordet i hjemmet i Svanninge står en arbejdscomputer 
og en gulerod. Guleroden gør det ud for et kalenderlys, efter 
nissen denne decembermorgen atter har været på spil. Dagen 
er sidste dag i Jesper Bugge Kolds skriveorlov fra jobbet som 
bibliotekar, og det er en tilfreds forfatter, der kigger tilbage på 
en produktiv periode, og som nu står med en næsten færdig 
bog. Den femte i rækken.

Hvorfor egentlig skrive bøger, når det er så bøvlet?

Jeg spørger mig selv om det samme. Jeg har ofte lyst til at rive 
siderne i stykker og til at opgive hele den kreative proces. Men 
det er fedt at have muligheden for at lave de personer, jeg 
vil, og have min egen verden at råde over. Jeg kan godt lide at 
fortælle min egen historie og udfordre folk. Alle mine bøger 
omhandler gråzoner  - her er der ingen gode mennesker, ingen 
dårlige mennesker. Der er ingen helte, de findes ikke, men 
måske udfører en af personerne i bogen en heltegerning. Jeg 
oplever en frihed, når jeg skriver, og jeg tænker ikke på læseren 
i processen, men det er dejligt, når folk vil læse bøgerne og 
finder dem relevante og interessante.

Hvad binder dine bøger sammen?

Det må være det her med det gode og det onde. Alle har lidt af 
det hele i sig, som kommer til udtryk i forskellige situationer og 
under forskellige påvirkninger. Alle handler i princippet ud fra, 
hvad der er godt for dem selv og ud fra egne idealer. Selv Hitler 
troede på sine idealer og på, at han skabte en bedre verden. I 
mine to første bøger er perspektivet set fra gerningsmændenes 
synspunkt. Jeg beskriver dem, der bærer skyld, og viser dem 
som mennesker. Da Vintermænd udkom i USA, skabte netop 
det aspekt en debat blandt anmelderne på Amazon  - er det i 
orden at beskrive nazister som mennesker? Jeg har faktisk så-
dan en tendens til at læse de dårlige anmeldelser af mine bøger 
- jeg er interesseret i, hvad de slår ned på, og om jeg kan lære 

noget af det. Og så synes jeg, det er sjovt at se, hvor forskelligt 
mennesker kan læse en bog.

I dine historiske romaner, er det vigtigt, at de er historisk kor-
rekte?

Det er vigtigt, men det er også en mærkelig balancegang. Som 
journalist har jeg nok den skavank, at jeg gerne vil have, at 
læseren lærer noget, som så vidt muligt er korrekt, men det 
korrekte kan også skabe nogle kedelige forhindringer. For tiden 
arbejder jeg på en sand historie, hvor personens liv faktisk er 
ganske udramatisk. Så jeg tager mig nogle friheder, fx ændrer 
jeg en del på nogle personligheder. Andre gange overstiger 
virkeligheden fantasien. Jeg lavede research med en efter-
retningsekspert, der fortalte, at de tyske officerer havde nogle 
hemmelige døre i Berlin-muren, som de kunne bruge, når de 
skulle fra øst til vest. Det kunne jeg jo ikke skrive i min bog - det 
ville virke utroværdigt og for banalt.
Jeg får også mine bøger læst igennem af personer, som kan 
hjælpe med at sikre, at de er virkelighedsnære, fx læste Rasmus 
Tantholdt og Puk Damsgaard Krigsturisten og kom med feed-
back. Men i virkeligheden er det jo ligegyldigt, om det er sandt, 
det er jo bare en roman. 
Men en dag vil jeg altså skrive den vildeste røverhistorie, sådan 
lidt som Gabriel Garcia Marquez og Morten Ramsland gør.

Er du blevet grebet i en fejl af fx en historie-nørd?

Ja, every time! Der er mange, der tror, de griber mig i en fejl, 
men oftest har jeg et godt svar til dem. Jeg får også breve fra 
folk, der påpeger mine fejl, og dem svarer jeg og forklarer, hvor-
for det ikke nødvendigvis er fejl. Men selvfølgelig er der fejl. 
Min næste bog handler om besættelsen, og den er der mange, 
der ved rigtigt meget om. Jeg kan jo ikke vide alt om det, jeg 
skriver om, så jeg er forberedt på, at det er en hvepserede, jeg 
prikker til.

Ny bog på vej 
fra Bugge Kold 

 
Siden sin debut i 2014 har Jesper Bugge Kold forfulgt sin succes som romanforfatter. Om-
drejningspunktet for hans grundige research og produktive skriveproces er en dyb fascina-
tion af  besættelsestiden og alle de menneskelige gråzoner, der får lov at træde tydeligt frem i 
denne skelsættende ramme for fortællinger. Læs mere om forfatterskabet her.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO JØRN UNGSTRUP / MORTEN BRINK IWERSEN
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Jesper Bugge Kold ved køkkenbordet, hvor de historiske facts bliver researchet og fortællingerne får lov at udspille sig

Jesper Bugge Kold og Mikkel Frey Damgaard foran 
Hitlers bunker, Ulveskansen, i Polen

I forbindelse med den kommende dokumentar rejste Jesper Bugge 
Kold med DR-holdet til Polen, hvor de besøgte Ulveskansen

Mange af Jesper Bugge Kolds bøger er oversat til flere sprog; en-
gelsk, tysk, tjekkisk og svensk



I dine bøger er der denne tendens til, at verdenshistorien 
former individernes liv. Hvorfor?

Det er utroligt fedt at bruge en historisk ramme. Jeg kunne 
også have stillet personerne i den kommende roman uden-
for den historiske ramme, og så er det bare en kærligheds-
historie. Men jeg er meget historie-interesseret, og jeg 
glæder mig hver gang til at gå i gang med research-arbej-
det. Når man skal arbejde med noget i et par år, så skal det 
også være spændende. Med den historiske ramme slipper 
jeg også for at skulle skabe et univers, her har jeg en fast 
defineret verden med tilhørende regler og præmisser.

De historiske begivenheder i bøgerne præger hovedperso-
nerne og sætter særlige livs- og handlerum op, hvorfor det?

Det ville næsten være mærkeligt andet. Hvis protagonisten 
gled rundt om det hele uden at blive påvirket af begiven-
hederne. Det ville være underligt at skrive om Berlin i 1989 
uden at nævne Berlin-murens fald eller de påvirkninger, det 
medførte. Men jeg prøver også at nytænke de påvirkninger, 
som fx da jeg lader en mand tage valget om at gå fra vest til 
øst i forbindelse med murens fald - for at komme hjem. Så 
på den måde bruger jeg begivenhederne  - og helst på en 
måde, der ikke gentager tidligere bøger eller film.

Hvilke historiske begivenheder præger nutiden og dig som 
forfatter?

Som forfatter vil jeg gerne vise, hvordan det så ud engang, 
for der er så meget at lære af det. Men folk er ikke gode til 
at lære af det, tag nu fx episoden med hagekors, der blev 
malet på jødiske kirkegårde. Det viser, at folk i dag også 
kan være ensporede og uden udsyn. Jeg forsøger at give 
mine bøger en nutidig forståelse, ellers kan budskabet være 
ligegyldigt.
Besættelsestiden, som jeg skriver om i den næste bog 
under arbejdstitlen ‘Hitlers kanariefugl’, kan give os et blik 
på os selv som danskere; så længe det så ud til, at Tyskland 
ville vinde, holdt vi med dem. Mange tror fortsat, at Stasi 
skabte det mest frygtelige overvågningssamfund, men 
det er jo intet i forhold til i dag, hvor hver eneste af vores 
google-søgninger bliver registreret. Vi ved det, og vi ac-
cepterer det alligevel. Faktisk tror jeg ikke, at jeg vil kunne 
komme ind i USA længere, efter alt det, jeg har googlet i 
min research til bogen.

Hvad giver det dig at møde dit publikum?

Det er superfedt! De, der har læst bøgerne, kommer med 
meget specifikke spørgsmål, og jeg ser det som en gave, at 
de har lyst til at snakke dybt om bogen. Jeg skulle engang 
interviewes af en kraftigt piberygende mandelæsegruppe, 
som havde læst alle mine bøger. Det var foran et publikum, 
og det stillede store krav til mig, og jeg blev udfordret.

Hvad er det bedste spørgsmål, du har fået til en debat eller 
oplæsningsaften?

Jeg kan ikke komme i tanke om et specifikt spørgsmål, men 
det er nok generelt spørgsmål til personernes psykologi. I 
virkeligheden så er mine roman-personer bare en papfigur. 
Det kræver kontinuitet at udvikle disse personer, og når jeg 
bliver udfordret på det, så er det spændende. Der er ofte 
en masse huller bagved denne papfigur, som jeg ikke har 
taget stilling til.

I forbindelse med din næste bog, så er der opstået et sam-
arbejde mellem dig og DR2. Hvad kan vi forvente?

Bogen handler om augustoprøret i 1943, og den har tre 
hovedpersoner, hvoraf den ene er Hitlers fotograf. Jeg talte 
med en af mine journalistvenner, der laver dokumentarfilm, 
om min bog, og han syntes, det lød fedt. Han præsenterede 
idéen for et produktionsselskab, og da DR i 2020 har stort 
fokus på jubilæumsåret for både besættelsen og befrielsen, 
så faldt et samarbejde på plads.
DR havde to journalister til at researche på fuld tid, og det 
har bidraget til min egen research. Jeg var også med DR 
på optagelse i Polen, ved Hitlers bunker, Ulveskansen. I 
dokumentaren tager værten, Mikkel Frey Damgaard, gen-
nem tre afsnit seerne med i fodsporene af Hitlers fotograf, 
som havde en meget afgørende rolle - og en historisk meget 
overset rolle  - i forbindelse med samarbejdsaftalens ophør 
i august 1943.

Jeg har arbejdet på bogen siden 3. januar 2018, hvor sidste 
bog var færdig. Den har været svær at skrive, jeg skal skrive 
mig ind på den  - hvordan skal historien fortælles, hvad er 
den bedste vinkel, hvad giver bedst mening?

Jesper Bugge Kold forventer, at den nye bog udkommer 
omkring efteråret 2020, og den bliver første bog i en læn-
gere serie.

Første afsnit af dokumentaren kan ses på DR2 i starten af 
januar.
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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 

SÆSONMENU

FORRET 
Saltede kammuslinger med nordisk 

cous cous lavet på blomkål og soyamandler hertil sauce nage

MELLEMRET
Gravad inderlår med syltede løg, urteolie, rødløgsgele, 

peberrods, emulsion og capers.

HOVEDRET
Farseret kalvemørbrad variation af jordskokker, 

svampe sprød grønkål sauce epice 

DESSERT 
Kirsebær med yoghurt, chokolade, honning, hasselnødder

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

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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

2. febrUar Åben hus
Gratis kaffe, kagebord, live musik.
Se alle vores festopdækninger, 
samt vores ”bryllups-hjørne” Vivi´s blomster viser,  
hvordan borddekorationer laves og brudebuketten bindes.

13. februar 
Gurli Gris i Forum Faaborg

14. februar 
Valentinsmiddag 595,- for to

4. april 
Forårsfest i Svanninge Hallen / Pris 350,-

10. maj
Morsdag 595,- for to m/ blomster

5. juni
Farsdag 595,- for to m/ whiskey

START DET NYE ÅR MED EN VÆRKSTEDSKONTO
 Så kan du dele 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

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

Din nye konto hos Faaborg Bil-Center



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

TIRSDAG 31. DEC. 
KL. 14.00 I DIERNÆS KIRKE
NYTÅRSGUDSTJENESTE 
Efter gudstjenesten ved Henrik Nedergaard ønsker vi 
hinanden godt nytår med champagne og kransekage i Våbenhuset.

ONSDAG 8. JANUAR KL. 17.30 I FAABORG KIRKE
SALMESANG OG SUPPE 
Ved sognepræst Lene Matthies. Alle er velkomne.

TIRSDAG 
21. JANUAR KL. 19.00 
I KIRKELADEN, DIERNÆS
FILMAFTEN 
Vi ser den danske film ”Ser du månen Daniel” efter roman
skrevet af Puk Damsgård.

TORSDAG 30. JANUAR KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL
HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
Sygeplejerske Maja Castor Andersen vil denne eftermiddag fortælle 
om det at arbejde som sygeplejerske i Grønland. Kaffe og kage 30 kr.

SØNDAG 26. JANUAR KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE
MUSIKGUDSTJENESTE 
Ved sognepræst Lene Matthies. 

SØNDAG 2. FEBRUAR KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE
KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE 
Efter gudstjenesten samles vi i Kirkeladen, hvor der vil være varm 
suppe, og vi vil synge sammen.

SØNDAG 5. JANUAR KL. 10.30 I FAABORG KIRKE
NYTÅRSPARADE 
Hellig 3 kongers søndag fejres i hyggeligt fællesskab med spejdernes 
nytårsparade. Tillige bæres Fredslyset ind i Faaborg Kirke denne søn-
dag. Gudstjenesten ved sognepræst Henrik Nedergaard er den sidste 
inden hans udsendelse til Afghanistan. Efterfølgende kirkekaffe.

ONSDAG 1. JAN. KL. 11.00
NYTÅRSMARCH OG GUDSTJENESTE 
Afgang fra Klokketårnet onsdag d. 1. januar kl. 11.00 ud på Danmarks 
bedste motionsrute - 3 eller 5 km. Begge ruter slutter ved Faaborg Kirke 
kl. ca. 12.15. Her vil der være en kort gudstjeneste ved sognepræst 
Lene Matthies med efterfølgende champagne og kransekage. 
Man kan naturligvis også ”nøjes med” at møde op ved kirken kl. 12.15.

Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

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

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

tirs.  31. dec. Nytårsaften  14.00: HN (Champagne) 22.30: EL 

ons.    1. jan. Nytårsdag 12.15: LM (Champagne)   
søn.    5. jan. Hellig 3 konger 10.30: HN (Nytårsparade) 10.30: LM  
ons.    8. jan. Salmesang Og Suppe 17.30: LM   
søn.  12. jan. 1. s. e. H3k. 10.30: LM 10.30: LJ 15.15: LM 15.15: LJ
søn.  19. jan. 2. s. e. H3k. 10.30: LJ + NN (Indsættelse) 09.00: LJ + NN (Indsættelse) 
lør.    25. jan.    11.00: EL (Dåb) 
søn.  26. jan. 3. s. e. H3k. 10.30: LM 19.00: LM (Musikgudstj.)  
søn.    2. feb. Sidste s. e. H3k. 19.00: LM (Kyndelmisse) 10.30: NN (Suppe) 09.30: EL 9.30: LM
ons.    5. feb. Salmesang Og Suppe 17.30: NN   
søn.    9. feb. Septuagesima 10.30: NN 10.30: AA  

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

KirkeNyt
TORSDAG 16. JANUAR KL. 19.00 I DET NYE HOSPITAL
Kunstnernes skitser giver et særligt indblik i den 
kreative proces. Oplæg med flere eksempler på 
fantastiske skitser v./ kunsthistoriker 
Theis Vallø Madsen, Skitsehandlen. 
Kaffe og kage 30 kr.

ORLOV
Sognepræst Henrik Ne-
dergaard har orlov fra 
embedet i perioden 15. 
januar – 15. september 
2020, grundet udsendelse 
som feltpræst til Afghani-
stan. Der vil i hele perioden 
tiltræde en vikar. 

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag 14. jan. kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg

Torsdag 16. jan. kl. 17.00 i Kirkeladen, Diernæs



GODT NYTÅR!
Vi ønsker dig et smukt

Vi passer og plejer dit smil!

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

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.....

Besøg os og bestil tid på 
www.clinics.dk • facebook.com/clinics.dk

En nytårshilsen fra din tandlæge

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

Faldsled/Svanninge S G & I

ÅRSMØDER 2020
Foreningens aktive idrætsudvalg afholder årsmøder iht. nedenstående plan:

Svømning: Tirsdag, den 21. januar kl. 18.15 Svømmehallen (Faaborg)
Håndbold: Onsdag, den 29. januar kl. 20.00 Svanninge Hallen

Tennis: Torsdag, den 30. januar kl. 19.30 Svanninge Hallen
Fodbold: Mandag, den 3. februar kl. 19.00 Svanninge Hallen

Badminton: Tirsdag, den 4. februar kl. 19.30 Svanninge Hallen
Fitness/Gymnastik: Torsdag, den 6. februar kl. 19.30 Svanninge Hallen

Dagsorden iht. vedtægternes § 4.3

Faldsled/Svanninge S.G. & I
Bestyrelsen



Boe Byg 
tilbyder:

Arkitekt til 
håndværkerpriser

Boe Byg har ansat Christina, som er 
bevaringsarkitekt og derfor kan vi 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





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

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
 

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

HEGN OG EJENDOMSSERVICE 

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK

fSE MERE PÅ
MEDLEM AF

RAP REN en anden løsning

HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

Ring eller mail til Michael og aftal et møde, 
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept 

nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få 
dette til at gå op i en højere enhed.

Kontakt os på mobil 26 28 18 69
eller mail rapren@rapren.dk

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

Få mere kvalitets tid
● Sammen med hinanden
● Sammen med jeres børn
● Sammen med jeres venner
● Sammen eller hver for sig til    
   jeres sport/fritidsinteresser



100% LOKAL

Ret&Råd Advokater Fyn A/S
Advokat Julie Moosmand

Albanigade 30, stuen og 1. sal
5100 Odense C

70 10 11 99 · ret-raad.dk/fyn

En fremtidsfuldmagt er 
vigtig både for private såvel 
som virksomhedsejere
Fuldmagten kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver 
syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine 
økonomiske eller personlige forhold. Du kan indsætte den eller de 
personer, som du mener bedst kan varetage dine interesser.

Kontakt os for et møde på 70 10 11 99.

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 VOLKSWAGEN 
SERVICE FAABORG



  KÆMPE

BANKO

GEVINSTER FOR MERE END 50.000 KR.

20. FEBRUAR 
KL 19.00 I FORUM FAABORG

MASSER AF EKSTRA SPIL,  
SIDEGEVINSTER OG OVERRASKELSER

OPRÅBER HENRIK POULSEN
DØRENE ÅBNES 17.30

RESERVÉR PLADSER TIL BANKOSPILLET - SEND EN MAIL TIL GL@FAABORGOH.DK 

HVOR DU SKRIVER NAVN OG ANTAL PLADSER VI SKAL RESERVERE TIL DIG

MAD OG DRIKKE MÅ IKKE MEDBRINGES

ARRANGØR FAABORG ØH

SUCCESSEN ER TILBAGE



Tak 
for livet 

Søndag den 15. december holdt Lars Kirkegaard og Annmay (tidligere Ann Fuglsang) 
en takke-seance. En dag med tak til alle dem, der har betydet noget i deres liv. For 
Annmay skal dø snart, og hun har så mange at vise taknemmelighed, inden det er slut.
Læs mere om den meget utraditionelle beslutning, og om det at bevare sit positive 
sind til det sidste.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PRIVAT
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FREDAG DEN 13. DECEMBER 2019: Foran huset på Svendborg-
vej står en kvinde og tørrer tårer væk fra kinderne. Hun har lige 
været inde og sige farvel. Et endeligt farvel. Egentlig er det først 
på søndag, at Annmay og Lars holder deres takke-seance, men 
folk er allerede begyndt at komme folk forbi med både buketter, 
tårer og flotte ord til Annmay, der har betydet meget i mange 
menneskers liv. 

Indenfor kommer Annmay ned ad trappen og tager imod. Turen op 
og ned ad trappen bliver hårdere og hårdere for hende hver eneste 
dag, for kræften har fået overtaget, og hun har ikke længe igen. 
Alligevel er det en Annmay med et stort smil på læben, der åbner 
døren og sætter sig ved spisebordet og det imponerende blomster-
væld.

Lars sætter sig ved hendes side og tager et fast greb i hendes hånd, 
mens de fortæller om den planlagte takke-seance.

Farvel og tak og på gensyn
For om lidt skal Annmay nemlig dø. Lægerne har stillet diagnosen: 
aggressiv og hurtigtvoksende brystkræft. Måske har Annmay et 
halvt år tilbage at leve i, måske mindre - for det går hurtigt ned ad 
bakke, Lars kan se det og mærke det på hende. 

Annmay er smilende og virker fuld af energi, men ved et nærmere 
øjekast afslører sygdommen sig. Den ene bryst er stort og hævet, 
og armen og fingrene er hævede. Selv vurderer Annmay, at hun 

kun har et par uger tilbage. I dette liv i hvert fald.

Gennem tiden har Annmay, der er behandler, hjulpet mange men-
nesker, der har henvendt sig til hende. Både i nuet, men også for 
resten af livet, forklarer Lars. Berøringsfladen er stor for dem begge, 
og de har lige nu ikke overskuddet til at kontakte dem alle og sige 
farvel, tak og på gensyn.

Derfor opstod idéen til en takke-seance. En form for åbent hus-ar-
rangement, hvor alle, Annmay har krydset veje med gennem tiden, 
kan komme forbi til et sidste kram.

- Jeg har altid været en, der samlede folk. Jeg kan bare godt lide 
mennesker og forskelligheder, og jeg elsker at finde ud af, hvad vi 
kan hjælpe hinanden med, forklarer Annmay.

Annmay håber, at søndag bliver en god dag.

- Jeg håber, at jeg kan holde mig frisk, så jeg formår at være til stede 
i den kærlighed og taknemmelighed, der vil være der. Jeg er meget 
afklaret, selvom jeg kender følelsen af at stå tilbage efter et døds-
fald. Det er nok nemmest at være den, der dør, siger Annmay.

Annmay ved godt, at det hele lyder lidt skørt. Især når hun nu siger 
det højt. Men hun forklarer, at alt, hvad hun gør, gør hun fra hjertet 
- og det her føles rigtigt.



Lars Kirkegaard og Annmay blev gift på Kirkegaardsfestival i 2015, 
hvor der var hele 2.500 gæster og en 11 meter lang bryllupskage

Den 11 meter lange bryllupskage
Cd’en, som parret har udgivet i 100 eksemplarer. Annmay har endvidere spillet 
både trommer og marimba på Jacob Haugaards 40-års jubilæums-album

I hånden holder Annmay en lille elefant-figur, som hun har fået af en venindes 
søsters datter, da den 14-årige Ronja er ked af, at Annmay skal herfra
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En særlig opdatering
Omkring den 1. december stod det nemlig klart for parret, der 
har kendt hinanden i 7 år, at der ikke var lang tid tilbage, og Ann-
may slog den højst utraditionelle invitation op på Facebook. Her 
skrev hun blandt andet:

Jeg er for en uge siden erklæret terminal med megen fremskredet 
brystkræft.

Derfor vil jeg gerne udtrykke min store taknemmelighed og kær-
lighed til alle, som har bidraget til min udvikling i dette her liv.

Jeg er MEGET fysisk påvirket og mega træt - alligevel vil jeg me-
get gerne se alle jer, som har været der for mig gennem mit liv og 
som har lyst til lige at hilse på ved en KORT visit.

Som det kan læses i opslaget, tror Annmay fuldt og fast på rein-
karnation, og afslutningen af dette liv markerer for hende også 
begyndelsen på et nyt.

- Jeg skal ikke mere i dette liv nu, men jeg har store planer for mit 
næste liv, forklarer Annmay. 

Annmay, der gennem mange år har arbejdet med genopret-
ning af vådområdet i sit job i natur- og miljøbranchen, har 
en vision om at skabe et center, hvor børn og unge kan finde 
støtte og opbakning. Et helhedscenter, hvor de unge kan blive 
styrket i forskellige kompetencer og modtage støtte, kær-
lighed og god energi. Regnbuecentret kalder hun det. Men 
tiden er ikke inde til at skabe det center, forklarer Annmay, og 
derfor giver det mening for hende, at hun skal herfra nu.

- Lige om lidt kommer jeg tilbage i en ny version, og jeg tror, 
at der er en mening med, at det skal være slut her og nu. Jeg 
satser på at vende tilbage til Moder Jord snarest muligt, og 
om 20 år så bygger jeg mit center, for der er så meget brug 
for kærlighed og fred - især de unge har brug for det, siger 
Annmay.

Positiv modtagelse
Den ellers meget triste besked på Facebook fik mange posi-
tive kommentarer med på vejen. Kommentarer, der tydeligt 
viser, at Annmay har gjort en forskel i menneskers liv. Fx skrev 
en kvinde:

Det gør mig uendelig trist at høre, at du snart er på vej 
videre/i forvejen fra dine kære. Du har hjulpet mig flere gange 
gennem tunge perioder, der har krævet intenst arbejde, og du 
har givet mig redskaber, som er blevet forenet med evner, jeg 
ikke vidste, jeg havde, før jeg mødte dig. Disse er nu forankret 
i min sjæl. Du har gjort en stor forskel, og vil altid have en 
plads i mit hjerte. Ønsker og sender dig megen kærlighed, fred 
og glæde.

Lars selv måtte også til tasterne, og i en kommentar udtrykker 
han alt det, som Annmay har betydet for ham.

Kære, kære dejlige Ann. 

Jeg har altid kaldt dig for min spirituelle vejleder. Som jeg 
skrev på et stykke papir på dit skab: Du er den dejligste af alle 
engle, jeg endnu har mødt i hele mit fede liv! 

At vores liv sammen snart skal slutte, er helt surrealistisk for 
mig.

For helvede Ann, jeg har grædt hver dag de sidste 6 uger.
TAK for din UBETINGEDE kærlighed!! Den havde jeg ikke mødt, 
før jeg mødte dig....

Der er SÅ meget, jeg kan takke for, hvor skal jeg ende og 
begynde? Jeg synes, livet kradser en del lige nu. Men jeg SKAL 
videre! Jeg har stadig to fine børn, som jeg skal passe på, og 
vi vil alle bære dig i vore hjerter - det kan simpelthen ikke und-
gås!! Du er bare så altomfavnende … du er i os.

Det har været noget af en rejse, vi to har været på. At den 
slutter snart, må jeg lære at leve med, for det SKAL jeg..! Må 
universet være nådige ved os alle i denne svære tid.

Annmay, jeg elsker dig, og jeg vil savne dig og dit smil og din 
sjæl helt vildt.

Kærligst din hengivne mand

Et minde om Annmay

Annmay har længe gået med en drøm om at udgive musik, 
og med den korte tidsfrist, hun nu har fået stillet i udsigt, har 
parret handlet hurtigt. Lars har derfor været i Ringe og hente 
labels til de 100 kopier af en fælles cd, de har fået fremstillet.

- Hun har længe drømt om at udgive en cd, og nu gør vi det. 
Der er fem numre på cd’en, hvor vi spiller instrumentale num-
re sammen på harmonika og marimba. Det er en kærligheds-
cd, der gør det muligt at bevare mindet om Ann, forklarer Lars 
tydeligt berørt.

Det er meningen, at gæsterne, der kigger forbi til takke-sean-
cen kan tage en kopi med hjem.

- Musikken kan forhåbentlig sprede lidt livsglæde og løfte 
energien, og det bliver en fin kontrast til alt det død og gen-
fødsel, der omgiver os på søndag, forklarer Annmay smilende.

Måske kan vi også se frem til et andet minde om Annmay, for 
hun har indgået en helt særlig aftale med sin ældste søn, der 
er bygningskonstruktør.

- Mine sønner er et par guld-drenge. De har virkelig været der 
for mig i det her forløb, og vi er kommet tættere på hinanden. 
Med min ældste søn har jeg aftalt, at jeg banker på hans dør 
om 20 år, og så bygger vi altså det center. Verden kan ikke 
vente længere på sådan et sted, forklarer Annmay.

Annmay frygter ikke døden, men kan være bange for at sygne 
hen og have smerter. Men også her øjner hun en mulighed 
for at se det positive i situationen. For Annmay har arbejdet 
med healing i mange år, og hun er opsat på at vise, at det er 
muligt med sin vilje og energi, samt hjælpen fra alle venner-
ne, at arbejde sig gennem denne smerte.

Når Annmay på søndag har sagt sit på gensyn - og vist sin tak-
nemmelighed - er hun helt klar til at forlade denne verden - for 
en stund i hvert fald.



Annmay er uddannet indenfor mange discipliner indenfor den spi-
rituelle og alternative verden. Om halsen bærer hun en guldbelagt 
lemurien-krystal, som giver energi og adgang til fortidens viden

For Annmay er det rart at kunne sige tak. At vise taknemmelighed til de 
mange mennesker, der har haft en betydning i hendes liv
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I december 2019 kunne vi kåre vinderen 
af arkitektkonkurrencen om udviklingen 
af Faaborg Havn og By. Det blev GHB 
Landskabsarkitekters forslag ”Vi dyrker 
Faaborg”, der løb med sejren. Forslaget 
kommer til at sætte den overordnede 
retning for den videre udvikling af Faa-
borg Havn og By.

Vinderforslaget er udstillet på bibliote-
ket i Faaborg og i de tre udviklingsområ-
der på Slagterigrunden, ved Banegårds-
pladsen og i kulturområdet.

FAABORG – DET NATURLIGE  
KNUDEPUNKT FOR VITALITET OG TRIVSEL

Både i jorden, på bordet, i naturen, i havnen, på museerne 
og i de gamle gader mærke du, at Faaborg er en by med 
en veludviklet sans for det gode. Her er en naturlig rigdom, 
der igennem mange år har gjort ”det gode” tilgængeligt for 
mange. Samtidig møder du en nysgerrighed og lyst til at ud-
forske nyt land og være på forkant i Faaborg – et udsyn gi-
vet videre fra tidligere tiders søfarere. Det er byens stærke 
historie og stedbundne potentialer, vi bygger ovenpå, når vi 
udvikler Faaborg.

Faaborg skal være kendt for sine museer i international 
klasse beliggende i naturskønne omgivelser. En købstad 
ved vandet, hvor stærke lokale fællesskaber og nærheden 
til naturen ilter drømmen om et liv i balance. Hvor hav, by, 
havn og bakker tilbyder rekreative oplevelser og aktiviteter 
året rundt – og skaber grobund for nye arbejdspladser og 
oplevelsesøkonomi.

Læs hele vinderforslaget på 
www.fmk.dk/faaborg

VI DYRKER 
FAABORG



Siden april sidste år har tre teams deltaget i en konkurrence 
om, hvordan Faaborg Havn og By skal udvikle sig over de 
næste godt 10 år. Tirsdag den 3. december blev vinderen 
kåret ved et arrangement i Forum Faaborg, hvor mere end 
500 faaborgensere mødte op og interesserede lyttede med, 
da projektet blev foldet ud i sin vilde vision. 
 
Kommunen have stillet til opgave for de tre arkitekt-teams at 
komme med forslag til, hvordan Faaborg i endnu højere grad 
kan udnytte byens potentialer, herunder hvordan de ledige 
arealer og bygninger på havne- og kulturområdet kan benyt-
tes til at skabe liv og vækst i byen. 
 
Formand for dommerkomiteen, borgmester Hans Stavnsager 
fortalte om konkurrencen: 
 
- Det har været en utrolig spændende konkurrence. Jeg synes, 
alle tre teams har en rigtig god fornemmelse af Faaborg og på 
hver deres måde er kommet med gode forslag til, hvordan vi 
kan sikre arbejdspladser og vækst i Faaborg.
 
Arkitektkonkurrencen er blevet afholdt i samarbejde og med 
støtte fra Realdania. Astrid Bruun Thomsen er programchef i 
Realdania og har også siddet i dommerkomiteen. Hun forkla-
rede til de mange fremmødte:
 
- Faaborg er en by med mange potentialer. Konkurrencen 
viser, hvordan byens særlige, lokale kvaliteter og naturområ-
derne omkring kan blive løftestang for fremtidens Faaborg – 
et sted, hvor det både er godt at bo og leve, og som samtidig 
er et besøg værd for gæster og turister fra nær og fjern.
 
De mest markante forslag
Arkitekternes forslag og idéer var mange, og de mest mar-
kante af dem kan du læse om her:

Åbning af Sundrenden
Arkitekterne vil bygge videre på det, der er i forvejen, og som 
har potentiale. Det er først og fremmest vandet - både fjorden 
og sundrenden. I planen har de åbnet sundrenden op, så der 
bliver tre steder med vand, der fx kan bruge til mange forskel-

lige vandsportsaktiviteter. Med åbningen af sundrenden er 
Faaborgs oprindelige placering på en halvø genskabt.

Slagterigrunden
Her skal byen udvikles med henblik på at skabe en kreativ 
smeltedigel og et levende iværksættermiljø i et urbant og 
industripræget kvarter. Fx har arkitekterne placeret Faaborg 
Miniby på grunden sammen med det, de kalder Kantine-
Faaborg, der kunne blive en oase af gadekøkkener og egnens 
mange gastronomiske specialiteter, fx de mange små økologi-
ske landbrug.

Klimatilpasningen
Klimasikring er på de fleste kystbyers dagsorden i disse år, og 
den nye plan skal både sikre Faaborg mod havvandsstigninger 
og stormfloder. Arkitekterne har skabt en én kilometer lang 
promenade med et dige ned mod vandet, der skal sikre mod 
både højvandet og stormfloder.
I promenaden er der indtænkt både byrumsmøblering og ud-
tryk, der passer til de områder, promenaden løber igennem. 
Alt fra asfalt, granit, beton og egetræ skal udgøre belægnin-
gen.

Processen herfra
Borgmester Hans Stavnsager er begejstret for planen, men 
mest begejstret er han for, at det er lykkedes arkitekterne at 
bevare forståelsen af og respekten for det historiske i 
Faaborg, og samtidigt har de turdet tænke nogle nye tanker.

Planen, der blev præsenteret, er en tiårsplan, men Faaborg 
kan godt forvente, at der indenfor de næste år begynder 
at vise sig små knopskydninger af projektet. Borgmesteren 
forklarer:

- Det hele skal ske løbende, ikke på hverken et eller to år. Vi 
har sat som mål, at vi hvert år vil lægge lidt til, så vi realiserer 
små dele af planen. Vi skal nu til at indgå i dialog med fonde 
og private investorer, og forhåbentlig om fem år vil der også 
være nogle af de store projekter, som man kan se skyde op, 
siger Hans Stavnsager. 

Planen for Faaborgs 
fremtid - sådan ser den ud
 

 
En konkret plan for fremtidens Faaborg har tegnet sig. En plan, som byens borgere og 
politikere nu skal tage stilling til og finpudse. Hvordan ser Faaborg by og havn ud om ti år? 
Måske finder du dele af  svaret lige her.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO JØRN UNGSTRUP



Struktur i stor skala
Vi foreslår at bygge videre på den viftestruktur der omgiver bykernen. Dette 
gør, at udblik fra bykernen mod Øhavet ikke blokeres og næsten alle lejlighe-
der i boligbebyggelsen får udsyn til havet.

Haver
Boligerne får mulighed fo både private zoner og fælles områder, der kan 
passes og dyrkes i et fælles laug. Et rigt liv i kantzonen mellem inde og ude er 
forudsætningen for at godt boligmiljø.

Struktur i lille skala
Byggeriet opdeles i varierede volumer og retninger for at slutte sig til  byker-
nens karakter og skala og åbne for et tæt naboskab mellem boligerne, som 
det kendetegner Faaborg.

Aktiv bydel
Det generøse udbud af aktiviteter i nærområdet er en atraktion i sig selv. Med 
etablering af biblioteket som nyt socialt samlingssted og et nyt og ambitiøst 
vandsportscenter, aktiveres området endu mere.

Stedets DNA
Banegårdsområdet ligger uden for Faaborgs historiske bykerne og indram-
mes af to vigtige sigtelinjer. Den nære kontakt til Øhavet er stedets vigtigste 
potentiale.

Ankomst og parkering
Ankomst og tilgengelighed til kompleksets boliger sker via et gade-loop. i 
gaden er der mulighed for parkering for beboerne.

GROV STRUKTUR
Förslaget bygger på att vi bygger vidare på den viftestruktur om 
omger bykäranan. Detta gör att utblickar mot Öhavet inte blockeras 
utan ger kvalitet till byn og de nya boilgerne.

BANGÅRDSOMRÅDET

FIN STRUKTUR
Byggnaderna delas upp genom varierad volymetri och vrickningar 
för att anpassa strukturen till Faaborgskala och öppna upp grann-
skapet för öst-västliga stråk. 

BANGÅRDSOMRÅDET

ANGÖRING
Tillgänglighet till de nya byggnaderna anordnas genom 
en inre gatuloop.

BANGÅRDSOMRÅDET

PRIVAT OG OFFENTLIGT
Privata zooner (sort i diagrammet) defineras genom häckar eller 
med terrasseringar mot Sundrennen.

BANGÅRDSOMRÅDET

UDSYN ØSTERGADE

ØSTER BRO

FAABORG MUSEUM

HELIOS

BIBLIOTEK

BYKERNE

ROKLUB

SUNDRENDEN ÅBNES

VANDSPORTSCENTER

UDSYN MUSEUM

BIBLIOTEKSPLADSEN

Banegårdsområdet er i høj grad defineret af den tætte kontakt til vandet, og 
det er den kvalitet, der skal forstærkes. Med etablering af et vandsportscenter 
får det eksisterende havnebad en ekstra dimension. Aktørerne, der skal drive 
dyrkningen af vandsport, kan være lokale ildsjæle med interesse for idræt, 
naturformidling, spejderorganisationer, byens skoler og ikke mindst private 
iværksættere. Som midlertidige aktiviteter kan Banegårdsområdet anvendes 
til events, der knytter sig til vandsport f.eks. i form af en vandkulturuge eller 
et internationalt vandsportsstævne. På grunden for de fremtidige boligbebyg-
gelser er der plads til mange telte og varevogne med vandsportsgrej.

Bryggen
Bryggen er stedets nye attraktion, og den etableres som en trækonstruktion 
oven på det eksisterende stenglacis. Bryggen er en udbygning af Havneba-
det, og den starter med Promenaden i kote 2.50 og trapper ned mod vandet. 
Trinene danner en variation af reposer til forskellig anvendelse, og trinene 
fortsætter videre ned i vandet. Bryggens plateauer fortsætter ud i vandet som 
flydende plateauer, som man kan svømme ud til. Mod øst afsluttes Bryggen 
af en lang pier med udspringstårn og rampe for kørestolsbrugere. Inde bag 
ved Træbryggen bevares Strandparkens store græsplæne til events. Det eksi-
sterende havnebad udbygges med en servicebygning, der giver mulighed for 
etablering af et privat drevet vandsportscenter med fokus på blød vandsport. 

Sundrenden
Sundrenden etableres med en urban kant ind mod den nye boligbebyggelse 
og en landskabelig bred ud mod en ny rækkehusbebyggelse langs Færgevej, 
hvor haverne går direkte ned til Sundrenden. Langs den urbane kant, der 
består af trapper med varierende højder, er der muligheder for ophold og 

nærhed til vandet. Hvor Sundrenden krydser Havnevej etableres en bro og 
dermed genskabes den tidligere bro, der forbandt den historiske halvø med 
det østlige fastland. En spændende ny forbindelse, der er med til at skabe 
bedre flow i byen. 

Boligbebyggelsen
I Banegårdsområdet er hverdagen i fokus, her skal naturligvis være attraktive 
boliger. De nye blå-grønne byrum opfordrer til ophold, møder, bevægelse og 
leg – aktiviteter, der fremmer sundhed og livskvalitet. Attraktive byrum høj-
ner værdien af et område og tiltrækker investorer og kommende boligejere. 
Boligbebyggelsen etableres med to til tre etagers boliger i en rækkehusstruk-
tur af private investorer og boligerne kan være både leje, andel og ejerboliger. 
En del af boligerne kan have status som de meget efterspurgte seniorboliger. 
De indgår i et fællesskab, hvor udearealerne mellem bygningerne dyrkes in-
tensivt med afgrøder. De rekreative arealer ligger lige ved siden af i form af 
Sundrenden, Strandparken og Træbryggen. I samspil med private investorer 
udvikles området til tæt bydannelse og en attraktiv beliggenhed, der kan til-
trække nye borgere. Parkering er på terræn langs betjeningsgaden.

Posthuset og Banegårdsbygningen
Det gamle posthus indrettes som bibliotek, der med sin hverdagsfunktion 
skal være med til at definere miljøet i Banegårdsområdet. Det går med sin nye 
placering i dialog med kulturcentret Helios. Bygningen udstråler værdighed 
og imødekommenhed, den byder sine borgere velkommen. Banegårdsbyg-
ningen kan indrettes som attraktivt vandrehjem, tæt på vandsportscenteret.

Åbningstræk
Åbningstrækket er etablering af Bryggen om en ny stor attraktion i Faaborg 
og den første etape af Sundrenden. Det gamle posthus indrettes som biblio-
tek. Åbningstrækket følges op af private boligbebyggelser med fælles dyrk-
ning i det nye attraktive område nær by, kanal og vand. 

Banegårdsområdet
1:500

Faaborg har en lang tradition for at udnytte adgangen til vandet og Faaborg 
har gennem flere årtier haft forskellige udgaver af Søbad, placeret på samme 
sted som vi placerer Faaborg Vandsportscenter. Her søbadet fra 190

Hverdagsfortælling fra Faaborg 

Familien Rosen flyttede i marts 2022 ind i en af de nye boliger i 
Banegårdsområdet: ”Jeg fik job som underviser på erhvervsskolen 
og selvom min mand fortsat arbejder i Odense, faldt vi pladask for 
Faaborg. Vi har en bystrand i baghaven og er altid lige i nærheden 
af skøn natur – ja, i nærheden af alt, hvad vi skal bruge faktisk. Vi 
kan trygt sende ungerne afsted i skole og til fritidsaktiviteter, og der 
er en god stemning i byen”.1. Flydende træbrygge 1. Bibliotekspladsen kan blive til en blanding af park og torv

2. Trapper ned til Sundrendens urbane side

5. Byhuse i købstadsskala 3. Træbryggens nedtrapning giver kontakt til vandet 6. Private havezoner markeret med bløde hækformer

4. En træbrygge som den urbane strand 4. Promenade og kystsikring
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Hovedgreb
Viftestrukturen viderføres og danner ramme for dyrkningshavernes form og 
organisering. Sundrenden åbnes til et attraktivt vandspejl, der genfortæller 
stedets historie.

Forum Faaborg
Med en ny bebyggelse i Kulturområdet indrammes pladsen foran Forum til et 
mere veldefineret byrum, som aktiveres af de omgivende sportsaktiviteter.

Monument ved ankomsten
En rydning af træer og skure omkring Kraftvarmeværket får bygningen syn-
liggjort og placerer den som et værdigt moderne monument med en ny sosial 
funktion som center for KurKultur.

Ankomst og parkering
Med en ny indkørsel fra omfartsvejen til ny stor parkeringsplads nord for 
Forum, ledes trafikken væk fra Kulturområdet. På gåturen fra parkering til 
Bykernen ledes man gennem nye attraktive byrum.

Stedets DNA
Luftfoto fra 1954 viser konservesfabrikkens viftestruktur med dyrkningsha-
ver. Og den direkte kontakt til Sundrenden, i sit oprindelige forløb, og det om-
givende landskab.

Dyrkningshaverne som nyt byrum
Dyrkningshaver udfylder et nyt byrum mellem Faaborg Museum og det nye 
center for Kurkultur. Dyrkningshaverne samler området som tema og vider-
fører en tradition fra Mads Tomats tid.

P

P

BAKKELANDSKABET

SUNDRENDEN ÅBNES

DYRKNINGSHAVER

KURKULTUR

FAABORG MUSEUM

FORUM

I Kulturområdet forstærker gendannelsen af tidligere tiders matrikulære 
”viftestruktur” de betagende kig til det åbne landskab og trækker dermed de 
landskabelige kvaliteter ind i byen. Denne bydel er allerede veludviklet med 
institutioner, der dyrker krop og sjæl; kunst, idræt og bevægelse, hvilket ind-
skriver sig i den overordnede vision om fokus på mental og fysisk sundhed. 
Udviklingstiltagene fortsætter dette spor ved at placere epicentret for Kur-
KulturFaaborg her, aktivere det omkringliggende landskab og skabe et sam-
menhængende rekreativt område, som igen vil etablere et attraktivt miljø for 
sundhedstemaet omkring KurKulturFaaborg. Den genetablerede Sundrende 
er det samlende rekreative element i Kulturområdet. 

KulturParkFaaborg 
KulturParkFaaborg bliver byens nye spisekammer, hvor dyrkningskulturen 
udfolder sig, og hvor der eksperimenteres og læres om dyrkningens princip-
per. Passende placeret ved Sundrenden, nedenfor Mads Tomats bygnings-
kompleks, der også indeholdt dyrkningshaver i hans storhedstid. Dyrknings-
haverne drives af en forening af interessenter ildsjæle, der har erfaring med 
dyrkning af grøntsager. Som tidlige tiders skolehaver, er det stedet, hvor bør-
nene i sommerferien ”går til have” og lærer den helt basale viden om dyrk-
ning.

KurKulturFaaborg
Den fysiske del af KurKulturFaaborg indrettes i Kraftvarmeværkets spektaku-
lære arkitektur, hvor nye tiltag og forretninger samles under et samlet brand 
om at dyrke det sunde liv, og kan koble sig på de nye ruter ud i henholdsvis 
landskabet og ind til bymidten. På sigt kan der tilføjes mere areal i nye byg-
ninger i samme arkitektur og materialer som kraftvarmeværket og svømme-
hallen. Det er muligvis nogle af iværksætterne, der holder til nede på Slagte-
rigrunden, der er primus motor for udviklingen, som har stort potentiale ift. 
at brande Faaborg i overensstemmelse med strategien Rask+. 

Faaborg Museum
Faaborg Museum vil gerne ekspandere, hvilket der ligger et stort udviklings-
potentiale i. Museet er allerede en kulturperle og et trækplaster for kun-
stinteresserede. Det pågående udvidelsesarbejde understøttes ved at rydde 
parkeringspladsen ved museet og skabe et haverum, der er denne fine kul-
turinstitution værdig. Haverummet kopieres ud til epicentret for KurKultur-
Faaborg i det gamle Kraftvarmeværk og skaber således sammenhængskraft 
fysisk i bykvarteret og tematisk mellem mental og fysisk ro og fordybelse. Den 
nyetablerede ”kulturrute” i bakkelandskabet indeholder en integreret ”skulp-
turrute”, der fremadrettet vil give museet en exceptionel udstillingsmulighed, 
der er unik i dansk sammenhæng. Det vil være et nyt forretningsområde for 
museet med potentiale for at kunne tiltrække fondsbevillinger og high-end 
kunstnere til ”Faaborg Museums nye skulpturrute”. Museets p-pladser flyttes 
op til Forum Faaborg, hvor al parkering i Kulturkvarteret organiseres. Lige-
som det er tilfældet med byens øvrige parkeringspladser, begrønnes området, 
så det er et grønt mødested i idrætslandskabet, der også fungerer, når bilerne 
er kørt hjem, og landskabet ud mod Sundet får kontinuitet og kan bearbejdes 
som et kvalitativt parkstrøg. 

KulturParkFaaborg 
Museets ”energi” og tempo skaber koblinger ud i Kulturparken. I Mads To-
mats tid lå der dyrkningshaver her, og det er den stemning, der bygges videre 
på med forslag til etablering af flere kolonihaver/dyrkningshaver og udnyttel-
se af pladsen omkring det nye KurKulturFaaborg.

Klosterhaven 
Nord for Helligaandskirken kan der reetableres en klosterhave, hvor man 
eksempelvis kan indtage duften fra middelalderens lægeurter (evt. med inspi-
ration fra Esrum Kloster) og dermed dyrke og styrke kirkens bagside, så den 
kobles til den historiske by.

Forum Faaborg
De eksisterende haller indpakkes i træer, der plantes i forbindelse med etab-
lering af nye parkeringspladser. Der kan etableres boldbaner på engen neden-
for Helligåndskirken, og der er mulighed for yderligere udbygning af Forum 
Faaborg med endnu en hal.

Åbningstræk
Åbningstrækket er en transformation af Kraftvarmeværket til epicentret for 
KurKulturFaaborg samt oprydning omkring og eksponering af bygningen, der 
som et smukt og iøjefaldende landmark sammen med Helligåndskirken byder 
velkommen til Faaborg fra landsiden. Sideløbende etableres Kulturpark-
Faaborg med dyrkningshaver og etablering af Sundrenden. Åbningstrækket 
opfølges af private klinikker indenfor sundhed og wellness, der lejer sig ind i 
bygningen. 

Kulturområdet
1:500

4. Promenade og kystsikring

Hverdagsfortælling fra Faaborg

”Jeg er fra Tyskland og kom til Faaborg for første gang i sommeren 2019. 
Jeg kom for at besøge Gitte Ged på Avernakø, fordi jeg så et tv-program 
om hendes landhotel med lokale råvarer som omdrejningspunkt. Siden har 
jeg været i Faaborg flere gange – en gang var på vej til København. Min 
nuværende kone og jeg besluttede at slå vejen forbi Faaborg Museum, som 
vi havde hørt meget godt om. En anden gang lejede vi en ferielejlighed og 
nød et par uger med vandreture, massage, spiste skøn mad – ja, jeg tog 
forresten også et dykkerkursus. Vi må se, hvad vi finder på næste gang – 
jeg har hørt, at Øhavsmuseet snart står færdigt.”  

1. Den klassiske dyrkningshave i stor skala

2. Drivhuse som byens nye mødested 3. Fælles dyrkningshaver i købstadens skala

3. Mødet mellem dyrkninghave, Sundrende og park

4. KurkulturFaaborg kan aktiverer Sundrenden

4. Eksempel på møde mellem bygning og Sundrenden 5. Arkitektur i tegl i købstadsskala 6. Sport og leg kan leve mellem bygningerne i Forum Faaborg
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Erhvervskvarteret
Vi foreslår at bevare Tulipbygningen og udbygger den med inspiration i 
konservesfabrikkens intime gårdrum i takt med at behovet for mere areal 
opstår. 

Øhavsmuseet og pladsen
Frølagerbygningen komplementeres med en udvidelse, der spænder over den 
nye Øhavshavn, som en havnekran, hvilket giver en direkte kontakt mellem 
museets aktiviteter og vandet.

Handelsgaderne
I og omkring Tulipbygningenskabes seks handelsgårde med forskelligt fokus. 
De bliver intime offentlige rum med en variation af karaktere. 

Forbindelser
Bevægelsesmønstret på Slagterigrunden tager udgangspunkt i den eksiste-
rende struktur og skaber en tydelig forbindelse mellem de to havne og videre 
op i den historiske bykerne med en række gårdrum.

Stedets DNA
Konservesfabrikkens kompleks af flere sammenhængende gårdrum danner en 
fortætning i en menneskelig skala, som også kan ses i Faaborgs gaderum

Eventpladsen
Bådopbevaringspladsen forvandles til en eventplads. Med belysning og en 
fleksibel bygning, som om vinteren kan fungere som bådhus og om sommeren 
kan åbnes til en scene, muliggøres en alsidig aktivering.

DNA
Faaborg har en traditon av handelsgårdar, en typologi som är gjord 
för möten och samverkan och som dessutom ger ett attraktivt 
mikroklimat.

Ervervskvartalet
Förslaget bevarar Tulipbygganden och bygger ut den till inspiration 
från Mats Rasmusens konservfabrik.

+

Handelsgårdarna
I och omkring Tulipbygganden skapas sex handelsgårdar med olika 
fokus. De blir intima offentliga rum med en mångfald av teman och 
karaktärer.

Eventplassen
Båtförvaringsplanen förvandlas med enkla medel till en eventplats. 
Med belysning och ett flexibelt skjul som både fungerar som 
båtföravaring vintertid och scen, backspace eller marknadshall på 
sommaren möjliggörs en aktivering av platsen.

Öhavsmuseét og plassen
Frölagerbyggningen kompleteras med en tillbyggnad som likt en 
hamnelevator spänner över ett nytt vattenrum vilket ger muséet 
möjlighet att interagera direkt med Öhavet. Mellan Muséet och 
Ervervskvarteret skapas Öhavstorvet som skapar ett riktat rum mot 
öarna.

ÖHAVET Kopplingar
Rörelsemönstret på den nya slagterigrunden tar utgångspunkt i den 
befingliga rätlinjiga gatustrukturen och skapar en tydlig koppling 
mellan de två hamnarna som bjuder in besökare till byn via en serie 
aktiva gårdar och portar. 

TULIPBYGNINGEN

MARINAEN EVENTPLADSEN

ØHAVET

LYSTBÅDEHAVN
MARINAEN GL. HAVN

ERHVERVSSTRUKTUR MINIBY DYRKNING

KANTINE MØDECAFE

UDESERVERING WORKSHOP

Slagterigrunden
1:500

Slagterigrunden udvikles med henblik på at skabe en kreativ smeltedigel 
og et levende iværksættermiljø i et urbant og industripræget kvarter. Under 
navnet KantineFaaborg opbygges i første omgang et univers, der dyrker mad-
kulturen. Aktørerne, der skal kickstarte udviklingen på Slagterigrunden, kan 
være lokale ildsjæle, der måske finder inspiration hos Falsled Kro, det øko-
logiske landbrug Steensgaard eller hos Gitte Ged ude på Avernakø. De første 
skridt kan være i form af midlertidige gadekøkkener under Tulipbygningens 
tag, kurser og demonstrationer af bearbejdning af råvarer og en torvehal med 
salg af egnens gastronomiske specialiteter.

Udviklingsprincippet for Slagterigrunden er at bevare og forbedre frem for at 
rive ned og bygge nyt – på den måde sikres et bæredygtigt, livtidsforlængende 
funktionsskifte med udgangspunkt i en industrikultur, der som et særligt lag 
i byen vidner om en identitetsgivende del af havnens og Faaborgs historie. 
Havnens miljø er en integreret del af byen:  ved at udvikle den, smitter det af 
på resten af Faaborg og dermed understøttes livet i bymidten og hele byen får 
et løft.

Med en nyfortolkning af strukturen i Mads Tomats oprindelige konservesfa-
brik med omkringliggende gårdrum og små lommeparker danner vi vindbe-
skyttede pladser og passager med et attraktivt mikroklima i en struktur, der 
knytter sig til det grid, der ses i den eksisterende struktur i både Tulipbyg-
ningen og værftsbygningerne. Parkering kan integreres i strukturen, der dog 
tænkes relativ bilfri.  

Slagterigrunden bliver med udgangspunkt i en transformation af Tulip-byg-
ningen, direktørboligen og Frølageret til et moderne, mangfoldigt og delvist 
udendørs forsamlingssted, der både appellerer til erhverv, kulturelle akti-
viteter, turister og lokale. En varieret bydel med alternative funktioner og 
passager, der kan være med til at skabe nye bevægelsesmønstre i bydelen og 
forstærke oplevelsen af en ”vandtæt” by – en bæredygtig, klimatilpasset by 
ved vandet. 

Efterhånden som området finder sin form kan tænkes/investeres i mere per-
manente løsninger. Det er en kendt sag fra lignende projekter i andre byer 
f.eks. Musicon i Roskilde, at hvis det lykkes at skabe et kreativt miljø med 
unikke omgivelser, så bliver et område interessant nok til, at andre vil betale 
en fornuftig leje og/eller investere netop her.  

KantineFaaborg 
Åbningstrækket er etablering af KantineFaaborg, der udvikles i Tulipbyg-
ningens flisebeklædte rum.  KantineFaaborg er et nyt gastronomisk madhus, 
der kan være centrum for en udvikling på Slagterigrunden med kontorho-
teller, lettere erhverv i Tulipbygningen og uddannelsesfaciliteter for nye er-
hvervsskoler samt byens skoler og gymnasium. Konceptet for kantinen er, at 
her mødes alle og samles om det gode måltid. Nye virksomheder tiltrækkes af 
muligheden for at tilbyde medarbejderne en god frokost og enmandsvirksom-
heder tiltrækkes af et socialt miljø, hvor det er muligt at møde og interagere 
med andre. Kørende arbejdere som politi, hjemmehjælp osv. kan lægge vejen 
forbi i frokostpausen osv. 

KantineFaaborg knytter sig til en urban plads, Spisepladsen, samt et varieret 
gadeforløb, der forbinder de to lystbådehavne og knytter an til Øhavsmuse-
et. Fysisk kan KantineFaaborg danne centrum for Slagterigrundens byud-
vikling, hvor de nye byggerier gror uden på, som fleksible knopskydninger. 
Åbningstrækket opfølges af investeringer baseret på fondsmidler, statslige 
bevillinger og private, som Øhavsmuseet, erhvervsskoler, småerhverv og vi-
densvirksomheder.

Tulipbygningen 
Tulipbygningen benyttes i første fase til midlertidige formål og aktiviteter, der 
henvender sig til både turister og fastboende. Bygningsstrukturen vil være 
under løbende ombygning og tilpasning, og om 20 år kan det muligvis give 
mening at fjerne den helt. 

Bygningen er en stor rationel struktur, der gennem innovative løsninger kan 
få et rigt, levende og varieret indhold. Bygningens enkelhed er dens store 
styrke i kraft af dens fleksibilitet: i takt med, at nye behov og ønsker opstår, 
kan man koble elementer og hele miljøer til og fra. Her etableres Kantine-
Faaborg, som kan udnytte bygningens tidligere industrikøkken. Faaborg Mini-
by kan ligge her under det store tags beskyttende vinger, byde velkommen og 
gøre opmærksom på den historiske by. 

Minibyen kan aktiveres og udvides til at vise faserne i byudviklingen – en 
slags installation, som folk kan gå i dialog med og omkring i mødet mellem 
nyt og gammelt, der er her det næste borgermøde bliver afholdt. 

Øhavsmuseet
Frølagerbygningen skal fremover huse Øhavsmuseet og udbygges efter behov. 
Der etableres en ny inderhavn, Øhavshavnen, med mulighed for vandrelate-
rede aktiviteter og både med forbindelse til alle småøerne, som en integreret 
del af besøget på museet. Og et havnetorv, Øhavstorvet, med trappe ned til 
vandet og et spændende møde mellem land og vand. Øhavsmuseet ligger lige 
ud til Promenaden og fra denne kan man gennem store vinduer får en smags-
prøve på, hvad der venter inde i hallen. Med Promenaden og Det Grønne 
Bælte får Øhavsmuseet kontakt til resten af Faaborg og omegn. 

Direktørboligen
Direktørboligen definerer bydelens nordøstlige hjørne, hvor den i kraft af sin 
arkitektur både samtaler med den historiske by og ligger strategisk placeret 
ift. transformationsprojektet - i overgangen til et nyt urbant byrum. Som kom-
mende Sundhedshus vil det blive en bygning fyldt med aktivitet og liv og et 
pejlemærke for mange af Faaborgs borgere. 

Forbindelse til den historiske by
Gadestrukturen i den historiske bykerne har gader, der vifter ud fra centrum 
og fanger havnen. Disse linjer markerer sig i Slagterigrundens nye bebyggel-
sesstruktur. Gaderne danner en direkte forbindelse mellem de to bydele, og 
overgangen på tværs af Havnegade markeres i belægningen. På denne vis ak-
tiveres byens gulv som wayfindings-element og trækker lystsejlerne op i den 
historiske bydel. 

Stormflodssikring 
Slagterigrunden ligger uden for den nye højvandssikring, så alle nye bygning-
er på Slagterigrunden, både inden for og omkring Tulipbygningen, etableres 
med en gulvkote på 3.00 med ramper og trapper som forbindelse til eksiste-
rende terræn. Øhavsmuseet har en gulvkote, der ligger over 3.00 og er der-
med sikret mod stormflod. Direktørboligens stuegulv ligger over kote 3.00 
og kældervinduer sikres mod stormflod. Det må i øvrigt antages, at havnens 
eksisterende funktioner og byggerier er vant til havets aggressive miljø.

Åbningstræk
Åbningstrækket på Slagterigrunden er etablering af KantineFaaborg, der 
udvikles i Tulipbygningen. Indretning af Sundhedshuset i Direktørboligen 
og etablering af Øhavsmuseet i Frølageret. Flytning af MinibyFaaborg til Tu-
lipbygningen er en simpel opgave, der vil være et løft for både Minibyen og 
Tulipbygningen. 
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Hverdagsfortælling fra Faaborg

Peder, 32 fortæller om sammenholdet og 
miljøet på Slagterigrunden anno 2023, 
hvor transformationen af Tulip-bygningen 
fortsat er i fuld gang: ”Jeg er selvstændig 
tatovør og savnede kollegaer i hverdagen, 
så da det blev en mulighed at etablere min 
biks på Slagterigrunden, slog jeg til med 
det samme. Jeg spiser altid frokost i Den 
Gastronomiske Kantine og der er altid nogle 
at snakke med. Kunderne synes også, det 
er sjovt at komme her, fordi der er sket nye 
ting for hver gang de skal have en ny tus. 
Og så er der selvfølgelig noget med tatove-
ringer og havne, der går godt sammen, det 
tiltrækker helt sikkert turisterne.”

DE TRE FOKUSOMRÅDER

2. Taghaver i Tulipbygningen1. Eventpladsen

3. Udeservering i fabriksmiljø

4. Byggeri med havneudtryk

4. Nye skurbyggerier i lille skala

2. Dyrkning af tomater og chili i et urbant miljø 5. Pladsdannende arkitektur i havnens skala

4. Arkitektur i havnemiljø

5

1

3

2

4

Hverdagsfortælling fra Faaborg

Peder, 32 fortæller om sammenholdet og miljøet på Slagterigrunden anno 
2023, hvor transformationen af Tulip-bygningen fortsat er i fuld gang: ”Jeg er 
selvstændig tatovør og savnede kollegaer i hverdagen, så da det blev en mulig-
hed at etablere min biks på Slagterigrunden, slog jeg til med det samme. Jeg 
spiser altid frokost i Den Gastronomiske Kantine og der er altid nogle at snakke 
med. Kunderne synes også, det er sjovt at komme her, fordi der er sket nye ting 
for hver gang de skal have en ny tus. Og så er der selvfølgelig noget med tatove-
ringer og havne, der går godt sammen, det tiltrækker helt sikkert turisterne.”

TEAM C

Øhavspladsen

Øhavsleg Faaborg Røgeri

Fiskehuset Faaborg

Faaborg Sejlklub

Båd og Motor

Spisepladsen

legegård

KantineFaaborg

Faaborg Miniby

Eventpladsen

haver
Øhavsmuseum

Øhavshavnen

Sundhedshuset

parkering

Faaborg Værft Faaborg Bådbyggeri

trappe

parkering

parkering

parkering

Havnegade

Forbindelse til byen

forbindelse mellem marina og havnen



TAK
Realmæglerne v. Sofie Find
Centerfrisøren
Restaurant Klinten
Korsvejens Blomster
Yamaha MX-Strik
Boe Byg
Rekord Rens
Shell Faaborg
Salon Bielefeldt
Tandlægecentret Denteam
Bog og Ide - Legekæden
El-salg
Faaborg Fysioterapi
EY
Faaborg Materialeudlejning
Faaborg Tømrerforretning
Nybolig Faaborg
Panorama Law
Faaborg Rengøring
Faaborg El
Hammer Hansen
Vesterports Bageri
Super Brugsen Faaborg
Faaborg El-service
Faaborg Malerfirma
Hotel Faaborg Fjord - Spa & Konference

Garant Faaborg
Forum Faaborg
Faaborg Byferie
PH Byg
Rosenberg Ventilation
Sparekassen Sjælland-Fyn
Frk. Jensens
JHL Rengøring
Hotel og restaurant Færgegården
Billums
Murermester Uffe Skovlund
EDC Faaborg
Nyegaard sko
Velværehuset
Kontor Fyn
Harald Tandlægehuset Faaborg
Depot Svendborg
Faaborg Bilcenter
1-Office
Restaurant Kompasset
Hotel Faaborg
Cafe Fruens Vilje
Båd og Motor
Sydbank Faaborg
Hudplejeklinikken v. Pia Vejlemark
Tømrerfirmaet Rasmussen og Udenby

Tak til alle jer der gav vores lyttere - 
Alletiders Største Julehits
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Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Briller til 100 kr. inkluderer enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), førpris 195-1295 kr. Briller til 450 kr. inkluderer standard flerstyrkeglas (indeks 1,5) førpris 995-2095 kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med 
2for1 eller andre tilbud og gælder til 23. februar. ©2019 Specsavers.

Briller inkl. 
enkeltstyrkeglas

100kr

Briller inkl. 
flerstyrkeglas

450kr
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Torvegade



Kl. 11.00  - Nytårsmarch. Klokketårnets Venner og Faaborg kirke arrangerer nytårsmarch fra Faaborg Kirke.

Kl. 11.00  - Senior-dans. Det er fælles dans med skiftende partnere på Torvet i Herregårdscentret.
Kl. 19.30  - Horne Blandede Kor starter ny sæson med ny dirigent på Horne Skole. 

Kl. 10.00  - Nytårsmarch på Hjertestien 'Nautilen'. En 5 km tur i Tarup-Davinde området med start fra P-pladsen ved Anes Høj i Årslev.
Kl. 16.00  - Ulvetime med kakao og boller. Kom ind i varmen på Faaborg Børnebibliotek til kakao, boller og højtlæsning.

Kl. 14.30  - Hjemmeplejen i Håstrup gennem 60 år fortælles af Hanne Storm i Det Gamle Bibliotek i Grønnegade.

Kl. 15.00  - Senior-dans. Nyd livet - mød nye venner - dans i Forum Faaborg.
Kl. 19.30  - Faaborg Musikforenings nytårskoncert i Heliosteatret er i år med De 4 Tenorer.

Kl. 15.00  - Velkommen til nytårskur hos Faaborg Museum i Grønnegade. Fri entre.

Kl. 10.00  - Faaborg Museum. Udstillingen 'Verden som atelier - fynboernes værker bliver til' åbner.
Kl. 15.00  - Håndbold. Faaborg ØH's 2. divisions herrer møder Fredericia i Forum Faaborg.

Kl. 19.00  - Rospinning i Faaborg Roklub. Kom ned i Roklubben til en introaften med instruktør.

Kl. 19.00  - Møde i Frimærkeklubben på Tømmergården
Kl. 14.30  - Bankospil v. Efterlønsklubben for Faaborg og Omegn på Tømmergården.

Kl. 15.00  - Senior-dans. Nyd livet - mød nye venner - dans i Forum Faaborg.

Kl. 10.00  - Faaborg Gymnasium afholder informationsmøde for mulige kommende elever.
Kl. 10.30  - Amalie på vildmarkseventyr i kano med fiskestang og bjørnespray på Faaborg Bibliotek.
Kl. 19.30  - Teatret i Midten præsenterer Teatret Møllen med 'Palle stadig alene i verden' i Korinth Kulturhus.

Kl. 19.00  - Faaborg Gymnasium afholder informationsmøde for mulige kommende elever.

Kl. 14.30  - Jeanette Ulrikkeholm underholder i Det Gamle Bibliotek.

Kl. 15.00  - Senior-dans. Nyd livet - mød nye venner - Forum Faaborg.
Kl. 19.00  - Faaborg Folkeuniversitet. Hør om Gilgamech i dag med Ph.d. 
litteratur og assyriologi Sophus Helle i Det gamle Bibiotek.
Kl. 19.00  - Se Aida - Operakino i Helios-Teatret. 
Kl. 19.30  - Faaborg ØH's 2. div. herrer mod HEI Skæring i Forum Faaborg.

Kl. 13.30  - Søndagsrundvisning på Faaborg Museum i Carls Petersens 
bygning i Grønnegade

Kl. 14.30  - POWERbreathe. Netværksgruppen KOL/lungepatienter ind-
byder til foredrag med Anders Pedersen i Tømmergården i Faaborg.

Kl. 14.30  - Sangkoret 'Efterklang' underholder i Efterlønsklubben for 
Faaborg og Omegn, Tømmergården 6.

Kl. 14.30  - Højskoleeftermiddag. I Faaborg Kirke kommer sygeplejerske 
Maja Castor Andersen om sit arbejde på Grønland.
Kl. 15.00  - Senior-dans i Forum Faaborg.
Kl. 19.00  - Faaborg Folkeuniversitet. Hør om Blichers billede af Danmark 
med professor Johs. Nørregaard Frandsen i Det gamle Bibiotek.

Vil du gerne have dit arrangement nævnt her, kan du selv indtaste 
det på vores hjemmeside www.detrigtigefaaborg.dk 
under “Det sker” inden deadline den 15. i måneden før.
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Dødsbobehandling og arv 
Hvordan kommer du videre efter et dødsfald og 
hvordan bør dødsboet behandles?  

Når du mister en af dine nærmeste, skal du tage 
stilling til en masse spørgsmål. Vi hjælper dig trygt 
igennem hele processen og med de mange 
spørgsmål der opstår undervejs.  

 

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

 

Mette Stokholm Pedersen 
Jurist & Indehaver 

+45 28 35 42 47 

Panorama Law ApS 
Kanalvej 11  |  5600 Faaborg |  CVR. 37 56 88 72 
www.panoramalaw.dk - msp@panoramalaw.dk 



Svanninge Hallen og Klinten inviterer til 

FORÅRSFEST 
4. april 2020 i Svanninge Hallen

HVIDE LØGNE & DJ 
Helstegt Pattegris

Billetprisen er 345 kr. og 50 kr. fra HVER billet går til Falsled Svanninge

Køb din 
billet HER 

Dagli´Brugsen Millinge
Klinten, Shell Faaborg,

Svanninge Hallen

Invitér din virksomhed med til festen, køb drinkspakker 
og vær med i konkurrencen om annoncepakker til en 
værdi af 10.000 kr. fra Det Rigtige Faaborg.

80ér 
FEST







Åbent alle dage 8-20

Hverdagen begynder i 
i DIN SuperBrugsen Faaborg

Faaborg

MANDAG

TORSDAG

Månedens Kup

TIRSDAG

FREDAG LØRDAG SØNDAG

ONSDAG
Änglamark Mælk 
LET, MINI, SKUMMET

1 LITER

Thise Skyr
 

1 KILO

Hakket oksekød
5-8% 
800 G.

Kims nødder
FLERE
VARIANTER

ÄNGLAMARK ÆBLER
 

1 KILO

SKABEÆG 
10 STK

Schulstad 
SOLSIKKERUGBRØD

950 G.

VEJ SELV  
SLIK
100 G.

BAGSELV  
LEVERPOSTEJ

Urtekram 
ØKOLOGI

Coop pålæg

8,95

5,95 13,-10,-

20,- 49,-

12,-
15,-

6,95 10,-
40%

BYENS BILLIGSTE!!

BYENS BEDSTE UDVALG

Flere varianter


