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DET GAMLE  
FAABORG!
I denne måned tager Byhistorisk arkiv os med til både 
havnen og bymidten.

Husk, at hvis du ligger inde med billeder fra Faaborg-om-
rådets fortid, så vil vi meget gerne se dem. Billederne skal 
ikke nødvendigvis være sort/hvide, men gerne vise byliv 
og arrangementer frem til og med 1970'erne.

Lystbådehavnen ved Lillestrand, 1951, foto: Johannes Rasmussen

Havnen, foto: Marius Mikkelsen

Havnen, 1820, foto: Marius Mikkelsen Banegården  - Første tog ankommer til Faaborg 1. april 1882

Havnen, 1866, foto: David Lorenzen Post

Havnen, 1897, foto: David Lorenzen Post
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Jomfrulågen  - Nedrivning af gammel skolebygning, 1963, foto RJ

Jomfrulågen, ca. 1900, ukendt fotograf Sundet, ca. 1915, ukendt fotograf

Baronessens hvilehjem Intersport som butikken så ud, da den lå på hjørnet af Adelgade og 
Jomfrulågen (foto: Thorbjørn Hansen) 3



Tillæg for håndvask   ................................................  kr. 295,-
Tillæg for maskinvask  ............................................... kr. 150,-
Tillæg for sæderens med imprægnering  ............... kr. 395,-

 Alle priser er incl. moms.

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

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

Volkswagen Service Faaborg

Har din bil brug for en kærlig hånd? 
 

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

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

Sommer bilpleje
Lak- og insektrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreperation (excl. lak) 
Indvendig bilpleje  
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr. 2295,-kr. 1195,-kr. 695,-

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

Forår
Bestil tid til bilpleje

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

Faaborg Bilpleje



Så kan du i følge mine beregninger tillade dig at nyde en ekstra wienerbasse, 
fadøl eller isvaffel, mens du læser månedens magasin - i hvert fald hvis du i 
rekordvåde marts har tonset ud til regnmåleren i jævnt trav, hver gang den 
har været fyldt.

Heldigvis holdt skyerne på vandet, da vi afholdt første udgave af Dog Walk 
Sydfyn den 16. marts.
En superhyggelig formiddag for cirka 60 hundeejere og deres firbenede følge-
svende, der både fik talt, bjæffet og motioneret i et par timer. Et af de mange 
arrangementer, vi også står bag, som skal være med til at gøre det sjovere at 
bo og opholde sig i Faaborg-området, og der er flere på vej.

Månedens magasin byder igen på møder med flere spændende mennesker 
fra området, nogle kender du, andre gør du sikkert ikke endnu. Gør noget ved 
det. 

God læselyst.

Henrik Poulsen

Holdet bag Har du regnmåler...

nr. 24 april 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 forårets
nye farver 
og stoffer

Jens Lars



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

Faaborg Bil-Center
Siden 1978 har vi fokuseret på at levere autoriseret kvalitet til uautoriserede priser.

Vi hjælper dig med serviceeftersyn, som bl.a omfatter:
 ⎷ Tjek af batteriet
 ⎷ Bremsetjek på bremsestand
 ⎷ Skift af motorolie og oliefilter
 ⎷ Tjek af undervognsbeskyttelse
 ⎷ Sikkerhedstjek af bremsevæsken
 ⎷ Tjek af gearkassen og dennes oliestand
 ⎷ Tjek af slanger, bundkar og trækaksler
 ⎷ Kontrol af udstødning (stand og tæthed)
 ⎷ Tjek af slør og slid i bære– og styrekugler
 ⎷ Tjek og justering af lys, lygter, viskere og dyser
 ⎷ Tjek af dækkenes tilstand og dæktryk (inkl. reservehjul/reparationskit)
 ⎷ Kontrol af bilens væskeniveauer (kølervæske, frostbeskyttelse, servoolie)

Vi holder dig og din bil godt kørende uanset mærke og model.

*til biler uden for garanti og max. 4 ltr. motorolie.

*
For kun

1.398 kr.



En original idé
De seneste seks år har Theis Vallø Madsen, gennem 
sine ansættelser i forskningsprojekter, omgivet sig med 
kunstfærdige malerier. Malerier, der som oftest ligger i et 
prisleje, forbeholdt de få. 

I årenes løb har Theis Vallø Madsen samlet på skitser. 
Både gamle og nye. Gamle skitser tilbage fra 1800-tal-
lets kunstneriske guldalder af fx Eckersberg, fra midten af 
1900-tallet fx P.S. Krøyer og mere nutidige og lokale som 
Peter Hansen og Fritz Syberg.

Den kunstneriske proces er ofte stedet, hvor klarsyn 
bliver sløret, udviskes, indtil det til sidst er reduceret til en 
biklang i maleriets grundtone. Skitsen er ifølge Theis Vallø 
Madsen et overset format, som ofte fortæller mere end 
selve maleriet:

- Umiddelbarheden kan godt forsvinde på lærredet. I 
tegningen ser man kunstnerens oprindelige idé, og man 
får et indblik i deres oplæg og proces. Ofte går både spon-
taniteten og stofligheden tabt i rentegningen. For mig 
repræsenterer skitsen kunstnerens undersøgelse af en idé 
i sin reneste form.

Da udløbsdatoen for Theis Vallø Madsens seneste projek-
tansættelse på Faaborg museum nærmede sig, beslut-
tede han sammen med sin familie at blive i Faaborg. Med 
udgangspunkt i sin egen samling af skitser, bestemte han 
sig for at bygge noget op selv. Iværksætteren vil ramme et 
marked, der hidtil er overset.

- På markedet i dag er der ingen, der fokuserer på skitser-
ne. Hverken gallerier eller museer. Der er et decideret hul 
i udbuddet. Min egen samling, som har et stort tidsmæs-
sigt spænd, blev grundlaget for min iværksættervirksom-
hed, Skitsehandlen. Jeg indkøbte strategisk, og indslusede 
langsomt min samling i forretningen.

Det var altså forretningsmanden, der måtte træde i karak-
ter, da samlingen skulle udbyde i handel.

- Nu er jeg kunsthandler, ikke museumsmand, og egentlig 
er det ok, at skitserne kommer ud og cirkulerer, jeg har jo 
alligevel ikke plads på væggene til det hele.

Skitsehandleren 
fandt fremtiden 

i Faaborg 
Hvad gemmer sig bag et maleri? Hvilke spontane og autentiske tanker og penne-
strøg havde kunstneren, inden det færdige maleri blev skabt? Mulige svar, indblik 
og umiddelbarhed findes i skitserne, og det er dem, der fascinerer kunsthistorikeren 
Theis Vallø Madsen. Han kan ikke forestille sig andet, end at det må være interessant 
for mange andre, og nu forsøger han at udbrede og åbne skitsens muligheder for et 
bredt publikum.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Fakta om Theis Vallø Madsen 
Theis er 38 år, kunsthistoriker og ph.d.
Bor i Faaborg med hustru og to mindre børn.
Er også illustrator og har udgivet flere børnebøger.
Driver webshoppen skitsehandlen.dk

Fakta om GaleRiget
GaleRiget er et gallerifællesskab, der har til huse 
i Bøjestræde. Her udstiller de tre faste kunstnere 
Lars Skaaning, Els Cools og Oliver Streich humori-
stisk, stemningsfuld og overraskende kunst.

Theis Vallø Madsen og "Skitsehandlen" blev en 
del af GaleRiget i december 2018.
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Landskabsskitsen af Sven Havsteen-Mikkelsen 
og det endelige produkt: frimærkerne (billedet herunder)

Theis Vallø Madsens nye skitseplakater bliver trykt 
i et begrænset antal og med et farvelag

Theis Vallø Madsen foran sin udstillingen i GaleRiget
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Theis Vallø Madsen arbejder sammen med en papirkon-
servator, der efterser skitserne og vurderer deres tilstand. 
Eftersynet afslører af og til et tilføjet efterarbejde på 
skitserne, fx en tidligere ejer, der har lavet en ramme-
streg om skitsen, som den ikke havde originalt, og som er 
tegnet op i jerngallusblæk, som har ætset en smule ind 
i papiret. På den måde, fortæller kunsthistorikeren, har 
skitsen også haft et liv, efter den oprindeligt blev tegnet.

- Skitsens flossede papir, der kan være skødesløst revet 
ud af en blok, fortæller en historie. Og museumsmanden 
i mig kan godt lide, at historien bliver opbevaret ordent-
lig. Derfor bruger jeg fx også syrefrit tape og lim. Med 
en ordentlig ramme og passepartout får både skitsen og 
historien et flot udtryk.

Udstilling og samarbejde
Idéen om et iværksætterliv startede med en plan om nethan-
del. Men en samtale med Oliver Streich og Lars Skaaning gav 
Theis Vallø Madsen muligheden for at blive en del af Galeriget 
i Bøjestræde. 

- Det er nyt for mig at stå i butik, men det giver mig en kreativ 
glæde, når kunder kommer ind og snakker. Det er vigtigt at 
være en del af lokalmiljøet og noget etableret – og så er det jo 
vildt, at der findes fx en Eckersberg i et baglokale i en sidegade 
i Faaborg.

I Galeriget deler Theis således væggenes skueplads med Oli-
ver Streich, Lars Skaaning og Els Cools, og frem til 13. april er 
det skitserne, der får en iøjnefaldende placering.

- Jeg udstiller blandt andet 10 skitser af kunstneren Sven 
Havsteen-Mikkelsen. Det er skitser, han lavede i 1970’erne på 
bestilling fra Post- og telegrafvæsnet, der skulle bruge motiver 
under titlen ’Det danske Landskab’ til nye frimærker. Skitserne 
viser dele af kunstnerens proces fra frie skitser til færdige små 
frimærker.

Skitserne har Theis Vallø Madsen fået i kommision gennem 
en privatsamling fra kunstnerens datter, Estrid Brandrup, der 
er bosiddende i Faaborg. I udstillingen hænger skitserne side 
om side med de nogle af de frimærker, som blev det endelige 
resultat af kunstnerens arbejde.

Plakatprojekt
Samarbejdet og udstillingen i Bøjestræde er et godt supple-
ment til nethandlen, men Theis Vallø Madsen drømmer om 
at få skitsens spontanitet og autenticitet som kunstform ud til 
endnu flere.

- Jeg vil gerne tilbyde noget originalt, noget autentisk, noget 
naboen ikke har. Kreativiteten er i opblomstring, og mine 
varer er netop et billede på en kreativ proces. Jeg håber, mine 
kunder oplever det lille liv, der er i alle skitser. At de kan for-
nemme, at kunstnere på tværs af tiden alle har siddet med de 
samme tegneredskaber. Der ligger en betydning i originalitet, 
at have ’den ene ting’, det præcise stykke papir, som har ligget 
i en kunstners skuffe, med præcis de folder - for måske 200 år 
siden.

Kunsthistorikeren bruger sin faglige viden i sin virksomhed, 
og han ved, at der rundt omkring i skuffer og gemmer findes 
gode samlinger af skitserede skatte. 

Foruden de originale skitser, har Theis Vallø Madsen også 
lavet en begrænset serieproduktion af seks skitserne i plakat-
størrelse. 

- Eftersom jeg er det eneste galleri, der sælger skitser og skit-
setryk, så har jeg også ansvaret for at fortælle, hvad de kan. 
Plakat-skitserne er trykt på ordentlig papir og i en limited edi-
tion, så det stadig er lidt originalt. Rammerne giver en tyngde 
og materialitet, der passer til skitserne, og jeg ser, at deres 
enkelthed og spontanitet passer æstetisk ind i mange hjem.

Plakaterne er tryk af skitser af fx Rembrandt og Gauguin med 
et farvelag trykt henover, og de nærmer sig ifølge Theis Vallø 
Madsen sig både intensiteten og kraften fra den originale 
skitse, samtidigt med at de bliver tilgængelig for et bredere 
klientel.



Den nye udstilling med Sven Havsteen-Mikkelsen 
hænges på plads på væggene i GaleRiget



Facadeisolering er 

30%
mere eff ektiv 
end indvendig isolering 
eller hulmursisolering.

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

TRÆT AF STIGENDE 
ENERGIPRISER?
GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE FACADEISOLERING
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 henholds-
vis varme og kulde, fordi der er isoleret effektivt mellem muren og det fri.

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.

Ring på telefon 20 29 14 60 og hør om facadeisolering - den mest effektive efterisolering til dit hus.

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 forår

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

I marts har vi sammen med Det Rigtige Faaborg 
udloddet 31 netradioer til glade lyttere.
Var du ikke en af heldige, så kig ind. Vi har også 
en netradio til dig til en god pris.

Vi hjælper også gerne

lokalradioen hjem  

i din stue

Experter i god radio



ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
LØRDAG 15. JUNI 2019 

KL. 18.45 I SVANNINGE HALLEN
Der udbydes 220 billetter, 

som sælges efter ”først til mølle” princippet

BILLETPRISER
Ved køb inden 1. juni 2019 kr. 225,00
Ved køb efter   1. juni 2019 kr. 275,00

MENU
Velkomstdrink og 3 retters menu  

fra Kulturhus Svanninge Sognegård

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Betaling via Mobil Pay til nr. 687610
Billetterne er endelig reserveret, så snart beløbet er indgået

Billetsalg
åbner 

1. marts

Musik:
Hits

’N’Covers

HENRIK 
POULSEN
Radiovært

SÅDAN 
LYTTER DU

Hent vores gratis app i  
Google Play eller App Store.

Lyt med på 
www.detrigtigefaaborg.dk

Anskaf dig en netradio 
og lyt med.

Lyt med på Stofa 95.7 MHz

Radioen sender via internettet 24 
timer i døgnet. Alle hverdage sørger 
Henrik Poulsen for lokale  
nyheder, interviews, konkur- 
rencer samt et overblik over  
områdets aktiviteter. 

Det sker i programmet  
Klædt på af Poulsen  
mandag til fredag fra kl. 7 til 12.

FAABORG-OMRÅDET HAR SIN HELT EGEN LOKALRADIO



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
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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

 

 

 vucfyn.dk/faaborg - 62656633

LÆS HF 
på HF & VUC FYN Faaborg

- fleksible muligheder

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

flot beliggenhed

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

•	Mulighed for SU

Tilm
eldingen 

er i 
gang!

vu
cfy

n.dk/
book

 

 

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
KOM IND OG SE ALLE 

DE NYE FORÅRSVARER FRA

ZHENZI • ZOEY

VI SES HOS TØJTØSEN  
- DER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

� ALT I STR. 34 - 58 �

HUSK AT HOLDE ØJE MED TØJTØSEN PÅ FACEBOOK

Se vores nyheder og de MANGE gode tilbud



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

Peter Wessels Vej 2 - 5600 Faaborg
Nyere ejendomme med hele 5 værelser.
Overalt fremstår denne villa i flotte materialer. Planløsningen opfylder til
fulde, kravene for den moderne familie, med store lyse rum og optimal
udnyttelse, herunder en separat voksen og børneafsnit med eget aktivi-
tetsrum.

Pris 2.699.000
Udbetaling 135.000
Ejerudgifter 2.548
Brutto/netto 11.378/9.749
Sag 56003523

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

NYHED

Svanevej 29, Dyreborg - 5600 Faaborg
Velholdt sommerhus i dejligt område.
Velholdt sommerhus med nyere tag beliggende i attraktive Dyreborg
med dejlig badestrand, skov, hyggelig havn og cykelafstand til Faaborg
samt mulighed for indkøb i Provianten som drives af Dyreborg Beboer-
forening.

Pris 1.195.000
Udbetaling 60.000
Ejerudgifter 1.570
Brutto/netto 5.139/4.375
Sag 56003353

Grund 648 m2
Bolig 52 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1985
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Hågerupvej 70 - 5600 Faaborg
Helår eller fritidshus
Helårsbolig eller Fritidsshus - frit valg for køber. I dag fungerer ejendom-
men som et atmosfærefyldt fristed for sælger. Ejendommen er uden væ-
sentlige moderniseringer - prisen er fastsat herefter.

G

Pris 345.000
Udbetaling 25.000
Ejerudgifter 1.323
Brutto/netto 1.475/1.263
Sag 56003235

Grund 1.639 m2
Bolig 103 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1900
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Havnegade 8 - 5600 Faaborg
Byejendom med dejlig gårdhave og flot udsigt.
Smuk og atmosfærefuld byejendom ved Fåborg havnefront med fanta-
stisk udsigt og mange anvendelsesmuligheder. Her er man lige i hjertet
af det gamle Faaborg, med kort afstand til alle byens faciliteter

 C

Pris 2.750.000
Udbetaling 140.000
Ejerudgifter 2.142
Brutto/netto 11.613/9.953
Sag 56003531

Grund 95 m2
Bolig 168 m2
Rum/vær. 6/4
Opført/omb. 1890/2005
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Dyreborgvej 69 - 5600 Faaborg
Unik ejendom i Dyreborg med smuk udsigt.
I den lille havneby Dyreborg finder man dette smukke og unikke hus.
Ejendommen ligger direkte til det charmerende havnemiljø og har en
fantastisk udsigt til det sydfynske øhav mod Bjørnø, Avernakø og Ærø.
Utrolig skøn ejendom der er flot sat istand.

E

Pris 3.450.000
Udbetaling 175.000
Ejerudgifter 2.503
Brutto/netto 14.555/12.475
Sag 56003521

Grund 750 m2
Bolig 184 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 1700
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Store Stege 12, Dyreborg - 5600 Faaborg
Højt beliggende villa med flot udsigt.
Flot istandsat udsigtsvilla som kan anvendes til både helårs-og fritids-
brug. Villaen er højt beliggende med fantastisk havudsigt, derudover flot
udsigt til Dyreborg Havn, Bjørnø, Nordet og ikke mindst den smukke na-
tur området byder på!

D

Pris 1.995.000
Udbetaling 100.000
Ejerudgifter 2.471
Brutto/netto 8.453/7.242
Sag 56003530

Grund 1.270 m2
Bolig 154 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1970/1984
Kontakt tlf. 62614800

NYHED



Hvis man kigger godt efter, i den helt rette vinkel og 
belysning, skjult bag et væld at træmønstre, også kaldet 
fugleøjne, kan man svagt ane det lille indgraverede kunst-
nernavn: Joao Reis.

- Jeg skriver ikke noget på mine piber, hverken handmade 
eller real bruyer, og jeg har heller ikke serienumre på. 
Mine kunder går efter designervarer, og de ved, hvad de 
køber. Og så er de heldigvis så stenrige, at de ikke ved, 
hvad de skal bruge deres penge til.

Det stod ingen steder skrevet, at den 40-årige portugiser 
Joao Reis skulle blive en verdenskendt pibekunstner med 
base i Danmark. Men fascinationen for pibens uendelige 
muligheder og en barndomserindring om duften af pibe-
tobak fik Joao Reis til at starte sin pibesamling.

- Jeg begyndte, så snart jeg fik muligheden. Jeg arbejdede 
på et snedkeri og købte min første pibe som 15-årig. Jeg 
afprøvede nogle piber og lavede min første pibe som 20-
årig i 1998. Piber gør mig rigtig glad; man tager en klods, 
tegner, kigger, ændrer, forbedrer. Tankerne forsvinder, og 
det er ligesom meditation.

I Portugal findes der ikke mange pibemagere, og da Joan 
Reis mødte den danske pibemager Kaj Nielsen til en 
messe i Barcelona, anbefalede han Joao at få en profes-
sionel lærermester.

- Han ville lære mig at lave piber, og jeg sagde JA! I 2003 
kom jeg til Danmark to gange i seks måneder, og i den sid-
ste periode besluttede jeg mig for at blive. I Danmark er 
der vel 50 pibemagere, og jeg har mange gode kontakter. 
I 1970’erne var der også en pibe-revolution i Danmark, 
hvor piberne blev mere fri i både form og facon. Her laver 
vi ikke bare de klassiske piber, men meget mere skøre 
piber.

Joao Reis kigger ud over det lille værksted. Drejebænk, 
blødbåndspudser, polermaskine og sandblæser, kasser 
med kork, briarrødder, gummi, akryl, bambusrødder, 
kohorn, valnøddetræ, moseeg, kaskelottand og elfenben. 
Alt sammen dækket af et fint lag træstøv. Joao Reis har 
ikke travlt, i værkstedet er der tid til detaljer og omsorg 
for finesser. 

- Jeg arbejder omkring 40 timer på en pibe, så det bliver 
til 50 piber om året, og der er aldrig to, der bliver ens. Det 
er træet, der bestemmer. Jeg forsøger at fange årerne 
rigtigt, så der kommer et tæt mønster frem, som ligner 
fugleøjne. Et stykke bøgetræ fra skovbunden kan have 
nogle meget smukke mønstre fra svampe, der har vokset 
på det. Andre materialer som fx kaskelottand, bruger jeg 
som en ring af pynt mellem piben og spidsen.

Rygende 
succes

I et støvet værksted på bare 12 kvm, allerbagest i en gårdhave i Faaborg, arbejder et ver-
densnavn – kendt som en af  de ypperste kunstnere i de fleste piberygende kredse. Joao Reis 
har arbejdet med piber i tyve år, og atter en gang går han forrest med tiltag i pibemoden – 
nu vil han skabe juvelbelagte piber.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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 Joao Reis med en af sine piber i munden

Joao Reis´ bestseller 'Haletudsen'

2



Efterspørgslen er stor på Joao Reis´ finurlige og smukke piber. 
Siden 2007 har han konstant haft udsolgt. Derfor er prisen 
fulgt efter. Piberne bliver solgt for op mod 2.000 euro til for-
handlere, der sælger videre til samlere fra hele verden. Det 
yderst beskedne værksted trækker hvert år pibeentusiastiske 
besøgende til fra både Kina, Rusland og USA.

- Både de danske forhandlere og kineserne venter, men de 
må bare vente. Jeg arbejder aktuelt på 20 piber. De snoede 
piber skærer jeg ud. Træet er alt for sprødt til at blive dampet 
i form. Og så bruger jeg kun træ fra rødder, da det har en helt 
anden struktur end det øvrige træ. 

De snoede piber er Joao Reis eget design, en bestseller med 
navnet Haletudsen. Til haletudsen hentede han inspiration i 
en østrigsk pibe, som han optimerede og forfinede. På trods 
af det meget ekstravagante udseende, så er det en alminde-
lig lige pibe, som er god at ryge på, forklarer Joao Reis, der 
også producerer andre pibetyper med lige så rammende 
navne.

- Jeg laver typen blowfish, som er en lille rund pibe, og så den 
kendte kalabas, som de fleste kender fra Sherlock Holmes, en 
reverse kalabas, en bulldog og en fin sammenblanding, som 
jeg kalder en kaladog. Det er typen af pibe, der afgør tem-
peraturen på røgen. Røgen skal ikke være så varm, den skal 
være mild, behagelig og let.

Pibekunstneren har stor succes, og hans navn optræder i 
utallige artikler i de internationale pibe- og tobaksmagasiner 
verden over. I 2007 indtog han forsiden af magasinet Pibes & 
Tobacco, som en anerkendelse af sit store talent. Succesen 
har også resulteret i, at han for nyligt har erhvervet sig et hus 
med tilhørende værksted på hele 50 kvadratmeter. Her kan 
de nyeste pibe-påhit og drømme få lov at udleve sig.

- Mit næste projekt bliver piber med guld og ædelsten. Sa-
firer og rubiner. Ikke diamanter, de er for hårde at slibe. Det 
skal nok kunne sælges, det er altid de dyreste piber, der ryger 
først. Folk i den her verden vil gerne have det nyeste, det 
mest unikke. Fx har jeg engang set en pibe, som Tom Eltang 
producerede og solgte til en russisk samler for 50.000 euro, 
det var en kalabas i elfenben og med guldring, og så havde 
den 7 forskellige hoveder af elfenben, rav, ædeltræ mm.

Ligesom skomagerens unger, der render i slidte sko, så ryger 
Joao Reis ikke selv på de dyre piber.

- Vi pibemagere har ikke råd til at ryge på vores egne piber, vi 
ryger altid på dem, der er kasseret på grund af fejl.

Det store værksted har også bragt Joao Reis nærmere en 
helt anden drøm, der handler om at producere guitarer og 
bonzaitræer.

20



For tiden arbejder Joao Reis på 20 piber. 
Årligt producerer han omkring 50 piber

Joao Reis' far følger med i sønnens succes fra værkstedsvæggen

En del af udskæringerne foregår ved drejebænken i det lille værksted



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



v

FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

ONSDAG 10. APRIL KL. 19.30 I FAABORG KIRKE

KORKONCERT
Forårskoncert med Faaborg A Capellakor dirigeret af Julia Skipore 
og Horne Mandskor dirigeret af Jørgen Rasmussen. Fri entré.

ONSDAG 3. APRIL  
KL. 17.30 I FAABORG KIRKE

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

PALMESØNDAG 14. APRIL KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE 

KONFIRMANDGUDSTJENESTE 
Kom til denne særlige gudstjeneste for og med årets konfir-
mander, hvor påskens store drama udfoldes i ord og sang.
Alle er velkomne – Lene Matthies og Henrik Nedergaard

SKÆRTORSDAG 18. APRIL I AVERNAKØ KIRKE 

MUSIKALSK FORTÆLLING  
Avernakø kirke skærtorsdag eftermiddag. Vi byder på den mu-
sikalske fortælling “Niels Holgersen flyver stadig” og vi håber 
på at rigtig mange store og små kommer for at opleve hvad 
fortællingen om Niels Holgersen kan lære os i dag. 
Klokkeslæt vil blive oplyst senere ved opslag og i pressen.

TORSDAG 25. APRIL  
KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Vi får denne eftermiddag besøg af journalist Anne Jørgensen, 
der er født og opvokset på Lyø, og bor der den dag i dag. 
Anne Jørgensen fortæller om øens historie, som byder på 
både historien om Odysseus, tilfangetagelsen af Valdemar 
Sejr og hvordan Grevens Fejde grundlagde øens nuværende 
befolkning. Herudover kan man få et lille indblik i, hvordan livet 
på den lille ø ser ud i dag, og høre om øens originaler, sjove 
traditioner og skøre attraktioner. Kaffe og kage 30 kr.

BABYSALMESANG
Der indbydes til babysalmesang for børn ml. 0-12 mdr. i 
Faaborg Kirke ved musikpædagog Jeanett Thimm og præster. 
Gennem musik og bevægelse stimuleres barnets sanser og 
udvikling. Vi starter torsdag d. 25. april kl. 10.00. For tilmelding 
mail til Kirkekontoret; faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk el-
ler se yderligere info på kirkens hjemmeside og Facebook!

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

ons.  3.  april Salmesang og Suppe 17.30: LM   

søn.   7.  april Mariæ Bebudelse 10.30: LJ 10.30: LM (kaffe)  09.30: RG
søn.   14.  april Palmesøndag 10.30: AA 10.30: HN & LM (konf.-gudstj.)
tors.  18.  april Skærtorsdag 10.30: LM 19.00: LM 09.30: EL

fre.  19.  april Langfredag 10.30: HN Ingen  
søn.   21.  april Påskedag 10.30: HN 10.30: LJ 15.15: EL 09.30: LM
man. 22.  april 2. påskedag 10.30: LM (kaffe) 09.00: LM  
søn.   28.  april 1. s. e. påske 10.30: AA 10.30: HN  
søn.   5.  maj 2. s. e. påske 10.30: LJ 09.00: LJ  09.30: HN
søn.   12.  maj 3. s. e. påske 11.00: HN (konfirmation) 09.30: HN (konfirmation) 09.30: LM  

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag 11. april kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg

KirkeNyt
PALMESØNDAG 14. APRIL KL. 19.00

BACHS MESTERVÆRK 
I FAABORG KIRKE

J. S. Bachs Matthæuspassion opføres af 
Utrecht Student Choir and Orchestra. 
Det 110 mand store kor og orkester 
samt sangsolister er på turné til Dan-
mark og Sverige, og gæster Faaborg 
kirke denne søndag aften, med et af 
musikhistoriens allerstørste værker. 
Glæd jer – fri entré.

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



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
Rillette af gris m/trøffelmayo og syltede porre

 
Mellemret

Cremet skaldyrsbisque m/rejer

 
Hovedret

Bagt lammeskanke m/ forårsgrønt, kartoffelterrine og mild sky m/tomat

 
Dessert

Luftig chokolademousse m/ marineret ananas og coulis

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

21. april: kl 10:00-13:00 
Påskebrunch m. bobler / 269,-
Inkl. kaffe/the/juice og æble- og 
pæresaft fra Kildegaard, Millinge

NYT NYT NYT NYT NYT NYT
27. april kl. 18:30
Sushi-aften - All you can eat / 269,-
Ægte sushi-kok i køkkenet til 
dette arrangement

12. maj - hele dagen  
STORT MORDAGS arrangement
Åbne biler og aircon-tjek ved VW-Faaborg og 
bilpleje v. Faaborg Bilpleje 
Kl. 18.00: Restauranten byder på morsdagsmenu
2 x 3 retter og en buket til mor / 595,- pr. par

5. juni - Farsdag
2 x 3 retter og én flaske whisky til Far / 595,- pr. par

9. juni - Pinsebrunch m. bobler
Inkl. kaffe/the/juice og æble- og pæresaft  
fra Kildegaard, Millinge / 269,- 

23. juni - Sankt Hansfest m. bål på stranden

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

Rotter i kloakken
ROTTESPÆRRE Ø110

KUN 2.750,- inkl. moms og 
montering i brønd

Ofte med tilskud fra forsikringen 
Vi monterer rottespærre i alle størrelser 

SPAR PENGE 
VI KAN REP. DINE RØR 
UDEN OPGRAVNING

  HUSK ...at få tjekket  din kloakker



Lars Tribler 

Kontor: 70 254 264 www.minbolighandel.dk

Indehaver 
Min bolighandel Fyn
Mobil: 71 780 655
tribler@minbolighandel.dk

Nyistandsat ejendom beliggende i idylliske om-
givelser nær Glamsbjerg. Dejlig lukket have med 
maser af muligheder, lyse rum med trægulve, 
synlige loftbjælker, lækkert åbent køkken, 2 bade-
værelser, velindrettet færste sal. stor garage samt 
værksted. Her får man ejendom til hele familien 
for alle pengende. 

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.

En allé fører op til den smukke firlængede gård 
med tre staldlænger i bindingsværk rummer mange 
muligheder. Selve stuehuset er på 311 kvadratmeter 
fordelt på to etager. I stueplan er der et dejligt køkken, 
gulvvarme, stor stue, badeværelse, arbejdsværelser og 
to entréer. På førstesalen er en lang værelsesgang med 
plads til storfamilien eller blot mange gæster.

Ideelt fler familiershus med fantastisk udsigt. 
På en tilbagetrukket beliggenhed på Svendborgvej 
lige i udkanten af det centrale Faaborg er der dømt 
vaskeægte Strandvejsstemning med flot ejendom, 
skibe i horisonten og fri udsigt over det smukke 
Sydfynske Øhav.

Pris 1.995.000 
Udbetaling 100.000 
Ejerudgift/md. 2.880

Pris 1.625.000 
Udbetaling 85.000 
Ejerudgift/md. 2.263

Pris 5.975.000 
Udbetaling 300.000 
Ejerudgift/md. 2.863

Pris 2.675.000 
Udbetaling 135.000 
Ejerudgift/md. 2.392

Brutto 8.609  
Netto 7.359
Areal 309

Grund 5.807 m2
Værelser 8

Brutto 7.018  
Netto 5.996
Areal 175 m2

Grund 1.121 m2
Værelser 5

Brutto 25.701  
Netto 21.967
Areal 311 m2

Grund 
27,5978 h
Værelser 10

Brutto 11.920  
Netto 9.945
Areal 276 m2

Grund 1035 m2
Værelser 8
 

Byvejen 79, Glamsbjerg                                       

Kildetoften 36, Faaborg

Assensvej 320, Milling

Svendborgvej 135, Faaborg 

VI SÆLGER BOLIGER TIL BÅDE SMÅ OG STORE DRØMME

Super beliggenhed med ”højt til himlen” og 
masser af lys og luft.
Med rigtig god beliggenhed i eftertragtet område 
med kort afstand til strand, indkøb, skole, bør-
nehave, sportsfaciliteter og off. transport. På en 
cykel er der ikke langt til Faaborgs centrum.

Pris 825.000 
Udbetaling 45.000 
Ejerudgift/md. 1.521
Brutto 3.584  
Netto 3.061
Areal 126 m2

Grund 347 m2
Værelser 5

Rugagerparken 13, Faaborg

Ny pris

NYHED

Helt unikt, totalt renoveret sommerhus i smukke 
rene linier og kvalitetsmateriealer, tilpasset om-
givelserne. 2 værelser, stue, køkken og badevæ-
relse. Herudover 3 terrasser og ekstra udendørs 
brusebad, lukket grund lige i strandkanten.
Mere end 180 gr. panorama direkte ud til det 
Sydfynske Øhav og Faaborg fjord.

Pris 3.495.000 
Udbetaling 175.000 
Ejerudgift/md. 1.693
Brutto 15.826 
Netto 13.116
Areal 54 m2

Grund 700 m2
Værelser 3

Bud modtagesLyøvej 2 Horne, Faaborg



Slagter ugepakker
i knivskarp kvalitet

Landslagteren Faaborg

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

kontakt@landslagteren.dk
www.landslagteren.dk

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

Slagter ugepakke uge 14
750 g mørbradgryderet med slagterpølser (grydeklar)
2 stk. mørbrad royal (velegnet til grill/ovn)
750 g friskhakket oksesmåkød, maks 8 % fedt
4 stk. fyldt kyllingebryst med smørstegte grøntsager samt slagterbacon (ovnklar)
8 stk. hjemmelavede frankfurter (gode til hotdogs)

Slagter ugepakke uge 15
750 g medister - ”Den bedste”
4 stk. røgede koteletter med fars (ovnklar)
750 g skottegryderet af mørt oksekød med whisky samt grøntsager (pandeklar)
4 stk. oksemedaljoner med lækker topping (ovnklar)
4 stk. marinerede kalkunschnitzler (pandeklar)

Slagter ugepakke uge 16
Udkommer ikke pga. påsken.

Slagter ugepakke uge 17
1 stk. fedtfattigt nordisk farsbrød (ovnklar)
4 stk. løgsteaks a la Mexico (pandeklar/grill)
750 g balkangryderet af mørt oksekød med grøntsager (pandeklar)
4 stk. møre rødvinssteaks (pandeklar/grill)
4 stk. marinerede kyllingebryster (ovnklar/pandeklar)

Slagter ugepakke uge 18
4 stk. nøddeschnitzler (pandeklar)
4 stk. kalkun Cordon Bleu (paneret og klar til panden) 
750 g hubertusgryde med slagterbacon og grønt (pandeklar)
1 stk. forloren hare med slagterbacon (ovnklar)
750 g friskhakket okseskød, maks 8% fedt

Bedre råvarer, bedre smag. Knivskarp kvalitet går aldrig af mode

Pr. ugepakke kr. 27900

Der følger varmeanvisning med til alle 
retter og alle varer vil være frisklavet 
og er fryseegnet.
 
Information
Pakken skal bestilles senest mandag
kl. 17.30 i den uge tilbuddet gælder. 
Pakken skal hentes onsdag i samme uge 
kl. 12.00-17.30. Pakkens indhold og 
afhentningstid kan ikke ændres.

Slagterugepakkerneer til4 personer



3 SKARPE TILBUD I APRIL

BYGADEN 10, HÅSTRUP, 5600 FAABORG, TLF 62681085

Allans Guld 
Danbo
2 kg.

Bayonne 
Skinker
1½ kg.

Vi har åben  
alle dage i påsken
Kl. 07.00-20.00

Juan de Juenes
Spanien

KUN

Skjern Ost
V. Hæsinge Slagter

3 L. RØDVIN

90,- 50,-

80,-

Dagmarkors med fadervor 

295 kr.
Sølv med kæde

395 kr.
Forgyldt sølv med kæde



Bølgeskvulp 
og uniformer

Hver anden tirsdag drager mandskabet i besætning to ud på farvandsovervågning på 
åben sø i det sydfynske farvand. Her holder de deres færdigheder ved lige og øver de 
svære redningsmanøvre, så de til enhver tid er klar til at assistere nødstedte til havs. 
Denne tirsdag i det tidlige forår foregår øvelsesturen efter mørkets frembrud, og van-
det er i oprør efter gårsdagens stormvejr. Kom med marinehjemmeværnet på tur i det 
mørke havvand.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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FAABORG HAVN 18:30: Parkeringspladsen er fyldt med biler, 
og dækket på kutteren MHV 808 Lyra fyldes med unifor-
merede mænd. Sorte bukser, sorte blankpudsede støvler, 
lyseblå skjorter og mørkeblå pullovers. På skuldrene former 
guldtråde gradsbetegnelserne, eller grisehalerne, som de 
siger på søen. Mændene, der udgør besætning to, går alle 
målrettede. Hver har sin klart definerede opgave. Fartøjsfø-
rer Thomas gennemgår besætningslisten og generalrullen, 
radiomand Orla indtelefonerer signalblanketten, motorpas-
serne tilser de to store Scania-motorer og kranen, navigatør 
Steen sikrer sig et overblik over søkort, radar og ekkolod.

Giv agt for røring! lyder en myndig stemme, og alle mand 
griber fat i det nærmeste inventar. Motoren testes, og kut-
teren giver et ordentligt ryk.

Fartøjsfører Thomas Jespersgaard stiller sig foran den øvrige 
besætning med en briefing om turen:

- Giv agt! Befaling for aftenens sejlads. Vejrmelding 7 sekund-
meter, skyet. Der er vindstød, så al dæksarbejde foregår i 
læ. Vi er 11 mand ombord + to gæster. Formålet med turen 
er enhedsuddannelse. Opgaverne i dag er bjærgning, anløb 
med gummibåden, der sejler tilbage i fyrvinkel og til sidst en 
bjærgemærs. Vi anløber Faaborg senest 21:30. Vi lytter på 
kanal 16. Befaling slut.

Dagens landmand er Henrik, som hopper over på kajen. På 
kommando kaster han agtertrossen, indtager en rørstilling 
og afventer næste kommando. Forspring! lyder det, og næ-
ste tovværk kastes over rælingen. Den store kutter glider fra 

land, og landmanden springer tilbage på dækket.

KYSTNÆRT VED FAABORG 19:00: Dagens første øvelse er en 
imaginær synkning af kutteren, og besætningen skal bjærge 
sig selv. Meldingen om synkning lyder. Generalrullen beskri-
ver den enkeltes forpligtelser i netop denne nødsituation. 
Mændene haster rundt blandt hinanden, målrettede og 
fokuserede. Frem og tilbage mellem hinanden i et systema-
tisk virvar. Til samlingen på dækket få minutter senere sikrer 
fartøjsføreren, at det nødvendige udstyr er medbragt. Pan-
delampe, tjek. Nødsignal, tjek. Proviant, tjek. Journalen, tjek. 
Overlevelsesdragter, tjek. Herefter tilser besætningen, at de 
runde vikingeflåder er i orden og klar til vandgang. Første 
øvelse ser ud til at være forløbet gnidningsfrit. Vi rigger af! 
lyder ordren.

FARVANDET MELLEM FAABORG OG BJØRNØ 19:30: Spæn-
debåndene over den røde gummibåd med 100 hestekræfter 
løsnes af erfarne hænder under hjelmklædte hoveder. Kran-
armen griber fat i gummibådens solide ståløje, og snart efter 
dingler gummibåden i luften over dækket. På trappen fra 
messen dukker fire udvalgte personer op. De er iklædt den 
svære, røde overlevelsesdragt med tætsluttende manchet-
ter, halskrave og hætte, der kun tillader en lille del af ansigtet 
at mærke den kølige havluft. Yderligt forsynet med hjelme, 
redningsveste og et par korte instrukser gør de klar til at 
borde gummibåden, der nu befinder sig på siden af kutteren 
over det urolige vand. Gummibådsfører Karl og de tre gaster 
går ombord, klar til aftenens anden øvelse; at lægge an til et 
øvrigt fartøj.



Besætning to: (fra venstre mod højre) Thomas Jespergaard, John Mogensen, Henrik Husted Hagelsø, Bent Christensen, 
Steen Riewe Henriksen, Karl Adolf Bergmann Boysen, Søren Vendelboe Mikkelsen, Orla Saabye, 
Kent Schult, Ole Sten Madsen, Nick Rasmussen.

Fuld koncentration. Gummibåden har indhentet kutteren og lægger 
an. En øvelse de træner for at kunne assistere andre myndigheder med 
at borde skibe.

På agterdækket er både kran og gummibåd placeret.
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Neoprenklædte hænder griber fat i tovværk og håndtag. 
Gashåndtaget skubbes fremad. Skruen presser sig ned 
i det oppiskede vand, og stævnen hæver sig op. Gum-
mibådsføreren rejser sig fra sædet for at bevare udsynet. 
Foran ham styrer den grå hjemmeværnskutter fortsat 
mod Bjørnø, og bag ham bliver klokketårnet mindre og 
mindre. To gaster beordres ud i stævnen, så båden ligger 
mere plant i det mørke urolige vand. Gummibådsføreren 
tager bestik af vinklen mod kølvandet fra kutteren, han 
skal ramme den med 45 grader, for derefter lægge sig tæt 
ind mod styrbords side. 

Mens gummibåden hastigt kommer på afstand af kutte-
rens kraftige projektørlys, åbner stjernehimlen sig op på 
den skyfri dunkle nattehimmel. Øjnene er stift rettet mod 
det mørke vand, hvor skjulte bølger kan medføre kæn-
tring, hvis de er uforsigtige. Nu skal kutteren sejles op. 
Med den påkrævede forsigtighed nærmer gummibåden 
sig kutteren i den rigtige vinkel, og stævnen bliver med 
motorkraft og manøvredygtighed presset ind på kutteren, 
og anlægningen er en succes. Gummibåden gasser nu 
helt op, mens den krænges væk fra kutteren og foretager 
en 360 graders drejning og gentager øvelsen. Tre gange 
på styrbords side og tre gang til bagbords side.

Formålet med denne øvelse er at kunne assistere toldere, 
skattevæsen og politi i de tilfælde, hvor der er brug for at 
komme ombord på andre fartøjer.

ØSTENDEN AF BJØRNØ 20:30: Farten sænkes på både 
kutter og gummibåd, og radiokontakten intensiveres, 
mens begge foretager en præcisionsmanøvre forbi gry-
destenen og op gennem den lavvandende rygning ved 
grydeløbet, hvor mange sejlende er grundstødt gennem 
tiden. Det elektroniske søkort viser hvorfor: passagen for 
søgang er indsnævret til bare 2 meter.

Gummibåden lægger an for sidste gang, trosserne fast-
gøres og kranen tager atter fat i det solide ståløje. Hånd-
tag op, split i! lyder kommandoen. Besætningen træder 
tilbage på dækket på kutteren, og gummibåden spændes 
atter fast på sin plads på agterdækket.

VESTSIDEN AF BJØRNØ 21:00: Der indløber melding om 
en nødstedt person i vandet. Efter en professionelt koor-
dineret indsats kommer den kuldeforslåede nødlidte til 
behandling hos sygdomsbehandleren, der altid er at finde 
i besætningen. Hun svarer på tiltale, men er meget kold, 
konstaterer han, mens et tykt, gråt uldent tæppe bliver 
lagt om skuldrene, og hovmesteren henter en kop varm 
te. Sygdomsbehandler Kent tjekker de kognitive funk-
tioner, og sikrer sig, at den kuldeforslåede bliver varmet 
op i det rette tempo. Det må nemlig ikke ske for hurtigt, 
forklarer han.

NÆR FAABORG HAVN 21:20: I kabyssen klukker kaf-
femaskinen, og den hyggelige duft spreder sig over hele 
kutteren. MHV 808 Lyra nærmer sig atter kajen og flotil-

lehuset på Faaborg havn. Kaffen suppleres med fransk-
brødsmadder og en kammeratlig snak om aftenens øvelse 
og andre gode oplevelser som aktivt medlem af marine-
hjemmeværnet: Ugen i Estland, turene til Flensborg fjord 
og Heiligen Hafen. Som noget helt særligt står turene med 
helikopterhoist, hvor mandskabet oplevede at blive hejst 
op i helikopter fra et skib i drift.

Et bump mod kajen indikerer afslutningen på dagens 
sejlads.

Premiereløjtnant og flotillechef John Mogensen opfordrer 
alle over 18 år og med interesse for vand og action til at 
melde sig til marinehjemmeværnet. Han kan kontaktes for 
mere information på mail: hvf243-fh@hjv.dk.

Fakta
Navn: Hjemmeværnsflotille 243 Faaborg
Har eksisteret siden 1952. 

45 medlemmer, 36 aktive i de tre besætninger, 
samt 9 stabsmedlemmer.
Heraf seks kvindelige medlemmer. 

Som medlem får man en grundig uddannelse, 
fx udvidet førstehjælp, speedbådscertifikat, SRC 
(radiouddannelse), brand og redning, våbenbetje-
ning, motorpasser, sømandskab. 

Arbejdet er frivilligt, og man er forpligtet til at 
arbejde 24 timer årligt.

Hos Det Rigtige Faaborg ofrer vi os gerne for at få de gode historier i 
hus og hopper gerne med på øvelse i mørket på åbent hav.



Maskinrummet på MHV 808

Briefing af mandskabet på MHV 808

MHV 808 på en flot solskinsdag i Faaborg Havn



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

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

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

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

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

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

Vi passer din virksomhed

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



KLOVNELØBET
15. JUNI KL. 10 

Torvet i Faaborg
Tilmelding dig allerede nu på 

www.klovneløb.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



Er din bil sommer klar?
Vi udfører et sommertjek og monterer dine sommerhjul samtidig. 
For kun kr. 499,- alt incl.

4 stk. Michelin 
185/65-15
Energy saver +88 T

Pris incl. montering:  

Kr. 2.795,-

4 stk Michelin 
205/55-16
Energy saver +91 V
Pris incl. montering:  

Kr. 3.495,-
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 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

Fang os allerede nu på tlf. 62619060

Hvis du ikke selv har plads til dine sommer/vinterhjul, opbevarer vi dem gerne.

Mangler du nye sommerdæk?
Vi er leveringsdygtige i alle mærker og størrelser f.eks.:

Ellers hjælper vi dig.

4 stk SAVA 
205/55-16
SAVA INTENSA HP
Pris incl. montering:  

Kr. 1.995,-

 Rekord Rens Vestergade 45, Tlf.: 62 61 14 89



Er plæneklipperen klar til  kommende sæson? 

MTD 

Skal du have ny  plæneklipper  
    vi lagerfører stort udvalg af 

Stort lager af reservedele til bl.a. MTD - CubCadet 
-STIGA - Briggs&stratton  m.fl. 

Reservedele vi ikke 
allerede har på lager, 
skaffer vi ….. 

Få uforpligtende tilbud 
på eftersyn eller  rep. 

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne  
gymnasium i  

flotte omgivelser

Mange sociale 
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed 

Udenlandsrejser

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

Moderne og energirigtig belysning 
                                                       - ring til Inwave  

 
 

Projekt: Kalvild Gård  

Inwave leverer LED belysning til alle typer af  
offentlige og private erhvervsbyggerier. 
 
Læs mere på www.inwave.dk 
 

ALSIDIGE & PROFESSIONELLE

NYBYGNING

DØRE

VINDUER
MASKINSNEDKERI

TILBYGNING

OMBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER
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Rosa skøjter på hvalpeivrige poter hen over det glatte 
stuegulv, fanger sit legetøj og returnerer det hastigt til Palle. 
Hun nægter at give slip og vrider hovedet fra side til side. Til 
sidst lykkes det Palle at fravriste Rosa legetøjet, og legen kan 
begynde forfra.

Den to-årige labradortæve landede hjemme hos Palle Bjerre 
den 4. januar i år, og de er fortsat ved at lære hinanden at 
kende. Det er tredje hund Palle og hustruen anskaffer sig, 
men denne gang er noget helt særligt. Rosa er førerhund, og 
snart skal hun hjælpe Palle med at færdes i det fri.

65-årige Palle lider af en arvelig øjensygdom, rhitinitis pig-
mentosa, også kaldet kikkertsyn. Her dør nethinden udefra, 
og synsfeltet indskrænkes gradvist. Palles fem år ældre bror 
er allerede helt blind, mens Palle med et tilbageværende 
synsfelt på omkring fem grader (8-10 cm) håber på at undgå 
en verden helt i sort.

- Når jeg kigger på noget, så er det ligesom at se igennem en 
toiletrulle med en plasticpose foran. Jeg er meget lysfølsom, 
så i modlys kan jeg stort set ikke se noget. 

Når Rosa ikke er på arbejde, er hun en helt almindelig fami-
liehund. Men kigger man godt efter, vil man bemærke, at 
Rosa reagerer en smule anderledes på almindelige komman-
doer end andre hunde. På plads markeres med et snudetryk 
på Palles hånd, sit foregår med kroppen mod Palles ben, og 
dæk sker med fuld kontakt til Palles fødder. Når man ikke kan 
se, skal det kunne mærkes, hvor hunden er. 

Det næste stykke tid skal Palle Bjerre afprøve sin førerhund 
og beslutte, om de er det rigtige match for hinanden.

Vigtigt med hjælp fra omgivelserne
Når Palle går udendørs, monterer han en fast bøjle hen over 
ryggen på Rosa. Rosa løfter halen, så den peger vandret 
bagud, og så er hun på arbejde. Nu skal hun trække, styre, 
adlyde kommandoer og ignorere både katte, hunde og hun-
deglade forbipasserende.

- Det er en stor hjælp, at jeg har fået Rosa, mens jeg stadig 
har et lille restsyn. Vi er i gang med at lære nogle faste ruter, 
fx til hallen, hvor jeg går til fitness, eller til bageren. Fører-
hunde kan ikke selv finde vej, hundeføreren skal kende vejen 
og give hunden kommandoer: højre vej, gå frem, til venstre.

Rosa stopper selv ved kantsten, men hun kan ikke fortælle, 
om der kommer biler eller cykler. Derfor medbringer Palle 
også sin blindestok, når han færdes udenfor med Rosa, så 
medtrafikanter kan tage passende hensyn.

Rosa har gennem de seneste 6 måneder boet og trænet 
sammen med en hundeinstruktør, og hun kender omkring 
35 forskellige kommandoer. Rosa er førerhund. Det kræver 
koncentration. Fuld koncentration. Men hun er også en 
nysgerrig hund, der let kan lade sig distrahere, og her kan 
omgivelserne være med til at lette arbejdet for Rosa.

- Jeg tror aldrig, at jeg har set en førerhund i Faaborg. Og jeg 
vidste ikke, hvordan man bedst forholder sig til en. Faktisk er 
det bedste at lade være med at interessere sig for hunden. 
Helt ignorere hende, undgå øjenkontakt og ikke snakke til 
hende. Det er helt optimalt for hunden og den blinde, hvis 
man som forbipasserende kan trække lidt ud til siden og 
holde sin egen hund i kort snor.

Palle 
mister synet

En arvelig øjensygdom gør Palle Bjerres synsfelt mindre og mindre. Nu har han fået bevilliget 
en førerhund, så de to kan lære hinanden at kende, inden verden – måske – bliver helt sort. En 
førerhund er ikke et dagligdags syn i Faaborg, og i anledning af  førerhundens dag den 24. april ønsker 
Dansk Blindesamfund at sætte fokus på førerhunde, og hvordan folk omkring hundene bedst 
støtter op om deres funktion.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP



Det er tredje hund Palle og hustruen anskaffer sig, men denne gang er noget helt særligt. 
Rosa er førerhund, og snart skal hun hjælpe Palle med at færdes i det fri.

Palle ledesages af Rosa på deres gåtur 

Palle Bjerre



Om at springe ud som blind
Siden 1989 har Palle Bjerre arbejdet på borgmesterkontoret 
i Faaborg og Ringe, mens synsfeltet langsomt snævrede sig 
ind. Hjælpemidler og gode kolleger har medvirket til, at han 
først to år inden almindelig pensionsalder måtte trække sig 
tilbage.

- Jeg har fået kontrastlys og større tekst på mine skærme og 
et læseprogram til pc’en. Og så har jeg været meget åben 
om mit syn, så mine kolleger har kunnet tage hensyn. De 
vidste godt, at de ikke skulle fx lade en skuffe stå åben, for 
så kunne jeg risikere at falde over den. Folk har også lært, at 
det ikke handler om arrogance, når jeg ikke hilser på dem på 
gaden.

På trods af den gode forståelse fra venner og kolleger var det 
ikke let for Palle Bjerre at ’springe ud som blind’, som han 
formulerer det. Først i efteråret 2018 begyndte han at gå 
med sin blindestok og en badge, der tydeligt angiver, at han 
er svagtseende.

Palles kendskab til det kommunale system kom ham til gode, 
da han skulle i gang med sin ansøgning om en førerhund. En 
sådan ansøgning var nemlig nyt i Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne, og de varslede en meget lang sagsbehandlingstid. Palle 
lod sig ikke feje af med den besked, og efter at han havde 
taget kontakt og forklaret sagen, gik det hurtigt med at få 
ansøgningen godkendt.

Palle Bjerre han har besluttet sig for, at der fortsat skal dra-

ges nytte af hans arbejdsiver og -erfaring, og han har derfor 
meldt sig ind i Ældrerådet.

- I Ældrerådet sidder der mange stærke kompetencer, og vi 
danner et fint modspil til kommunen. Det er vores princip, at 
de ressourcestærke skal hjælpe, så alle ældre borgere bliver 
behandlet ens. 

I området i Faaborg øst vil man også af og til kunne se Palle 
Bjerre komme løbende. Han har, foruden Rosa, fået bevil-
liget en ledsager, som bl.a. skal guide ham, når han er ude at 
løbe ture. Det skal også afprøves om Rosa kan lære at være 
førerhund på løbeture, for Palle har allerede besluttet sg: 
Rosa skal blive hos ham.
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Den to-årige labradortæve Rosa

Fakta om førerhunde
Der er omkring 300 førerhunde i Danmark. 90 % er labrador.
 
0 – 8 uger: bor sammen med moderen
8 uger til 1 år: bor hos almindelig foderfamilie
1 – 2 år: bor og træner med hundeinstruktør
2 – 9 år: i aktiv tjeneste som førerhund
9/10 år: pension – almindelig familiehund 

En førerhund må gerne:
- Gå med ind i butikker 
- Gå løs på offentlige steder 

En førerhund må ikke:
- Stå alene i snor udenfor en butik
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Vi fører mærker som 
Kildemoes, Cannondale, Scott, Batavus

Fri Bikeshop
Lagonis Minde 8
5600 Fåborg
Tlf. 62610660
www.fribikeshop.dk

Masser af 
tilbud på
elcykler

Kom ind i butikken og se det store
udvalg i cykler og el-cykler.
VI HAR ALTID 250 CYKLER PÅ LAGER 
Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

Kildemoes 
streetbike

Inkl. lås og lygter 
Forårspris kun

3.999 kr



SK Caravan | Ubberudvej 121 | 5491 Blommenslyst | Tlf. 65967105 | www.campingudstyr.dk | Mail: info@campingudstyr.dk

SYNERGI LAMPER 
med indbygget Bluetooth og vinkøler

Smart og elegant genopladelig LED lampe med bluetooth højtaler og vinkøler, idéel til camping og på terassen, men 
lampen vil også pynte i fx. stuen eller køkkenet.  Synergi lampen fås i 3 størrelser fra 899 kr. 
Scan QR-koden og se film med lampen, forhandles på www.campingudstyr.dk og i SK Caravan. 



Kl. 10.00  - Glasfusing. Lille grundkursus hos Lundeby glas. D. 4. marts lignede tilbud kl. 18.30.
Kl. 19.00  - Tema aften om særligt sensitive i Det Blå Hus.

Kl. 14.30  - Kim Larsen-sange. Ole Gas kommer og synger det bedste af Kim Larsens sange i Det Gamle Bibliotek.
Kl. 10.00  - Glasfusing. Lille grundkursus hos Lundeby glas. D. 4. marts lignede tilbud kl. 18.30.

Kl. 17.15  - Lær at sejle i Faaborg sejlklub. Nye optimisthold starter op, 4.,11. og 25. april (8-13 år).
Kl. 18.30  - YAZ-kundeaften i Det Blå Hus, Diego YAZ kommer og præsenterer produkterne.

Kl. 11.00  - Spørgsmål og snak med børnesundhedsvejleder Cicilia hos Flow.

Kl. 10.00  - Kom til loppe/kræmmermarked i Hornehallen. Hallen og støtteforeningen arrangerer. 

Kl. 11.00  - Mød SOS Børnebyerne på Faaborg Bibliotek, salgsbod med spændende nyheder.

Kl. 15.00  - Byg en kuglebane i stort format og med en masse remedier på Faaborg Bibliotek.

Kl. 14.30  - Modeopvisning, seniorshoppen viser og sælger forårets nye mode i Tømmergaarden.
Kl. 19.30  - Københavnske ombæringstempler, Niels Buus deler ud af sin viden i Tømmergaardens kantine.

Kl. 19.00  - Samtalecafe. Stedet (for)tæller, på Frølageret arrangeret i samarbejde med Øhavsmuseet.

Kl. 14.30  - Fællesang med P4 Fyn i Helios- film og  kulturhus.

Kl. 10.00  - Byttedag - Frimærker, postkort og andet i hallen ved Øhavsskolen/ Uglen.
Kl. 16.00  - Cinemateket præsenterer "Olsen-banden ser rødt" i Helios Film- og kulturhus.

Kl . 19.00  - Foredrag v. Jesper Buhl,  Når familien rammes af demens - i HUSET.

Kl. 14.30  - Foredrag om Hvedholms storhedstid på Det Gamle Bibliotek.

Kl. 14.30  - Bankospil. Efterlønsklubben for Faaborg og Omegn afholder Bankospil i Tømmergaarden.
Kl. 19.30  - Faaborg Frimærkeklub / sæsonafslutning  i Tømmergaardens kantine.

Kl. 10.00  - Faaborg kirke inviterer til babysalmesang ved musikpædagog Jeanett Thimm.
Kl. 11.00  - SOS Børnebyerne står med salgsbod på Faaborg Bibliotek.

Kl. 10.00  - Åbent hus / ungdomsafdelingen i Faaborg Sejlklub, kom og vær med.
Kl. 10.00  - Alternativ Messe i Forum Faaborg.

Kl. 16.00  - Cinemateket præsenterer "Da Harry mødte Sally".
Kl. 10.00  - Alternativ Messe i Forum Faaborg.

Kl. 14.30  - Hvordan kan en atlets træningsmetoder og åndedrætsteknik gavne mennesker med lungesygdom, ved Mick Sandstrøm i 
                   Tømmergaarden.  Arrangeret af Faaborg-Midtfyn netværksgruppe KOL. 
Kl. 16.00  - Bliv klogere på arv og testamente. SOS Børnebyerne har indbudt advokat Leif Jørgensen  - Kantinen på Faaborg bibliotek.

Kl. 16.00  - Læsekreds på Faaborg Bibliotek, Alan Bennett ;"En kongelig læser".
Kl. 19.00  - Foredrag v. Anne Jørgensen i HUSET, om Lyø igennem tiderne  og livet på øen nu.

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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Åbent alle dage 8-20

100 års jubilæum 
I anledningen af at det er 100 år siden Faaborg Brugsforening   

startede, inviterer vi til en fest af en generalforsamling. 

 Mandag 29. april kl. 18.00 
i Forum Faaborg

 
Prisen er 100 kr pr. medlem inkl. 2 retters menu med drikkevarer

Billetter kan købes i SuperBrugsen
(Adgang til generalforsamling kræver medlemskab i Faaborg Brugsforening)  

Dagsorden og vedtægter er opslået i butikken

Med venlig hilsen
DIN SuperBrugsen Faaborg

Der bliver 
knald på….

..BUM!!!

Claus Holm og Eddie Szweda vil komme og 
underholde efter generalforsamlingen.  

Der bliver rift 

om pladserne


