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DET GAMLE  
FAABORG!
I oktober flyttede PostNord til L. Frandsensvej i industri-
området.

Forud er gået en mangeårig historie på Banegårdsplad-
sen, hvor posthuset blev opført i starten af 1880'erne. 

Vi har fået lov til at kigge i posthusets scrapbog, og her er 
en stribe punktnedslag fra en lang historie.

Den klassiske gule postbil holder klar til at rulle på gaden i 1974

Faaborg Postkontor - facade mod Banegårdspladsen før ombygningen i 1975 

Posthuset under opførelse i 1882 Diligencen Faaborg-Odense omkring 1910

Postbude i 1944

Lene Højbjerg ekspederer før ombygningen i 1975
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Budstuen i det gamle postkontor. Fra venstre: E. Neldeberg, P. J. Pallesen, K. J. Andersen og P. N. Jørgensen.

Travlhed ved pakkeindleveringen julen 1974. Fra venstre: elev C. Rasmussen, assistent N.B. Petersen og assistent L. K. H. Andersen

De første kunder i det nye postkontor, 22. sept. 1975. Postnord i de nye omgivelser på L. Frandsensvej
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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



Så er det januar og igen tid til at finde den store mukkert frem.
Traditionen tro skal du også "hamre" dig selv oven i hovedet med et nytårsfort-
sæt som en slags kollektiv straffeaktion for vores mangel på mådehold og deraf 
dårlige samvittighed. 

I julen og henover nytåret (især) har du har spist for meget, røget for længe, 
motioneret for lidt eller noget helt fjerde. Sådan er det!
Du skal have mindst et nytårsfortsæt, hvis du vil følge trenden.

Men vil du egentlig det?
Jeg nøjes med et godt råd. Slap nu af. Husk at hamre til "pyt-knappen" af og til.
Selvfølgelig skal du ikke gå efter at blive årets sofakartoffel, men alt med måde.
Du skal røre dig. Du behøver ikke spise bacon og tandsmør til alle måltider og 
ikke ryge som en skorsten, men livet er kort og fristelserne mange.

Husk nu at give den gas ind i mellem, også selv om du måske er bagud på løbe-
ture og broccoli. Har du alligevel lovet, at 2019 bliver året, hvor du ender som en 
ny og bedre udgave af dig selv. Så god kamp, må du nå dine mål...

Henrik Poulsen

Holdet bag BANG!!!

nr. 21 januar 2019
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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



 
Astra ST LTD 1.0 105 HK

199.990
Fartpilot
Bluetooth
Aircondition
Touchskærm
P-sensor, bag
Varme i forsæder
Opvarmet læderrat
Opvarmede sidespejle
Og meget mere...

  
 

Corsa LTD 1.4 90 HK

139.990
Fartpilot
Bluetooth 
Aircondition
Touchskærm
Sports-alufælge
Opvarmet læderrat
Og meget mere...

33.000 41.000
UDSTYR FOR UDSTYR FOR 

UDEN MERPRIS UDEN MERPRIS

Kom først til de gode nytårstilbud hos Faaborg Bil-Center. 
21,7 -17,9 km/l. CO2 107 -128 g/km. Priserne er ekskl. metallak. Bilerne er vist med ekstraudstyr. 

Tilbuddene gælder til og med 31. januar 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for pris- og 
afgiftsændringer samt trykfejl.

BA+

Gælder til 31/1-2019 – Begrænset antal!

 

Vi holder åbent
d. 5-6. januar fra
kl. 11-16. Her
byder vi på 
kransekage
og bobler. 

Fantastiske priser
ved Faaborg Bil-Center

ÅBENT 

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. 9-17.30, Søndag kl. 13-16

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978



- Velkommen til min legeplads!

Mogens Grønbech slår imødekommende ud med ar-
mene på den stentoppede gårdsplads allerlængst ude på 
Knold. De lidt diskrete skilte, der leder interesserede mod 
’Grønbechs univers’, afløses af et sandt univers af kunstin-
stallationer. Mogens har forvandlet alt muligt og umuligt 
til kreative udsmykninger: dekorationskugler af lakerede 
blade, tørrede frøstande som opsatser, stilke fra skræp-
per viklet og vredet til stilistiske former, svampeskærme 
trukket på snor. 

Vi går rundt og indtager synsindtrykkene, mens Mogens 
fortæller og forklarer. Fra gårdspladsen, der er dækket 
med frøkapsler fra det store akacietræ, drejer vi til højre 
ind i en lille butik. Her er der kogler, æbleskulpturer og 
spækbrædder lavet af skiveskårne træstammer.

- Jeg bruger alle naturens ting, jeg kan slet ikke lade være 
med at nørkle, når jeg finder noget ude i naturen. Min ud-
lejer importerer naturting fra hele verden, og dem bruger 
jeg også flittigt af. 

Vi går videre på det ujævne stengulv i den gamle lade, der 
er forvandlet til udstillingsrum. En mosbelagt gyngestol, 
træagtige frøstande forvandlet til brugskunst, en kasse 
med tørrede kokosnødder.

- Jeg tester altid mine ting for holdbarhed. Jeg er obser-
vant på, om ting kan holde sig og bruges. Materialer fra 
de tropiske lande holder evigt, fx de her dækblade fra 
kokospalmen eller kokosnødderne. Jeg var i Costa Rica i 
forbindelse med et projekt for Danida, der var jeg som et 
barn i en legetøjsbutik. Alle de nye materialer skulle med 
hjem og prøves af.

Grønbechs 
grønne fingre 

En karriere som succesfuld blomsterscenograf  blev gradvist til en karriere som 
naturkunstner. Mogens Grønbech har øje for naturens potentiale som kunstudtryk, 
og i 2016 rykkede han fra København til Knold, hvor han har åbnet sit firelængede 
husmandssted op for alle, som ønsker at lade sig inspirere til kreativ udfoldelse.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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I den lille butik sælger Mogens en del af sin kunst

Naturkunstner Mogens Grønbech på gårdspladsen på Knold
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Fra blomster til livsstil til naturkunst

Fra barns ben har Mogens spottet potentiale i dekorati-
onsmaterialer. Som femårig bandt han dekorationer af 
Fresia i forældrenes gartneri i Bellinge, og i 1984 vandt han 
danmarksmesterskabet i moderne blomsterkunst.

- Jeg ser naturen og har altid haft blik for naturen. Jeg må 
være født med talentet, eller født med jord i hovedet, 
griner Mogens.

Efter mange år med blomsterudstillinger og blomstersce-
nografier overgik Mogens mere til livsstilskunst, og i 1996 
arrangerede han Danmarks allerførste livsstilsudstilling. 
Udstillingen var på Ledreborg Slot, hvor Mogens boede 
gennem 12 år.

- Jeg lod mig inspirere af de mange udstillinger med blom-
sterscenografi, jeg havde lavet for DR. Fra at have udstillet 
blomster i store haller, udstillede jeg nu livsstil i smukke 
omgivelser. Rigtig mange kom ind for at se livsstilsudstil-
lingen, som også omfattede min private bolig på slottet. Jeg 
plejer at joke med, at jeg har haft mange grevinder i min 
himmelseng.

Mogens arbejdede ud fra visionen om ’at have det mindste 
firma og lave de største ting’. En vision, der virkelig lykke-
des. På CV’et kan Mogens i dag kvittere for udsmyknings-
opgaver til events som bl.a.: Det europæisk Melodi grand 
Prix i Parken, kronprinsebrylluppet i Københavns indre by, 
Dronningens 70 års fødselsdag i Det Kongelige Teater.
 
I 2008 forsvandt det meste af Mogens’ kundegrundlag, 
finanskrisen satte en brat stopper for alt, hvad der hed eks-
travagance og events, og han måtte tænke i nye baner.

- Nu var det pludseligt moderne ikke at frådse, og koncep-
tet med genbrug vandt ind. I dag arbejder jeg med at få 
virkninger ud af noget, der bare er der, fx de røde æbler. 
Jeg vil gerne hjælpe til at folk kan blive inspirerede og få 
øjnene op for noget, der er lige foran dem.

Oplevelser i overflod

Det næste rum har Mogens kaldt ’Den lille havfrues bolig 
under vand’. Som i de øvrige rum er formålet at skabe et 
komplet oplevelsesrum. Langs væggene er der stablet tag-
sten som giver indtryk af en mole, snegle kravler op langs 
tovværket, og farvestrålende abeloneskaller spiller i lyset 
fra gårdspladsen. Foran vinduerne er der opstillet en væg 
af film. Viklet på kryds og tværs. En lille frø har fundet sit 
endelige inde mellem lagene og danner en sort kontrast til 
det flimrende lys. Tørrede, lillablå staticeblomster fulden-
der den maritime oplevelse.

- Jeg vidste først ikke, hvad de her skaller hed, men en dag i 

Randers, hvor jeg havde lavet udsmykningen i forbindelse 
med byens 700 års jubilæum, kom prins Henrik forbi og 
oplyste mig om, at de hedder abeloneskaller og kommer 
fra Filippinerne, og at han i sine unge dage havde samlet 
mange af dem.

Efter en kort vindblæst passage på gårdspladsen lander 
vi i farveuniverserne. Et rum i sølv. Et rum i rødt. Et rum i 
kobber.

I det tilhørende farvedesign har Mogens kreeret sin kunst 
af naturens materialer: Frøbælge fra Indien, der er tør-
ret ind og har vredet sig i formen, blade fra Mexico, der 
kan holde sig evigt, dekorative japanske lygter, også kaldet 
Physalis Alkekengi og skræpper fra vejstrækningen mellem 
Dyreborg og Faaborg.

- Jeg eksperimenterer med det meste. Jeg har fundet ud af, 
at gyvel tørret op og bliver sort og kan anvendes skulptu-
relt. Danske svampe klapper sammen, mens svampe fra de 
tropiske lande holder faconen. Og stilkene fra skræpper kan 
holde sig og formes, hvis de tages på det rigtige tidspunkt. 
Jeg kommer ikke udenom skræpperne, der er jo cirka en 
million af dem herfra og til Faaborg.

Kobberkunsten er Mogens’ nyeste påhit. Her vikles natur-
materialer sammen med kobbertråd, der genbruges fra 
kobberkabler. Blade og kogler får et kobberlag på det nyind-
købte kobberanlæg, og Mogens fryder sig over, at kobber-
behandlingen øger både holdbarhed og robustheden.

Rundvisningen slutter i Mogens’ private bolig. Vægge, 
inventar, brugskunst, kunstinstallationer. Hjemmet vidner 
overalt om en mand, der lever for sit håndværk. På køkken-
bordet ligger kobberkabel, tørrede frøbælge og en tang.

- Hvad det bliver til, er ikke til at vide, men det skal nok 
blive til noget.

Mogens vikler trådene fra kobberkablet ud og fortæller 
entusiastisk om trådenes farver, der ændrer sig, i takt med 
at han ruller dem ud, for til sidst at changere helt i irgrønne 
farver.

- Når jeg har valgt at byde publikum velkommen indenfor, 
så er det for, at de også kan se mine ting integreret. Her er 
nok lige lidt rigeligt, kunst over det hele, jeg kan jo slet ikke 
holde op igen.

Foruden kobberkunsten er Mogens begyndt at eksperi-
mentere med vægtryk af planter, og til foråret har han 
planer om at skabe et grønt univers for publikum, hvor 
blandt andet skrigende grønne akrylplader integreres som 
kontrast i naturkunsten.



En lille frø havde forvildet sig ind mellem lagene af film, hvor den 
fandt sit endelige



Ovenpå en julemåned med søde sager 
og fed julemad er det næsten uund-
gåeligt, at lidt ekstra har sat sig på 
sidebenene og ”vi har prøvet det før, vi 
ved, hvad der sker, slankekur i januar 
og alt det der”. Teksten fra MC Einars 
”Jul det er cool” er ligeså gældende, 
som den var i 1988, hvor sangen blev 
skrevet. Spørgsmålet er bare, om der 
er en måde, hvorpå du mest effektivt 
smider de overflødige kilo.

Fedtforbrænding er rent teoretisk et 
omdiskuteret emne, som jeg vil fri dig 
for. Overordnet set er fedtforbræn-
dingsprocessen langsom. Hvis du træ-
ner med meget høj intensitet, kræver 
musklerne mere energi, end fedtet 
kan levere. Derfor bliver det primært 

kulhydrater, som forbrændes i første 
omgang. Derfor forbrænder du, relativt 
set, mere fedt, hvis du træner ved lidt 
lavere intensitet – men i bund og grund 
handler det blot om at forbrænde så 
mange kalorier som muligt uanset in-
tensitetsniveau. Alt er bedre end intet! 

Skal du i gang med fysisk aktivitet efter 
en pause, er det vigtigt, at du starter 
forsigtigt ud for at undgå skader. Giv 
kroppen tid til at tilpasse sig de nye ar-
bejdsforhold, og øg langsomt trænings-
doseringen. For at optimere vægttabet 
bør din træning naturligvis kombineres 
med fornuftige madvaner, som er et 
ligeså omdiskuteret emne, som jeg må-
ske tager fat på en anden god gang.

Strammer bukserne?

Sarah Louise Kroman
Cand.Scient.Fys.

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

Referencer
https://videnskab.dk/krop-sundhed/traening-der-fjerner-fedtet
https://www.fitnessliv.dk/fitness/traening/fedtforbraending/

- Annonce -

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi ønsker

alle et

godt nytår

Fradrag forrengøring oghaveserviceFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

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



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/Punkt1 
finder du altid et 
stort udvalg af  
støvsugere.

Vi har altid 2 pakker 
støvsugerposer til 
KUN 100,-
 

Gør støvsugningen
til en leg - besøg
Dan og Nicolai.

Fjern resterne af julen

og nytåret med et godt

tilbud fra Expert/Punkt 1
Start året med fuld sugestyrke
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Et firma i vækst
Ole Folmer startede Horne Haveservice i 2005, i starten 
som enmandsfirma, men ret hurtigt blev de første med-
arbejdere ansat, i takt med at kundekredsen voksede. 
Væksten har ligeledes afstedkommet investeringer i en 
del maskiner og øvrigt materiel. I dag løses hovedparten 
af opgaverne med egen maskinpark, hvilket giver en stor 
fleksibilitet. 

Sidste nye er en saltspreder, der, udover at kunne sprede 
salt, er udstyret med GPS-teknologi, der arbejder sam-
men med en computer, så alle hændelser registreres 
elektronisk. På den måde kan glatførebekæmpelsen altid 
dokumenteres med dato, klokkeslæt, hastighed og forbrugt 
mængde.

Firmaet holder i dag til på Skolevej i Horne med eget 
værksted på Lillemarksvej, hvor det hele startede, men 
pladsproblemer gjorde en flytning nødvendig i takt med 
væksten.

Firmaet tæller i dag, udover 2 lærlinge, 4-6 ansatte afhæn-
gig af sæson og dækker alle opgaver indenfor grønt og gråt, 
anlæg samt vedligehold, grøn pleje og en lang række andre 
opgaver, se vores FB-side for mere. 

Faglighed og sikkerhed for kvalitet

Horne Haveservice er medlem af brancheorganisationen 
Danske Anlægsgartnere, som giver kunderne en øget sik-
kerhed i form af en garantiordning og tilgang til faglig spar-
ring og inspiration, se mere på www.dag.dk 

Ole Folmer selv sidder i dag i kredsbestyrelsen som 1. sup-
pleant samt i markedsføringsudvalget under hovedbesty-
relsen. 

Ring til os, og hør, hvordan vi kan klare din opgave.

Ole Folmer 
fylder 50 år

Man tror det næppe, men i januar fylder Hornes succesfulde anlægsgartner et halvt århundrede. 
Fejringen foregår i Horne Forsamlingshus, og Ole har bestilt mad og drikke, så gæsterne hverken 
går sultne eller tørstige hjem.

- Annonce -

Ole inviterer venner, bekendte, 
kunder og samarbejdspartnere til 
Åbent hus 18. jan. kl. 13-17



Vi glæder os
 til at se dig i 2019

www.center-frisoren.dk | Tlf. 62 61 33 22

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

 

 

Skab tryghed for din familie 
Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale og 
hør hvordan du nemt sikrer dig og din familie. 

Med udgangspunkt i din situation hjælper vi med at finde 
den rigtig løsning for dig og din familie. Vi hjælper med 
afklaring af din nuværende situation, yder rådgivning og 
udarbejder de nødvendige dokumenter.  

Kærlig hilsen Charlotte & Mette 

TØJTØSEN
VI FORTSÆTTER VORES KANON-UDSALG

-50%
VI SES HOS TØJTØSEN  

- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

GÆLDER IKKE DE NYE FORÅRSVARER 



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

GRATIS FOREDRAG
I FORUM FAABORG DEN 
10. JANUAR KL. 19.00

"TAB DIG GENNEM MOTION"
 
V/FYSIOTERAPEUT 
NIELS KARNØE SØRENSEN

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



VI HAR ALT 
TIL DINE NYTÅRSFORSÆT

FAABORG

SPAR OP TIL 50% 
HELE JANUAR

KOM IND OG SE VORES STORE
UDVALG I BEKLÆDNING OG 
UDSTYR!

PSSSST.....

SALE TO THE PEOPLE! 



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

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

Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Assensvej 234 - 5642 Millinge

Denne nydelige ejendom er beliggende i den aktive landsby Millinge,
hvor her bl.a. er skole, sport, foreningsliv og meget mere. Ejendommen er
i god og indflytningsklar stand. Indeholder entré med trappe til 1. salen,
soveværelse, spisestue i åbent forbindelse med et stort og flot køkken
med pæne gulve, hvor her er gulvvarme. Fra køkkenet tilgår man en hyg-
gelig stue med udgang til en lukket og ugenert have. Gennemgangsvæ-
relse til et pænt og velholdt badeværelse. Godt bryggers/vaskerum og et
fyrrum med udgang til overdækket terrasse. På 1 salen finder man en an-
vendelig repos samt et soveværelse og 2 gode værelser.

D

Pris 1.085.000
Udb. 55.000
Ejerudg. 1.263
Brt./Nt. 4.767/4.013
Grund 708 m2
Bolig/kld. 172/6 m2
Rum/vær. 7/5
Opført/omb. 1917/2000
Sag 56003391
Kontakt 62614800

NYHED

Vestergade 39 - 5600 Faaborg

Her får man en smuk og indbydende byejendom der oser af sjæl og char-
me. Ejendommen fremstår i særdeles pæn og velholdt stand, og fra 1. sal
er der flot udsigt til vandet. Herfra er der let afgang til Faaborgs hyggeli-
ge bymidte, lystbådehavnen og havnebadet ved Langelinie som alt sam-
men er beliggende i gåafstand fra ejendommen. Til ejendommen er der
en skøn have med solrig terrasse samt mindre udhus til haveredskaber
m.m.

F

Pris 2.495.000
Udb. 125.000
Ejerudg. 1.875
Brt./Nt. 10.880/9.165
Grund 559 m2
Bolig/kld. 146/80 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1906/1991
Sag 56003476
Kontakt 62614800

NYHED

Odensevej 201D - 5600 Faaborg

Denne bolig er noget helt specielt. Den er beliggende på egen grund i
skoven ved Kistrup i det meget naturskønne område ved Svanninge Bak-
ker. Men helt alene er den ikke, for der ligger 3 andre ejendomme tæt
ved, som til sammen nærmest danner en lille "mini-landsby". De 4 ejen-
domme har ud over et godt naboskab også flere fælles faciliteter. Huset
har været rammen om en kunstnerfamilies liv og virke i mere end 25 år,
men nu er tiden kommet til at give stedet videre til nye kræfter.

E

Pris 950.000
Udb. 50.000
Ejerudg. 1.549
Brt./Nt. 4.173/3.513
Grund 1.674 m2
Bolig/kld. 163/35 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1962
Sag 56003445
Kontakt 62614800

NYHED

Dyreborgvej 10, Dyreborg - 5600 Faaborg

Totalrenoveret villa (2018) med attraktiv beliggenhed i idylliske Dyreborg -
med gåafstand til den lille lystbådehavn, badestranden ved Drejet samt
kun få min. kørsel til Faaborg. Her er indkørsel til god stor parkeringsplads
ved huset.
 
Med netop denne pragtfulde beliggenhed, er det værd at vide, at ud over
at kunne fungere som helårsbolig, må ejendommen også anvendes som
flexbolig hvis dette måtte være ønskeligt (ej bopælspligt).

D

Pris 1.595.000
Udb. 80.000
Ejerudg. 2.345
Brt./Nt. 6.978/5.876
Grund 1.525 m2
Bolig/kld. 152/89 m2
Rum/vær. 6/4
Opført/omb. 1955/2018
Sag 56003450
Kontakt 62614800

NYHED



Kresten Havgaard og hustruen Lotte er så småt på plads i de-
res nye domicil i Bøjestræde 10. Bag udstillingsruderne ses 
nu, foruden smykker og bælter, også litografier og malerier 
af Kresten. Butikken ligner sig selv, med Annes fotografier på 
væggene og montre med kunstfærdige smykkegenstande.

Først når man træder ind bag butikslokalet, i det rum hvor 
Anne havde atelier, bliver det tydeligt, at noget et forandret. 
På væggen hænger fortsat billeder af nogle af Annes mere 
prominente fotomodeller, men ellers er rummet fyldt op 
med nedpakkede ting. Kresten forklarer:

- Det er rigtigt svært at sortere i et andet menneskes liv. Her 
har vi f.eks. pakket en hel udstilling ned, som min mor lavede 
om Venedig. Vi har kontaktet et kulturmuseum i Italien, for 
at høre om de vil have den. 

Gennem årene har Anne foreviget mange faaborgensere i 
sine stilfulde fotografier, der til det sidste blev taget med et 
gammeldags apparat med filmrulle. Anne gemte alle sine 
fotografier.

- Min mor har gennem årene dokumenteret hele byens 
historie. Havnens udvikling, museets udstillinger, studenter-
nes dans om Ymerbrønden, og så har hun vel fotograferet de 
fleste af byen unger gennem tiden. Vi har givet det hele til 
Byarkivet, cirka 20 kasser med film mm.. Da de kørte afsted 
med det, tænkte jeg; der kører et helt liv. Det føltes som 
noget af et vakuum.

Efter ægtefællen Poul Havgaards død i 2011 var Anne insi-
sterende på at fortsætte produktion og salg af Pouls smyk-
kedesign. Deres to børn, Kresten og søsteren Marie, der bor i 
Spanien, overtog produktionen.

Arv og forventninger
Kresten og hustru Lotte var allerede flyttet til Sydfyn i 2016, 

men det var alligevel en stor beslutning, om de ville over-
tage butikken, der i så fald også skulle fungere som bolig og 
arbejdsværksted.

- Men nu er vi her. Og vi er blevet hjerteligt modtaget, 
selvom vi har kunnet mærke mange forventninger fra 
faaborgensere. Det ligger et lille pres. Men hvad var alterna-
tivet? Endnu en flex-bolig? Det har hverken Faaborg eller jeg 
brug for.

Anne var bannerfører på traditionerne i Bøjestræde. Især 
omkring højtiderne. De øvrige handlende i strædet går ikke 
stille med deres forventninger til de nye logerende i nummer 
10.

- Min mor var en samlende kraft, og især Palle værner om og 
sørger for at traditionerne bliver holdt i hævd. ’Anne plejede 
jo …’ kan han fortælle - med en forventning om at mig og 
Lotte vel serverer en pølsemad og en skarp i værkstedet, når 
granguirlanden er sat op. Ligesom Anne gjorde. Det er godt, 
at han holder fanen højt.

Det er 40 år siden Kresten sidst valfartede Faaborgs gader, 
og det føles både mærkeligt og rart at komme tilbage til 
barndomsbyen. Når parret er bag disken i butikken, kommer 
der næsten dagligt folk ind og udtrykker deres sorg over An-
nes bortgang.

- Det er en underlig og en dejlig måde at mindes mine 
forældre på – gennem deres venner og bekendte. Og nu må 
vi jo se, om vi kan leve op til renomméet. Men det er nu et 
finurligt sted. Der er en egen rytme her i gaden. Pludseligt er 
der æbleskiver, snaps og korsang i hele strædet. Vi er vilde 
med den rytme.

Bøjestrædes 
nye Havgaard

Én efter én er butikkerne lukket i Bøjestræde. Efter Anne Havgaards bortgang frygtede 
flere, at der ville står endnu et tomt butikslokale, eller i værste fald endnu en flex-bolig. Men 
nu har Anne og Pouls søn, Kresten Havgaard, valgt at fortsætte smykkesalget i strædet.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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Lotte Ram Havgaard i butikken i Bøjestræde

Kresten flyttede fra værkstedet i Millinge på 180 kvm og ind i sin fars 
gamle værksted i Bøjestræde på 20 kvm. 



Nye talenter i spil
I de bageste lokaler ligger Pouls gamle smedeværksted. 
Kresten fik gradvist kendskab til lædermaterialerne, mens 
han hjalp til med smykkeproduktionen. Nu skal han over-
tage helt. Samtidigt med at han vil fortsætte med sine 
egne kreative talenter og levebrød; malerier og litografier.

- Jeg har annekteret min fars værksted. Og det har ikke 
været let at indrette sig. Det er to hjem, der skal mødes, 
og det er svært, efter mine forældre har været her i 50 år. 
Jeg kender værkstedet som  smedeværkstedet, og jeg kan 
hele tiden høre min fars stemme: ’Flytter du nu det bord? 
Smider du nu det der ud?’

Både Kresten og Lotte kom til Sydfyn fra storbyer, og livet 
i en skov i Millinge med halvanden kilometer til nærmeste 
lygtepæl var en voldsom omvæltning. Endnu en flytning 
senere står parret nu midt i Faaborgs gamle bymidte. 

- Vi fortsætter med smykkesalget, det lover vi. Men der 
er også meget fortid her i butikken, og vi vil gerne finde 
vores egen vej, og det kan faaborgenserne glæde sig til. Vi 
kan jo ikke leve i et museum over mine forældre. 

Parret er optaget af byens udvikling, og de ser især det 
kontrastfyldte, som fx en moderne og eksotisk restau-
rant, der åbner lige overfor Kai Nielsens Ymerbrønd, som 
vigtige elementer i en lille havneby.

- Tidligere var der både en skomager, en ostemager og 
flere butikker i Bøjestræde. Nu er der en del flex-boliger, 
og det var faktisk en væsentlig del af vores beslutning, at 
vi ikke kunne bære, hvis butikken blev en flex-bolig. Det 
er vigtigt, at byen får tilført noget udefra, faktisk tror vi, 
at Faaborg er dybt afhængig af netop det. En sicilianer, 
der tilbereder pragtfuld mad, eller en bazar med ukendte 
varer. Det er en guldgrube for Faaborg.
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Kresten Havgaard er klar til generationsskifte



Den nye Havgaard-frue affotograferet af den 
tidligere Havgaard



Tlf.: 70 22 46 11

Islandsvej 11
5700 Svendborg

www.billums.dk

Hos Billums hjælper vi gerne med at finde 
eller etablere de rigtige lejemål til både 
private og erhverv. Det har været en 
fornøjelse at hjælpe min 
gode ven fra håndbold- 
banen med at komme 
i de rigtige rammer.



VELKOMMEN 
I DET NYE ÅR

VÆRDIKUPON

KR. 5.000
Inkl. moms

Værdikuponen kan indløses hos Min Bolighandel Fyn til og med 

den 28.02.2019 og kan ikke ombyttes til kontanter. Værdikupon 

kan ikke anvendes af kunder som allerede har eller har haft en 

formidlingsaftale med Min Bolighandel.

Nytårskampagne

Min Bolighandel vil gerne ønske Jer et godt 

nytår og bringe Jer godt ind i det nye år med 

et trygt og sikkert boligsalg.

Klip denne kupon ud og afl ever den hos 

Min Bolighandel og få rabat på salæret.

For mange kan det nye år også ses som et nyt kapitel i 
livet og måske for dig, skal det nye kapitel indeholde en 
ny bolig. Hvis du går med overvejelser om enten at købe 
eller sælge bolig i løbet af 2019, så kontakt din lokale 
Min Bolighandel Mægler for en professionel vurdering 
af dit hjem og en god snak om netop mulighederne for 

et godt salg i det nye år. Vi tror på at 2019 også bliver 
et godt boligår. Vi har stort set lige åbnet vores 20’ende 
forretning på landsplan og forventer os gode takter på 
boligmarkedet i 2019. Vores koncept er klart og gennem-
skueligt - vi tilbyder boligsalg med vægt på en personlig 
og nærværende rådgivning til et fast lavt salær.

Først og fremmest rigtig godt nytår

Sky
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Lars Tribler
Salg & vurdering

VI DÆKKER HELE FYN
Kontor: 70 254 264
Mobil: 71 780 655

tribler@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk
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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



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, og vi vil høre lidt mere om den Kyndelmisse.

SØNDAG 6. JAN. 
KL. 10.30 I FAABORG KIRKE 

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
Årets 2018 starter festligt i Faaborg kirke. Spejdere i alle aldre del-
tager i denne årlige gudstjeneste. I samarbejde med Sct. Georgs 
Gildet bæres Fredslyset ind i Faaborg kirke og ind i det nye år ved 
denne gudstjeneste. Gudstjenesten er ved Henrik Nedergaard.

ONSDAG 9. JAN. KL. 17.30 I FAABORG KIRKE 

SALMESANG OG SUPPE
Årets første gang ”Salmesang og Suppe” skydes i gang!
Vi begynder i kirken til en kort andagt og fortsætter med at 
spise suppe sammen i Det nye Hospital.
Her vil vi vil ønske hinanden godt nytår! Alle er velkomne – 
og det er gratis at deltage.

SØNDAG 20. JAN. KL. 10.00 I FAABORG KIRKE

MORGENKAFFE
Morgenkaffe og rundstykker i dåbsværelset før gudstjenesten.

TIRSDAG 15. JAN. KL. 19.00 I KIRKELADEN, DIERNÆS
BEDSTEMORS BØGER- ET GLIMT AF 
SØNDERJYLLANDS HISTORIE
Fhv. sognepræst Einar Fog-Nielsen holder foredrag i anledning 
af 1. verdenskrigs ophør i 1918 og fredsslutningen i 1920.

TORSDAG 24. JAN. 
KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Tidligere folkeskolelærer ved Sundskolen i Faaborg Kaj Teinholt 
vil denne eftermiddag fortælle om sin sønderjyske familie i 
Østerby Mark ved Tønder, hvor hans mormor og morfar havde 
et husmandssted. Kaffe og kage á 30 kr.

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

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

Kirkebilen 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

tirs. 1.  jan. Nytårsdag 12.15: LM (champagne)   
søn.  6.  jan. Hellig 3 konger 10.30: HN (nytårsparade) 10.30: LM  09.30: LJ
ons. 9.  jan. Salmesang og Suppe 17.30: LM   

søn.  13.  jan. 1. s. e. Hellig 3 k. 10.30: LM 09.00: LM 09.30: HN 
søn.  20.  jan. 2. s. e. Hellig 3 k. 10.30: HN (rundstykker kl. 10) 10.30: LJ (kirkekaffe)  
søn.  27.  jan. 3. s. e. Hellig 3 k. 10.30: HN 19.00: HN (musikgudstj.) 09.30: EL 
fre. 1. feb. Kyndelmisse    19.30: RG
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

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

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag 17. jan. kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg

Torsdag 24. jan. kl. 17 i Kirkeladen, Diernæs

KirkeNyt
FREDAG 1. FEBRUAR KL. 19.30-20.30 
I AVERNAKØ KIRKE

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE 
En stemningsfuld andagt med mu-
sikalske indslag i Avernakø kirke. 
Kirken vil udelukkende være oplyst 
af levende lys. Efter andagten vil vi 
hygge os med et lille traktement, in-
den vi går hver til sit. Kommer man fra 
fastlandet, kan man nå sidste færge 
hjem kl. 21.00



Tony WahlKaj Josefsen

Smedemestervej 2
Tel. 62 61 95 88

FAABORG

F.eks. Yaris T1 1.619 kr./md. (Bilens pris: 124.990). Udbetaling 0 kr. Løbetid 96 måneder. Variabel debitorrente 3,51 %. ÅOP 5,76 %. Samlet kreditbe løb 
124.990 kr. Samlede kreditomkostninger 30.434 kr. Samlet tilbage betaling (eksklusiv udbetaling) 155.424 kr. Obligatorisk kaskoforsikring og ingen reg-
istrering i RKI forudsættes. Inklusiv nummer plader og levering. Ingen løbende månedlige gebyrer ved betaling via Nets. Der er fortrydelsesret på lånet. 
Forbehold for prisændringer og renteforhøjelser. Tilbuddet gælder kun igennem Toyota Financial Services Danmark A/S,  kun fabriksnye personbiler og 
ikke allerede bestilte biler fra 5. til 20. januar 2019. Se mere på toyota.dk/markedsdage

Toyota har for 16. år i træk de mest tilfredse kunder både hos 
forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups 
AutoIndex 2018)

Brændstoff orbrug v/bl. kørsel 14,5-20,8 km/l. CO2-udslip 108-155 g/km.

TOYOTA MARKEDSDAGE
 KOM TIL ÅBENT HUS DEN 5.-6. JANUAR

0 KR. I UDBETALING

UTO
I N D E X  2 0 1 8



Fest Aften
 

På Restaurant Klinten i Fåborg
Spisning og underholdning med dans 

Vi inviterer til Fest Aften den 26.januar kl 18,30 - 01 
Med fantastisk underholdning og en dejlig lækker 2 retters menu

Oplev den sidste Jack i Danmark
James Rasmussen var med i Four
Jacks, hvor også John Mogensen,
Bent Werther  og Poul Rudi var
med  fra 1956- 1963.  
Her er en enestående mulighed, for
at høre og møde den sidste Jack der
fortæller de gamle anekdoter fra sin
tid i gruppen og synger de kendte
Mandalay, Tom Dooley, Chaio
Chaio Bambina, og  Åh Marie
A`ve`hjem te`dig og mange andre.

Vi præsenterer også

 Duoen Sporskiftet    

Backinggruppe for Dræsinebanden i

mange år

De spiller op til dans med alle typer dansk
topmusik, og underholder os alle fordi de elsker
den gamle musik vi alle godt kan lide.
Vi danser til klokken 01

Billet pris for hele arrangementet kun kr. 350,00 pr. person

Køb billet ved Palle  Reimer 20 99 94 48  mobilepay 20 99 94 48 ell.
TV Fynboen Peder Andersen 53 13 26 70 mobilepay 53 13 26 70 
Der er mulighed for overnatning – bestilles direkte på 62 61 32 00



Kom og se vores nye lokaler

Nordea Faaborg og Danbolig bliver naboer.

Vi glæder os til at komme i vores nye rammer og vi ser 
frem til at byde dig velkommen på Lagonis Minde 9

I anledning af flytningen vil vi gerne invitere dig til at 
komme og se vores nye lokaler:

FREDAG DEN 25. JANUAR KL. 15.00-17.30

Vi byder på pølsevogn, fadølsanlæg og en sodavand til 
børnene – Vi glæder os til at tage imod dig.

Venlig hilsen



Er der dødsfald
i familien?
Få rådgivning inden I vælger skifteform.
Kontakt os for møde på 70 10 11 99.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ret&Råd Advokater
Advokat Leif Jørgensen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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



Et hundeliv
Med et kamera i hånden forvandler Nadia Albeck sig fra en genert kvinde til en sand 
superhelt. Fra som ung at være betaget af  fotografering og mørkekamre har hun ud-
viklet sig til i dag at være et kendt ansigt i hundekredse, og så er hun foto-mentor for 
mere end 600 hunde-entusiaster i hele landet.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & NADIA ALBECK
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Døren bliver åbnet og straks fyldes rummet med begejstrede 
bjæf, og tre små hunde stormer frem og drejer uophørligt 
rundt om dem selv. 30-årige Nadia Albeck går ud i køkkenet 
for at hælde kaffen op, hundene vimser med og følger med 
fra den stol, som er stillet op ved køkkenbordet til netop det 
formål. Så snart fotografen finder kameraet frem retter hun-
dene opmærksomheden mod ham, og den mest rutinerede 
af de små modeller poserer øjeblikkeligt - med hagen løftet 
og et bedårende blik i øjnene.

Gennem hele sit liv har Nadia været begejstret for at fotogra-
fere. Begejstring blev for alvor til passion, da hun for syv år 
siden fik hunden Jessie.

- Jessie, eller Jellybean som jeg kalder hende, er multial-
lergiker og lider af pletskaldethed, så ingen regnede med, 
at hun ville leve mere end seks måneder. Jeg købte straks et 
spejlreflekskamera, indrettede et fotostudie og tog en masse 
billeder for at dokumentere hendes liv. Heldigvis er hun her 
endnu.

Nadia spammede vennerne på Facebook med de mange 
hundebilleder, og det væltede ind med beskeder fra folk, der 
gerne ville have Nadia til at tage billeder af deres hunde. Hun 
oprettede derfor en professionel galleri-side, hvor de interes-
serede kan henvende sig. Den yderst positive modtagelse 
gav Nadia mod på mere; hun indsendte et par af sine bedste 
billeder til flere internationale fotokonkurrencer.

- Det var helt vildt. Jeg bare vandt, vandt og vandt. Her tænk-
te jeg for første gang nogensinde, at jeg duede til noget – og 
det har betydet SÅ meget. Jeg har ikke nogen uddannelse og 

har tidligere haft følelsen af aldrig at have opnået noget.

Ingen blanke canvas
Den store interesse betyder, at Nadia må selektere i de 
hunde, hun fotograferer. Størrelse, farve og udseende er lige-
gyldigt, for Nadia er der helt andre kriterier i spil.

- Jeg vælger folk, som ser deres hunds personlighed. Hvis 
ejeren virkelig ser hundens personlighed, så kan jeg få den 
frem på billeder. Jeg skal lære hunden at kende, og det kan 
tage tid, og jeg kan ikke fange hundens sjæl på et billede, 
hvis ejeren er utålmodig eller modarbejder mit arbejde på 
en eller anden måde. 

Nadia er smertelig bevidst om, at hunde kun er til låns i kort 
tid. Med tålmodighed og sin oprigtige interesse i at lære den 
enkelte hund at kende, sikrer hun, at hundeejerne bevarer 
mindet for evigt.

- En god dag for mig er, når det lykkes at fange hunden i det 
helt rigtige nanosekund, og så holder det hele livet, det er 
poetisk på en eller anden måde. Når jeg kan få hunden til at 
kigge så dybt ind i kameraet, at ejerne efterfølgende føler, at 
den kigger ham dybt ind i sjælen.

Jessie hopper lydigt op på den pelsklædte tronstol i fotostu-
diet. Så snart Nadia sætter øjet mod kameraets søger, drejer 
Jessie blikket mod hende. En raslen med papir får Jessie til 
at rette ørerne op, så hun tager sig helt perfekt ud. Opmun-
trende lyde fra Nadia får sessionen til at blive en leg. ’Stand’, 
’pray’, ’dyyygtig’. Nadia er opslugt i koncentation.



Nadia med sine tre elskede hunde. Fra venstre er det Florrick, 
Hayley og Jellybean.
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Drømme og fantasi
Nadia er fascineret af fantasy-universet, og hun nyder at 
gøre noget til et eventyr, hvilket mange af hendes billeder 
tydeligt viser. Hun føler, hun har en særlig connection 
med hundene, og under en foto-session kommer ejeren 
ofte lidt ud på sidelinjen, når Nadia arbejder sig ind på 
hundens personlighed.

- Jeg har noget nemmere ved at kommunikere med hun-
de, og dyr generelt, end med mennesker. Med mennesker 
kan jeg godt være lidt socialt akavet. Det her er en drøm 
for mig - at arbejde med hunde. Det er en leg. Det er ren 
fantasi. Og så bliver jeg ofte bekræftet i, at det er vigtigt, 
det jeg laver. At det er betydningsfuldt for andre. Jeg ser 
det som en gave, jeg har fået.

Nadia er kommet meget langt på ganske få år. Hun er 
efterhånden et kendt ansigt i hundekredse og bliver af og 
til genkendt til fx hundeudstillinger. Hun får henvendelser 
fra folk, der har set hendes billeder og gerne vil have de-
res egen hund foreviget. Trods berømmelsen tager Nadia 
hver eneste foto-session dybt alvorligt.

- Det er vigtigt, at hele sessionen er sjov. Der må ikke 
være tvang. Det er ikke på tid, det tager lige så lang tid, 
som hunden kræver. Jeg skal kunne se hunden. Dens sjæl. 
Og skabe connection. Det er svært at forklare. Det er 
magisk, og alt andet omkring mig forsvinder ligesom, når 
jeg fotograferer.

Et simpelt valg
Nadia og hendes mand Kasper købte hus i Vester Aaby 
for et par år siden. De tre hunde er deres børn. Parret 
sætter pris på det aktive lokalsamfund og naboerne, som 
ifølge Nadia er awesome. Af og til dukker det uundgåelige 

spørgsmål op: 

Kan man leve af at være hundefotograf?

- Næh, men jeg kan ikke leve uden. Det her er vist bare en 
meget dyr hobby. Og jeg er virkelig en dårlig sælger, men 
jeg elsker at gøre det her for andre, der også elsker deres 
hund. Jeg er bare nødt til det. Jeg er nok lidt en struggling 
artist med tendens til det depressive, men fotograferin-
gen redder mig. Det er ren terapi at vælte sig i hundehval-
pe, der bider mig i næsen eller napper mig i øreflippen.

Kasper måtte fra starten indse, at hundene var Nadias 
største kærlighed. Allerede inden de blev kæreste, lagde 
Nadia kortene på bordet. Hundene vil altid komme i første 
række, kan du leve med det? Heldigvis blev Kasper, der 
ellers ikke er til små hunde, hurtigt begejstret for de små 
personligheder.

Fakta om Nadias hunde

Jessie/Jellybean: Purple tan blanding af chihuahua og 
papillon, 7 år, multiallergiker,  lider af pletskaldethed.

Hayley: Blue tan chihuahua, 4 år, har boet ved Nadia, 
siden den blev født.

Florrick: Hvid malteser, polsk adoptivhund, 14 år og har 
en enkelt tand tilbage i munden.

Fakta om Nadias repertoire
Portrætfotos
Hundeudstillinger
Sportsevents med hunde
Hyrdekonkurrencer

Det kan være et hårdt liv at være en ombejlet fotomodel



PRIVAT FOTO

PRIVAT FOTO

PRIVAT FOTO: Echo er en border collie og en af Nadias faste modeller. En 
sommerdag, i lyset fra solnedgangen på en hede i Midtjylland, kæmpede 
Nadia og Echo med en blodtørstig hær af myg. Men anstrengelserne bar 
frugt, og de kom hjem med fantastiske billeder.

PRIVAT FOTO: Hunden hr. Jensens personlighed mindede Nadia lidt om 
Peter Plys. Lidt godmodig og naiv. Og netop denne personlighed forsøgte 
Nadia at indfange – med stor succes. Billedet vandt Dogs Photography 
’best photo’.

PRIVAT FOTO: Efter mange timers træning lykkedes det Nadia at få Jessi 
lært at kigge ned i linsen og blive interesseret i det hun så dernede.



Ta’ hånd om  
dig selv og din 
sundhed

Ønsker du positiv forandring i kroppen? 
Jeg arbejder målrettet med den nyeste viden, og hjælper  
dig og din krop tilbage i balance. 

Holkegade 2B · 5600 Faaborg · 63 81 55 01 · baa@fysio-wellness.dk · www.fysio-wellness.dk

følg med på facebook

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

Faldsled/Svanninge S G & I

ÅRSMØDER 2019
Foreningens aktive idrætsudvalg afholder årsmøder iht. nedenstående plan:

Svømning Tirsdag, den 29. januar kl. 18.15 Svømmehallen (Faaborg)
Tennis Torsdag, den 31. januar kl. 19.30 Svanninge Hallen

Fodbold Mandag, den 4. februar kl. 19.00 Svanninge Hallen
Badminton Tirsdag, den 5. februar kl. 19.30 Svanninge Hallen
Håndbold Onsdag, den 6. februar kl. 20.00 Svanninge Hallen 

Fitness/Gymnastik Torsdag, den 7. februar kl. 19.30 Svanninge Hallen

Dagsorden iht. vedtægternes § 4.3

Faldsled/Svanninge S.G. & I
Bestyrelsen



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87d - 5600 Faaborg - Tlf.: 20136224

- Fra det nye år kan vi sige velkommen til Michael som ny medindehaver af Faaborg Auto-
teknik. Michael har været ansat siden juli 2015. Han er udlært mekaniker i 2003 i Stenstrup 
og har bl.a. været ansat hos Automester i Ringe. Michael glæder sig til, sammen med Frede 
og resten af holdet fra Faaborg Autoteknik at servicere gamle som nye kunder.

Briller til 100 kr. inkluderer enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), førpris 195-795 kr. Briller til 450 kr. inkluderer standard flerstyrkeglas (indeks 1,5) førpris 995-1595 kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med 2for1 eller andre tilbud og gælder indtil 24. februar 2019. ©2019 Specsavers

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Faaborg 
Torvegade 25C Telefon 9632 5058

100kr

Briller inkl.  
enkeltstyrkeglas

450kr

Briller inkl.  
flerstyrkeglas

Fra kun 100 kr. 
Før op til 795 kr.

UDSALG



INFO-MØDE

Faaborg Gymnasium
22.1. 2019  
19.00

3 vigtige år

trivsel og 
læringfaaborg-gym.dk 



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

	
	

Vi	klarer	følgende	opgaver	for	dig….	
	 	

• Levering	af	grus,	sten	&	sand	
	 	

• Container	udlejning	(skibscontainer	og	affalds-container)	
	 	

• Kran-arbejde	(evt.	med	grab	eller	til	andre	opgaver)	

	

			”Hold	øje	med	de	blå-hvide	biler…	
												-	Vi	er	altid	på	farten,	for	at	hjælpe	vores	kunder!”	

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

En gladere bilist 
- det handler om tillid

• 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 plæneklippere, motorsave,  
buskryddere m.m. 

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

HVIS DU MEDBRINGER ANNONCEN 

To sunde brød

Klip 
annoncen ud
og benyt det
GODE tilbud

Et rugbrød og et franskbrød KUN 50 kr.

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00



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

De klarer det hele
Lars Tolbøll har valgt en ordning, hvor 1-OFFICE står for 
hele regnskabet.  - De klarer det hele: Betaling af bilag, 
fakturering, bogføring, momsregnskab, og de opre�er 
sagsnumre �l regningerne. Vi bruger et system, der 
hedder Visma, og her modtager jeg fakturaer og skal 
bare godkende dem.

Vidensbank
Som tømrer har man ikke nødvendigvis �den �l at have 
styr på alle reglerne omkring økonomi. - 1-OFFICE har 
fingeren på pulsen med alle de nuværende regler – og 
alle de nye, der hele �den kommer. Jeg kan fokusere på 
at lave det, jeg har forstand på, og skal ikke være 
opmærksom på, om der sker noget nyt.

En udvidet familie
Lars Tolbøll har Tina Grevegaard som fast kontaktper-
son i 1-OFFICE, men han betragter hele kontoret som 
hans forlængede arm.
  - Der er så mange rare mennesker at komme ned �l, 
det er lidt som en familie. 

En stor femmer !
Lars Tolbøll er tømrermester i Faaborg Tømrerforretning og er begejstret for samarbejdet 
med 1-OFFICE. Med en fyldt ordrebog og to mand, der skal holdes beskæftiget, er det en 
fordel at kunne uddele nogle af  arbejdsopgaverne i firmaet.

Her er en god stemning og en god jargon, og man kan 
al�d ringe. Chris�an er god �l det tekniske, så ham 
ringer jeg �l, hvis jeg fx har computerproblemer.

En anbefaling
Lars Tolbøll anbefaler i høj grad andre erhvervsdrivende 
at indgå et samarbejde med 1-OFFICE.  - I bedste 
ejendomsmæglers�l vil jeg sige, at det må bliver en stor 
femmer.

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  -

 Lars Tolbøll og Tina Grevegaard får styr på sagerne



FINURLIGE FAABORG

Køb bogen her:

Køb dem her:

SuperBrugsen Faaborg
Det Gule Pakhus

Restaurant Færgegården

Barlebo Ost & Delí

Konnerup & Co

Korsvejens Blomster

Hammer Hansen

Dyrenes Verden

Westergaard Blomster

 

STIKKELSBÆR-BOBLER

Bog & Idé - Legekæden
Dagli' Brugsen Millinge

Dagli' Brugsen V. Åby

Spar Horne

Min Købmand Haastrup
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I en opvarmet garage i en smøge på Vestergade arbejder 
medlemmerne af havkajakklubben Malik koncentreret. Høv-
le føres frem over det lyse fyrtræ, mejsler får et drøn med 
hammeren og trælim påføres i rigelige mængder. Luften er 
fyldt med duften af friske træspåner, og spånerne danner et 
blødt underlag på det filtbelagte gulv.

Vintersysler
Knud Buch har bestredet formandsposten de seneste 11 år 
og bruger i snit 3-4 timer om ugen på klubarbejdet. Med-
lemstallet i den 26 år gamle klub er kun gået én vej de sidste 
mange år, og det er opad.

- Vi er oppe på 90 medlemmer nu. Nogle mere aktive end 
andre. Vi har gjort meget for at være synlige, fx har vi en 
stand med til Outdoor Sydfyn og Øhavsdagen, hvor der er 
mulighed for at prøve en tur, siger Knud Buch.

På vinterens byggeaftener kommer der som regel 8-10 
stykker. Det enkelte medlem må påregne i omegnen af 
100 timers arbejde, før de står med en kajak, der er klar til 
søsætning.

- Når man melder sig ind i klubben, får man udleveret et sæt 
rå pinde. Så sørger vores gode instruktører for, at der bliver 
bygget et skelet og et mandehul, der passer til den enkeltes 
højde, vægt og benlængde, forklarer Knud Buch.

Når skelettet er bygget færdigt, betrækker man det med 

kraftigt bomuldslærred, for til sidst at påføre to gange grun-
der og fire-fem gange multicoat skibsmaling. Herefter kan 
kajakken, med grundig vedligeholdelse, holde i 10-12 år.

Fællesskab
For øjeblikket arbejder 10 af klubbens medlemmer på deres 
egen grønlænderkajak. Alligevel er der dækket op til langt 
flere end 10 i det bageste rum, der fungerer som opholdslo-
kale. Herinde dufter der af kaffe, bordet er dækket op, så de 
er klar til den æblekage, der er aftenens højdepunkt.

- Det sociale er meget vigtigt. Vi er en flok meget forskellige 
mennesker. Næsten uanset, hvad man har brug for, har vi 
det. Her er både advokater, skolelærere, psykologer og tøm-
rere, og vi danner et fantastisk socialt netværk for hinanden. 
Vi holder alle meget af fællesskabet, og vores fællesskab 
involverer altid kaffe og en ostemad – eller wienerkringle, 
siger Knud Buch.

Jonas Neldeborg Larsen deltager i byggeaftenen sammen 
med kæresten Stine Lundsgaard og deres lille søn på bare 
tre måneder. Jonas arbejder på sit kajak-skelet og tilslutter 
sig lettere forpustet, at kajak er mere end åretag.

- Det fungerer fint, at man har noget at være fælles om. Og 
det er godt med den vekselvirkning mellem sommer- og 
vinteraktiviteter. Det at være sammen om noget binder 
medlemmerne sammen, for ellers kan kajak hurtigt blive et 
enmandsforetagende.

Maliks 
mange 
venner

Året rundt mødes kajakvennerne fra Malik hver tirsdag. Om vinteren bygger de grønlænderkajak-
ker, og om sommeren padler de øhavet tyndt. Men det er ikke så vigtigt, om de mødes om det 
ene eller det andet. Bare de mødes. Og bare der er kaffe. Og kage.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Jonas Pedersen i fuld koncentration



Sommertid er sejltid
Om sommeren, på de gode og lune sommerdage, dukker 
der op til 35 medlemmer op til sejleraften. Turene plan-
lægges af den sejladsansvarlige og starter og slutter et 
sted på strækningen mellem Damsboskoven og Svelmø. 
De udholdende sejlere tilbagelægger omkring de 10 ki-
lometer, andre vælger den kortere rute på 4-5 kilometer, 
mens andre igen holder sig kystnært og leger med teknik-
ker og vendinger.

Det eneste, vinter- og sommeraktiviteterne har til fælles, 
er kaffen og det sociale samvær efter overståede strabad-
ser. 

- Vi planlægger også længere sejladser. Nogle af vores 
medlemmer tager sammen på 4-5 dages ture, fx til Als, 
Ristinge eller Gudenåen. Der er også søndagssejladserne 
til fx Æbelø eller Avernakø, hvor vi har den helt store mad-
pakke med, fortæller Knud Buch.

Nye medlemmer skal gennemføre et kursus over to 
aftener, før de får lov at sejle med på ture langs kysten. 

Ønsker man at blive helt frigivet, skal malik-prøven gen-
nemføres. Prøven indebærer bl.a. makkerredning som en 
obligatorisk del, mens grønlændervendingen er valgfri.

Traditioner og store planer

Malik har netop bragt julestemning til faaborgenserne ved 
det årlige luciasejlads på vandet, som de deltog i sammen 
med medlemmer fra Faaborg Havkajakklub og kajakklub-
ben fra Falsled/Jordløse.  Luciasejlads er en fast tradition i 
klubben, lige som deres faste tur til Drejø, hvor de over-
natter sammen. Sammen med flere af byens maritime 
klubber har Malik store planer for fremtiden.

- Klubben er med i Vagn Grams projekt på Munkholm 
(red. se artiklen om Munkholm i magasinet fra maj), og 
vi glæder os til på sigt at kunne flytte i lokaler nede på 
havnen, siger Knud Buch.

De næste aktiviteter bliver generalforsamlingen i marts og 
søsætningen i maj.
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Peter Frederiksen er en af klubbens dygtige instruktører

Mogens Pedersen er igang med sin første 
vinter i Malik

Formand for Havkajakklubben Malik, Knud Buch
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TAK
Shell Faaborg
Korsvejens Blomster
Yamaha MX Strik
Toyota Faaborg MFA Biler
PH byg
Tømrerfirmaet Rasmussen og 
Udenby
Depot Svendborg
Faaborg Autoteknik
Faaborg Fysioterapi 
JHL rengøring
Faaborg rengøring
Faaborg El
Rekord Rens
Rema 1000 Faaborg
Tøjtøsen
Salon Bielefeldt
Kontor Fyn
Expert - Punkt 1

Forum Faaborg
Faaborg Tømrerforretning
Tandlægecenteret Denteam
Pioneer
Højlund Mølle
Horne Haveservice
Faaborg Materialeudlejning
Faaborg Malerfirma
Boe Byg
Faaborg El service
Haastrup og Nab VVS
Konnerup & Co
Rosenberg ventilation
Bog og Idé - legekæden
Sølvhjelm Foto og Ure
Frk. Jensens
Møblér Bo godt
Nybolig Faaborg
EY

Super Brugsen Faaborg
Hammer Hansen
Billums
Min Bolighandel Fyn
Realmælgerne - Sofie Find
Sydbank
Hotel og Restaurant 
Færgegården
Vesterport Bageri
Restaurant Klinten
Marguerit Pension
Det Hvide Pakhus
Spisehuset
Sparekassen Sjælland - Fyn
SK caravan
Føtex
Panorama advokaterne
Centerfrisøren
Tandlægehuset

Tak til alle jer der gav vores lyttere - 
Alletiders Største Julehits



Kl. 11.00 - Klokketårnets Venner arrangerer igen i år nytårsmarch fra Klokketårnet i Faaborg.

Kl. 10.30 - Spejdernes nytårsparade i Faaborg kirke.
Kl. 15.00 - Nytårs Visions og Klangkoncert i Den Voigtske Gaard.

Kl. 14.30 - Biskop emer. Kresten Drejergaard vil fortælle om “Det fynske sindelag oplevet af  en vendelbo” i Det Gamle Bibliotek.
Kl. 17.30 - Salmesang og suppe i Faaborg kirke.
Kl. 19.00 - Rospinning i Faaborg roklub. Kom til en introaften.

Kl. 19.00 - TinderTips – foredrag i Den Voigtske Gaard.
Kl. 19.30 - Faaborg Musikforenings nytårskoncert i Heliosteatret er i år med Operettekompagniet. 

Kl. 16.15 - 2. division håndbold i Forum Faaborg. Faaborg ØH 2. div. herre møder Fredericia 2.

Kl. 19.00 - “Bedstemors Børger – Glimt af Sønderjyllands historie”. Fhv. sognepræst Einar Fog Nielsen holder foredrag i anledning af 1. 
verdenskrigs ophør i 1918 og fredsslutningen i  1920: Det sker i Kirkeladen i Diernæs.

Kl. 14.30 - Efterlønsklubben for Faaborg og omegn afholder bankospil på Tømmergården.

Kl. 19.00 - Spirituel café i Den Voigtske Gaard.

Kl. 10.00 - Faaborg Gymnasium afholder Mini-infomøde for elever på efterskole.
Kl. 13.00 - Malekursus der åbner dine kreative sanser! Der kræves ingen forkundskaber og  er for både nybegyndere og øvede. Foregår 
i Den Voigtske Gård.

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

Kl. 14.30 - Dagmar Winther, vokal og Kenneth Degnbol på piano vil underholde med “Den dejligste vise i verden” af Kaj Normann 
Andersen på Det Gamle Bibliotek.

Kl. 14.30 - Højskoleeftermiddag i Det Nye Hospital. Tidligere folkeskolelærer ved  Sundskolen i Faaborg Kaj Teinholt vil denne eftermid-
dag fortælle om sin sønderjyske  familie i Østerby Mark ved Tønder, hvor hans mormor og morfar havde et husmandssted.

Kl. 10.00 - Køb & byt dit tøj. Trænger garderoben til fornyelse? Foregår i Den Voigtske  Gaard.
Kl. 17.30 - SJOV LØRDAG i Forum Faaborg.

Kl. 14.30 - Tager vi vores medicin rigtigt, og bruger vi pepfløjten på den rigtige måde?  Afholdes af Netværksgruppen Kol/lungepatien-
ter i Faaborg-Midtfyn Kommune og foregår  på Tømmergården.

Kl. 14.30 - Musikunderholdning v/Kjerteminde Fiskerne arrangeret af Efterlønsklubben for  Faaborg og omegn og foregår på Tømmer-
gården.

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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2019 
K A R N E V A L

Lørdag 2. februar i Forum Faaborg

TAG MED TIL ÅRETS VILDESTE UDKLÆDNINGSFEST
HER VENTER EN AFTEN MED EN TEMAFEST, DU VIL HUSKE DE NÆSTE MANGE ÅR

FESTEN STARTER KL. 18.00 OG SLUTTER KL. 02.00 
DØRERNE ÅBNES KL. 17.30

BILLETPRISEN ER 350 KR. 
INKL. VORES STORE FEST-BUFFET.

KØB DIN BILLET HOS EN AF VORES AMBASSADØRER 
ELLER VED SHELL FAABORG

KARNEVAL MED

 LIVEBAND • DJ • GIN-BAR   
CHAMPAGNE-BAR • ØL-BAR 

EN FEST-BUFFET OG MEGET MERE

Billetterne sælges igennem 20 ambassadører, der hver har valgt et udkædnings-tema for festen.
Du kan naturligvis også bestille dine billetter direkte hos os ved at sende en mail til gl@faaborgoh.dk









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

COOP PASTA
500 gram

5,95
K-Salater

Familiekylling

9,-

39,-

5,95

13,-

10,-

6,95 15,-

40%

JANUAR TILBUD 
I DIN SUPER BRUGSEN FAABORG

DAGSTILBUD

CHEASY SKYR

1 Kg 

17,-FRIT VALG

Änglamark 

Husholdningspapir

20,-
4-8 ruller

NY PRIS - MEN STADIG BYENS BILLIGSTE!!

1600 gram

Flere varianter


