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DET GAMLE  
FAABORG!
I samarbejde med Byhistorisk Arkiv dykker vi igen ned i 
Faaborgs fortid.
Se hvordan verden så ud da Ymerbrønden ankom til 
Faaborg, da 2. verdenskrig ramte området og pres næsen 
flad mod vinduet i Radiomagasinet mens drømmene fa-
rer mod de seneste modeller fra B&O. Du får også et par 
flotte efterårsmotiver fra Jørn Ungstrups hånd.

Assensvej 1900, ukendt fotograf

Morgen ved Sundet, fotograf Jørn Ungstrup

Mellemgade 1890, ukendt fotograf Mellemgade 8, 1952, fotograf Carl Jensen

Havnegade oversvømmet, 1950, fotograf Carl Johan Jørgensen

Anlæggelse af Svendborgvej fra Banegårdspladsen til Klinten ca. 1960, ukendt fotograf
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Ymerbrønden ankommer til Faaborg, 1910, ukendt fotograf

Efterårsstemning, fotograf Jørn Ungstrup

Mellemgade 1, Apoteket før ombygning 1880, ukendt fotograf

Restaurant ”Skibet”, Strandgade 5 og 7, 1866 ukendt fotograf Jacob E. T. Jacobsen´s hus schalburgteret,1945, fotograf E. Andersen

Tårngade 1920, ukendt fotograf
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Se  mere på zensizone.dk

ZensiZone Connect-Box 2810-2910 
Dobbeltfjedret med Smart Pocket fjedre og eksklusivt 
møbelstof. Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. 
Topmadras med 50 mm latex eller visco indlæg. 
Betrukket med antibakterielt betræk, som er vaskbart 
v/ 60 grader. 180 x 200 cm, ekskl. ben. 
Normalpris  22.480,-
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TOP 

MADRAS MADRAS 
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PÅ INDLÆG

FÅS KUN HOS 

MØBLÉRDANSK
PRODUCERET

TILPASSET 
DIG✔

ZENSIZONE 

DANSK PRODUCERET MED AFSÆT I NATUREN

ZensiZone elevationsseng 6510-6610 
Polstret metalramme samt bund med 39 lameller. El-betjent hoved- 
og fodende. Vendbar madras med 5-zonet pocketfjedre og eksklusivt 
møbelstof. Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. Split topmadras med 50 mm 
latex eller visco indlæg. Betrukket med antibakterielt betræk, som er 
vaskbart v/60 grader. 90 x 200 cm, ekskl.ben. Pris 15.240,- 
2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 30.480,-

ZensiZone boxelevationsseng 8510-8610 
Dobbeltfjedret og vendbar madras med 5-zonet pocketfjedre, 
polstret med viscoskum og latex. Fås i 2 hårdheder og i 3 farver. 
Topmadras med zoneinddelt visco eller latexkerne, betrukket med 
antibakterielt betræk. Vaskbar ved 60 gr. 90 x 200 cm. Ekskl. ben. 
Pris 16.680,- 2 stk. Normalpris 33.360,-

ZensiZone elevationseng 
med splittop 180 x 200 cm  

 NU 17.998,-
  SPAR 12.482,- 

ZensiZone boxelevation 
180 x 200 cm  

 NU 19.998,-
  SPAR 13.362,- 

ZensiZone Connect 
boxmadras 180 x 200 cm 

 NU 13.998,-
  SPAR  8.482,-  

Split topmadras
giver dobbeltsengen 
med elevation, 
en hel liggeflade. 

1.400,- PR. MD. 
I 10 MDR.

Mandag - torsdag  10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 · 
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00 

Vestergade 1 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 94 96 · www.møbler.dk

MASSER AF 
GODE TILBUD 
I BUTIKKEN

HUSK! 
Altid at tjekke

 vores tilbud online 



Her er november-udgaven af  Det Rigtige Faaborg.
Lad mig benytte denne plads til at sende al min respekt afsted mod Haastrup og Falsled.
I løbet af de sidste 14 dage har jeg haft fornøjelsen af at møde nogle af de frivillige kræfter 
og den energi, der i de små samfund skaber store oplevelser for alle os andre. 
Og hvor er det dog imponerende.

I Haastrup er ca. 2.000 gæster til Halloween Sydfyn blevet jagtet igennem Byparken af 150 
frivillige i skikkelse af uhyggelige zombier, vikinger og nonner. Samtidig har hele byen bak-
ket flot op ved at pynte indkørsler og haver med græskar, spøgelser og lignende.
I Falsled, ikke langt derfra, har en anden gruppe af ildsjæle for 15. gang linet op til ”Jul i 
Falsled”.

Endnu en begivenhed, der er blevet til udelukkende med frivillige hænder og et stærkt 
sammenhold. Julerierne i de Morten Korch-agtige rammer trækker også en 2-3.000 men-
nesker til en god oplevelse.

Det er ikke bare dejligt arrangementer, men også vigtige arrangementer.
For når det gælder bosætning og tiltrækningskræft, så er levende lokalsamfund altså også 
noget, der tæller hos mulige tilflyttere. Det kan du møde et godt eksempel på i dette ma-
gasin, hvor vi har mødt Dorthe og Michael, der har skiftet Nordsjælland ud med Falsled.

Rigtig god læselyst

Henrik Poulsen

Holdet bag

nr. 7 november 2017
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 Saphe monteres nemt i bilen

 Få alarm ved fotovogne og ulykker

UNDGÅ FARTBØDER

 Starter automatisk op

 Er helt lovligt

 Intet abonnement

Østergade 39 - 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 21 48

KUN 495,-



OPEL CROSSLAND

- EN SUV MED MASSER AF PLADS OG GOD HØJDE!

CROSSLAND X
FRA: 177.339 kr.*

OPEL KARL
fra 89.301 Kr.* fra 127.253 Kr.* fra 187.910 Kr.* fra 214.568 Kr.*

OPEL CORSA OPEL ASTRA OPEL MOKKA

Testvinder i 
bilmagasinet

Telemarken 2, 5600 Faaborg  •  Tlf. 62 61 90 60
www.faaborg-bilcenter.dk  •  salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30, Søndag kl. 13-16

*Plus levering 3880 kr. Bilen kan være vist med ekstraudstyr - Der tages forbehold for trykfejl.

 Standard udstyr:
• Aircondition
• Tagspoiler
• Fjernbetjent c.lås
• El-ruder
• Bluetooth
• USB stik
• 12 volt stik i 
   midterkonsol
• Fartpilot
• og meget mere..

Årets bil 2016
Årets campingtrækker 2017



Vi tager os af alt DIT
- indenfor VVS, Ventilation, El og Blik

· Vi dækker hele Fyn 

· Vi leverer kvalitet til  
  skarpe priser 

· Vi har den rigtige  
  energiløsning til dig 

· Vi har fagligt dygtige 
  montører

· Ét firma - fire 
  håndværksfag!

Faaborg-Midtfyn tlf. 62 63 22 90 · Odense SØ tlf. 66 10 22 90  

info@dit.as · www.dit.as

Se endnu mere på www.dit.as

TØJTØSEN
KOM IND OG SE HELE VORES UDVALG

ZHENZI • ZOEY
MADE BY ANDERSEN

ONEMORE • NO SECRET

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK LUKKET MANDAG & TIRSDAG

 FOREDRAG
GLÆD JER TIL EN AFTEN MED:

- Christina & Thomas´ inspirerende foredrag
- Konkurrencer samt forfriskninger fra Barlebo

- Fremvisning af smykker og ure fra CHRISTINA 

8. november
kl.19.00 

Helios Teatret
FAABORG

Køb din 
billet hos

Domino, Barlebo
& Bo Godt
Kun 120,-

Banner.indd   1 12/08/13   19.56

THOMAS EVERS POULSEN 
"Jeg har valgt at være positiv

- med Smil, latter og rene sokker"

CHRISTINA HEMBO 
" Fra drøm til virkelighed "

En iværksætter historie Dobbelt





På konservatoriet blev de kærester, og i dag er parret 
på tiende år internationalt optrædende musikere med 
minimum 100 rejsedage om året i primært Europa og 
Nordamerika. Resten af tiden er de administrerende 
chefer i det foretagende, det er at køre en musikkarriere 
både hver for sig og sammen som band, der tæller seks 
øvrige medlemmer. Familielivet med tre børn holdes i 
balance med en au-pairs hjælp, der gør, at hverdagen 
hænger sammen, og at ungerne også kan komme med på 
de længerevarende turneer. Jeg møder Helene og Harald 
i kontrasten til det hektiske rejseliv; i en skov udenfor 
Faaborg, hvor der er højt til pejsestuens turkise, originale 
loft i en absolut enestående villa, der trods opførelsen i 
1960´erne mest emmer af herregårdsstemning. 

- Jeg opfatter mig selv som en generator, et rør for musik-
ken. Det, der tiltaler mig ved folkemusikken, er, at den skal 
fungere på de givne præmisser. Om det er en koncert, en 
danseaften eller at man sidder og synger sammen, så skal 
folk have en fed aften. Folkemusikken er en meget inklu-
derende kunstart. Om vi spiller i Canada eller Faaborg, så 
gør vi meget ud af, gerne at ville have folk med.
fortæller 42- årige Harald Haugaard, der også i dag har 

været nede og bade i Faaborg Fjord sammen med fruen. 
En livsnyder-sport parret ynder at fastholde året rundt, 
når planlægningen gør det muligt. Harald Haugaard for-
tæller om en noget anderledes opvækst, for allerede som 
11-årig knægt og indtil han var 18, stod mange aftener 
på at spille polka, valse og hopsa på violinen forskellige 
steder på Fyn og i morfarens dansesal i Midtjylland, når 
lokalbefolkningen skulle svinge dansebenene. Derfor var 
musikken, med hans egne ord, ikke et bevidst valg, men 
en konsekvens af de mennesker, der var omkring ham.
Farvel til den klassiske pianist   

38-årige Helene Blums stemme er helt ren uden hæshed 
eller bas, når hun fortæller om sin forkærlighed for fol-
kemusikken, der greb hende om hjertet som 19-årig, og 
efterlod en planlagt karriere som pianist.
- Med folkemusikken skal man turde at skære en masse 
ting væk. Det handler om tilstedeværelse. På sangen 
er der ikke meget vibrato eller dramatik. Man kan ikke 
gemme sig. Selvom det er enkelt, har jeg alligevel brugt 
20 år på at finde ind til den kerne, som er forfinet og 
spændende, synes jeg. 

En smeltedigel  
mellem gammelt og nyt

Da sangerinden Helene Blum var barn i 1980’erne på Nordvestfyn, gik hun, sam-
men med sine tre søstre, til folkedans hos violinisten Harald Haugaards mor i Harn-
drup. Harald og Helenes liv flettede sig allerede fra barnsben, og videre i ungdoms-
årene, ind i hinanden på kryds og tværs. Begge ud af  traditionelt musikelskende 
familier gik uddannelsesvejen til Det Fynske Musikkonservatorium i Odense, hvor 
folkemusikken endelig fik vinger i begyndelsen af  1990’erne. 
 
AF ANNE KRUSE
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Folkemusikken fra Blum og Haugaard er ikke den tradi-
tionelle nationaldragt- vakuumpakkede udgave. Deres 
musik er tværtimod i konstant udvikling og nærmere i den 
kasse, der hedder ”kontemporær folk”. Harald Haugaard 
er egentlig ikke glad for kasser, for musik er musik, synes 
han, der også har spillet rock og jazz. 

- Vi vælger bevidst ikke at være museale i vores indgangs-
vinkel til musikken. Vi vil ikke optræde i folkedragter og 
forsøge at spille musikken, som den lød i Faaborg i 1760. 
Det giver ingen mening, for vi lever i 2017. Men jeg er 
inspireret af, hvordan man gjorde i 1760, og vi spiller også 
melodier fra 1760. Der, hvor det gamle og nye mødes, 
i den smeltedigel befinder vi os. Folkemusikken står på 
skuldrene af noget, der har været tidligere. For havde 
man ikke udviklet musikken år efter år, årti efter årti, 
århundrede efter århundrede, så var den død for længe 
siden. 

En ny Rasmus Storm

På en måde virker det en smule bizart at tale om folke-
dragter og gamle noder, for det er unægtelig svært at 
forbinde Harald Haugaard, i sin nystrøgne skjorte og sort, 
smart brille, med året 1760. 
Men forkærligheden for det oprindelige fornægter sig 
ikke, for i de sidste 20 år har den internationale violinist 
ladet sig inspirere af en af Danmarks bedste traditionelle 
nodebøger, som i dag ligger bag lås og slå på Det Konge-
lige Bibliotek. Bogen er fra 1700-tallet, og er oven i købet 
nedskrevet af en mand fra landsbyen Haastrup uden for 
Faaborg, ved navn Rasmus Storm. En violinist, der tog ud i 
verden, og bragte nye melodier med sig tilbage til Faaborg 
og som på den måde var med til at udvikle nye traditio-
ner.
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”Vi vil gerne fortælle 
historier om livet.” 



Måske har Faaborg fået sig en ny Rasmus Storm i form 
at ægteparret Blum/Haugaard, der konstant udfordrer 
genren og bringer nye musikere i spil. 

- Vi er hele tiden i dialog med vores stof og samarbejder 
med alt lige fra en virkelig langhåret jazzmusiker til vores 
faste band, som er plukket fra klassisk og rockgenren, 
fortæller Helene Blum og fortsætter

- alt fra hippier til revisorer kommer til vores koncerter. 
Men i stigende grad er det det yngre publikum, vi tiltræk-
ker. Mange taler om vores spilleglæde, og måske oplever 
de den danske kultur på en ny og moderne måde, når de 
hører vores musik. 

Harald Haugaard supplerer:
- Vi vil gerne fortælle historier om livet. Og ønsker at folk 

kan genkende sig selv i den musik, vi spiller. Det er sorg og 
glæde. Vildskab og ro. 

Selvom Blum og Haugaard er optagede af dynamikken 
og udviklingen i folkemusikken, er der tekster, som de 
igen og igen spiller på tværs af tiden, som i balladen fra 
1700-tallet om Svend Normand, der møder en kæmpe, 
som stiller ham spørgsmålet: ” Hvad er mørkere end 
natten? Og hvad slår stærkere end lærkens vinger?” og 
Svend Nordmand svarer: ” Tanken er mørkere end natten, 
og hjertet slår stærkere end nattens vinger.” 

Helene Blum og Harald Haugaard kan opleves, når de på 
deres juleturne gæster Faaborg d. 7. december på Helios-
Teatret, hvor koncerten Vær velkommen spilles sammen 
med et hold af nordiske musikere.
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Hvordan kommer du videre med et dødsbo 
og hvad er dødsbobehandling?
Vi hjælper dig trygt igennem hele processen 
og hjælper med at få dødsboet gjort op. 

DØDSBOBEHANDLING OG ARV

JURISTERNE 
Stokholm og Crondahl

Kontakt Mette Stokholm på tlf. 28 35 42 47 eller 
msp@juristernesc.dk for et gratis og uforpligtende møde.

 

JULEFROKOST 
ekstra julefrokost d. 16. december  

TRADITIONEL JULEFROKOST FRA KL. 18.00 
JAN VALBAK SPILLER OP TIL DANS KL. 22.00

PRIS PR. PERSON 325 kr. excl. drikkelse

MORTENS AFTEN
10. NOVEMBER

NYTÅRS MENU - UD AF HUSET
SE NYTÅRSMENU PÅ WWW.DETHVIDEPAKHUS.DK

KONTAKT OS PÅ 62 61 09 00

MORTENS AND 
HERTIL BRUNEDE KARTOFLER OG SURT. 

DESSERT: GAMMELDAGS ÆBLEKAGE
PRIS PR. PERSON 199 KR.

FROKOSTTILBUD NOVEMBER
GÆLDER ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG

STJERNESKUD ELLER PARISERBØF
INCL. ET GLAS VIN ELLER ÉN ØL.

PRIS PR. PERSON 110 KR.

ÅBNINGSTIDER 

FROKOST: ONSDAG - SØNDAG FRA KL. 11.30-16.00 

AFTEN: TIRSDAG - SØNDAG FRA KL. 17.00-20.00

MANDAG LUKKET

BESØG OS PÅ WWW.SPISEHUSET.DK 

HER KAN DU F.EKS. SE VORES 3 RETTERS AFTEN MENU 

OG TAKE AWAY

 KONTAKT OS PÅ Tlf. 58 11 11 56



Stå op. Tag badekåben på. Gå ud på din egen badebro, læg badekåben og hop i Faaborg Fjord.

Lyder det som en fristende start på dagen, så er månedens bolig et nærmere bekendtskab værd.

Villaen ligger i Faaborgs østlige del på Svendborgvej 210.

Den smukke gule ejendom ligger i første række lige ned til Faaborg Fjord med udsigt til Bjørnø, Dyreborg skov, indsejlingen til 
Faaborg Fjord og Katterød rev.

Du kommer til at lede længe efter en smukkere placering.

Huset er en solid murermestervilla i klassisk stil, og indeholder en entré med opgang til 1. sal., et køkken med flot udsigt, 
udgang til terrasse samt en god stue.

På 1. sal finder du en repos, et lyst badeværelse, et stort soveværelse samt et ekstra værelse.

Boligen rummer også en god kælder med stort værksted, bryggers- og vaskerum samt et gangareal med udgang til haven.

Mellem huset og vandet er der en romantisk have med frugttræer, 
ligesom du også finder et drivhus og et mindre udhus i vandkanten.

Selv om du får dit eget paradis i vandkanten, behøver du ikke und-
være alle de andre skønne ting, området byder på. Indkøb, gågade, 
havnebad og byliv i Faaborg ligger mindre end 10 minutter væk, hvis 
du hopper på cyklen.
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Månedens bolig  
Type: Villa
Beliggenhed: Svendborgvej 210, 5600 Faaborg
Størrelse: 108 m2 + 67 m2 kælder
Grundareal: 1470 m2
Pris: 3.495.000
Mægler: Realmæglerne Sofie Find

 
 MÅNEDENS BOLIG

Svendborgvej 210 - 5600 Faaborg 



Hos BDO  
skaber indlevelse 
udvikling

Med over 40 års erfaring i revisionsbranchen er BDO 
Faaborg blevet mestre i at møde kunderne i øjenhøjde. 
Opskriften på succesen er enkel: En bred faglig viden, ind-
levelse, som rækker ud og griber kundens behov og glade 
medarbejdere, der trives.
I Faaborg er BDO byens største revisions- og rådgivnings-
hus med ti dygtige og dedikerede medarbejdere, heraf to 
statsautoriserede revisorer. Senest har BDO styrket for-
retningen gennem opkøb af Dansk Revision i Svendborg, 
herunder med revisor René Jepsen som også slår sine 
folder i Faaborg.

BDO rådgiver rygraden af dansk erhvervsliv
BDO er i dag Danmarks fjerdestørste revisions- og rådgiv-
ningsvirksomhed med 1.100 ansatte til at servicere kun-
derne. ”Men den enkelte kunde mærker ikke, at vi er så 
store,” fortæller statsautoriseret revisor Steen Haagensen 
og fortsætter: ”Vi har i alt 31 kontorer i 30 byer, og vi har 
den filosofi, at vi vil være der, hvor kunderne er.”

Det bedste af to verdener
Hos BDO sætter de en ære i at give kunderne det bedste 
af to verdener. ”Hos BDO får du en lokal og nærværende 
revisor, der er tæt på dig i dagligdagen,” fortæller stats-
autoriseret revisor Arne Hvidtfeldt og uddyber: ”Samtidig 
får du alle fordelene af vores størrelse. Vi har et stort 
branchekendskab, specialister og et internationalt net-
værk, der betyder, at vi kan rådgive både nationalt og 

internationalt, og det er nødvendigt i dag, hvor love og 
regler bliver stadigt mere komplekse og internationale.”

Forståelse for kundens verden
Det lokale kendskab til de sydfynske virksomheder og de 
udfordringer, som de står overfor, er stort. Udgangspunk-
tet er den tætte relation mellem kunde og rådgivende 
revisor: ”Vi lever os ind i kundens hverdag og virksomhe-
dens udfordringer, og vores primære fokus er at skabe 
størst mulig værdi for vores kunder,” fortæller Steen 
Haagensen.

På forkant med udviklingen
Hos BDO udarbejder de ikke bare regnskaber. De går 
bagom tallene og rådgiver hele vejen rundt. Fordi reviso-
rerne er så stærke i rådgivningsdisciplinen, kan de stille 
spørgsmålene, som kan være med til at flytte kundens 
forretning i den rigtige retning: ”Hvad er virksomhedens 
strategi? Hvor er virksomheden om 2-3 år? Hvor tjener I 
penge? Kan der effektiviseres/optimeres? Er finansierin-
gen hensigtsmæssigt sammensat? Bør virksomheden evt. 
opkøbe eller indgå i en konsolidering? Kan virksomheden 
med fordel salgsmodnes og hvordan sikres et generati-
onsskifte bedst muligt?” Denne form for værdiskabende 
rådgivning kræver en bred og opdateret viden om alt fra 
skat og moms til it-rådgivning, strategi og risikostyring 
samt køb og salg af virksomheder. Og her betyder stør-
relse og et videnstungt bagland meget.
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Autoriseret 
el-arbejde til tiden...

l  El-installationer 
l  Intelligente bygningsinstallationer, IBI
l  LED belysning
l  Tele- og datainstallationer
l  Industriel automation
l  Energioptimering
l  Service

20 90 36 80 
FAABORG EL APS · L. FRANDSENSVEJ 3A · 5600 FAABORG

kontor@faaborgel.dk

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Haven

klarer vi

også
FAABORG RENGØRING

TLF. 62 61 22 47
Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk

Rigtiggodt efterår

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk
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Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Nicolaj

Nielsen
Ejendomsmægler

Stine
Rosenbeck
Salgskoordinator

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Buursminde 10, Faldsled
5642 Millinge
Velholdt og hyggeligt sommerhus
i 2. række med flot kig til vandet.
Beliggende v/Faldsled by med
kort afstand til den kendte Fald-
sled Kro samt Lystbådehavnen.
Sommerhuset er med forskellige
løbende moderniseringer.

Pris 1.295.000
Udb. 65.000
Ejerudg. 1.441
Brt./Nt. 5.863/4.858
Grund 839 m2
Bolig/kld. 76/4 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1966/1992
Sag 56003031
Kontakt 62614800

NYHED

Egevænget 1 - Haastrup
5600 Faaborg
Virkelig velbeliggende og meget velholdt etplansvilla i smuk natur i de
Sydfynske Bakker. Boligen der er vinkelbygget er beliggende i Haastrup
som er en velfungerende landsby med et godt fællesskab i byen.

E

Pris 800.000
Udbetaling 40.000
Ejerudgifter 1.590
Brutto/netto 3.617/3.011
Sag 56002994

Grund 1.000 m2
Bolig 130 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1979
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Kildetoften 51
5600 Faaborg
Strandvilla med flot havudsigt. Attraktivt beliggende på Kildetoften tæt
ved lystbådehavnen og bymidten og med grund direkte til vandet. Her er
en pragtfuld atmosfære og nem have. Der er parkeringsmulighed foran
ejendommen.

D

Pris 2.300.000
Udbetaling 115.000
Ejerudgifter 3.535
Brutto/netto 10.266/8.556
Sag 56003024

Grund 604 m2
Bolig/kld. 126/4 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1905/1978
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Chr. d. IXs Vej 25
5600 Faaborg
Liebhaverejendom med unik ud-
sigt over Faaborg Fjord og øha-
vet. Ejd. er beliggende ved hav-
nefronten i Faaborg i gåafstand
fra centrum. En gennemført kvali-
tetsvilla som fremstår indflytnings-
klar og med mange fine detaljer.

 C

Pris 3.795.000
Udb. 190.000
Ejerudg. 1.863
Brt./Nt. 16.830/14.028
Grund 190 m2
Bolig/kld. 158/79 m2
Rum/vær. 4/2
Opført/omb. 1930/1982
Sag 56003046
Kontakt 62614800

NYHED

Frederiksbergvej 6 - Pejrup
5600 Faaborg
Smuk og velholdt Patricier villa med tilbygning på 1. sal. Beliggende i na-
turskønne omgivelser i landsbyen Pejrup. Herfra er der kort afstand til
landevejen mellem Svendborg og Faaborg, og således kun ca. 15 min.
herfra.

D

Pris 1.845.000
Udbetaling 95.000
Ejerudgifter 1.344
Brutto/netto 8.232/6.860
Sag 56003018

Grund 1.252 m2
Bolig/kld. 179/8 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1914/1979
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Strandvejen 116 - V. Aaby
5600 Faaborg
Pæn velholdt rødstensvilla fra 1951. Attraktivt beliggende med kun få
min. til og tæt ved stranden og lystbådehavnen ved Fjellebroen. Endvi-
dere kun ca. 2 km. til landsbyen V. Aaby, med skole, idrætshal, indkøb,
off. trafik mv.

F

Pris 725.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.108
Brt./Nt. 3.259/2.714
Sag 56003025

Grund 794 m2
Bolig/kld. 107/61 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1951/1975
Kontakt 62614800

NYHED

Elmevænget 5 - Haastrup
5600 Faaborg
I Håstrup har man et hyggeligt velfungerende samfund med bl.a. køb-
mand, friskole, kirke og forsamlingshus, børnehave og vuggestue. Her er
tale om en 1-plans villa som er godt indrettet med 4 værelser og 2 bade-
værelser.

D

Pris 800.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.539
Brt./Nt. 3.608/3.004
Sag 56002993

Grund 967 m2
Bolig 151 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1976
Kontakt 62614800

NYHED



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

FODTERAPEUT	
IB	INGILDSEN	

	

Fodterapeut	v/	Ib	Ingildsen	
L.	Frandsensvej	3a	–	Indgang	C	
www.ingildsensfodterapi.dk		

Giver	dine	fødder	dig	”PIP”	
-	Så	ring	til	Ib	
tlf.	30	260	131	

Fodbehandling			•			Indlæg	/	Aflastning			•			Nedgroede	negle	

Ligtorne	/	Vorter			•			Tilskud	til	bl.a.	Diabetes	

Ude-/	Hjemmebehandlinger	

	

Mortens aften hos 
Frøken Jensens 

 
Gammeldags andesteg med 

hjemmelavet rødkål, æble, brune og 

hvide kartofler og hertil andesauce  

 

Ris a’ le mande med kirsebærsovs 

 

Pris pr. person 198,- 

 
Bordbestilling 63607030 

Frk. Jensens – mellemgade 10 – 5600 Faaborg 
Tlf.: 63 60 70 30 – E-mail: mad@froekenjensens.dk 



På 1. salen i Else og Jørgen Hinkes hus befinder sig et lille 
arbejdsrum med skråvægge og dagslys, der strømmer ind 
på det brede staffeli, hvor store valmueakvareller i øjeblik-
ket er sat op. Røde, men alligevel gennemsigtige. Ikke bare 
en blomst, men et udtryk, der forsøger at indfange den 
skrøbelighed, som Else Hinke stræber efter, når det gælder 
blomstermotiver.  

- Jeg vil frygtelig gerne det gennemsigtige. Jeg så Emil Nol-
des valmuer på en udstilling på Louisiana, og det var sinds-
sygt godt og har simpelthen inspireret mig. Men så dygtig 
bliver jeg nok aldrig til at lave gennemsigtige valmuer, 
fortæller Else Hinke, mens vi drikker kaffe af fine, nye Flora 
Danica kopper i sofaen omgivet af egne og andre kunst-
neres værker. I et stort vinduesparti i stuen er der fyldt 
med blåt glas, der igen understreger forkærligheden for 
det gennemsigtige. Det er som om, at det let-forgængelige 
rammer noget essentielt i den 85-årige kunstner, der har 
malet og tegnet tusindvis af billeder, siden hun var en lille 
pige.  

- I virkeligheden er det sindssygt svært at lave blomster. 
Det tror folk ikke. Men der er et eller andet åndeligt over 
blomster, og det er det, man skal have frem. Især i valmuer. 
De er der, bum, så er de der ikke mere. Det er måske også 
derfor, at jeg godt kan lide glas. Ja, det er måske det, jeg 
godt kan lide at male. Det skrøbelige. 

Fugle og farverige høns  

Igennem alle årene er det naturmotiverne, der har været 
omdrejningspunktet i Else Hinkes kunst. Fugle, høns og 
blomster har fyldt lærrederne igennem livet både som 
akvareller og oliemalerier gerne i røde nuancer, som er 
hendes foretrukne.  
 
- Jeg er meget glad for høns. Et utroligt husdyr, som alle 
kan holde og have gavn af. Den kan give æg, man kan spise 
dem. Høns er fredelige og meget smukke. Nogle af dem er 
rene malerier. Fuglene fascinerer mig også. Foråret med 
sang, og at fuglen bygger rede lige uden for døren, selvom 
det er et vildt dyr. Et vildt dyr, der synger. Det er livsglæde, 
det er liv.

Selvom Else Hinkes malerier for det meste er udtryk for 
glæde, signalerer den store hane på oliemaleriet i stuen, 
hvor vi sidder, noget andet. Den vender hovedet væk, og 
stemningen er præget af ensomhed og vemod. 

- Vi har en søn, der døde som voksen. Den hane var også 
syg dengang. Bag på billedet står Jens´ navn, og så står der 
også Rwanda. For de plejebørn vi havde i landet, forsvandt 
i borgerkrigen i begyndelsen af 1990’erne. Det maleri 
sælger jeg ikke.  

Gennemsigtig 
livsglæde  

Else Hinke tager imod inde i skoven, en håndfuld kilometer fra Faaborg, hvor hun 
og hendes mand Jørgen har boet i et bofællesskab i godt 40 år. Siden rødderne blev 
plantet i skovbrynet, har kunsten været ægteparrets daglige levebrød, velsignet med 
interesserede faaborgensere og en viljestyrke til konstant at dygtiggøre sig.  

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Drømme om fremtiden

Else og Jørgen Hinke har igennem alle årene været gode 
til at holde udstillinger, åbent hus og plejet kontakten til 
forskellige kunstforeninger, der flittigt har købt ægteparrets 
værker. Særligt glade har de været for, at det blev Faaborg, 
at de kom til at bo i, fortæller Jørgen Hinke.

- Går man en tur ned gennem Faaborg og kigger ind gen-
nem vinduerne, så ser man, at det ikke bare er reproduk-
tioner og hvide vægge. Nej, det er rigtig kunst, der hænger 
på væggene. Folk her har en særlig respekt for kunstnere.

På besøg hos Else og Jørgen Hinke er man igen som et 
barnebarn hos bedsteforældre, der har chokolade i skålen, 
god tid og masser af eventyr og erfaring i rygsækken, som 
de gerne deler ud af. Inden boblen af barndom brister, og 
vi skal takke af, kommer spørgsmål om alder til at fylde, og 

Else Hinke svarer efter at have tænkt sig om, grint en smule 
og vist mig sine hænder, der syner langt yngre end 85 år 
gamle. 

Hvad drømmer man om, når man er 85 år?

- Det må du nok spørge om. Man drømmer om at blive 86. 
87 år måske. Der er jo ikke den fremtid, som der har været. 
Bliver du ved med at holde fast i din kunst?

- Ja, det gør jeg. Ved du hvad, hvis jeg snakker med folk på 
85 år, er der ikke ret mange, der har hænder som mine. De 
har ofte gigt. Jeg har ikke gigt. Jeg har det godt nok, det er 
bare ryggen og min balance, jeg døjer med. Så længe mine 
hænder fungerer, så tror jeg, at jeg bliver ved. 

Else Hinkes næste udstilling er ved brugsen i Ulbølle og kan 
opleves i hele november måned.  
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Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 
Mobil: 71 780 655

tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

Salg & vurdering 

Vi sa
marbejder

m

ed Ældre Sagen

Nydamsvej 13, 5672 Broby
Adskillige kvadratmeter til familie, fritidssyslerne eller erhverv.
I naturskønne omgivelser syd for Odense ligger denne smukke ejendom, som udover godt 240 
m² stor bolig bl.a. også byder på to garager, et rummeligt værksted, hestebokse og en isoleret 
hal, som egner sig fortrinligt til hobbyer. Grunden tæller knap 7000 m² inkl. dejlig velplejet have.

Pris 2.975.000 
Udbetaling 150.000 
Brutto 13.384  
Netto 11.073
Areal 242 m2

Grund 6.959 m2
Værelser 9 
Energimærke D
Ejerudgift/md. 2.153

Odensevej 5, 5600 Faaborg
 
Indbydende liebhavervilla i særklasse. Villa-
en er renoveret fra A – Z med materialevalg i 
højeste kvalitet. Det store boligareal, unikke 
have- og gårdmiljø åbner for mange  
anvendelsesmuligheder. 

Pris 5.150.000
Udbetaling 260.000
Brutto 23.381
Netto 19.352
Areal 373 m2

Grund 1.781 m2
Værelser 7
Energimærke C 
Ejerudgift/md.: 2.382

Ønsker man at bo centralt 
med masser af plads samt 
mulighed for at gå ud i privat 
have, så er Vestergade 24 i 
Faaborg et rigtig godt bud. 
Den attraktive ejendom ligger 
i centrum af handelsbyen 
Faaborg, lige ved byporten 
Vesterport. Fra Vestergade 
24 er der gåafstand til stort 
set alt.

Pris 1.575.000
Udbetaling 80.000
Brutto 7.159 
Netto 5.912

Areal 221 m2
Grund 296 m2
Værelser 8
Energimærke D
Ejerudgift/md. 1.679

Vestergade 24, 5600 Faaborg

GIV ET 

BUD

SO
LG

T 

Lig
n. sø
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Fitness | Body Bike Biograf | Holdtræninger 
Wellness faciliteter | Svømmehal

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

SVØMMEHALLEN I FORUM FAABORG

MANDAG  
06.00-08.00
15.00 -  16.00
19.00 -  21.00

ÅBNINGSTIDER I 25 METER BASSIN OG LEGEBASSIN
FRA MANDAG 23. OKTOBER TIL FREDAG DEN 22. DECEMBER 2017

ÅBNINGSTIDER I VARMTVANDSBASSIN 
FRA MANDAG 23. OKTOBER TIL FREDAG DEN 22. DECEMBER 2017

MANDAG  
06.00-08.00
10.00 - 14.00
19.00 - 21.00

TIRSDAG  
06.00-09.00
15.00 - 16.30

TIRSDAG  
06.00-09.00
11.00  -  12.00

ONSDAG  
08.00-09.00
14.00 - 16.00

ONSDAG  
08.00-10.00
13.00 - 16.00

TORSDAG  
06.00-09.00
12.00 - 13.00
19.00 - 21.00

TORSDAG  
06.00-08.00
08.00 -10.00
12.00 - 13.00
15.00 - 16.00
19.00 - 21.00

FREDAG  
06.00-09.00
11.00  -  13.30

FREDAG  
06.00-09.00
12.00 - 13.30

LØRDAG  
07.00-08.00
12.00 - 14.30

LØRDAG  
07.00-08.00
12.00 - 14.30

SØNDAG  
10.00-14.30

SØNDAG  
10.00-14.30



Vi vil en nysgerrig og 
samarbejdende 

kommune

ET STÆRKT 
HOLD

2
Anstina
Krogh
39 år - fra Haastrup

14
Tanja Kromann
Clausen
36 år - fra Gislev

8
John
Larsen
64 år - fra Horne

4
Steffen
Jensen
38 år - fra Sdr. Nærå

16
Kim Laue
Christensen
64 år - fra Faaborg

10
Søren
Lind
52 år - fra Åstrup

6
Sebastian Aas
Christensen
21 år - fra Ryslinge

18
Lars
Nielsen
61 år - fra Pejrup

12
Jos 
Bisschop
68 år - fra Kværndrup

3
Kim Aas
Christensen
47 år - fra Ryslinge

15
Chresten Anker
Nielsen
34 år - fra Ølsted

9
Mette Haugaard
Frederiksen
40 år - fra Ringe

5
Flemming
Sørensen
63 år - fra Faaborg

17
René Brinch
Petersen
38 år - fra Espe

11
Brian M.
Bisgaard
40 år - fra Ferritslev

7
Anne-Merete
Mikkelsen
66 år - fra Sdr. Nærå

19
Pia Koch
Jørgensen
60 år - fra Gislev

13
Klaus
Thormann
61 år - fra Faaborg

Ud over vores borgmesterkandidat er 18 lokale ildsjæle fra 
hele Faaborg-Midtfyn kommune klar til at kæmpe for dig i 
kommunalbestyrelsen. 

Læs mere på www.s-f-m.dk

1
Hans
Stavnsager
Borgmesterkandidat



Medbragte bajere 
og kunst på væggen

Solen skinner den formiddag, jeg drejer ned ad Østerbrogade i Faaborg. 
Rundt om hjørnet løber en smal grussti ned til Kolonnehuset, der i sin 
oprindelige form fungerede som hvilested for jernbanearbejderne, 
dengang Faaborg var en stationsby. 
 
AF ANNE KRUSE

Et lille rødt murstenshus ligger, hvor stien slutter. Døren står 
åben og har gjort det de sidste 20 år for de faaborgensere, 
der godt kan lide at mødes om medbragte bajere og gerne 
mange af dem. Jeg træder indenfor og får øje på en mand, der 
sidder med tomme Karlens pilsnerflasker på bordet og et stort 
glasaskebæger fyldt med cigaretskod foran sig. En efterhånden 
sjælden lugt af tyk cigaretrøg fylder lokalet sammen med højt-
spillende popmusik fra den lille radio i vindueskarmen.

Ole er kommet i Kolonnehuset, siden det åbnede, og er i dag 
nok den, der har brugt stedet i længst tid. 

- Vi er seks til ti mennesker, der kommer hernede fast. Hvis vi 
ikke havde haft det her sted, havde vi nok stået nede ved ro-
klubben. Men det er et fantastisk hus. Vi har kunst på væggene, 
Van Gogh og potteplanter i vinduerne. Der er ikke nogen stoffer 
hernede, det har der været. Nu er der kun øl og cigaretter og 
lidt hash. Tilfældigvis så er jeg alene i dag. Der plejer at være 
flere her, fortæller Ole, efter han er kommet sig over, at en jour-
nalist har lagt vejen forbi, og at jeg hverken er fra politiet eller 
kommunen. Oles stemme er dyb, og fortællingen om Kolon-
nehuset kommer i ryk. Hans øjne er blå inde bag den rynkede 
ansigtshud, der sidder som en maske på en mand med et alt for 
hårdt liv. Håret er gråt og kroppen lang og slank. 

- I de 20 år jeg har været her, er der nok 20, der er døde. De 
døde, da de var i 40érne. Jeg er selv i 50érne, og jeg lever 
stadigvæk.

Hvorfor tror du, at du er i live stadigvæk? 

- Jeg tror ikke på noget. Det er vel fordi, jeg har lyst til det. Jeg 
har ikke lyst til at sidde og drikke mig ihjel her. Jeg vil hellere 
gå hjem. I sidste uge var der en, der hed Krølle, der døde. Han 
døde af piller. Jeg gad ikke engang komme til hans begravelse. 
Det er sørgeligt, når folk dør. Men ellers har vi det udmærket. 
Jeg sidder her. Vi har det godt. Kig på billederne, kig på alt. 

På et tidspunkt kommer en veltrænet mand ind ad døren. ” Hej 
Ib, hvad så din Korinthrocker,” lyder det fra Ole. Ib kommer ef-
terhånden sjældent i Kolonnehuset og er i dag kun hurtigt forbi 
og drikke en enkelt bajer, inden han skal mødes med sin dame.

- For ti år siden var der gang i den her. Der var mange flere, og 

der sad altid en fem til ti stykker fra om morgenen af, fortæller 
Ib, og Ole supplerer:

- Der blev man nødt til at sige ”hold kæft” og ”luk røven”. 

Et voksensted 

Ole og Ib fortæller mig om dengang for ti år siden, da slåskam-
pe og hårde stoffer var en del af hverdagen i det lille røde hus. 
Nu er de fleste fra dengang døde, og unge mennesker kommer 
stort set ikke i Kolonnehuset.

- De unge mennesker går hjem til sig selv og de forskellige kam-
merater, de har. De tager piller eller kola og synes ikke, de er 
drankere eller stofmisbrugere. Det er næsten det værste at tage 
piller. For får man en overdosis på piller, kan ambulancen ikke 
gøre noget, når den kommer, siger Ib, der selv har haft meget 
lange perioder i sit liv uden alkohol, cigaretter og stoffer og i 
øjeblikket er på vej til at stoppe med det hele igen.

- Man har det bedre, når man ikke ryger, drikker og tager stof-
fer, fortæller han, men bliver hurtig afbrudt af Ole, der med dyb 
ryst siger:

- Vi er, som vi er! Vi er, som vi er! Inden Ib er på vej ud ad døren 
igen, skal han lige høre, hvem der tabte i Ludo sidst. For i Kolon-
nehuset står den på Ludo og Matador et par gange om ugen, og 
den, der taber, skal give bajer.

- Vi kom op at skændes, det ved jeg. Hold kæft, vi kom op at 
skændes, griner Ole om udfaldet af den sidste Ludo-kamp i 
huset.
  
Ib stiller, en smule modvilligt, op til foto, inden han skal videre. 
Efter han har sagt farvel, vender han hurtigt tilbage og fortæller, 
at han har spottet, at min parkerede cykels bremse ikke virkede, 
og at han har fikset den. Lidt senere følger Ole mig, på opfor-
dring, ud. Han påskønner solen, der stråler lige ind i døråbnin-
gen, hvor han står. Misser med øjnene, smiler og fortæller, at 
han glæder sig til Mortensaften, hvor en ven har lovet at lave 
en god middag. Han kan bare ikke huske, hvornår aftenen er, 
og spørger mig. Jeg må skuffe ham, for jeg kan heller ikke huske 
det. Ole griner over min manglende viden og giver et fast hånd-
tryk, da jeg stikker hånden frem til farvel.  
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Volkswagens 
frontfigur fylder fyrre

I 2010 overtog Brian Holm som 32-årig en økonomisk og 
ledelsesmæssigt trængt forretning. Og efter nogle svære 
år står han nu med en succesfuld virksomhed med gode 
udsigter for fremtiden.

Bump på vejen
Selvom Brian i mange år havde drømt om at få sit eget 
værksted, var det overvældende, da banken ringede og 
sagde, at nu var Volkswagen i Faaborg til salg.
- Egentlig drømte jeg bare om mit eget værksted, hvor jeg 
kunne servicere kunderne på min egen måde, da jeg altid 
har brændt for service og rådgivning.
Pludselig stod Brian med en stor virksomhed med både 
værksted og salgsafdeling. Det blev en hård opstart med 
lavkonjunktur i hele landet, og hvor virksomheder i Fa-
aborg lukkede på stribe og gav et faldende kundetal. Men 
Brian har en indædt stædighed, og desuden har han i sine 
tidligere jobs været vant til at arbejde mange timer og 
sætte sig grundigt ind i nye ting.

Mening og mål
Brian kommer ud af en familie af ledere, og kort efter 
overtagelsen tog han selv en international lederuddan-
nelse. Det gav ham kompetencerne til at føre sit mål ud i 
livet.
Målet var, at lede virksomheden i en retning hvor med-
arbejder-teamet kan fungere som en samlet enhed, med 
fælles tankegang.

- I dag står jeg med 10 medarbejdere, der arbejder selv-
stændigt, og jeg har tillid til, at de arbejder i den retning, 
jeg ønsker for firmaet.

Fremtiden som fyrreårig
Bygningerne er renoveret med nyt look fra Volkswagen, 
bilsalget går forrygende og Brians Faaborg-afdeling ligger 
helt i top på VWs liste over de bedste værksteder.
- Vi får løbende feedback fra kunderne, og det bruger vi til 
at rette ind og justere vores service, så vi hele tiden bliver 
bedre.

Trods succesen har Brian mange nye tiltag på tegnebræt-
tet. Om kort tid åbner der en erhvervsafdeling på ma-
triklen på L. Frandsensvej 8. Der er investeret i en ny lift i 
værkstedet, så de kan håndtere erhvervsbiler på op til 10 
meter og 5,5 tons.

Og når erhvervsafdelingen skal indvies, planlægger Brian 
at fejre sin 40-års fødselsdag samtidigt. Det sker sidst i 
november, hvor han inviterer kunder, venner og bekendte 
til åbent hus på Volkswagen Faaborg.
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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

Vesterport’s Bageri

Honningkager
Med æble og creme eller abrikos og creme

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

Honningkage
Honningkage med æble & creme

med abrikos & creme
68,- pr. stk. 58,- pr. stk.

Markedspladsen 13 . 5600 Faaborg . 63 61 00 03 . www.bbfy.dk

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

HOLDPLAN - SE TIDERNE PÅ WWW.BBFY.DK 

Bodybike
Barre
Fodtræning
Bodytoning
Ryghold
Styrke
Zumba
Yin Yoga

Pilates
Yin Yoga
Bodybike
TRX styrke
Styrke  
Pilates  
Flow Yoga
Ryg m/fys
Bækken m/fys
 

Bodybike
Stram op
Styrke                      
Barre
Salsation 
Hold for KOL 
Vibe bike
Watt bike

 

Barre
Yoga
Bodybike
Styrke
Bodytoning
Yoga
Dance 

Bodybike
Barre  
Bodytoning
Bike for KOL

Yang Yoga
Workout
Spin dig slank

Bodybike



Forelsket i  
Falsleds ruin   

På den snoede vej igennem landsbyen Falsled ligger et fuldstændig istandsat 
bindingsværkshus i klassiske sorte og hvide farver. En af  fortællingerne om 
huset, der er bygget i 1600-tallet og engang har fungeret som blandt andet 
gæstgiveri, lyder, at H.C. Andersens velkendte melodi ”Hist hvor vejen slår en 
bugt” handler om netop dette hus. 

AF ANNE KRUSE 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Om det er sandt, at eventyrdigteren engang har overnat-
tet her i svinget, er vist en vaskeægte vandrehistorie, 
fortæller den nuværende ejer, tidligere filmproducer 
Michael Lunderskov, der sammen med sin kone Dorthe 
Helt faldt for huset i svinget for tre år siden, da de var på 
en kærestetur i det sydfynske.  Dengang var huset en ruin 
med blot fire vægge og et tag. Vinduerne var rådnede 
væk sammen med gulvet, og ingen turde røre ved den 
faldefærdige gård, der efterhånden havde fået karakter af 
”øjebæ” blandt beboerne i landsbyen. 

Michael Lunderskov inviterer indenfor en efterårsdag til 
buldrende ild i pejsen i et gennemført renoveret hus i en 
kvalitet, der nemt kunne tage forsiden på et boligmagasin.
 
- Man skal være halvt idiot og halvt eventyrer for at kaste 
sig ud i sådan et projekt som det her. Men vi så mulighe-
der og synes at området er fantastisk. Vi har gjort alt her. 
Nyt kloaksystem, el, tagkonstruktion, karnapper, inder-
vægge. Lagt naturgas ind. Alt. Hele kongstanken har været 
at renovere stedet med respekt for det gamle hus. Vi har 
for eksempel også blottet et stykke væg, så man kan de 

originale sten fra 1600-tallet, 
fortæller 54-årige Michael Lunderskov tydeligt begejstret 
over boligen, som egentlig udelukkende skulle have fun-
geret som sommerhus og senere retrætested for ægte-
parret, der stadig har deres primære hjem i Holte nord for 
København. Men huset i svinget, og kontrasten til storby, 
trak så meget, at Faldsled bliver deres hjem, så snart de 
sidste praktiske brikker er faldet på plads. 

- Her er charme, ro. Man får skulderne ned. Og så er vi 
virkelig blevet overraskede over den fynske mentalitet, 
som er så forskellig fra den københavnske. Fynboer er 
jo nysgerrige, så for hvert et søm der blev slået i her, 
blev der fulgt med, men også hjulpet til. Vi blev inviteret 
indenfor, og folk skrev til os for at høre, hvornår vi kom 
herned igen. Det har været helt rørende. Menneskene 
hernede har nok nogle bedre værdier end københavner-
ne, der bare knokler for at kunne betale husleje og køre 
rundt i en smart bil. På Fyn kan man også køre rundt i en 
smart bil, men man har råd til at betale huslejen og råd 
til at leve. Jeg tror, at der er mere livsnyderi her end i det 
stressede Storkøbenhavn. 





Tak i supermarkedet 

Med massiv indsats fra lokale håndværkere tog det et 
halvt år og omkring 3 millioner kroner at sætte ruinen i 
svinget i stand, til glæde ikke bare for ægteparret Lun-
derskov/Helt, men også for beboerne i landsbyen, der 
værdsatte den utrolige forvandling.

- Vi bliver stoppet i supermarkedet hernede og folk siger, 
at de er super glade for, at vi har sat huset i stand. At de 
glæder sig over det, hver dag de kører hjem og først nu 
synes, at bybilledet er blevet helt rigtigt. Kommunen har 
også været enormt hjælpsom og støttet med midler via 
Landsbyfonden. 

Michael Lunderskov har en fortid som filmproducent 
med mange internationale produktioner bag sig. I dag har 
han, næsten, lagt filmene på hylden og koncentrerer sig 
i stedet om sit firma Speedrecruiters. Et konsulentfirma, 
der nemt og effektivt parrer jobsøgende kandidater med 
firmaers ledige stillinger og opererer fra kontorer i Silke-
borg og Holte. Dorte Helt, der denne dag er forhindret 
i at være på Fyn, er ejendomsmægler og i øjeblikket på 
udkig efter et job i det sydfynske. Selvom beslutningen 
var, at Michael Lunderskov ville droppe filmene helt, og 
den hektiske branche skulle være fortid, lugter han som 
en gammel cirkushest savsmuld, når et manuskript fanger 
hans interesse. For en internatonal science-fiction kort-
film er på trapperne og skal formentlig optages i Faaborg 
og Faldsled, når mørket ligger tungt i februar måned. 

- Stemningsmæssigt vil det passe perfekt at optage filmen 

hernede. Den handler om vores holdning til at skulle 
herfra på en ikke-frivillig måde. Da jeg læste manuskrip-
tet, rørte det mig. Det er uhyggeligt og handler om miljø, 
overbefolkning og for store offentlige udgifter, 
fortæller Michael Lunderskov, der formentlig føler det 
stik modsatte set-up i det fundne paradis i Falsled, som 
venner fra København også falder pladask for, når de har 
været på besøg.

- Jeg tror simpelthen ikke, at københavnerne har opda-
get Sydfyn, for så ville der være betydelig flere af dem 
her. Mange af vores venner fra København overvejer at 
købe hus hernede, efter at de har besøgt os. Dorthes søn 
bytter måske Copenhagen Business School ud og vælge i 
stedet SDU i Odense, og selv mine svigerforældre er flyt-
tet til Faaborg og er blevet nogle helt andre mennesker, 
gladere.
Idéerne og begejstringen over Falsled og omegn står i 
kø hos Michael Lunderskov, der tænker på at begynde et 
fælles mosteri i en gammel lade i landsbyen, et Calvados-
udskænkningssted forhåbentlig i samarbejde med den 
berømte Falsled Kro, hvis de vil være med, ølproduktion, 
og så er han pludselig begyndt at elske kartofler, de lokale 
naturligvis, fordi de smager af noget. Snakken om Faaborg 
og omegn som Udkantsdanmark har han til gengæld ikke 
noget tilovers for.

- Udkantskommune, det er noget, man selv gør det til. 
Jo mere, man taler om det, jo mere bliver det sådan. Jeg 
siger, nu holder I kæft. Hold op med det der. Man skal 
tænke stort. Her tænker man småt, og det er synd. For 
alle mulighederne ligger lige foran os.
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Faaborg Bil-Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 90 60

www.faaborg-bilcenter.dk · salg@opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 9-17.30, Søndag kl. 13-16

* Plus levering 3.880 kr. bilen er vist med ekstra udstyr - Der tages forbehold for trykfejl. 

Faaborg Bil-Center har 
meget at byde på:
REPARATION AF BIL-
SKADER OG STENSLAG

Vi er godkendt af alle for-
sikringsselskaber til repa-
ration af Din bil!

GRATIS lånebil ved skader!

SPAR momsen på udskift-
ning af ruder – vi giver 
momsen i rabat!

GENNEMGANG AF DIN 
BIL TIL SYN, INKL. SYN.

KUN 499 kr.

BUDGETSERVICE 
Alle biler uden for garanti 
uanset mærke og model. 

KUN 995 kr.

VINTERDÆK 
TILBUD 
4 stk. 205/55-16
Kleber Krisalp HP3

KUN 2.795 kr. 
Inkl. montering

4 stk. 205/55-16
Michelin Alpin 5

KUN 3.495 kr. 
Inkl. montering

100% LOKAL
RADIO | MAGASIN | WEBSITE

Vidste du at Faaborg-området har sin egen lokalradio? 
Lokale nyheder, Interviews og konkurrencer.  
Stå op med Henrik Poulsen alle hverdage fra kl. 7 og hold Siesta med Sarah Kroman fra kl. 14. 

LYT MED - 24 TIMER I DØGNET
Stofa 95,7 MHZ og på detrigtigefaaborg.dk  



AKTIVITETER
Julemanden går gennem byen kl. 11.00. OBS 
ny tid
Optog med julemanden, hesteoptog og tam-
burkorps fra Assensvej 531 til Steensvang.

Falsled Kro kl. 11-17 
- Amalies og Cathrines børnehjørne 
- Den lille slikfabrik 
- Julemusik i pejsestuen. 

Steensgaard kl. 10-17 
- Hop i kornet og find karameller  
- Besøg juleænderne og klappegederne 
- Lav dit eget bivokslys med Lillely
- Faaborg Byorkester er klar med musikken. 

De vil være på ”Den gamle skole”, på kroens 
parkering og på Steensgaard 

Ved Stævnegaarden 
- Ponyridning fra kl. 12.00 -14.00

Skumringsandagt i Falsled kirke kl. 16.00 
Skumringsandagt med vokalgruppen Fontana.

SKATTEJAGT
 
Deltag i årets skattejagt. Der er skatte til både børn 
og voksne. Nisserne har været på spil og har gemt 
11 skatte rundt omkring i Falsled. 

Led efter skiltene med skattekister, og find skatte til 
børnene og bogstaver til de voksne. 

Sæt bogstaverne sammen til et ord og send dit navn 
samt skattejagtsordet til 21674494. 

Du deltager så i lodtrækningen om 1 økologisk jule-
and fra Steensgaard, og frokost for 2 personer 
på Falsled Kro. 

Jul i Falsled
Søndag den 26. november kl. 10-17

STANDE & BODER
1. Assensvej 523 
LeBOCK  / Bella Beluga Fitness / Best Companys / Solveigs 
smykker m.m. / Dorthes lædersmykker / Peter Hansen, 
pileflet og honning  / Aloe Vera / Vestergaards Blomster 

2. Assensvej 521 - Vandrehjemmet 
Juletræer og røgede ål

3. Assensvej 522 v/Frank 
Håstrup Friskole / Ellevangs blomster

4. Assensvej 517 - Tallerkengalleriet 
Room 517 / Bodilles verden

5. Fiskerstræde 
Grethes Julerier og grønt / Anitas smykker / Palles klejner & 
æbleskiver / Farmors strik / Vibekes oliven mm / 
Julepynt, Antik & Gammelt

6. Assensvej 513 Falsled Kro 
Vinsmagning / gourmet hotdogs  

7. Assensvej 506  - Bimosegården, kød fra egen avl 
Betina & Carinas marmelader / Fodplejer Birgit Bendtsen / Helle 
“Dit Unique”

8. Assensvej 497 - Den Gl. Skole 
Dagli’ Brugsen, Broholm Slot, Sy-damerne 

9. Præstevænget 20 - Jette & Peter Bork-Johansen 

10. Hornegyden 16 - Hattehuset

11. Steensgaard 3 
Steensgaards Gårdbutik / Soze Kaffe / Lillely / 
Anne Gerds keramik / Helle - glasengle



Jul i Falsled
Søndag den 26. november kl. 10-17

FØLG OS PÅ FACEBOOK - Jul i Falsled
• Masser af information  • Billeder og videoer
• Konkurrencer   • Stemning og hygge
• Flyer 
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9. Jette og Peter Bork 
Johansen
Præstevænget 20
Kør mod Hanneslund

11. Steeensgaard 
Kør mod MIllinge

10. Hattehuset 
Kør mod Horne

f



Julefristelser 
fylder Falsled 

Den 26. november kommer julehyggen til at gennemsyre Falsled.
Her venter den 15. udgave af  ”Jul i Falsled” fra kl 10 til 17.
En tradition, der vokser i omfang år for år, og som på den sidste søndag inden ad-
vent plejer at lokke 3-4.000 mennesker til den julepyntede landsby.

AF HENRIK POULSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Det er en gruppe af frivillige juleelskere, der året igen-
nem mødes for at planlægge den kommende udgave af 
begivenheden.

- Det særlige ved vores julesøndag i Falsled er, at det er et 
julemarked, der strækker sig igennem hele byen. Det er 
ikke en lade, eller en hal, men simpelthen hele byen, der 
deltager, og så kan man gå fra hus til hus, fra gård til gård 
og få forskellige oplevelser, fortæller Lene Bock.
Hun er en del af den arbejdsgruppe, der jævnligt samles 
om rødvin og juleforberedelser.

Byen bliver også udsmykket til lejligheden med store 
engle, trænisser og mindst 50 juletræer, der pynter ved 
husene i byen, og på den måde sætter den stemnings-
fyldte ramme.

Der deltager cirka 40 udstillere, der tilbyder alt, hvad jule-
hjertet og maven begærer.
Blandt traditionerne er besøget fra julemanden med tam-
burkops og hesteoptog, skattejagten for børn og voksne, 
skumringsandakten i kirken og de populære gourmet-
hotdogs på Falsled Kro.

Sidste år lavede køkkenet 1.300 hotdogs på kroen, de blev 
revet væk, og i år er de igen klar til at tage imod sultne 
gæster, der vil prøve en anderledes udgave af den klas-
siske pølse i brød.

En del af de frivillige bag ”Jul i Falsled”: Jette Bork-Johan-
sen, Jytte Vangshold, Lene Bock, Charlotte Kastrup og 
Stine Kling Larsen.
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Bring energi til dit 
hjem og spar penge 
på varmeregningen

Med en varmepumpe 
eller gaskedel 
fra Bosch

Climate Partner
Certified

Bosch Luft/vand varmepumpe 
Med luft/vand varmepumpen 
Compress 7000i AW får du en 
varmeløsning, som tilgodeser 
både miljøet, og varmeregningen.

Bosch gaskedel Condens 5000 W  
og varmtvandsbeholder 
Gaskedlen har en høj virknings-
grad og et lavt el-forbrug.

Siden sidste jul, er vi flyttet! Nu finder i os på ASSENSVEJ 523

Best Companys
Tøj der rammer tiden

Jul i Falsled
* Lige efter vandrehjemmet

Udvalg af Merinould undertøj, 
støvler og sokker.

Udvalg af julegaveidéer til den,
du skal forkæle.

Mange lækre, varme hotte juletilbud
Vær med i konkurrence om lækre 
skindtasker fre Re-design by Dixie

Vi glæder os i denne tid

Solveig - Smykker, Kranse og Julepynt.

Dorte - Smykker af skind, sølv og krystaller som hobbyarbejde.

Peter Hansen - Pileflet og Honning.

Aloe-vera - Produkter Fra Forever

Junge Keramik - Specielt fascineret af Raku-brændingens uforudsigelige magi.

Nr. 523’ - Mad til de sultne - lidt lækkert mad og drikke til fornuftige priser.



 

 

 
 Kontorhjælp? 

 
 

Vi tilbyder hjælp til regnskab, bogføring, 
kontering, afstemning, fakturering, 
løn og flere af de daglige opgaver 

 
 
 
 

Ring og få en snak om mulighederne 
- vi er lige i nærheden! 

 
 
 
 

Info 

 

 

 

 

@kontorfyn.dk · www.kontorfyn.dk 

Tømrermester
Lars Cornelsen ApS

Ønsker alle et hyggeligt arrangement 

til Jul i Falsled, samt en glædelig jul

Landevejen 105, 5642 Millinge
Tlf. 62 68 19 02 • Mobil 20 22 76 38

www.lars-cornelsen.dk • lars.cornelsen@mail.dk 

Gourmet- 
julefrokost 

til byens ældre
Der er også andre end de mange besøgende i Falsled, der mærker julestemningen.

- Vi gør meget ud af, at de ældre på plejehjemmet 
Steensvang skal mærke, at vi holder ”Jul i Falsled, fortæl-
ler en af tovholderne, Charlotte Kastrup.

- Vi plejer at lægge vejen forbi med en kurv eller en jule-
gave, men i år sørger vi for en gourmet-julefrokost med 
det HELE. Falsled Kro laver for eksempel æbleflæsk med 
bacon af lokale æbler og økologisk bacon fra Steensgaard, 
vandrehjemmet laver risalamande, der bliver røget laks 
og meget, meget andet. 
Alle vi har spurgt, er klar til at hjælpe. Vi synes, at de æl-
dre også skal have en helt særlig oplevelse, det fortjener 
de, understreger hun.

Det er de frivillige selv, der har samlet de mange æbler, 
som Falsled Kro forvandler til æbleflæsk for de ældre på 
Steensvang.



25 
Julenisser 
i Falsled

Julesøndag er der ikke mindre end 25 julenisser at finde rundt 
om i byen. På kroen, på marker, langs vejene. Nogle kan endda 
spottes i færd med at stjæle juletræer, høns eller grise.

Murermester Kasper Boe Rasmussen
www.boe-byg.dk - boebyg@live.com

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester:

Et af vores specialer er badeværelser

Romantisk badeværelse i Faldsled

Nisserne blev til for fem år siden, hvor elever på børne-
billedskolen var fødselshjælpere. Nu bliver de hvert år 
hjulpet i fin julestand af den erfarne nissemor Jette Bork 
Johansen.

Hele december måned dukker nisserne op på forskellige 
steder i byen, for til sidst at ende deres juleræs i den lune 
granhule, som nissemor har bygget til dem på plejehjem-
met.



MUS I K & KULT UR

FA A BOR G

GLÆD DIG TIL ET GENHØR MED HITS SOM: 
”SARAI”, ”TICKET TO PEACE” OG ”GENNEM ILD OG VAND”

MOONJAM
HELIOS TEATRET 

24. NOV. KL. 20.00 
BILLETPRIS 295 KR. - DØRENE OG BAREN ÅBNER KL. 19 

KØB BILLET PÅ

www.mkfaaborg.dk

START AFTENEN MED EN LÆKKER VINSMAGNING V. REMI SAHNER, LØGISMOSE

Du kan bestille plads til vinsmagningen sammen med dine billetter,  
men vær opmærksom på, at vi kun har 50 pladser til hvert arrangement.


