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FAABORG 
GYMNASIUM 
FYLDER 40
- OG ER KLAR TIL FREMTIDEN

SKIPPER-
KASSEN
FAABORGS ÆLDSTE 
FORENING ER 275 ÅR

GROA GØR  
DET GRUNDIGT

ET MØDE MED KUNSTNEREN CARSTEN GROA

SAMMENHOLD 
OG SOLIDE MÅLTIDER
ILDSJÆLE DRIVER HAVNESTUEN



DET GAMLE  
FAABORG!
I denne måned skal vi dykke ned i en læsers gamle 
fotoalbum.

Vi har fået lov at låne denne stribe skønne billeder fra 
Faaborgs fortid.

God fornøjelse.

Folketingsvalg i 1901 på Torvet.

Vandet fosser ind over jernbanesporet i 1904.

Politikorpset marcherer i byens gader. Stormfloden der ramte Faaborg den 3. november 1872.

Politikorpset i Faaborg omkring år 1900

Sundmøllen 1913
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Nysgerrige blikke ved oversvømmelsen i Faaborg 1904

Gasværket før det blev revet ned i 1962  - Det nuværende Færgevej Købmand Chr. Vedels forretning, Vestergade 8, 1918 

Hestemarked på Torvet i år 1900 Vestergade ca. 1870
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Tillæg for håndvask   ................................................  kr. 295,-
Tillæg for maskinvask  ............................................... kr. 150,-
Tillæg for sæderens med imprægnering  ............... kr. 395,-
Tillæg for lugtneutralisering  med Ozon kanon  ..... kr. 495,-
Alle priser er incl. moms.

Ring og bestil tid på 62 61 70 69
eller book en tid online på 
www.vw-faaborg.dk

L. Frandsensvej 8  |  5600 Faaborg  |  62 61 70 69  |  www.vw-faaborg.dk

Volkswagen Service Faaborg

Har din bil brug for en kærlig hånd? 
 

Wellness
til din bil
Faaborg Bilpleje kan tilbyde dig  
en komplet bilpleje  med  
grundig indvendig og udvendig 
rengøring samt polering og   
lakforsegling med CARTEC produkter.

Indvendig bilpleje
Støvsugning
Højtryksrensning med luft
Rensning af måtter
Rengøring af interiør
Pudsning af ruder indvendig 
Opfriskning af interiør

Vinter bilpleje
Lakrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreperation (excl. lak) 
Indvendig bilpleje  
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr. 1895,-kr. 995,-kr. 495,-

Komplet  
indvendig og  
udvendig bilpleje
Indvendig bilpleje 
Polering 
Lakforsegling (12 mdr. garanti)

ER SKADEN SKET?
Så kan du frit vælge selv

1. Anmeld skaden til dit forsikringsselskab
Kontakt dit forsikringsselskab og anmeld skaden. DET ER DIG DER BESTEMMER, der er nemlig frit værkstedsvalg.  

Forsikringsselskabet vil måske anvise dig til et værksted, men hvis du hellere vil til et andet værksted, er det din beslutning. 
  

2. Få skaden besigtiget
Næste step er at få bilen hen til værkstedet. Hvis bilen ikke selv kan køre, skal den bugseres. Når din bil kommer hen til 

værkstedet, besigtiger vi skaden. Dvs. vi bruger 10-15 minutter på at kigge bilen igennem og tage billeder, som vi sender til 
forsikringsselskabet. Når det er gjort, booker vi tid til reparationen.

  
3. Kør i gratis lånebil, mens skaden repareres

Ved forsikringsskader får du altid en gratis lånebil i reparationsperioden. Så mens vi reparerer skaden og tager os af alt 
papirarbejdet med forsikringsselskabet, kan du fortsætte din hverdag i lånebilen.

  
4. Hent din nyvaskede bil

Når vi har repareret bilen, støvsuger og vasker vi den. Og så har du din bil igen.
Det er aldrig sjovt at komme ud for en skade. Men som du kan se i guiden, kan vi hjælpe med det meste, så det er knap så 

uoverskueligt, når uheldet er ude. 

Som tak for at du vælger vores værksted, næste gang uheldet skulle være ude.
Giver vi dig et gavekort på 500,- til Volkswagen Service Faaborg. Gælder alle bilmærker!

500 KR
Gavekort

Klip gavekortet ud 
og gem det, hvis uheldet skulle ske

Gavekortet er gyldigt med 
stempel og underskrift

GÆLDER ALLE BILMÆRKER!

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

Max 1 gavekort pr. skadesag



Dyr i stort set alle afskygninger fylder en del i det daglige her på redaktionen.

Altså, ikke sådan, at vi har hunde, katte og ænder på kontoret, men i de sam-
taler, vi fører over kaffe og frokost. For eksempel er Jannes kat blevet sindsyg 
over natten og miaver pludselig som en tung dør, der knirker. Pernilles høns 
flyver på besøg i nabolaget, og Malenes hest er også et hyppigt samtale-
emne, da der stort set dagligt er dyrlæger, dressører, hestehviskere og andre 
i samme boldgade, der skal konsulteres. Malene er i øvrigt en "nåååårrrhh" 
type, når det kommer til dyr. Om det er en måge på parkeringspladsen, en 
hund på Facebook eller en kat med verdens spidseste klør, så "nåååårhh'er" 
hun.

Selv er jeg hundemenneske og har en hvid golden retriver - Carlo. I dette ma-
gasin kan du læse, at vi i marts er klar med et arrangement målrettet Carlo og 
alle andre hunde i området - Dogwalk 2019. Er du hundeejer, så håber jeg, du 
vil med.

God læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Miaaaav, vrinsk og vov vov...
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Mandag - torsdag  10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 · 
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00 

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

MØBLÉR
MED
OMTANKE

Bare spørg os 
- Vi glæder os til at se dig 

Møblér - Vi kan meget 
mere end du tror...
Vi er din lokale specialist i møbler
- også til erhverv 
Vi laver også indretningsløsninger, 
til alle typer af erhvervsopgaver:

 Indretning af sommerhuse
 Institutioner og plejehjem
 Kontorarealer
 Udstillingshuse
 Skoler
 Hoteller og feriecentre

Kom ind i butikken og få vejledning eller book os 
til et uforpligtende besøg i hjemmet eller 
på arbejdspladsen. 

Kom ind og 
se efterårets
nye farver 
og stoffer

Jens Lars



Vi gør opmærksom på at bilerne kan være vist med mere udstyr. Der tages forbehold for skrivefejl, udstyrsfejl og udsolgte biler.

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

Udstyr:

Opel Corsa 1.4 Excite 90 HK 

Udstyrsliste:

Fjernbetjent centrallås
Aircondition
Apple Carplay
Splitbagsæder
Fartpilot

7” touch skærm
Bluetooth
Justerbart rat
Start/Stop teknologi
ISOFIX-beslag

Læderrat med varme
LED kørelys
Opvarmelig forsæder
Varmedæmpende ruder
Og meget mere...

Finansieringstilbud på overstående bil:

Kun 1.540 kr. pr. mdr.*
Tilbud

144.990 kr.
Inkl. levering.

Opel Astra ST 1.6TD Excite 136 HK 

Udstyrsliste:

P-sensor for/bag
Active safety brake
Apple Carplay
Splitbagsæder
Fartpilot

7” touch skærm
Aut. viskere
Regnsensor
Start/stop teknologi
ISOFIX-beslag

Sæde og rat varme
LED kørelys
2-zonet klima
Tagræling
Og meget mere...

Finansieringstilbud på overstående bil:

Kun 2.178 kr. pr. mdr.*
Tilbud

214.990 kr.
Inkl. levering.

Demopris.: 147.000 kr.
Inkl. levering.

Faaborg Bil-Center

Opel Corsa 1.4 FBC sport 
1. reg. dato: 27.09.2018 
Km..: 2.500 

KUN1. stk.

Unik sammensat bil, 16’’ alu, sort tag, speciel 
designet nakkestøtter, aircondition, sædevar-
me, ratvarme og meget mere… 

Udstyr:

Demopris.: 320.000 kr.
Inkl. levering.

Opel Grandland 1.6 120 HK Innovation
1.reg.: 30-08-2018
Km.: 3.000

KUN1. stk.

Den testvindende Grandland byder på, 
AGR-sæder, automatisk nødbremse, 18’’ alu, 
2 zonet klima, parkeringssensor, bakkamera, 
8’’ navigation, varme i frontruden og meget 
mere…

Udstyr:

Demopris.: 289.990 kr.
Inkl. levering.

Opel Astra 1.4 T 150HK AUT Dynamic 
1.reg. dato: 28-05-2018
Km.: 25.000

KUN1. stk.

Den sporty Astra byder på meget, Matrix LED 
lygter, Sportsmode, AGR-sportsforsæder, 8’’ 
navigation, Nøglefri, Varme i bagsæderne, 17’’ 
alu, P-sensor, 2-zonet klima, og meget mere..

*ved 96 mdr 1,95% i variabelrente. Prisen pr. mdr. 1.540 kr. Kræver en udb. På 29.000 kr. ÅOP 6,42% Samlede kreditomkostninger i lånets løbetid 
32.010,21 kr.

*ved 96 mdr. 1,95% i variabelrente. Prisen pr. mdr. 2.178 kr. Kræver en udb. på 43.000 kr. ÅOP 5,09% samlede kreditomkostninger i lånets løbetid 
37.210,89 kr. 

SPAR
30.000 kr.

Diesel uden 

m
erpris

Fantastiske tilbud
hos Faaborg Bil-Center



I den ene ende af den tæt møblerede stue har Carsten 
Groa indrettet sit 6 kvm store atelier. I krogen udfolder 
han både sine maleriske evner med farver og penselstrøg 
og sine musiske talenter med et hav af instrumenter og 
en musikcomputer. 

Pensler, farver, malerier i skuffer og reoler. Et klaver, en 
guitar, en cello. Carsten mestrer det hele. Carsten er en 
mand, der fordyber sig. Dygtiggør sig. Kravler ind det me-
ditative rum, som kunsten tilbyder ham.

- Jeg har et ønske om at få tingene til at se rigtigt ud. Dét 
er opgaven, så er det gjort. Så lægger jeg det fra mig igen, 
på hylden. Og der ligger det jo godt. Ellers hænger jeg det 
op på væggene, jeg kan ikke fordrage bare vægge.

Naturen kalder på Carsten. Han pakker sit franske ma-
lerkassestaffeli og drager ud i det fri og stiller op. Han 
kravler ind i maleriet, mediterer. I hast. For skal han fange 
motivet, må lyset ikke flytte sig meget, så ender man med 
at jagte motivet, fortæller den erfarne maler.

Maleri og musik
Carsten har malet siden han var en lille knægt, hvor  

fasterens tegninger gjorde ham meget benovet og inte-
resseret.

- Hos den lokale farvehandler så jeg en æske med 24 
vandfarver og pensler. De kostede 10 kroner, og jeg havde 
kun 5. Jeg lavede en aftale med malermesteren om at 
komme med resten om en måned. Min farmor blev ra-
sende, da jeg fortalte det. Så hun gav mig 5 kroner, så jeg 
kunne få gælden ud af verden. Men de farver, dem havde 
jeg meget glæde af.

I ungdomsårene tog musikinteressen over, og Carsten 
spillede en overgang i band og glemte alt om malerierne. 
Op gennem livet har interessen penduleret mellem de to 
interesser.

I dag er Carsten 68 år og pensionist. Kunstnerkarrieren 
har budt på undervisning i både musik og maleri, men 
Carsten har savnet ambition og passion hos eleverne.

- Folk har i dag så travlt med at uddanne sig og arbejde. 
De mangler det luftrum til at beskæftige sig med noget 
‘unyttigt’, som dronningen kaldte det i sin nytårstale.

GROA  
GØR DET  

GRUNDIGT 
Der var talent og stilarter i overflod, da DR for nyligt sendte programmet ‘Dan-
marks bedste portrætmaler’. Blandt de nøje udvalgte kunstnere var den lokale kunst-
ner Carsten Groa. Vi har besøgt ham for at høre mere om kunsten at male portræt-
ter og det at have et særligt talent.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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På mindre end to minutter fik Carsten 
demonstreret kunstarten croquis

Selvportrættet, som Carsten indsendte til programmet 
’Danmarks bedste portrætmaler’

Carsten Groa
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Det spejlvendte selv

Snakken falder på stilarten croquis. Carsten forklarer en-
tusiastisk. Lynhurtig skitse. Ingen fordybelse. Hastigt rejser 
han sig op og finder farver og skitseblok frem. Demon-
strationen begynder. Det ene ben lægges over den andet, 
blokken hviler på knæet. Blikket farer op og ned, fra model 
til blok. Hånden foretager hurtige bevægelser over papiret, 
kun farven hviler på papiret. Flygtigt. Et minut senere lyser 
silhuetten op fra blokken, nu skal der farver på. Hænder 
og rutine arbejder sammen og i ryk. Et minut senere er 
croquis-skitsen færdig.

- Jeg brugte for lang tid, det blev næsten et portræt, griner 
Carsten, da han betragter det endelige resultat.

Og netop portrætter har Carsten beskæftiget sig meget 

med. Omkring 400 portrætter er det blevet til gennem 
tiden, selvom det ikke er alle, der er lykkes lige godt ifølge 
kunstneren selv. 

Han har en klar opfattelse af, hvornår et portræt er godt.

- Det er en succes, når andre kan kende den, der er por-
trætteret. Man har jo aldrig set sig selv retvendt, kun spejl-
vendt, og det ser helt anderledes ud.

Siden 2005 har Carsten og en interessegruppe, bestående 
af nogle af byens øvrige kunstenere, afholdt portrætaftener 
om onsdagen i Levins Hus. Gruppen havde med interesse 
set udsendelsen ‘Danmarks bedste portrætmaler’ sidste år, 
og Carsten stod pludseligt med et link til produktionsselska-
bet bag udsendelsen.

I vinterhaven fandt Carsten et portrætobjekt i et enligt rødt æble



Det var netop et spejlbillede, Carsten sendte ind, for at 
komme i betragtning til tv-programmet.

- Jeg malede et selvportræt foran spejlet. Det tog en time, 
hvor jeg sad her i stuen og svedte i bar overkrop. Se, min 
skildning sidder jo i den modsatte side. Og så lykkedes det 
jo at komme gennem nåleøjet. Det var en skide spænden-
de dag, men en lang dag, og jeg var meget træt bagefter.

Et barn i en slikbutik

Vi vil fange Carsten i det rette element. Med staffeli i natu-
ren. I haven har Carsten mere end 50 frugttræer. Der sidder 
enkelte æbler tilbage på de nøgne grene. Carsten snupper 
det mindste af de franske malerkassestaffelier, en palet og 
en rulle køkkenrulle.

Bevægelserne ligger i kroppen; skruer løsnes og strammes, 
benene justeres, vinklen observeres. Farver blandes og ha-
stige strøg skaber snart en naturtro gengivelse af vinteræb-
lets røde, gule og brune farver. Hele kroppen bevæger sig 
rytmisk og stødvis, mens billedet tager form.

- Farver virker på mig ligesom slik, jeg bliver helt elektrisk 
indeni. Når jeg synes, jeg trænger til at male, så tager jeg 
afsted. Og så møder jeg også altid en masse mennesker, jeg 
hilser på og snakker med.
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LØRDAG 2. MARTS KL. 10.00

To tønder. To konger. To dronninger

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi ønsker

alle en

god vinter

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



Østergade 39 · 5600 Fåborg · tlf. 62 61 21 48

 

Tlf.: 62 61 21 48

 

 

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

Hos Expert/Punkt 1 
finder du altid et 
udvalg af alle 
former for hårde 
hvidevarer, og vi er 
skarpe på både pris 
og levering.

Er du træt af at 
vaske op i en spand 
- læg vejen forbi 
Nicolai og Dan.

Hvad kan vi klare?

Hårde hvidevarer?

Naturligvis! 

Experter i hårde hvidevarer



En drøm med en lys fremtid
Ved en ren tilfældighed havnede cand. merc.-uddannede Simon Frand-
sen i en branche lidt udenfor sit felt. De første tre jobs han havde, var 
alle i belysningsbranchen, og i 2004 stod det klar for Simon Frandsen, 
at hans iværksætterdrøm skulle udleves i denne branche.

Her startede han virksomheden Inwave ApS i Faaborg med en tilhø-
rende produktion i Kina. Hovedfokus var dengang på nød- og arbejds-
belysning, men i takt med virksomhedens vækst er fokus rettet mere 
og mere mod projektbelysning.

Bliv oplyst om projektbelysning
For at forstå, hvad projektbelysning er, kan faaborgensere rette blikket 
mod fx Forum Faaborg eller Faaborg Løve Apotek. Den spændende, 
behagelige og funktionelle belysning er nemlig udtænkt af Inwave ApS’ 
medarbejdere. 
Inwave ApS byder ind på alle former for projektbelysninger, til fx skoler, 
kontor og industri. Her leverer de totalløsninger, hvor rådgivningen 
om lyskildevalg er kombineret med multifunktionelle lysarmaturer og 
specialdesignet materialeformer. 

De lyse hoveder bag Inwave ApS
De otte medarbejdere i Inwave ApS kommer fra meget forskellige bag-
grunde; en er pædagog, en anden er kok, og en tredje er maler. Men 
fælles for dem alle er, at de gennem deres arbejde i virksomheden er 
blevet en del af et team af belysningseksperter. Der ligger nemlig en 
særdeles stor viden bag det at sælge lys.

Bagerst fra venstre: Frederik Ryborg, Simon Frandsen, Lene Skovgaard, Kyri Damgaard  
Forrest fra venstre: Stine Holmstrøm, Anette Bendtsen, Laila Steensen

- Det er en slags intern uddannelse, og der er virkelig meget at sætte 
sig ind i. Men det er fedt med den forskellighed, som vi kommer med, 
fortæller markedsføringskonsulent Stine Holmstrøm.

Fremtidsforhåbninger
I 2018 ansatte Inwave ApS to belysningskonsulenter for i roligt tempo 
at udvide virksomheden. Især mod øst er der vækstpotentiale, vurde-
rer direktør Simon Frandsen. Planen er på sigt at udvide med mulighed 
for også at levere censorer og nødbelysning, så det hele kan komme i 
én samlet pakke.

Inwave ApS satser også på at bevare det lokale marked, hvor de har de 
bedste muligheder for at supplere deres projekter og produkter med 
konkret rådgivning.

Inwave ApS – 
hvor viden bliver til 

lyse idéer
Måske har du set skiltet over porten på Smedemestervej 7, men ved du, hvem der står bag 
det succesfulde lys-firma, og hvad de egentlig ligger inde med af  ekspertviden? Det kan du 
blive klogere på her.

14 - Annonce -



DOG WALK 
16. MARTS 2019 

SYDFYN

3 KM ELLER 5 KM
Har du hund, eller kender du en hund, som ger-
ne vil luftes? Så kom og vær med til DOG WALK 

Sydfyn hvor vi i fælleskab lufter de firbenede. 

Den daglige luftning af manges foretrukne 
kæledyr bliver ekstra hyggelig, når Det Rigtige 

Faaborg den 16.marts afholder DOG WALK 
Sydfyn, for første gang.

PRIS
Det koster 100 kr. pr. person at 

deltage med sin hund og stille til start.

Det koster 50 kr. pr. ekstra person over 10 år 
eller hund, der stiller op sammen med tilmeld-
te hund og ejer. Alle hunde modtager en goo-
diebag ved at fremvise startnummer, og der er 
lodtrækningspræmier på startnummeret, samt 

kaffe og kage.

En del af beløbet, som bliver rejst, 
vil gå til Dyrenes Beskyttelse. 

TILMELDING ELLER 

STANDPLADS

Kontakt Malene fra 

Det Rigtige Faaborg 

mlk@detrigtigefaaborg 

eller tlf. 42680013

PROGRAMMET
Kl: 10:00 til 11:00 Afhentning af startnummer og goodiebag.

Kl: 11:00 Dog Walk briefing inden start.
Kl: 11:15 Samlet start for familier og deres hunde.

Kl: 12:00 Hundebaren er åben for de firebenede.  

Der er kaffe & kage til deltagerne.Kl: 12:15 Lodtrækning på startnumre.
Kl. 13.00 Stævnepladsen slutter og lukker.

START VED  
FORUM FAABORG



R
 

Ronnie Jessen’sR
Valmuemarken 20 

  grobaaF 0065
Mobil 2462 7193 

ronnie.jessen@hotmail.com
CVR 39 25 17 44

Maler og Spartelfirma ApS

Ronni_brevpapir.indd   1 25/01/2018   16.11

TANDLÆGEHUSET FAABORG

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
UANSET OM DET HANDLER OM 

BROLÆGNING, HAVE, HÆK, SNERYDNING,
 ELLER EJENDOMSSERVICE

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK fSE MERE PÅ

 

 

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.  

Kærlig hilsen Charlotte & Mette 

TØJTØSEN
VI HAR HAFT VANDSKADE

SÅ HELE FEBRUAR
ER DER EKSTRA 
GODE TILBUD

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

FØLG MED PÅ FACEBOOK 
OG SE UGENS TILBUD



RAP REN en anden løsning

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

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

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

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

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

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

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

Hudplejeklinikken, Pia Vejlemark, Svendborgvej 68, Tlf 62 60 27 19

TANDLÆGEHUSET FAABORG

APS

-LAK
AABORG

KS-2000

KF
v. Kim Frandsen

Smedemestervej 6, 5600 Faaborg 

LAKERING AF:

Person- & Varebiler 
Køkkener & Døre

Alt i industrilakering

FOR MILJØ & KVALITET

KONTAKT 
Tlf.: 62 61 71 87 Mobil: 25 75 49 93

E-mail: kflak@mail.tele.dk
www.kflak.dk 

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten



Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter | Café

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

OGSÅ ET MEDLEMSKAB TIL DIG

SVØMMEHAL
25 METER-BASSIN

LEGE-BASSIN
VARMVANDS-BASSIN
VIPPER  & SVINGTOV

RUTCHEBANE 

HANDICAPVENLIG

Mere end 30 hold hver uge i de 
nye holdsale og svømmehallen
8 bikehold med dygtige instruktører
Fysioterapeutisk træning

Kig ind i Forum Faaborg til en snak



Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine

Rosenbeck
Salgskoordinator

Pia Balkemose
Sørensen
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Gl. Stenderupvej 37 - 5672 Broby
Prisbillig ejendom i hyggelig landsby.
Denne ejendom, der kan erhverves til en billig pris, er beliggende i den
hyggelige landsby Gammel Stenderup. Her er der fred og ro, og fra ejen-
dommen er der en hyggelig udsigt til hestefolde.

Pris 295.000
Udbetaling 25.000
Ejerudgifter 807
Brutto/netto 1.285/1.082
Sag 56003478

Grund 562 m2
Bolig 66 m2
Rum/vær. 2/1
Opført/omb. 1870/1940
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Øxenhaverne 12 - 5600 Faaborg
Hesteejendom med 10,5 HA jord.
Hesteejendom m/ Ridehal, Roundpenn, ridebane mm. Beliggende i vir-
kelig naturskønne omgivelser med 10½ HA jord direkte til ejendommen -
grænser op til skov og natur.
Lejeindtægt for opstaldning på kr. 25.000,- /mdr.

E

Pris 3.295.000
Udbetaling 165.000
Ejerudgifter 1.894
Brutto/netto 14.315/12.059
Sag 56003473

Grund 101.724 m2
Bolig 211 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1928
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Svendborgvej 232B, Ny Holstensprøve - 5600 Faaborg
Flot nyere sommerhus i Ny Hostensprøve.
Stilfuldt sommerhus fra 2016 i Ny Holstensprøve i Fåborg. Huset er af se-
rien Black Line fra Stenhøj Husene, som lægger stor vægt på funktionali-
tet og kvalitet. Huset ligger højt og har en fantastisk udsigt til øhavet.

Pris 2.995.000
Udbetaling 150.000
Ejerudgifter 2.087
Brutto/netto 13.116/10.998
Sag 56003453

Grund 517 m2
Bolig 79 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2016
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Odensevej 201B - 5600 Faaborg
Bo i skoven i "mini landsby"
Unik bolig med god planløsning og hyggelig atmosfære, smukt belig-
gende på egen grund i skoven i naturskønt område v/ Svanninge Bakker.
Der er 3 andre ejendomme tæt ved boligen, som sammen danner en "lil-
le mini-landsby". Et sted som helt sikkert skal ses og opleves.

G

Pris 1.395.000
Udbetaling 70.000
Ejerudgifter 1.455
Brutto/netto 6.100/5.136
Sag 56003433

Grund 1.617 m2
Bolig 163 m2
Rum/vær. 7/5
Opført/omb. 1877/1976
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Odensevej 197A - 5600 Faaborg
Hyggelig bindingsværksejendom.
Denne charmerende og hyggelige bindingsværksejendom ligger ca. 7
min kørsel fra Faaborg, og på ca. 30 min er man i Odense. På ejendom-
men har der tidligere været en kiosk, som er mulig at genetablere.

E

Pris 1.000.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgifter 1.511
Brutto/netto 4.394/3.699
Sag 56003303

Grund 2.150 m2
Bolig/kld. 146/8 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1748
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Grønnegade 2A - 5600 Faaborg
Investeringsejendom.
Nu udbydes denne store og markante investeringsejendom, der på smuk
vis præger bybilledet lige midt i Faaborgs gamle centrum. I ejendommen
er der 4 lejemål: stor butik (p.t. blomsterbutik) samt 3 lejligheder.

E

Pris 2.595.000
Udbetaling 130.000
Ejerudgifter 3.008
Brutto/netto 11.288/9.508
Sag 56003407

Grund 325 m2
Bolig/kld. 315/12 m2
Rum/vær. 8/3
Opført/omb. 1827/1987
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



I 1979 indkaldte Povl Marstal den nyuddannede cand. 
mag. Karen Dreyer Jørgensen til samtale. Marstal havde 
fået til opgave at ansætte personale og sikre, at alt var 
klar til skolestart efter sommerferien. Der var endnu ikke 
skaffet lokaler, og samtalerne fandt derfor sted på Amts-
gården.

Marstal var ikke længe om at beslutte sig, og allerede 
inden Karen nåede hjem, lå der besked: ’Der er en fra 
Marstal, der har haft ringet,’ oplyste barnepigen fejlagtigt.
Hvad Karen på det tidspunkt ikke vidste, var, at denne 
ansættelse ville vare resten af livet. Resten af arbejdslivet, 
i hvert fald. 

Marstal ansatte i alt 12 lærer, og sammen skulle de bygget 
gymnasiet op fra bunden. Der var givet en rektorbevilling 
til den enkelte lærer, som blev ansvarlig for at indkøbe 
undervisningsmaterialer til sit eget fagområde for hele 
skoleåret.

- Der var ikke engang plads til bøgerne, de måtte stå ovre 
på Sundskolen. Men der opstod et utroligt fællesskab om-
kring det at bygge noget op sammen, fortæller Karen.

Bag Sundskolen blev der snart opført pavilloner, som helst 
ikke måtte omtales som barakker. Pavillonerne lå i en u-
form, og de 12 lærere kunne dermed holde øje med, hvad 
der foregik i klasselokalerne hos de fire klasser, der netop 
var startet. Tre matematiske klasser og en enkelt sproglig. 

Karen underviste i latin, oldtidskundskab og fransk. De ny-
sproglige elever havde latin i to år, og undervisningen bød 

på en slavisk gennemgang af det grammatiske system.

- Den slaviske gennemgang var god, men kedelig. I dag 
undervises der på C-niveau, og her går vi igennem 
systemet i mindre omfang, men i en sammenhæng med 
det aktuelle for eleverne. Det giver ikke helt det samme 
overblik, fortæller Karen.

I 1981 blev det nuværende gymnasium opført. Lærerne 
blev inddraget i processen og taget med på råd. Dengang 
var sundsøen blot en mark, og i dag kan det ærgre Karen, 
at de fleste vinduer peger væk fra udsigten over vandet.

- Det er vist tydeligt at se, at det var moderne med jord-
farver dengang, griner Karen.

- Det var nok en fejl at placere gymnasiet udenfor byen, 
det ville have givet meget liv i byen, hvis det havde ligget 
tættere på centrum. Omvendt er placeringen helt ideel 
i forhold til undervisningen i naturfag, biologi og idræt, 
fortæller vicerektor Jesper Hasager Jensen. 

Karen supplerer i bedste gymnasielærerstil:

- Men vi bruger byen meget, fx i forbindelse med kunst-
historie, byen vrimler med arkitektoniske elementer. 
Tag fx museet, arkitekten må have haft et romersk hus i 
tankerne, da han tegnede det. Indenfor i museet er der 
et atrium, husets hjerte, og så husherrens kontor, hvor 
husherren Mads Rasmussen tager imod i figur af en 
bronzestatue, og så kommer den flotte hvælving, ligesom 
Pantheon i Rom.

Faaborg Gymnasium 
fylder fyrre

I mere end ti år kæmpede borgere, erhvervsliv og politikere i Fyns Amt i fællesskab for at 
oprette et gymnasium i Faaborg. I 1979 lykkedes det endeligt. Gennem årene har et utal af  
studerende tilegnet sig både dannelse og livsvisdom og danset den obligatoriske afsluttende 
dans om ymerbrønden. Gymnasiets udvikling, og næsten afvikling, bliver her beskrevet af  
en, der har overvåget stedet på nærmeste hold i alle årene, nemlig Karen Dreyer Jørgensen, 
der sammen med gymnasiet kan fejre 40-års jubilæum til august.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Faaborg Gymnasiums første lærerstab med rektor Povl Marstal siddende i midten. Yderst til 
højre står den nyuddannede Karen Dreyer Jørgensen



År efter år har elever været gennem pluskvamperfektum, 
præteritum og andre grammatiske termer i Karens undervis-
ning. Hun har på nærmeste hold fulgt ungdommens udvikling 
gennem fyrre år.

- Jeg synes, at eleverne i dag er meget høflige og venlige. 
Jeg må have haft tusindevis af elever, og jeg kan faktisk ikke 
huske en eneste, som jeg ikke kunne lide. Nogle lavede ikke 
meget, men jeg har kunnet lide dem alle.

Marstal var rektor gennem gymnasiets første nitten år, og 
lærerstaben, inkl. Karen, lurede en del på den nye rektor, der 
skulle starte. 

- Jeg kan huske, at vi snakkede om, at vi skulle ’få styr’ på 
den nye rektor, men det var nu ham, der fik styr på os. Claus 
var dygtig og havde især den pædagogiske udvikling i fokus. 
Han fik trukket mange projekter hertil, bla. filmprojekter 
og talentprojekter. Begge var dygtige rektorer og vidende 
mennesker, som man kunne føre spændende samtaler med, 
forklarer Karen.

Moderne tider
I 2007 overgik Faaborg Gymnasium fra at være en amtslig 
institution til at være en selvejende institution. I 2014 blev 
gymnasiet ramt af sparekrav fra regeringen. Over en 7-årig 
periode (2014-2021) skal der ske en besparelse på 20 %, 
samtidig med at elevtallet nedskrives med 1/3.

- Vi er i den periode gået fra at have i overflod til at mangle 
ressourcer, og i 2018 blev det for første gang i gymnasiets 
historie nødvendigt at afskedige medarbejdere, fortællervice 
rektor Jesper Hasager Jensen.

Hårde tider kan fordre nye tankerækker. Og netop nye tanker 
og tiltag er der mange af på vej for Faaborg Gymnasium.

- Vi arbejder på et samarbejde med gymnasiet og erhvervs-
skolen i Svendborg, evt. med henblik på en fusion af insti-
tutionerne. Men det tager lang tid og vil tidligst ske i 2021. 
Med det samarbejde vil vi kunne tilbyde et større udbud af 
uddannelser, fx erhvervsuddannelse og HTX, og måske et 
10.-klassestilbud, som for mange kan lette skiftet fra grund-
skolen, fortæller Jesper Hasager Jensen.

Med finansloven i 2018 blev Faaborg Gymnasium sikret 
500.000 ekstra i de næste tre år, og dermed er eksistensen 
sikret. Drømmescenariet er, at der kan oprettes tre klasser pr. 
årgang fremover. Skrækscenariet er ikke længere, at stedet 
lukker, men at der kun kan mønstres elever til 2 klasser pr. 
årgang.

- I marts lander vores endelige elevtal, og vi må nok desværre 
se os nødsaget til at afskedige personale, men vi regner med 
stabilitet og evt. vækst i årene fremover, fortæller Jesper 
Hasager Jensen.

Denne uge kører Faaborg gymnasium ’devicefri uge’. Mobiler 
og andet teknologisk udstyr er lagt væk. Det vækker minder 
hos Karen.

- Dagligdagen er meget præget af elektronik, og jeg irriteres 

hver eneste gang, der er svigt i IT’en, hvad enten det skyldes 
systemet eller mig selv. Og så må jeg bare indrømme, at jeg 
savner en overhead-projektor, griner Karen.

Ligesom gymnasiet har Karen Dreyer Jørgensen til sommer 
fyrre års jubilæum, og her planlægger hun et farvel til sin kar-
riere som gymnasielærer bag sig.

- Jeg er jo oldtudsegammel, så jeg kan jo næsten ikke være 
andet bekendt, griner Karen. Jeg kunne ikke have haft et bedre 
arbejdsliv, jeg har været omgivet af søde, dygtige og kloge 
kolleger og elever. Og det er flot, som kulturen på stedet er 
bevaret, på trods af besparelser mm.

Tidligere rektor Claus Jensen giver Karen nogle flotte ord med 
på vejen:

- Karen Dreyer Jørgensen hører til de sjældne få, som har væ-
ret med hele vejen fra gymnasiets første dag som en utræt-
telig forkæmper for latin og de klassiske fag. Utallige er de 
elever, som hun med sin begejstring og sit smittende engage-
ment har fået til at interessere sig for vores kulturelle rødder 
i det klassiske Grækenland eller i det gamle Rom, uden at det 
blev det mindste støvet, fortæller Claus Jensen.

Selve jubilæumsfesten er endnu ikke planlagt, men det skal 
nok blive festligt, lover Jesper:

- Vi skal fejre både skolen og Karen. Det bliver et stort kultu-
relt tab, at Karen ikke længere vil være at finde på gangene 
på Faaborg Gymnasium.

Karen svarer og runder af:

- I ringer bare, hvis I har brug for mig. 

Selvom det ikke bliver Claus Jensen, der som rektor skal tage 
afsked med Karen efter 40 år, har han gjort sig tanker om 
Karens virke:

- Jeg har engang nævnt for hende, at hun ved sin afgang 
skulle have en latinsk sentens med på vejen. Ordene, som 
kendetegner Karen i hele hendes virke, er Semper Ardens, ’al-
tid brændende’. Sådan har hun været, og hun kan være stolt 
af at have præget i hundredevis af elever og brændt sig ind 
i Faaborg Gymnasiums sjæl. Jeg kan ofte i mit otium savne 
mine gode samtaler med hende.
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FGs rektorer:
Povl Marstal 1979 – 1998
Claus Jensen 1998 – 2014
Sophie Holm Higgings 2014 – 2019

FGs studieretninger:
1979: sproglig og matematisk
2019: 8 studieretninger indenfor de fire fakulteter: natur-
videnskab, sprogvidenskab, samfundsvidenskab og kunst/
musik.
Som noget særligt (og voldsomt populært) tilbyder FG idræt 
som et studieretningsfag. Her kombineres sportsgrene som 
mountainbike, kajak og o-løb med biologiundervisning.



40-års jubilaren Karen Dreyer Jørgensen



Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Kontakt os!

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk

www.klinten-faaborg.dk

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

SÆSON-MENU

Forret
Hokaidosuppe m/ krebsehaler og grøn olie

 
Mellemret

”Næsten klassisk” farseret porre på mild flødecreme m/ safran

 
Hovedret

Braiseret oksespidsbryst - sur-sød m/saltbagt selleri – grov mos og rødder

 
Dessert

Pernod-flamberede figner på egen pande

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

14. februar: kl 18:00
Valentinsdag / Kæresteaften.
Hold i hånd-aften med det hele.
3-retters menu pr. par 595,-

28. februar: kl 19:00 – 22:00
Temaaften om slagteriets historie, med besøg af 
mange gamle kendinge fra den tid. Entré 100,-

3. marts: kl 13:00- 16:00
Åbenthus med GRATIS KAFFE OG KAGEBORD 

Festopdækninger og bryllupshjørne 
m/kjoler, smykker, kager og blomster.

Ingen bordbestilling 
til dette arrangement

PRISER
2 retter - 260,- 
3 retter - 340,-
4 retter - 415,-

FEBRUAR OG MARTS

CHOKOLADE COTE DE BEUF

+ =
Kød fra kvier, født i Finland, som er opfordret med bl.a. chokolade.

Udover en meget høj mørhedsgrad er smagen helt fantastisk og nærmeste ubeskrivelig.
 

Pris 495,- for 2 pers.  
Mandag til torsdag er prisen inkl. 2 gl. god rødvin

 

KUN MOD BORDBESTILLING 

Restaurant Klinten Tlf.: 62 61 32 00



v

FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

SØNDAG 3. FEB. KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE

KYNDELMISSE
Kyndelmissegudstjeneste ved Lene Matthies. Vi samles efterføl-
gende i Kirkeladen til varm suppe, sang og hyggeligt samvær.

SØNDAG 3. FEB. KL. 19.00 I FAABORG KIRKE

AFTENGUDSTJENESTE 
Den gamle helligdag ”Kyndelmisse” markeres ved en stemnings-
fuld gudstjeneste, hvor kirken er fyldt med lys i en mørk tid. Efter 
gudstjenesten er alle velkomne i Det nye Hospital, hvor der vil være 
ost & rødvin.

FREDAG 1. FEB.  
KL. 19.30-20.30 I AVERNAKØ KIRKE

KYNDELMISSE 
En stemningsfuld andagt med musikalske indslag ved Tanja 
Kølle med guitar og sang, samt Silja Rytter Holm ved orglet. Efter 
andagten vil vi hygge os med et lille traktement. Kommer man 
fra fastlandet, kan man nå sidste færge hjem kl. 21:00

ONSDAG 6. FEB. KL. 17.30 I FAABORG KIRKE

SALMESANG OG SUPPE 
Vi begynder i kirken til en kort andagt og fortsætter med suppe 
og højskolesang i Det nye Hospital. Alle er velkomne – og det 
er gratis at deltage.

TORSDAG 21. FEB. 
KL. 19.00 I KIRKELADEN, DIERNÆS

FILMAFTEN
Provst Lars Ole Jonssen fortæller først om forfatteren Henrik 
Pontoppidan og derefter ser vi storfilmen Lykke-Per, der er 
filmatiseret over romanen af samme navn. Ind imellem drikker 
vi kaffe/the m.m.

SØNDAG 24. FEB. KL. 9.30 I AVERNAKØ KIRKE

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Kom til hyggelig familiegudstjeneste med fastelavnstema ved 
pastor Rikke Møller Godtfredsen, og hvem ved, om ikke, der 
skulle blive budt på en fastelavnsbolle eller to?

SØNDAG 24. FEB. KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE
Stemningsfuld gudstjeneste ved Sognepræst Lene Matthies, 
hvor musikken vil være i centrum.

Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 2173 0678
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

Kirkebilen kører alle søndage, såvel til Faaborg som 
til Diernæs kirke. Transporten er gratis. Bilen bestilles 
dagen før på tlf.: 6261 8800. Kirkebilen kan ligeledes 
bestilles til arrangementer.

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.  3. feb. 4. s. e. Hellig 3 k. 19.00: LM (kyndelmisse) 10.30: LM (suppe)  
ons. 6. feb. Salmesang og Suppe 17.30: LJ   
søn.  10. feb. Sidste s. e. Hellig 3 k. 10.30: LJ 10.30: AA 09.30: EL 09.30: HN
søn.  17. feb. Septuagesima 10.30: HN 10.30: LM (kaffe)  

søn.  24. feb. Seksagesima 10.30: LM 19.00: LM (musikgudstj.)  09.30: RG
søn.  3. mar. Fastelavn 10.30: LJ (fastelavnsboller) 09.00: LJ 15.15: LJ 
ons. 6. mar. Salmesang og Suppe 17.30: HN   

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 20. feb. kl. 18.00 i 
Det nye Hospital, Faaborg

KirkeNyt
TORSDAG 28. FEBRUAR KL. 14.30

HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
I DET NYE HOSPITAL

Historien om biograferne i Faaborg - en 
iværksætterhistorie 1907–2018.
Atter kan vi se frem til en spændende 
eftermiddag, hvor cand. mag. Frants 
Andreasen gæster Det nye Hospital. 
Faaborgbiografernes spændende histo-
rie om en række iværksættere, der alle 
sammen ville prøve lykken som  
biografejere. Kaffe og kage á 30 kr.

GLÆD DIG TIL MARTS - SÆT KRYDS I KALENDEREN
Sprogdoktoren Anders W. Berthelsen ved bl.a. Fyens Stiftstidende kommer til Caféaften tirsdag den 12. marts kl. 19.00. 

Det bliver underholdende!

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



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

50% eller mere…
”FRIT VALG – FØRST TIL MØLLE”
VI SÆLGER ALLE GRUNDENE I TØRRINGE KROG TIL KUN KR. 100.000,- PR. STK.
Sælges også som projekt – henvendelse Min Bolighandel: tlf. 71780655

Brobyværk er en hyggelig landsby med alle nødvendige dagligvarer faciliteter, skole og fritidsaktiviteter. Byen gennemløbes af Odense Å, der er 
med til at skabe rammen om en fantastisk natur og det hyggelige Landsby miljø.
Brobyværk ligger på Midtfyn i centrum af trekanten Faaborg, Odense og Assens. Pendler afstand til Odense ca.20 min.Tørringe Krog er beliggen-
de i den sydlige del af Brobyværk, området grænser mod nord op til eksisterende bebyggelse, mod vest grænser det op til et fælles naturområ-
de med sø og mod syd er der frit udsyn over det åbne land. (Prisen er ekskl. tilslutningsafgift)

Nær bymidten med gåafstand til indkøb, og med 
kig til Faaborg Fjord finder man denne dejlige 
villa. Endvidere kort afstand til lystbådehav-
nen, Toftegårdsskolen, børnepasning og øvrige 
aktiviteter.
Her er egen indkørsel med garage og således 
gode parkeringsmuligheder.

Enestående nyistandsat dobbelt ejendom i 
Faldsled med havudsigt.
Med ideelle omgivelser tæt ved Faldsled kro og 
havn, i gåafstand til strand og skov ligger denne 
totalt nyistandsatte ejendom.
Mulighed for udstykning.
SKAL SES.

Pris 1.695.000 
Udbetaling 85.000 
Ejerudgift/md. 1.519

Pris 5.475.000 
Udbetaling 275.000 
Ejerudgift/md. 2.742

Brutto 7.577  
Netto 6.320
Areal 175 m2

Grund 1.121 m2
Værelser 5

Brutto 24.334  
Netto 20.307
Areal 200+127 m2

Grund 2.905m2
Værelser 9
 

SPAR OP TIL 50% 
Tørringe Krog, Brobyværk

Kildetoften 36, Faaborg Assensvej 540, Faldsled

SOLGT



Faste dagstilbud til knivskarpe priser!

Landslagteren Faaborg

Landslagteren Faaborg ApS
Torvegade 23 · 5600 Faaborg · tlf. 62 61 06 30

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

Husk vi har byens bedste sandwich. Se mere på landslagteren.dk

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

Friskhakket  
skinkesmåkød
af dansk velfærdsgris. Max 5-7% fedt

SPAR KR. 25,00

Ta’ 1 kg . . . . . . . kr. 5000

Dagens 
gryderet
Let og lækkert til en travl hverdag

SPAR KR. 34,50

Pr. ½ kg . . . . . . . kr. 4000

Friskhakket  
oksesmåkød
af dansk kødkvæg. Max 5-7% fedt

SPAR KR. 30,00

Ta’ 1 kg . . . . . . . kr. 6000

Stor  
leverpostej 
Perfekt til frokostbordet eller madpakken

SPAR KR. 10,00

Pr. stk. . . . . . . . . kr. 2500

Frisklavet  
medister
Hjemmelavet naturligvis.

SPAR KR. 40,00

Ta’ 1 kg . . . . . . . kr. 5000

Friskstegt
ribbensteg
med sprød svær

SPAR KR. 10,00

Ta’ 4 skiver . . . . kr. 3000

MANDAG

TORSDAG

TIRSDAG

FREDAG

ONSDAG

LØRDAG



danbolig Faaborg.
Claus Lopdrup - Søren Lykkegaard · danbolig.dk

Lagonis minde 9, 5600 Faaborg
Tlf. 62610450 · faaborg@danbolig.dk

Ét plans villa, skøn beliggenhed,
fælles badebro..

Faaborg Villa, 1 fam.
Klintevej 17

Meget populært og pænt villakvarter i Faaborg øst, med adgang til fælles
brolaug med skønne og hyggelige bademuligheder. Villaen er beliggende i
2. række. En dejlig ét plans villa med sydvendt have/terrasse og et dejligt
lysindfald.Villaen er opført i 1964 og særdeles hensigtsmæssigt indrettet,
med bolig i ét plan suppleret af en særdeles fuktionel og god kælder, hvil-
ket supplerer boligen særdeles godt.

Kontant: 1.995.000
Ejerudgift pr. md.: 2.542
Udbetaling: 100.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 8.719/7.451

Bolig m2: 121
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1964
Sag: 308-18006-1

Grund m2: 667
Kælder m2: 48
Carport m2: 22
Energi: F



Facadeisolering er 

30%
mere eff ektiv 
end indvendig isolering 
eller hulmursisolering.

Klintevej 16 • 5600 Faaborg   • Tlf. 20 29 14 60
www.murermester-skovlund.dk

1.  Husets indvendige areal bevares. 

2.  Du skal ikke rydde husets rum for at vi kan udføre arbejdet, og I slipper 
for støv og snavs inde i huset, mens renoveringen står på.

3.  Alle installationer bevares. Varmerør, radiatorer, el og stuk forbliver 
upåvirket.

4.  Facadeisolering er temperaturregulerende og dermed holder den 
oprindelige mur på henholdsvis varme og kulde, fordi der er isoleret 
effektivt mellem muren og det fri.

5.  Facadeisolering beskytter effektivt mod fugt og svamp som ellers kan 
opstå ved indvendig isolering.

6.  Facadeisolering er mere effektiv. Den udvendige isolering begrænses i 
modsætning til hulmursisolering og indvendig isolering ikke af eksem-
pelvis skillevægge og gulve.

Hos Murermester Uffe Skovlund har vi over 90 års erfaring. De mange år i 
branchen har givet os en bred viden inden for faget. Vores værdier bygger 
på, at kvalitet og fi nish altid skal være i top - og det forpligter. Kvalitet og 
ordholdenhed er derfor en naturlig del af hverdagen hos os.

Ønsker du at høre mere om din murermester på Fyn eller ønsker du at 
indhente et godt tilbud, så kan du altid kontakte os på telefon 20 29 14 60.

TRÆT AF 
STIGENDE 
ENERGI-
PRISER?
Ring hør om facadeisolering - den mest 
effektive efterisolering til dit hus.

6GODE GRUNDE 
TIL AT VÆLGE 
FACADEISOLERING



Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

Kan du klare boligkøbet
uden en advokat?
Møder i Faaborg efter forudgående telefonisk aftale
på 70 10 11 99. Vi glæder os til at høre fra dig.

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



Vinterferie i Arresten
Aktiviteter d.11.-15. feb. kl.11-15
Børn gratis adgang

Øhavsmuseet FAABORG www.ohavsmuseet.dk

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - 5600 Faaborg - Tlf.: 6260 2060 - Mail: info@inwave.dk 

 

 

 

LED er det største, der er sket inden 
for belysning, siden det elektriske lys 
blev opfundet. Lamper med LED har 
enorm lang levetid og bruger mindre 
end 85% energi i forhold til alminde-
lige lyskilder. LED belysning er derfor 
mere bæredygtigt, smart og funktio-
nelt. 

Hos Inwave forhandler vi udelukken-
de LED belysning til det professionel-
le marked.   

Vi samarbejder med el-installatører, 
rådgivende ingeniører og arkitekter 
omkring projektbelysning inden for 
alle typer af offentlige og private 
erhvervsbyggerier.  

Vi projekterer komplette belysnings-
anlæg, hjælper med lysberegning og 
energioptimering samt rådgiver om-
kring lystekniske krav og lovgivning i 
forhold til belysning. 

 

Læs mere på www.inwave.dk 

 

Førende indenfor 

Projekt: Faaborg Gymnasium 

LED belysning 

Projekt: Danmarks Tekniske Universitet 



Sammenhold 
og solide
måltider

I 2017 oprettede det sociale værested Havnestuen sig som en selvejende forening, og 
siden er det kun gået én vej, og det er fremad. De frivillige hænder er mange, og flere 
og flere brugere indtager deres varme frokost på stedet. Nu kniber det med pladsen, 
men også her ser det lyst ud, for kommunen er en aktiv medspiller i jagten på nye 
lokaler.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Havnestuens daglige leder, Anne Inez Jensen, cirkulerer 
rundt blandt de spisende gæster. Hun er målrettet, og i hån-
den holder hun en plan over næste måneds menu. Målet for 
hendes søgen er februars fødselarer. 

- Vi markerer samtlige fødselsdag hernede. Vi hejser flaget, 
fødselaren får sit navn på tavlen og må selv vælge sin menu, 
og så synger de frivillige en fødselsdagssang under maden. 
Det er fast tradition, og for nogle er det den eneste fejring af 
deres fødselsdag, fortæller Anne.

De første fødselarer er fundet. Gunnar vælger brændende 
kærlighed, og Karen Margrethe vælger sin livret - forloren 
hare med waldorfsalat og kirsebærfromage. Hun er så heldig 
at have fødselsdag en fredag, hvor Havnestuen serverer to 
retter. Karen Margrethe er 69 år, og hun startede med at 
komme i Havnestuen i 2014. Hun havde lige fået en ny hofte, 
og hendes datter mente, at det ville være godt at komme 
lidt ud og samtidigt få noget at spise. Da Karen Margrethe så 
mistede sin datter, fik hun for alvor betydningen af Havne-
stuens sammenhold at mærke. Både de frivillige og de andre 
brugere støttede op om hende i den svære tid.

Den næste på Annes liste er fundet. Det er 80-års fødselaren 
Poul, og han vælger klar suppe med peberrodskød.
Poul sidder på sin faste plads for enden af bordet og med 
ryggen mod vinduet. I dag er Pouls menu anderledes end 

de øvrige medisterpølsefyldte tallerkener ved bordet. Anne 
kender nemlig sine brugere særdeles godt, og det er ikke 
forbigået hendes opmærksomhed, at Poul i dag kommer lige 
fra tandlægen, hvor han har fået trukket en tand ud. Anne 
har derfor været i fryseren efter et par frikadeller, som er 
nemmere at tygge for ømme gummer.

Poul har været bruger af stedet siden Havnestuen åbnede 
for tyve år siden. Hver eneste dag ugen igennem tager han 
turen fra sit hjem på Tømmergården og ned på Havnestuen 
for at indtage den varme mad, og næsten hver dag tager han 
en portion med retur til sin nabo og veninde Bitten på 97 
år, der ikke selv kan komme derned. I februar kan Poul fejre 
sin 80-års fødselsdag, naturligvis på Havnestuen, og han har 
inviteret to af sine gode venner med til fejringen.

- Jeg kommer hver dag og får min morgenkaffe. Jeg kender 
de fleste, det kan man jo ikke rigtigt undgå. Der er et godt 
sammenhold hernede, og det er rigtigt dejligt. Og så serverer 
de god mad. Det eneste jeg ikke vil have, det er lever, men 
det ved Anne, og så kommer hun med et par frikadeller til 
mig. Jeg kommer også til jul og til mortensaften, fortæller 
Poul.

Anne noterer suppe med peberrodskød på sin liste, og febru-
ars menu kan nu planlægges.



Anne Inez Jensen

Der falder masser af muntre snak over disken i køkkenet. Her er 
Henny fra torsdagsholdet i samtale med en af brugerne

Poul Hansen fylder 80 i februar og fejrer dagen på Havnestuen
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Tilbage i køkkenet vender Anne dagen med de frivillige på 
torsdagsholdet. Der er nemlig blevet mere travlt i køk-
kenet på det seneste. Det må være rygtedes, at der på 
Havnestuen er god mad til billige penge, og der kommer 
nu dagligt i omegnen af 45 brugere for at spise. 10 kilo 
kartofler og 15 kander kaffe er bare nogle af de opgaver, 
de frivillige står for. I dag har Jørgen taget plads ved opva-
skemaskinen, hvor han kæmper om kap med de mange 
tomme tallerkener, der begynder at komme retur. 

- Jeg er kommet her som frivillig i et års tid, siden jeg gik 
på efterløn. Det er dejligt at gøre en god gerning hver 
torsdag, men jeg er her sammen med eneste kvinder, så 
jeg har måttet udvikle en selektiv hørelse, griner Jørgen.

I dag er Jørgen i køkkenet sammen med resten af tors-
dagsholdet, Henny og Anne Kirsten. Anne Kirsten har 
været frivillig på torsdagsholdet i otte år, og hun er drevet 
af den gode stemning på stedet.

- Vi er simpelthen gode sammen. Og når brugerne viser 
os taknemmelighed, så bliver jeg bare så glad, fortæller 
Anne Kirsten.

Anne nikker, mens de frivillige fortæller. Anne er ansat på 
15 timer om ugen, men er at finde på Havnestuen stort 
set hele tiden. Hun gør en dyd ud af at pusle om både de 
frivillige og de mange brugere.

- Jeg har verdens bedste frivillige. Og vi mærker en fanta-

stisk opbakning fra lokalsamfundet. Her til jul var vi 45 spi-
sende og syv frivillige, og der var linet op med ænder og 
flæskesteg, og alle fik julegaver – det kunne vi ikke have 
klaret uden de lokale butikkers hjælp, forklarer Anne.

Hvert år holder Anne en stor fest for alle de frivillige, for 
uden dem var der ingen Havnestue. Køkkendøren går op, 
og en af brugerne stiller skiltet fra vejen indenfor. 

- Ja, jeg forsøger også at inddrage brugerne i stedet, i det 
omfang de kan. Det kan være med at stille skiltet ind eller 
hjælpe med at stille borde og stole frem. Jeg tror, det er 
godt for dem at bidrage.

Med de mange mennesker i huset er Anne og bestyrelsen 
begyndt at se sig om efter nye lokaler, gerne i ét plan. 
Havnestuen har nemlig flere ønsker for fremtiden. 

- Jeg drømmer om at udvide åbningstiden og om, at vi 
kan holde weekendåbent, eller at vi kunne lave en dag 
om måneden, hvor fx enlige forældre kunne få råd til at 
invitere deres børn med i byen og spise. Så kunne vi alle 
hjælpes ad med maden, og vi kunne arrangere bankospil 
med børnene, siger Anne.

Kommunen viser interesse i Havnestuen, og de er i god 
dialog om at finde nye lokaler. Og ifølge bestyrelses-
formand Karin Kristensen, gjorde Havnestuen et sandt 
scoop, da de til generalforsamlingen i 2018 fik Anstina 
Krogh med i bestyrelsesarbejdet.

Frivillig på torsdagsholdet Anne Kirsten Der serveres kun alkoholfri øl og det der er mildere i 
Havnestuen





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

Hvis du ikke selv har plads til dine Sommer/Vinterhjul opbevarer vi dem gerne.

4 stk. Michelin 
185/65-15 Alpin A4

Pris incl. montering:  

Kr. 2.495,-

4 stk Michelin 
205/55-16 Alpin 5

Pris incl. montering:  

Kr. 3.295,-

GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Service Center

www.faaborg-bilcenter.dk

Skade Center

Trailer CenterBrugte BilerNye Biler

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

Åbningstider for værksted og reservedele: Mandag-Torsdag 07.30-16.00, Fredag 07.30 til 14.45

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

Ring nu på tlf. 62619060

Har du og din 
virksomhed fokus på 

sundhed og trivsel?  

Steen Lehrmann 
  Exam. Assurandør 

Havnegade 19 F - DK 5600 Faaborg 
Tel: +45 62 61 08 46  - Mobil: +45 30 22 54 99 

Mail: steen@marguerit-pension.dk 

www.marguerit-pension.dk  

Tryghed Overblik Indsigt
L. Frandsensvej 3a, Faaborg
Tlf. 62 25 11 36 . hojlund.dk

A
P

S

Hverdage 10-17 . Lørdage 9-12

Klip annoncen ud 
og ta’ den med i 
butikken og få

25% 
rabat på dit køb

Gælder dog ikke på 
træpiller, gas og gulerødder



SØS RYBORG     
CLAUS HERVIT    
PER MØLLER HANSEN
MELLEMGADE 17, FAABORG, TLF.: 62612173  
WWW.TANDLAEGEHUSET-FAABORG.DK

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne  
gymnasium i  

flotte omgivelser

Mange sociale 
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed 

Udenlandsrejser

Svanninge Auto
og Traktorservice A/S
Assensvej 247 / 5642 Millinge
Tlf.: 6261 9239 / Mail: rene@s-a-t.dk
www.svanninge-auto-dk

• Professionel og ærlig rådgivning.

• Vores medarbejdere deltager i   
AutoMesters obligatoriske   
uddannelser, så vi har altid frisk  
viden og nyeste udstyr klar.

• Vores kunders biler spænder fra  
de helt nye til veteranbiler.

• Vi udfører også reparation af plæne- 
klippere, motorsave, buskryddere m.m. 

• Vi er forhandler af mærkerne STIGA, 
MTD, ECHO m.fl.

En gladere bilist 
- det handler om tillid

Faldsled/Svanninge SG & I

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Faldsled/Svanninge S.G. & I afholder ordinær 
generalforsamling – tirsdag, den 26. februar 2019 

kl. 19.30 i Svanninge Hallen.

Dagsorden iht. vedtægterne.
Bestyrelsen



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

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

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

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

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

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

Allan Bülow og Kraks Fond startede deres samarbejde med 
1- OFFICE for � år siden, hvor de outsourcede hele 
økonomi-afdelingen. 1-OFFICE varetager lønudbetalinger, 
månedsrapporter, bogholderi og klargøring �l revisor.

Afstanden er ingen hændring
Allan hæ�er sig ved den le�e sagsgang, på trods af de 200 
km der adskiller de 2 havneloka�oner.  - Vores samarbejde 
er rent virtuelt. Vi scanner bilagene eller sender dem 
elektronisk. To gange årligt mødes vi fysisk �l statusmøder, 
eller også kommer vores faste medarbejder fra 1-OFFICE 
over �l os.

En trimmet organisa�on
Med 1 OFFICE som samarbejdspartner kan vi bedre køre 
en trimmet organisa�on.  - Vi sparer en fuld�dsmed-
arbejder, og vi undgår udgi�er �l sygdom og ferier. Hvis vi 
pludseligt har ekstraarbejde, kan vi al�d regne med ekstra 
ressourcer i Faaborg. Der er et kompetent personale, som 
vi kender godt, og vi kan bruge på �mebasis. Det er en 
KÆMPE fordel.

For Kraks Fond betyder fleksibiliteten i samarbejdet med 
1-OFFICE rig�gt meget. - Vores a�ale med dem kan justeres 
e�er vores behov. Hvis vi har nye eller flere opgaver, kan vi 
skrue op for �meantallet undervejs. Og så har de nogle 
meget konkurrencedyg�ge priser, så vi ikke skal bekymre 
os, hvis vi får brug for en �me ekstra her og der.

Fra havn til havn
Allan Bülow er økonomidirektør i Kraks Fond, som er en erhvervsdrivende fond i
København. Fonden er ledet af  en professionel bestyrelse. Fonden samarbejder med
Kraks Fond Byforskning, der forsker i bæredygtig byudvikling.

 

Vi passer din virksomhed

Medarbejderne hos 1-OFFICE. Fra venstre: Christian Præstekjær, IT-ansvarlig 
Anne Broholm, Økonomiassistent | Louise A. Frederiksen, Økonomiassistent
Tina Grevegaard, Økonomiassistent | Lars Nielsen, Administrationschef

- Annonce  -

 Kraks Fonds domicil, ‘bag træet’, i hjertet af København 

 Allan Bülow, økonomidirektør i Kraks Fond



VILDE  MESSETILBUD

Westfield Carina 420 
Normalpris: 7.999 kr.

Messepris: 
kun 3.999 kr. 

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

SPAR op til 75 % på alt tøj fra Tuxer

Gode messepriser på Kampa lufttelte

Husk - Vi kan hjælpe dig med fordelagtig finansiering

Megatilbud på lufttelte

Kom og se dem opstillet

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

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

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

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

KÆMPE MØBELMARKED

Masser af gode tilbud på møbler fra

Crespo, Westfield, Isabella, Wecamp og Kampa

CAMPINGUDSTYR.DK
Billige priser - hurtig levering

KÆMPE RESTMARKEDSpar op til 90%

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

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

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

Fredag d. 22 - søndag d. 24 februar 2019

Mød CampOne 

på vores stand
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Ved panoramavinduet i den højtliggende ejendom i Dier-
næs sidder bestyrelsen for Skipperkassen med udsigt over 
Faaborgs yndige øhav. Skibsførere og lodser af titel og gavn. 
Mænd med erfaring og med ret til at føre alle størrelser 
skibe på samtlige verdenshave. Lodsen er vigtigere end 
skibsføreren, mener bestyrelsesformanden og lods Harald 
Henningsen, men skibsfører Steffen Justesen kvitterer hur-
tigt med en bemærkning om, at rigtige skibsførere slet ikke 
tager lodser. Det her er søens folk og søens jargon.

Historien bag Skipperkassen
For 275 år siden opstod Faaborg Skipper-Fattig-Casse som en 
slags forsikring for skippere, sømænd og deres familier ved 
fx invaliditet, alderdom og død. Det var også muligt for med-
lemmerne at optage et mindre lån gennem skipperkassen. 
Kravene for medlemskab var få; man skulle være skipper, 
være mand og være under 50 år. 

Foruden skipperkassen var der også en fattigkasse, der hvert 
år uddelte midler til fattige søfolk, enker og faderløse børn.
I 1797 opstod Faaborg Ny Skipperfattigkasse, hvor medlems-
skaren var blevet udvidet, således at også skibsredere kunne 
optages. Formålsparagraffen lød: ’at støtte trængende, 
udelukkende henhørende til Sømandsstanden og til Skibs- 
redere af Handelsstanden.’

De to skipperkasser blev lagt sammen mange år senere i 
1933, hvor medlemskredsen igen blev udvidet. Det ordinære 
medlemskab var fortsat forbeholdt skibsførere, skibsredere, 
medejere, skibsmæglere, skibsbygmestre og sejlmagere. 
Men et ekstraordinært medlemskab blev nu tilbudt andre 
’der har interesse for sømandsstanden og vil bidrage til Skip-

perkassen uden at kunne gøre krav på denne.’

I dag kan alle opnå medlemsskab, hvis man bliver indstillet 
af et eksisterende medlem. Ja, og så skal man meget gerne 
være festlig og kunne lide torsk, påpeger Harald.

Det festlige medlemsskab
Helt frem til Første Verdenskrig var Skipperkassens årlige 
skipperbal på Rasmussens hotel årets begivenhed i Faaborg. 
I nutiden er det Hotel Faaborg Fjord, der lægger lokaler til, 
når Skipperkassens 20 ordinære medlemmer og 130 ekstra-
ordinære medlemmer afholder den årlige generalforsamling 
med torskespisning. 

- Kan i huske for mange år tilbage, hvor der blev raflet hele 
natten. Nogle år sluttede vi af med morgenmad klokken ti på 
Trekroner, fortæller Georg Thuesen.

- Ja, og U’Peder, kan I huske ham. U’Peder og Fjer-Jensen, 
de kunne virkelig skændes til generalforsamlingen. Det var 
festligt, fortsætter Steffen Justesen.

- Festerne er ikke så vilde længere, det er ved at være småt 
med originaler i Faaborg, afslutter Harald Henningsen.

Men helt stille går de nu ikke af sig, generalforsamlingen. 
Nogle traditioner har de værnet nøje om. Når formanden 
ringer med klokken, skåles der i ’Faaborg-knægt’. En kop te 
med en god sjat rom og kandis. Her mindes medlemmerne 
de døde, og hvis ingen er døde i årets løb, så giver begravel-
seskassen en omgang snaps. 

Skipperkassen
fejrer imponerende jubilæum

I februar 1744 blev Skipper-Fattig-Cassen stiftet af  fremtrædende borgere og skippere i Faaborg. 
Med sine 275 år er det Faaborgs ældste forening, og formålet med medlemskabet er i dag måske 
et andet, og mere festligt. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Fra venstre: 
Steffen Justesen, Preben Lindegaard, Harald Henningsen og  
Georg Thuesen (Lasse Olsen var fraværende pga. stormfloden)



Selv med 150 medlemmer har Skipperkassen en lang ven-
teliste. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke i tvivl om, hvorfor 
medlemskaber er så attraktivt:

- Skipperkassen kvindefri zone. Endnu har ingen medlemmer 
vovet at indstille et kvindeligt medlem. Vi er ikke kvinde-
fjendske, men vores medlemmer nyder en årlig mandlig 
friaften, og deres hustruer sender dem glædeligt afsted, og 
de har affundet sig med den ’selskabelige overrisling’, der 
ofte følger med, fortæller formand Harald Henningsen.

- Og så kender vi alle hinanden, større er byen jo ikke. Vi 
synger viser akkompagneret af vores husorkester, og der er 
masser af god humor, supplerer Preben Lindegaard.

Der opstod et sandt ragnarok, da Skipperkassen i 1972 invi-
terede kvinder med til 175-års jubilæet for den nye kasse. 
Nogle blev hjemme i ren protest, selvom der var enighed 
om, at det var en engangsforestilling med kvinder. Der skulle 
gå 22 år før kvinderne atter kom med til generalforsamlin-
gerne, denne gang på Klinten og i anledning af den oprinde-
lige Skipperkasses 250-års jubilæum.

I år fejrer Skipperkassen deres 275-års jubilæum, og til mar-
keringen var kvinderne for bare tredje gang inviteret med. 
Om der dette år var medlemmer, der blev hjemme i protest, 
vides ikke.

Demokrati i sømandsstil
Formanden i Skipperkassen udøver funktionelt diktatur. 
Indvendinger til formandens beretning har aldrig fundet 
sted, og når et bestyrelsesmedlem skal genvælges efter 
aftale med formanden, klapper øvrigheden lydigt.

- Det er min opfattelse, at diktatur er den bedste styre-
form, griner Harald Henningsen, enhver improvisation til 
generalforsamlingen er nøje tilrettelagt. Og hvis der bliver 
peget på et medlem til bestyrelsen, så er det ikke muligt 
at undslå sig.

Den nyligt afholdte generalforsamling med fejring af de 
275 år forløb i fin stil, og det er nu uvist, hvornår kvinder-
ne atter inviteres med.
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Kl. 19.30 - Kyndelmisse i Avernakø kirke, med musikalske indslag.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub holder møde. Tømmergårdens kantine, gæster er velkommen.

Kl. 10.30 - Lokal lørdag - Tidens tendenser på Faaborg bibliotek. 
Kl. 10.00 - Glasfusing weekendkursus. Kursus for både begyndere og øvede. Lundely Glas.
Kl. 18.00 - Karneval i Faaborg Forum.  Faaborg ØH inviterer til et brag af en fest. Dørene åbnes 17.30.

Kl. 10.00 - Glasfusing weekendkursus. Kursus for både begyndere og øvede. Lundely Glas.
Kl. 10.30 - Kyndelmissegudstjeneste i Diernæs kirke, efterfølgende i Kirkeladen er der varm suppe, sang og hyggeligt samvær.
Kl. 19.00 - Aftensgudstjeneste i Faaborg kirke. Efter gudstjenesten er alle velkomne i Det nye Hospital, Kyndelmisse og synger vintersange.

Kl. 13.00 - Diernæs Sogns Lokalhistoriske forening inviterer til besøg på bryggeriet Vestfyn i Assens.
Kl. 19.00  - Årsmøde FS Fodbold i Svanninge Hallen.

Kl. 10.00 - Gratis mini-livstilstjek i Det blå hus.
Kl. 15.00 - Making -byg en katapult. Under dette arrangement ligger der et par kreative timer gemt for børn - foregår på Faaborg bibliotek.
Kl. 18.45 - Alzheimer, a complex disease is descrypted. Streamet foredrag ved professor Christian Haass  - Afholdes Det gamle bibliotek.
Kl. 19.00 - Det lillebitte strikkebogs-show på Faaborg bibliotek.
Kl. 20.00 - Guidet fælleslæsning i Kult-Huset

Kl. 10.00 - Glasfusing, For både begyndere og øvede. Det finder sted hos Lundly Glas.
Kl. 14.30 - "De uartige piger på Sprogø" foredrag med Flemming Rishøj. Foregår på Det gl. bibliotek.
Kl. 20.00 - Årsmøde FS Håndbold i Svanninge Hallen.

Kl. 19.30 - 2. Division håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. division møder SUS Nyborg.
Kl. 18.30 - Glasfusing. Glasaften for begyndere og øvede. Det finder sted hos Lundly Glas.
Kl. 19.00 - Årsmøde i FS Fitness/Gymnastik i Svanninge Hallen.  
Kl. 19.00 - "Mindfulness, meditation og de buddhistiske rødder forstået i en moderne ikke-religiøs sammenhæng med Kabat Zinns tanker 
– set under en forskningsvinkel". Foredrag Martijn van Beek, Aarhus Universitet. Foregår på det gamle bibliotek

Kl. 10.00 - Deltag i et shiatsu-weekendkursus i den Voigtske gaard.
Kl. 14.00 - Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening 25 års jubilæum. Foregår i Katterød forsamlingshus.

Kl. 10.00 - Deltag i et shiatsu-weekendkursus i den Voigtske gaard.

Kl. 10.00 - Glasfusing . En dag for både begyndere og øvede kursister. Det finder sted hos Lundly Glas.
Kl. 10.00 & Kl. 13.00  - Micro:bits for børn på Faaborg bibliotek.

Kl. 10.00 - Glasfusing. Glas for begyndere og øvede. Det finder sted hos Lundly Glas.
Kl. 14.30 - Bankospil. Tømmergarden.
Kl. 18.00 - Fællesspisning i Faaborg Frimærkeklub i Tømmergårdens kantine.

Kl. 18.30 - Glasfusing. Glasaften for begyndere og øvede. Det finder sted hos Lundly Glas.

Kl. 18.30  - Hundetræning. Lydighed for hunde i alle aldre og alle racer. Sollerupvej 30.
Kl. 18.45  -  Streamet foredrag ved professor i neuroscience Morten L. Kringelbach fra Aarhus universitet. Foregår på Faaborg gymnasium.
Kl. 20.00 - Guidet Fælleslæsning i Kult-Huset.

Kl. 10.30 - Bliv tryk på nettet. Dette kursus giver dig nogle redskaber med på vejen. Foregår på Faaborg Bibliotek.
Kl. 19.00 -Temaaften om 5-path hypnoseterapi for børn og voksne i Det blå hus.

Kl.  9.30 - Suttog teater for de yngste børn ved Barkentins teater. Foregår på Faaborg bibliotek.
Kl. 19.00 -Italien og Europa. Populismen fra Berlusconi til Grillo ved Gert Sørensen på Faaborg Folkeuniversitet. Foregår på det gamle bibliotek.

Kl. 15.00 - 2. Division Håndbold i Faaborg Forum. Faaborg ØH 2. division møder AGF.

Kl. 10.30 - Bliv tryk på nettet. Dette kursus giver dig nogle redskaber med på vejen. Foregår på Faaborg Bibliotek.
Kl. 14.30-16.30 - Foredrag om angst for Kol / lungepatienter. Foregår i Tømmergården.

Kl.  9.00 og Kl 10- Musik & Spjæt er musikalske legestuer for de 0-2-årige. Kom og vær med på Faaborg bibliotek.
Kl. 14.00 - Kend dine rødder. Slægtsforsker Arne Clausen giver en introduktion til slægtsforskning. Foregår på Faaborg bibliotek
Kl. 16.00 - Læsekreds på Faaborg bibliotek. ”Citrontræet” af Inge Eriksen.
Kl. 18.45 - Klimaændringer – den danske vinkel. Streamet foredrag ved Jens Hesselbjerg Christensen. Foregår på det gamle bibliotek.
Kl. 19.30 - Faldsled/Svanninge S.G & I afholder ordinær generalforsamling i Svanninge Hallen.
Kl. 20.00 - Guidet Fælleslæsning i Kult-Huset

Kl. 14.30 - Underholdning af Bjergbankens Cabaret på Tømmergården.
Kl. 19.30 - Faaborg Frimærkeklub - "Foredrag om postkortets forskellige trykketeknikker" i Tøømergårdens kantine.

Kl. 19.00 - Temaaften - Transcendental meditation, hvad er det? Foregår i Den Voigtske gaard.
Kl. 19.00 - "Sommerhusets arkitektur og rolle i kritisk filosofisk lys" - Temaaften ved filosof Arno Victor Nielsen og museumsinspektør Eva Frellesvig

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

Februar 2019
DATO



  KÆMPE

BANKO

GEVINSTER FOR MERE END 50.000 KR.

14. MARTS 
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







Åbent alle dage 8-20

MANDAG

TORSDAG

TIRSDAG

FREDAG LØRDAG SØNDAG

ONSDAG
Änglamark Mælk 
LET, MNI, SKUMMET

1 LITER

SKABEÆG 
10 STK

Schulstad 
SOLSIKKE RUGBRØD

950 G.

VEJ SELV  
SLIK
100 G.

SLAGTERENS  
LUNE LEVERPOSTEJ

Delikatessens 
OSTE

RIBERHUS
OST I SKIVER

17,-

9,-

SCHWARTZWÄLDER

SKINKE

FYLDT PASTA
LA PASTA 
DEL GUADO

Familiekylling

39,-

5,95

13,-

10,-

6,95 15,-

40%

FEBRUAR TILBUD 
I DIN SUPER BRUGSEN FAABORG

DAGSTILBUD

YOGGI  
YOGHURT

1 L.

11,-

10,-
500 g.

12,-
250 g.

SCHWARTZBROT 

RUGBRØD

COOP 
KARTOFLER
600-900 g.

NY PRIS - MEN STADIG BYENS BILLIGSTE!!

1600 gram

4,-
500 g.

240 gram

1/2 PRIS


