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DET GAMLE  
FAABORG!
I denne måned kan du komme med på rundtur i nogle af 
Faaborgs kendte gader.

Faaborg Byhistoriske Arkiv har igen sørget for et nostal-
gisk dyk i gemmerne, og måske har de fundet steder eller 
personer frem, som du kender, husker eller har hørt om?

God fornøjelse.

Klintevej 11, landsretssagfører Knud Frederiksen med hustru og børn, 1946, 
foto Carl Johan Jørgensen

Havnegade 12, udsmykket i andledning af savværksejer Hansens sølvbryl-
lup 1905, foto Marius Mikkelsen

Vestergade 2, indkørsel til Faaborg Tømmerhandel, Nørregade 9Vestergade 4, 1966

Grønnegade 67, lærerinde Fru Lorenzen, foto Carl Johan Jørgensen

Klostergade 17, 1950, modelskibsbygger Johs. Petersen og hustru, foto Johannes 
Rasmussen2



Klostergade, ejendommene er fra venstre nr. 39 og 41, foto Marius Mikkelsen

Klostergade 71, Faaborg Kalkværk, foto Marius Mikkelsen Lagonis Minde 8, foto Marius Mikkelsen

Reberbanen, ca. 1916, foto Ehlers Larsen
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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)

Sommer
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



Jeg har svært ved ikke at lade mig imponere og føle en vis nysgerrighed spire, 
når jeg møder fællesskaber, som dem, du kan læse om i dette magasin.

Hvad er det for eksempel, der får granvoksne "traktor-tosser" til at stable 
en stor ringridningsfest på benene i Bøjden, hvor de oser rundt med spyd i 
hånden og store smil om munden?

Hvorfor insisterer en frivillig velkomstkomité i Dyreborg på, at alle nye tilflyt-
tere nærmest skal tvinges ind i fællesskabet i det lille samfund?

Og hvor langt vil man som campist egentlig gå for at bevare et fællesskab i 
fare?

Vi prøver at give dig et svar på det hele i denne (i al beskedenhed) dejlige 
sommerudgave af vores magasin.

God læselyst i hængekøjen.

Henrik Poulsen

Holdet bag Velkommen til et magasin fyldt med fælleskaber.

nr. 28 august 2019
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EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg

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

Her er vejledning altid gratis

BLIV KLAR TIL STUDIESTART

Expert Faaborg er 
 blevet til EL-SALG

Hos El-Salg har vi alt i studie-pc'ere og tilbehør til skolestarten.
Kom ind og Dan dig et overblik. 



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

NYHED hos Faaborg Bil-Center

- Fås på alle Opel modeller!

SLIP FOR UDBETALINGEN
TILVÆLG RENTE- OG AFDRAGSFRI KØRSEL I 1 ÅR!

Når du køber ny bil hos Faaborg Bil-Center, kan du nemlig vælge helt at undgå udbetalingen  - og oven i købet slippe for det månedlige afdrag og renter i de første 12 måneder! Efter denne periode vil du blot skulle betale en lav månedlig ydelse.

CROSSLAND EXCITE

GRANDLAND EXCITE
kun 2.506 kr*. pr. måned

kun 3.759 kr.** pr. måned

*Opel Crossland Excite. Kontant pris 184.990 kr. 0 kr. i udbetaling. 2.506 kr. pr mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3.95% ÅOP 7,04%. Samlet lånebeløb 
201.487,75 kr. Samlede kreditomkostninger 55.586 kr. Samlet betaling 240.576kr. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Med udstyr som

2-zonet klimaanlæg
P-sensor for/bag
Apple Carplay
LED-kørelys

Fartpilot
Sæde og ratvarme
7” touch farveskærm
Regnsensor & aut. viskere

0 kr.

**Opel Grandland 5d Excite. Kontant pris 284.990 kr. 0 kr. i udbetaling. 3.759 kr. pr mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3.95% ÅOP 6,27%. Samlet låne-
beløb 301.485 kr. Samlede kreditomkostninger 75.874 kr. Samlet betaling 360.864 kr. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Med udstyr som

2-zonet klimaanlæg
17” Alufælge
Apple Carplay
Aktiv vejbaneassistent

Fartpilot
Sæde og ratvarme
Midterarmlæn foran
Aut. op/nedblænding af 
lygter

0 kr.
Vi gør opmærksom på at bilerne kan være vist med ekstra udstyr. 

I udbetaling

I udbetaling
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VI STÅR KLAR HELE SOMMEREN OG HJÆLPER DIG!



Det første, øjet møder på pladsen ved Bøjden gamle havn, 
er glade unger, der hopper rundt på en gigantisk hoppe-
pude med form som en gravemaskine. I ølteltet søger folk 
skygge og væske, og i luften hænger duften fra kokkens 
mange grillpølser. Bagest på pladsen, på række langs 
læhegnet er 24 veterantraktorer i meget variabel stand 
parkeret, og årets 31 deltagere gør klar til at dyste om 
både prestige og de mange præmier.

Med hyggen i højsæde
Bøjden Ferguson Klub blev stiftet i 2002 i Bøjden Gamle 
Smedje og skabte et rum for den fælles interessse og 
fascination, medlemmerne har for de gamle traktorer. 
Foruden den årlige julefrokost, arrangerer klubben 
tre årlige offentlige arrangementer; forårspløjning, 
efterårspløjning og som nu veterantraktor-ringridning.
 
Her kan medlemmerne i fællesskab undres over 
mekaniske problemstillinger, mens drillerier og hygge er i 
højsæde.

Ved et af bordene i teltet på ringridningspladsen sidder 
tre mænd med en passion for de gamle traktorer. De 
har netop deltaget i den traditionsrige paradetur fra 
indskrivningspladsen, op gennem Bøjden by og hen til 
græsmarken ved den gamle havn. Peter Bonnesen er 
kasserer i klubben, han kører en Bukh 452, årgang 68 og 
har været medlem i tre år.

- Det var en god tur, alle stod og vinkede og viftede med 
flag og smilede til os  - eller også grinede de lidt af os, det 
ved jeg ikke, griner Peter Bonnesen og fortsætter: Jeg 

meldte mig ind pga. min nabo, og så har jeg en interesse 
i at få dem til at virke. Det er jo ret simpel mekanik, ikke 
som de her nymoderne traktorer. Når vi mødes, så er der 
meget prestige i at have den ældste traktor og den pæne-
ste, forklarer Peter Bonnesen.

Den pensionerede landmand Jens Lund har været med-
lem i fem år, og med en lånetraktor ligger han ifølge sig 
selv meget lavt i hierakiet.

- Vi fortæller mange røverhistorier, om hvor flot vores 
traktor er, og der bliver drillet, hvis der er en, der ikke 
kan starte. Det sjoveste er næsten, hvis en kollega skal 
trækkes hjem, så er det en god dag, fortæller Jens Lund.

Hans lånetraktor er til gengæld fornem i disse kredse. En 
flot grå Ferguson 26, årgang 49. Når Jens Lund sidder på 
traktoren, hører han mange nostalgiske og beundrende 
ord.

- De fleste i Danmark har jo en relation til landbruget, og 
mange kan netop huske en grå Ferguson. Måske minder 
den dem om deres gamle farfar. Når jeg sidder i sædet af 
den, og folk kigger og snakker, så føler jeg mig helt som en 
rockstjerne, forklarer Jens Lund smilende.

Ved siden af Jens Lund sidder Claus Hansen. Han stam-
mer fra ringridder-egnen Als, og måske netop derfor er 
han tidligere medlem af klubben. Claus har ikke betalt sit 
kontingent, og alle ved jo, hvor påpasselige sønderjyder er 
med deres penge, driller de to andre.

Ringridning på 
brølende veteraner

 

Fire gange om året mødes medlemmerne af  Bøjden Ferguson Klub til 
arrangementer. Her bliver der nørdet i mekaniske funktioner, og i luften flyver der 
en lind strøm af  kammeratlige drillerier og anerkendende ord om, hvem der har den 
ældste og den flotteste veterantraktor. Midt i årets ringridningskonkurrence har vi 
sat nogle af  medlemmerne stævne.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Konkurrencen
Formand Ulrik Schultz kommer hen til selskabet bærende på 
sedler med deltagernavne og lister med holdopstillinger. Det 
er tid til at råbe navnene på det første hold op. 
Ringridningskonkurrencen tiltrækker folk langvejs fra. Det er 
således ikke kun de 48 medlemmer af klubben, der kommer 
fra det meste af Fyn, der deltager. Konkurrencen og fælles-
skabet har tiltrukket to entusiaster fra Oslo, der har fragtet 
deres traktorer til Bøjden på blokvogn, og med et kamera 
monteret på den ene hjulskærm er de klar til at forevige 
dagen. Fra ringridder-egnen Als deltager de mere seriøse 
medlemmer fra Lavensby Traktorlaug. Forud for konkur-
rencen har de trænet målrettet, ligesom de deltager i flere 
konkurrencer rundt om i  landet. Der er blandt de lokale 
store forventninger til de toptrænede alsinger.

Det første hold gør sig klar. Dybe brummelyde, lidt motor-
host og sort røg fra udstødningerne breder sig over pladsen. 
Deltagerne er kørt frem på linje og er klar til de seks runder. 
Hver deltager har monteret sin egen lanse på traktoren, som 
bliver trukket i stilling ved indløbet mod galgen. Der er flere 
forskellige strategier. Nogle ræser mod målet, andre nærmer 
sig langsomt og med tungen presset ud i den ene kind. Kon-
centrationen lyser i øjnene. Tilskuerne hepper og jubler, når 
det lykkes at fange galgen med spidsen af lansen.

De gamle traktorer ruller forbi tilskuerne: Bukh 302 super, 
Fordson Dexta, Bolinder Munktell, Fiat 415, Ferguson 26, 
Fordson Major Diesel. Trods navnet, er klubben ikke forbe-
holdt Ferguson-ejere.

Familieprojekt
Fra ølvognen holder 30-årige Kristina Madsen øje med kon-
kurrencen. Hun er sammen med sin mand, børn, søster og 
forældre en del af Fergusonklubben, og hvert år deltager de 
i ringridder-dagen.

- Det er så hyggeligt med de gamle traktorer. Vi har et godt 
fællesskab, og jeg er blevet bidt af det. Her er der glade 
mennesker, der kommer langvejs fra, og vi nyder det alle 
sammen. Min far har en tre-fire traktorer, og i år skal min 
søster køre for første gang, mens jeg overvejer at stille op 
næste år, fortæller Kristina Madsen.

Kristina Madsen og familien har stillet en campingvogn op 
bagved pladsen, ligesom flere andre af medlemmerne har 
gjort. Efter konkurrencen er der indbudt til grillmenu med 
helstegt pattegris, og erfaringen viser, at festen let kan træk-
ke ud til både klokken tre, fire eller fem, ligesom det ikke er 
alle, der må køre bilen hjem efter festen. Med campingvog-
nen i nærheden er alle også klar, når der klokken otte næste 
morgen bydes på morgenmad og fælles oprydning.

Når året er omme, skal årets overskud fra de tre arran-
gementer gøres op, og så planlægges julefrokosten, der 
budgetteres efter overskuddet. 
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Jens Lund på sin flotte lånetraktor



Kom og oplev Anders Agger og få en anderledes og  
meget eftertænksom oplevelse med hjem, mens du  
også har et lille underfundigt smil på læben.
BILLETTER KAN KØBES HER: www.faldsledsvanninge.dk
Dagli´ Brugsen, Millinge - Tallerkengalleriet, Faldsled 
Ved indgangen på selve foredragsaftenen.

ARR.: DANSKE SENIORER SVANNINGE, SVANNINGE SOGNS MENIGHEDSRÅD OG FALDSLED/SVANNINGE S.G & I, 

ANDERS AGGER INDEFRA
ANDERS AGGER FOREDRAG I SVANNINGE HALLEN 
TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2019 KL. 19.30

Billetpris kr. 100,-
Billetter sælges efter først-til-mølle  
princippet og der sælges kun 350 stk.

Billetsalget starter 1. juli 2019

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi ønsker

alle en

god sommer

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



tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

 

Vi glæder os til at  
byde velkommen til  

de nye elever

Forplejning
Der er et vanddepot ude på ruten på de 2 lange ruter. I mål er 
der vand og frugt. Desuden er der en pølse med brød til alle 
deltagere. Startnummer skal medbringes ved udlevering af pølse 
og brød.

Præmier
Der er medalje til alle børn, som gennemfører ruten.
På de 3 korte ruter er der præmie til nr. 1,2 og 3 drenge og piger, 
samt nr. 1,2 og 3 M og K.
På HM-ruten er der præmie til nr. 1,2 og 3 M og K.
Desuden vil der være lodtræknings præmier på startnumrene.

Ruter
3,0 km  - Start kl. 11.25 
5,8 km  - Start kl. 11.20   
10,3 km  - Start kl. 11.15 
21,1 km  - Start kl 11.00  

Der er fælles opvarmning kl. 10.30

Sted
FSM’s klubhus på Gåsebjergsand
Odensevej 150, 5600 Faaborg

Priser og tilmelding
HM: 120,- kr. + gebyr
10,3 km, 5,6 km og 3 km: 80,- kr. + gebyr
Børn (født 2002 el. senere): 40,- kr. + gebyr

Tilmelding på www.fsm-faaborg.dk 
Inden d. 13. sept. 2019 kl. 23.59
 

Der er også mulighed for at tilmelde sig på 
dagen mod et tillæg på 25,- kr.

Startnumre udleveres på løbsdagen fra kl. 9.30



GRATIS KONCERT
LØRDAG D.31 AUGUST

SPORTSPLADSEN - VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsenFølg os på Facebook

Harske Hubbi 
Under stjernerne 

Teit hylder Seebach

Rigtige Mænd
Kristian og de gule enker
Posten, Piloten og Pianisten

Bomles venner
Hans og Louise



B
Fester Aaby

J
P

Fester Aaby 
er familiefest og fællessang

Lørdag den 31. august tager Vester Aaby navneforandring.

Her bliver den aktive landsby til Fester Aaby. Navne-
forandringen varer dog kun et døgn, og årsagen er den 
store gratiskoncert af samme navn, der afholdes på byens 
sportsplads.

Sangstemmen kan roligt skrives på pakkelisten som det 
første, hvis du deltager i årets store familiefest.

Der venter nemlig en dag med musik fra nogle af Dan-
marks største sangere og sangskrivere, fremført at nogle 
af landets bedste kopi-orkestre.

Det må betragtes som lidt af en scoop, at arrangørerne 
har lokket hovedrolleindehaveren fra den landskendte 

musical SEEBACH, Trit Samsø, til Fester Aaby.

Musicalen er i flere omgange blevet præsenteret af 
Fredericia teater og har turneret for udsolgte huse landet 
over, og Teit Samsø er det tætteste, du kommer på Ras-
mus Seebach lige nu.

Derudover venter koncerter med TV-2-kopierne Rigtige 
Mænd, Kim Larsen-klonerne Kristian & De gule enker, og 
mon ikke det ligger lige for, hvem Bomles Venner går på 
scenen for at hylde.

Programmet, der også rummer lokale Posten, Piloten og 
Pianisten samt Hans & Louise, bliver præsenteret af DJ'en 
Harske Hubbi, som mange sikkert husker fra Polle fra 
Snave universet.



 
 Pejrup Savværk  

Tlf. 22 19 35 84 

Sølvbjergvej 
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VisitFaaborg.dk

Torvet 19, 5600 Faaborg

Tlf.: 72531818
E-mail: visitfaaborg@fmk.dk
www.visitfaaborg.dk

Åbningstider i august:  
Mandag - Fredag kl. 10:00-17:00 
Lørdag kl. 10:00-15:00

Nåede du ikke at få  
plads på årets Ø-Hop?
Tag Ø-Færgen og Bjørnøfærgen

Så husk at du har chancen for at  
besøge de dejlige øer hver dag.

Lyø - Avernakø - Bjørnø
Se afgangstider og billetbestilling 
på færgernes hjemmesider.

oefaergen.fmk.dk bjoernoefaergen.dk



TANDLÆGEHUSET FAABORG

 

 vucfyn.dk/faaborg - 62656633

TILMELD DIG NU 
- og start på HF i august

HF & VUC FYN Faaborg tilbyder

Der er stadig ledige pladser!

•	HF enkeltfag
•	HF på 2 år
•	HF-fagpakke (1 år)
•	Film- medie HF
•	HF intro

Vores gennemsnitlige
salgstid er på 119 dage.

Find ud af, hvad din bolig er værd med
danbolig på tlf. 62 61 04 50 eller danbolig.dk

Claus Lopdrup
danbolig Faaborg

*kilde: Danmarks Statistik

 
 +45 28 35 42 47  

msp@panoramalaw.dk 
Kanalvej 11, 5600 Faaborg 
 

 

 

 

 
 

Er du på vej til at købe ny bolig? 
 

 

 Vi er din lokale 
køberrådgiver. 
 
 
Vi hjælper dig trygt og 
sikkert igennem 
handlen. 
 
 
Kontakt os for et 
uforpligtende tilbud. 

TØJTØSEN
SÅ ER DE FØRSTE

EFTERÅRSVARER 
LANDET I BUTIKKEN 

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! 
NÆSTEN HVER UGE HAR VI ET KANON 

WEEKEND-TILBUD!



Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Stine Bang

Rosenbeck
Salgskoordinator

Nicolaj
Nielsen
Ejendomsmægler

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Skolevej 51, Horne - 5600 Faaborg
Rolig beliggenhed på lukket vænge.
Billig 1-plansvilla i landsbyen Horne. Beligg. i lukket vænge i roligt villa-
kvatér. Kort gåafstand til skole, idrætshal, indkøb mv.. I haven findes red-
skabsskur, drivhus samt flot fiskebassin m/ fisk, renseanlæg mm..

D

Pris 695.000
Udbetaling 35.000
Ejerudgifter/md. 1.611
Brt/nt u/ejerudg. 2.866/2.492
Sag 56003654

Grund 1.080 m2
Bolig 120 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1977/1988
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Højstræde 16, Faldsled - 5642 Millinge
Funkisvilla med flot udsigt.
Her får du en flot og velbeliggende funkisvilla fra 1936 som ejer har næn-
somt renoveret således villaen fremstår i indflytningsklar stand. Villaen er
beliggende i Faldsled i gåafstand fra den berømte Kro og den lille hyg-
gelige lystbådehavn.

 C

Pris 2.975.000
Udbetaling 150.000
Ejerudgifter/md. 1.686
Brt/nt u/ejerudg. 12.023/10.477
Sag 56003648

Grund 2.415 m2
Bolig/kld. 230/108 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1936/2009
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Thurøvej 15, Horne Sommerland - 5600 Faaborg
Skønt sommerhus med flot udsigt.
Skønt sommerhus med en god beliggenhed i Horne Sommerland og en
herlig udsigt til vandet. Sommerhuset er opført i 1981 men har i nyere tid
gennemgået en gennemgribende renovering i gode materialer.

Pris 2.095.000
Udbetaling 105.000
Ejerudgifter/md. 2.430
Brt/nt u/ejerudg. 8.620/7.452
Sag 56003605

Grund 1.117 m2
Bolig 90 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1981
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

P. U. Bruuns Vej 36 - 5600 Faaborg
Spændende og velindrettet hus med flot udsigt.
Her får du ikke et almindeligt parcelhus men derimod et spændende og
velindrettet hus med mange gode detaljer i forskudte niveauer og flere
steder med rigtig god lofthøjde, derudover en fantastiske udsigt over
øhavet.

 C

Pris 2.495.000
Udbetaling 125.000
Ejerudgifter/md. 2.385
Brt/nt u/ejerudg. 10.100/8.800
Sag 56003602

Grund 922 m2
Bolig 164 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1984/2008
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Tornhøjvej 15 - 5600 Faaborg
Hesseløje/Bøjden
Søger du sommerhus du kan tage i brug straks du overtager det uden at
skulle hen og lave en masse kan dette skønne hus være en god mulig-
hed. Her får du et sommerhus der er løbende forbedret og med en fanta-
stisk havudsigt.

Pris 1.695.000
Udbetaling 85.000
Ejerudgifter/md. 1.959
Brt/nt u/ejerudg. 6.990/6.041
Sag 56002876

Grund 981 m2
Bolig 81 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1979/2003
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Kildegårdsvej 2 - 5600 Faaborg

E

Grund 1.018 m2
Bolig 105 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1965
Sag 56003608
Kontakt 62614800

SOLGT
på 20 dage

Vigøvej 3 - 5600 Faaborg

Grund 800 m2
Bolig 55 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1981
Sag 56003581
Kontakt 62614800

SOLGT
på 1 måned

Kanalvej 5. 1 - 5600 Faaborg

D

Etage 1
Bolig 107 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2006
Sag 56002518
Kontakt 62614800

SOLGT
på 22 dage

Kirkegyden 60 - 5600 Faaborg

F

Grund 2.433 m2
Bolig/kld. 193/75 m2
Rum/vær. 7/5
Opført 1963
Sag 56002479
Kontakt 62614800

SOLGT



Så snart en ny tilflytter sætter sine ben i Dyreborg, møder 
en velkomstkomité op med en velkomstmappe og en 
nærmest uendelig liste med tilbud om at deltage i fæl-
lesaktiviteter: motorcykelture, strikkeaftener, spinning, 
kortklub, litteraturkreds, gymnastik, meditation, akvarel-
maling, kapsejlads, koncerter, hundegåture, jubilæumsfe-
ster, torskespisning og meget andet.

Kulturhuset
Som et epicenter for de fleste aktiviteter ligger Dyreborg 
Kulturhus, der i april i år blev stiftet af en gruppe frivillige, 
bl.a. Mie Busch og Hanne Wolfsberg.

- Vi besluttede at nedlægge den ti år gamle forening 
Dyreborg Beboer- og Kulturforening og oprette en 
selvejende institution. På den måde ejer beboerne selv 
bygningen, og vi kan sikre, at Provianten kan fortsætte 
som købmandsbutik, fortæller Mie Busch.

Hanne Wolfsberg har boet i Dyreborg i 45 år og kender 
meget af landsbyens historie. Nej, hun har boet PÅ 
Dyreborg, retter hun. For er der noget, der kan afsløre 
en tilflytter, så er det forkert brug af forholdsordet 
foran bynavnet. Man bor på Dyreborg. Dyreborg hørte 
oprindeligt under Billebrahes grevskab, hvor borgere 
boede til leje i huse ejet af Hvedholm. I 1890’erne 
forvandlede fiskeriet sig til et sandt silde-eventyr, og 
fiskerne fik råd til at bygge deres egne huse. Den ’nye’ 
bydel med de stolte, husejende fiskere fik efter en 
ansøgning hos kongen navnet Ny Dyreborg, inspireret af 
selveste New York.

En frivillig velkomst
På Dyreborg er der fortsat levn fra grevskabets 
storhedstid, og således bor Mie Busch fx i malkepigernes 
tidligere bolig. Mie Busch er også tilflytter og har boet på 
Dyreborg i 40 år. Hun ser det aktive frivillige liv som noget 
helt essentielt for landsbyen.

- Der er en flok meget ivrige bestyrelsesmedlemmer, 
mange lapper over i flere foreninger, og det giver 
en ganske god synergi-effekt. Dyreborg er drevet af 
Dyreborg, og ingen forholder sig ligegyldigt til det – alle 
synes optaget af det, fortæller Mie Busch.

Nye beboere i landsbyen bliver mødt med en 
velkomstmappe, hvori der også er gavekort til Provianten 
og foreningerne. På den måde bliver de hurtigt engageret 
i landsbylivet. Glæden ved fællesskabet smitter. 
Engagementet smitter. Optagetheden smitter. De nye 
bærer lidt af entusiasmen med sig, som Hanne forklarer.

- Herude har vi store drømme, og de bliver ofte indfriet, 
selvom det kan virke, som om vi giver os i kast med 
umuligheder. Lidt ligesom Moseholms små tykke mænd – 
nogle ville sige ’det her går aldrig’, og så går det alligevel, 
fortsætter Hanne Wolfsberg.

På væggene i kulturhuset hænger der plancher med 
landsbyens historie. Om dengang en forelsket H.C. 
Andersen besøgte byen, om modstandsmanden Peter 
’Kanin’ (der kunne spæne fra tyskerne som ingen andre), 
og det kendte Dyreborg badehotels historie. På Dyreborg 
står de på skuldrene af mange stolte fortællinger.

Dyreborg
dyrker hinanden

 
Den tidligere fiskerby Dyreborg består i dag af  mange tilflyttere, der aktivt har valgt det, en 
lille landsby med omkring 200 indbyggere kan byde på: fællesskab, samhørighed og tilknyt-
ning. Her drager man omsorg for den enkelte, og så er der en foreningspost til alle, der 
skulle have lyst. Læs mere i vores sommerreportage fra idyllen i Dyreborg.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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For nyligt kunne Provianten og Kulturhuset fejre 10 år jubilæum



Provianten
Fortællingen om Provianten synes ganske unik. En købmands-
butik ejet og drevet af frivillige, en købmandsbutik, foruden 
hvilken de ældre beboere ville have svært ved indkøbene. 
Provianten holder åben hver eneste dag, hvor en gruppe på 
cirka 30 frivillige booker sig ind på vagter eller handler ind.

- Vi har ingen planer om, at det skal give overskud, det skal 
bare løbe rundt. Til gavn og glæde for alle i Dyreborg. Vi 
er også en inspiration for en del andre landsbyen, hvor vi 
flere gange har oplevet at få besøg og blive udspurgt om 
konceptet bag Provianten, forklarer Mie Busch.

Foruden almindelige købmandsvarer, så forhandler 
Provianten også kunsthåndværk udført af lokale kunstnere, 
ligesom der udenfor butikken findes en bod med lokalt avlet 
frugt og grønt. 

En ny fortælling blomstrer op
Da enken efter den kendte bådebygger Svend Erik Hansen 
valgte at sælge bådebyggeriet, åbnede det for endnu en 
initiativrig ’umulighed’. Foreningen Bådebyggeriet opstod. I 
det gamle bådebyggeri vil de frivillige skabe et nyt epicenter i 
vandsiden af byen og midt i havnemiljøet skal der være krea-
tivt værksted, sauna, butik, café og overnatningsmulighed i 
shelter, ligesom der skal være kystnære aktiviteter i form af 
fiskeri, kano- og surfudlejning.

- Projektet har søgt og fået en del midler fra både Realdania 
og LAG SØM. Udvidelsen af byens tilbud ser jeg som en 
naturlig forlængelse af det eksisterende, og det kommer til at 

give en god synergi-effekt, forklarer Mie Busch.

Med det nye bådebyggeri og de nye aktivitetstilbud er håbet, 
at der kommer flere unge mennesker til landsbyen.

- Vi er flest 50+’ere herude, men der er en lille tendens til, at 
der kommer nogle yngre mennesker. Vi jubler ligefrem, når 
vi ser et barn, og det bliver næsten båret rundt i guldstol, 
afslutter Hanne smilende.

Har du lyst til at læse mere om livet, historien eller 
foreningerne på Dyreborg, så bugner den frivilligt 
(naturligvis) drevne hjemmeside med informationer: www.
dyreborg.nu
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Faktaboks – historik
Helt tilbage i 1990 blev Dyreborg Beboerforening dannet, og 
de holdt til skiftende steder med deres fester, Dyreborg Kro, 
Bjerne Gl. Skole og Hønsehuset.

I 1992 ophørte Brugsen i Dyreborg, aktive beboere 
købte bygningen via andele, og Dyreborgvej 43 AMBA 
var skabt. De drev huset med udlejning til beboelse og 
købmandsforretning frem til 2007, hvor købmanden lukkede.

En butik var de nødt til at have på Dyreborg - med både 
fastboende, sejlere og sommerhusgæster. Så de frivillige 
måtte danne en ny forening. Eller faktisk to: Dyreborg 
Beboerforening og Dyreborg Kulturhus samt Provianten. 



1

Mie Busch og Hanne Wolfberg



VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
 

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

HEGN OG EJENDOMSSERVICE 

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG - WWW.HORNEHAVESERVICE.DK

fSE MERE PÅ

MEDLEM AF

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



v

FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

SØNDAG 25. AUG. 
KL. 21.00 VED KLOKKETÅRNET

VÆGTERGUDSTJENESTE 

Vanen tro holdes der vægtergudstjeneste ved den sidste vægtergang 
søndag d. 25. august.
kl. 21.00 ved Klokketårnet.
Kl. 21.00 Afgang fra Klokketårnet
Kl. 21.15 Andagt i Faaborg Kirke
Kl. 21.45 Afgang til Klokketårnet
Kl. 22.00 Afslutning ved Klokketårnet
Efter en kort intro går vægterne gennem byens gader til Faaborg Kirke 
syngende kl. 9 verset. Her vil der være en stemningsfuld andagt med 
vægtere, organist Bo Lerche og sognepræst Henrik Nedergaard, hvorefter 
vægtere og publikum går en tur gennem byen tilbage til Klokketårnet. 

TORSDAG 19. SEPT. KL. 14.30 I DET NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
”De farlige kvinders Ø”. Under denne overskrift kommer tidl. 
sognepræst Flemming Rishøj og fortæller om kvinderne fra Sprogø. 
Engang et “naturligt fængsel” midt i Storebælt, hvor flere hundrede 
kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid.  
Kaffe og kage 30 kr.

FREDAG 20. SEPT. KL. 20.00 – DØRENE ÅBNER KL. 19.00

KONCERT MED ”KIND OF MAGIC”   
A TRIBUTE TO QUEEN 
Det bliver en helt særlig og helt akustisk koncert når Kind Of Magic 
gæster Faaborg Kirke. Det kræver sit band at leve op til det oprindelige 
band Queen, men Kind Of Magic mestrer Queens repertoire med en 
næsten skræmmende præcision. Se mere på Facebook og hjemmeside.

ONSDAG 4. SEPTEMBER 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.

TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 19.00

CAFÉAFTEN I DET NYE HOSPITAL
En spændende aften er i vente, når den tidligere direktør for Film Fyn 
Bo Damgaard kommer og fortæller om sit arbejde ved Film Fyn.   
Kaffe og kage 30 kr. 

SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE

HØSTGUDSTJENESTE OG FROKOST 
Kom til vores hyggelige høstgudstjeneste i kirken med efterfølgende 
frokost i Kirkeladen. Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik 
Nedergaard. Alle er velkomne. 

BABYSALMESANG 
STARTER IGEN  
Der indbydes til babysalmesang for børn ml. 0 -12 mdr. 
i Faaborg Kirke ved musikpædagog og præster. Gennem musik 
og bevægelse stimuleres barnets sanser og udvikling. 
Vi starter torsdag d. 19. september kl. 10.00. 
Tilmelding til Kirkekontoret; faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk 
Læs mere 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 er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.  4. aug. 7. s. e. trinitatis 10.30: LM 9.00: LM 9.30: HN 

søn.  11. aug. 8. s. e. trinitatis 10.30: LJ (rundstykker kl. 10) 10.30: LM (kaffe)  9.30: RG (Sejlergudstj.)
søn.  18. aug. 9. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: AA 15.15: EL 
søn.  25. aug. 10. s. e. trinitatis 21.15: HN (vægtergudstj.) 10.30: HN  15.15: HN

søn.  1. sep. 11. s. e. trinitatis 10.30: KH 9.00: KH 15.15: EL 

søn.  8. sep.  12. s. e. trinitatis 10.30: AA 10.30: HN (Høstgudstj.)  9.30: RG (Høst)

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

KirkeNyt
SØNDAG DEN 25. AUGUST KL. 21.00 
VÆGTERGUDSTJENESTE

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 21. aug. kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg

Torsdag 22. aug. kl. 17.00 i Kirkeladen i Diernæs 
 

Foto: Lars Skaaning



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

Der er gang i boligmarkedet
Derfor søger vi boliger til salg.

Find ud af, hvad din bolig er værd. Ring på
6261 0450 og book en gratis salgsvurdering.

Claus Lopdrup
danbolig Faaborg

NYBYGNING

DØRE
VINDUER

MASKINSNEDKERI
SERVICEOPGAVERTILBYGNING

OMBYGNING

ALLE FORMER FOR TØMREROPGAVER

VI ER ALSIDIGE & PROFESSIONELLE NU OGSÅ 

ALT I GULVE, 

AFSLIBNING,  

BEHANDLING,  

LINOLIUM, VINYL, 

TÆPPER M.M.



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
Rejer på mild aioli og krydderurter  

 
Mellemret

Kold Gazpacho m/knust bacon og rå agurkestykker

 
Hovedret

”Freygaard” Terres Major (forloren mørbrad) m/sommergrønt  
og mild pebersauce

 
Dessert

Klintens koldskål m/sprødt – frugt og vaniljecreme

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

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

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

Grill og jazz på terrassen HVER ONSDAG
fra onsdag d. 26. juni og 7 onsdage frem

20. September  
Sushi-aften 289,- all you can eat 

15. November  
Sushi-aften 289,- all you can eat

29. November 
Julefrokost for voksne, 5-retters julemenu  
m/musik og dans 595,-
 

NB: HUSK AT BESTILLE  
FIRMA-JULEFROKOST I GOD TID - priser fra 249,-

31. December Nytårsaften - Dronningen, 4-retters menu, 
dans, festfyrværkeri og masser af bobler 745,-

24. Januar 
The beer - The food - The match / 10-retters menu med øl 
by Bjarke Bundgaard

Følg os på facebook    f 



FAABORG

Det Rigtige Faaborg og Øhavsmuseet arrangerer

GRATIS

Havngade
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LIVE-MUSIK MED 

POSTEN, PILOTEN OG PIANISTEN
(med musikalske venner) 

Gratis entré - alle er velkomne
Salg af øl, vand, vin og bobler

Indgang fra Havnegade

Lørdag 3. august kl. 14-17
Lørdag 10. august kl. 14-17

i Museumshaven



Den store grillgris
fra Landslagteren

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

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

Grillgris med tilbehør
• Helstegt grillgris
• Flødekartofler
• Kartoffelsalat
• Mix salat med dressing
• Flute og smør

Vi kommer med grill, kul og gris.
Tænder op – kommer og skærer grisen, når den 
er sprød og lækker.

Pr. person  . . . .Kr. 20000
Minimum 30 personer.

Grillgris uden tilbehør
• Helstegt grillgris

Vi kommer med grill, kul og gris.
Tænder op – kommer og skærer grisen, når den 
er sprød og lækker.

Pr. person  . . . . Kr. 13000
Minimum 30 personer.

Dansk grisekød er en 
selvfølge hos os.



Reddet af
fælleskabet 

Da fastliggerne på Falsled Strand Camping modtog den triste nyhed, om at deres 
campingplads skulle lukke, tog de en hurtig beslutning. De oprettede et campinglaug. 
Nu drives campingpladsen frivilligt af  en gruppe handlekraftige fastliggere.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP
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I den ubemandede reception, der også fungerer som pladsens 
turistkontor, hænger der en selvbetjent tjek-in-automat. 
Automaten er en del af laugets proces mod at få optimeret 
og forenklet driften, der nu afhænger af frivillige hænder. 
Allan Knudsen er formand for bestyrelsen, og sammen med 
næstformand Mikael Bruun-Rasmussen står han i spidsen for det 
enorme arbejde, det har været at redde deres campingplads.

- Vi fik et chok, da campingchefen Frederik Hansen overrakte os 
den triste nyhed. Han og familien ville emigrere til Sydafrika, og 
pladsen ville lukke. Det var i juni 2018, og så satte vi gang i alle de 
kreative tanker. Alle fastliggere var enige om at oprette en forening 
- et laug - og drive pladsen videre. Vi fik lavet en aftale om at leje 
pladsen i to år, og så gik vi igang, fortæller Allan Knudsen.

Allan Knudsen havde gennem en kammerat hørt om et 
campinglaug på Baagø, og de lånte en del af konceptet fra 
dem. Den administrative del krævede meget af fastliggerne: 
oprettelse af cvr-nummer, udarbejdelse af vedtægter og 
ordensreglement, aftale med Nets om betalingssløsninger, aftaler 
om affaldshåndtering og meget andet. 

- Efter den stiftende generalforsamling gik vi i gang med at rive, 
rengøre og gøre pladsen klar til sæsonen. Vi havde budgetteret 
med 25 fastliggere i lauget, så ville det løbe rundt, men vi har 
allerede 43 medlemmer, så der er en god økonomi, forklarer 
Mikael Bruun-Rasmussen.

Her er plads til alle 
Nu er sæsonen i gang, og pladsen er trimmet. Der er tyndet ud 
i buske og træer, og tilbage står alle de store ege- og bøgetræer, 
som er med til at give pladsen den ro og atmosfære, som 
fastliggerne så nødigt ville undvære. Mikael Bruun-Rasmussen bor 
i Nyborg med sin hustru, Mona, og de blev begge bjergtaget, første 
gang de besøgte pladsen for otte år siden.

- Der er en særlig ånd her, alle kommer hinanden ved - uden at 
overrende hinanden. Her er der ikke en flok fastliggere, der drikker 
øl på bænken ude foran. Her er alle velkomne, og så er der jo en 
pragtfuld natur og udsigt. Faktisk skulle min kone og jeg bare være 
her en gang i en påske, men så faldt vi for det og har hængt fast 
lige siden, fortæller Mikael Bruun-Rasmussen.

Allan Knudsen og hans hustru, Birthe, bor i Odense og har været 
fastliggere på pladsen i ni år. Gennem de mange somre på pladsen 
er de to familier blevet en slags campingvenner, og derfor var de 
ikke i tvivl om, at de ville kunne samarbejde om projektet med at 
overtage driften af pladsen. 

For at blive medlem af lauget skal man være fastligger. Faktisk kan 
man slet ikke blive fastligger uden at melde sig ind i lauget. Og 
selvom pladsen kunne løbe rundt alene med fastliggere, så gør 
lauget meget ud af, at ‘strejfere’, som er fastliggerjargonens muntre 
betegnelse for øvrige campister, skal føle sig velkomne og være en 
del af de fællesarrangementer, der er på pladsen.



De to fastliggerpar har indrettet sig med læskærme, blomsterkrukker og små lanterner i rundt omkring. Herfra nyder 
de roen på pladsen og den skønne udsigt over Helnæsbugten, Vigø, Illumø, Horsehoved og hele Horneland

De gamle baderum er 
bevaret i nogenlunde 
original stand, til stor glæde 
for nostalgiske campister 
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Ejerskab
De 43 fastliggere kommer fra alle dele af landet, sågar er 
der enkelte fra både Tyskland og Thailand. De bidrager 
alle til at vedligeholde pladsen, i det omfang de kan. To 
gange årligt afholder lauget en fælles arbejdsdag, og i 
november måtte de lukke for tilmeldingerne, da de første 
30 havde tilmeldt sig. 

- Alle føler et stort ejerskab til pladsen. Vi har en person, 
der er bålpladsansvarlig, nogle fejer fliserne, når de 
trænger, andre klipper hæk. Der skal også jævnligt fyldes 
op med toiletpapir og tømmes affaldsposer. Det har været 
hårdt arbejde, men nu står vi med en plads, der fremover 
bliver nem at holde, og pladsen ser nu ud, som vi altid har 
ønsket os, fortæller Allan Knudsen.

Formanden og næstformanden har taget de faste og lidt 
større opgaver. To gange ugentlig klipper Mikael græsset 
på den 30.000 kvm store plads. Og tre gange om dagen 
tester Allan vandkvaliteten i poolen. De to er at finde 
på pladsen det meste af tiden. Den eneste opgave, de 
har udliciteret, er rengøringen, som varetages meget 
fleksibelt af Faaborg Rengøring.

Lauget har fokus rettet mod vedligeholdelse af pladsen, 
og således er der ingen store planer om udvidelser eller 
nye tiltag. En del af pladsens charmen er nemlig ifølge 
fastliggerne, at der er tydelige tegn på den udvikling, 
pladsen har gennemgået. Selvom der er flere moderne 
baderum på pladsen, så er de gamle baderum blevet 
bevaret, med åbent tag og et blomstervæld i midten. Når 
gæsterne træder ind her, bliver flere nostalgiske og min-
derne vælder frem, forklarer fastliggerne.

Støtte og opbakning
Al arbejde i lauget er frivilligt og ulønnet. Aldrig har 
de arbejdet så meget til så dårlig en løn, joker de. 
Men arbejdet har været både sundt og lærerigt for de 
pensionerede fastliggere. Således har Mikael siden 1. april 
cyklet 105 kilometer - udelukkende på campingpladsens 
område vel at mærke, og Allan har udviklet sine IT- og 
sprogfærdigheder.

- Siden 1. januar har jeg besvaret helt utroligt mange mail, 
på både tysk, engelsk og dansk. Her har jeg fået god hjælp 
fra google translate, fortæller Allan grinende.

Lokalbefolkningen i Faldsled har vist stor interesseret 
i campingpladsens fremtid, og flere har endda tilbudt 
deres hjælp. Faaborg-Midtfyn kommune har også været 
en kæmpe støtte for de frivillige kræfter i lauget.

Selv de lokale institutioner har øje for naturperlen i 
Faldsled. I år har Ferritslev Friskole benyttet pladsen til 
lejrskole, og da Faaborgegnens Efterskole havde afslutning 
på skoleåret, foregik det med overnatning på Falsled 
Strand Camping.

- Det er dejligt med lidt liv på pladsen, når der kommer 
en flok unge mennesker. Og så blev der naturligvis tudet 
lidt rundt omkring i krogene, da efterskoleeleverne skulle 
tage afsked med hinanden, fortæller Allan Knudsen.

I januar i år blev pladsen solgt til en ny ejer, og til fastlig-
gernes usigelige glæde, så er der ingen planer om, at der 
fremover skal være andet end campingplads på stedet. På 
spørgsmålet, om hvorvidt de vil fortsætte med at passe 
stedet som en frivillig forening, svarer de ikke helt afvi-
sende.

Fakta

108 pladser
8 hytter 

Sæson fra 1. april til 30. september 

Overnatning  
125 kr. for voksne, 75 for børn (ALT er inkluderet) 

Fastliggersæson 9.900 - 10.900 kroner  
(+ 100 kr. for medlemsskab i lauget)
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  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

Lars Nielsen, Administrationschef

Anne Broholm, Økonomiassistent Birgitte Højgaard, Økonomiassistent

Christian Præstekjær, IT-ansvarligCamilla Thomsen, Økonomiassistent 

Tina Grevegaard, ØkonomiassistentLouise A. Frederiksen, Økonomiassistent 



- Annonce -

Venteliste til fælleskabet 
Erik Breum Andersen har været centerchef siden 2014 og har 
været førstehåndsvidne til den store forandring, der er sket.

- Siden det nye Forum Faaborg stod færdigt, har vi haft en 
enorm tilgang af foreninger, der ønsker at træne hernede, og 
flere står endda på venteliste. Foreninger, der træner hernede, 
oplever også medlemstilgang. Mange mennesker kommer i hal-
len, fx når der er valg, og her kan de med den nye åbenhed og 
alle glaspartierne let få øje på alle de tilbud, vi har. 

Motionscentret er blevet dobbelt så stor, og den fast tilknyt-
tede fysioterapeut sørger for kyndig instruktion, ligesom der 
er oprettet træningshold, der rummer enhver alder og ethvert 
hensyn.

- Vi har hold for de meget aktive, som dans og step. Og så har vi 
hold, hvor de skal tages bestemte faglige hensyn, som fx vores 
hjertehold og cancerhold.

Grundtanken bag det nye Forum Faaborg var netop åbenhed 
og udsyn. Her træner den organiserede foreningsidræt side 
om side med de mere uorganiserede motionister - kun adskilt 
af glas - hermed får alle øje på hinanden og får et indblik i de 
mange muligheder, der er for at vælge en motionsform, der 
passer til en selv.

Caféen som samlingssted
Der er omkring 450.000 årlige brugere af Forum Faaborg. Lige 
fra dagplejebørn til fastelavnsfest til de ældste seniorer på dan-
seholdet, som er over de 80 år. Som epicenter for aktiviteterne 
ligger den nye café, hvor mange af holddeltagerne samles efter 
endt træning og får en kop kaffe og en snak - noget der også er 
vigtigt i det sunde motionsfællesskab.

Som noget helt nyt har caféen udvidet med et tilbud om sund 

skolemad. Tidligere kunne eleverne på Øhavsskolen købe mad i 
caféen, men nu tilbyder caféen også at bringe maden ud.

- Efter sommerferien kan Faaborgs skoler bestille skolemad på 
den nye portal www.skolemad.nu. Alle, der bestiller mad inden 
klokken syv samme dag, får leveret frisk og sund skolemad ud til 
deres skole. 

Erik Breum og de mere end 20 ansatte og frivillige instruktører, 
der er i hallen, glæder sig over de nye venlige lokaler.

Tilbud i Forum Faaborg
Foreningsidræt: gymnastik, håndbold, fodbold, badminton, 
karate, teakwondo, E-sport, svømmeundervisning, dykkerklub.
 
Motionscenter med instruktør
 
Offentlig svømning i 3 bassiner
Bassintræning - flexmotion
 
Spinning, dansehold, yoga, træning, jumping, ældregymnastik
 
Fysioterapeutisk holdtræning: KOL, diabetes, cancer, hjerte, 
osteoporose, kronisk sygdom, ryg.
 
Afholdelse af koncerter
 
Lokale-leje til konferencer, konfirmationer, oplæg, dagmøder, 
undervisning, foreningsmøder mm.

Forum Faaborg
 
I det nybyggede Forum Faaborg kan den svedende selvtræner fra løbebåndet på førstesalen kigge 
ud på gymnaster og bordtennisspillere med retning mod annekset, de kan se råstyrke og kamp-
gejst folde sig ud hos karate-udøverne i salen, og i baggrunden kan de spotte folk i alle aldre, der 
suser rundt med hjul under sig på skaterbanen. 
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4X4 TERRÆNBANE

NATASHA 
ILLUM BERG

F O R E D R A G  L Ø R D A G 

P R O F .  J Æ G E R  I  A F R I K A

FLUGTSKYDNING

Nu åbnes dørene til Danmarks nye store messe for jægere, fiskere, outdoor-entusia-
ster, børn og voksne. Programmet er spækket med events, internationale hundekon-
kurrencer, skydning i verdensklasse, auktioner og en perlerække af foredrag og talks. 
De mange stande byder på et stort udvalg af det nyeste grej, gear, gode handler og 
ikke mindst god mad !  Vi glæder os til at se dig på Brahetrolleborg Game Fair.

KØB BILLET OG LÆS 
MEGET MERE PÅ:

BTGF.DK

SA L G S B O D E R 
M E D  S T O R T  U D VA L G 

A F  U D S TY R  O G 
G O D E  H AND L E R . 

G Ø R  E T  K U P !

V E L KO M M E N  T I L  S Y D F Y N S 
H E LT  S T O R E 

FA M I L I E  S O M M E R  E V E N T 
2.-4.  AU G U S T

FISKERI MED

FOR HELE FAMILIEN 
I SLOTTETS DAMME

 BLIV NATURLIG VIS

G L Æ D  D I G 
T I L  B R A H E -

T R O L L E B O R G 
G A M E  F A I R S 
H E L T  E G E N 

Ø L FRISK OG FRUGTIG 
MED NORDISK MALT

RED ALE FRA SYDF YN

MUDDY BOOTSMUDDY BOOTSMUDDY BOOTS

- F O R E D R A G  L Ø R D A G -

2.-4. AUGUST 2019

SPEKTAKULÆRE 

ROVFUGLE
SHOWS

STORT 
UDBUD AF 

VILDT MAD I 
ALLE AFSKYG-

NINGER, 
PÅ BÅL OG PÅ 

BLUS

MASSER AF AKTIVITETER SPECIELT TIL BØRN OG FAMILIER

Reventlowsvej 1C,  5600 Faaborg, Info@btgf.dk, www.btgf.dk

MUDREDE 
STØVLER 
OG HUNDE

ER VELKOMNE

det hyggel ige madområde holder åbent t il  19 .30 fredag og lørdag

- ÅBNINGST IDER 2 .-4 .  AUGUST -

FREDAG 12 .00-18 .00  •   LØRDAG 9 .00-18 .00
SØNDAG 9 .00-18 .00

ET ÅNDEHUL MED FORKÆLELSER TIL HENDE
LADIES LOUNGE I  SLOTSGÅRDEN

BUESKYDNING, FAMILIEJAGTSTI, ATV BANE, 
ELEKTRONISK LERDUEBANE, FISKERI, O.M.A.

K Ø R  M E D  O G  F Å  P U L S E N  O P

*Vi tager forbehold for ændringer og aflysninger

V I N D E R  A F  ” A L E N E  I 
V I L D M A R K E N  2 0 1 9 ”

FALKEMANDEN 
- FLEMMING SANGGAARD -

F O R E D R A G  S Ø N D A G F O R E D R A G  O G  V Æ R T

LARS 
ANDERSEN
W O R L D S  B E S T  A R C H E R 

-  Y O U T U B E  5 1  M I O

BUESKYDNING 
TIL HEST

- O P L E V -



100% LOKAL

Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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

er også levende billeder
Vi laver video med interviews, reportager og lokalt nærvær.

Se med på vores facebookside: Det Rigtige Faaborg

Videoerne på Det Rigtige Faaborg præsenteres i samarbejde med:

R E G N S K A B S S E R V I C E



Lyt til 
sommeren på 

Det Rigtige Faaborg
Din lokale radio er lige nu fyldt med sommerens bedste sange.

Hent vores nye gratis app i App-Store eller Google Play og lyt med.

Sommerens bedste sange præsenteres af

Du kan også lytte med på www.detrigtigefaaborg.dk 
Klik på "Lyt til Det Rigtige Faaborg".

Har du Stofa, så sender vi på 95,7 MHz.

Realmæglerne ved Sofie Find
Depot Svendborg
Åstrup vognmandsforretning
Boe Byg
Billums
Ctrl P
Danhostel-Faaborg vandrehjem
Salon Bielefeldt
Tøjtøsen
El-Salg Faaborg
Tandlægecentret Denteam
Faaborg Fysioterapi
Føtex
Sparekassen Sjælland-Fyn
Bog og Idé -legekæden
Hudplejeklinikken ved Pia Vejlemark
Centerfrisøren
Nyegaard sko
Velværehuset

Cafe Fruens vilje
Magasingården - Hotel Faaborg
Rema 1000
Super Brugsen
Vesterport bageri
Dang
Rasmussen og Udenby
Faaborg El
Sølvhjelm foto og ure
Barlebo ost
EDC
EY
Shell Faaborg
Korsvejens blomster
MX strik
Toyota MFA biler
Volkswagen Faaborg
Faaborg Tømrerforretning
Kontor Fyn

Forum Faaborg
Sydbank
Nybolig
GF forsikring
Faaborg Materialeudlejning
Konnerup & Co
Faaborg rengøring
Restaurant Klinten
Fiskehuset Faaborg
Horne Haveservice
Rosenberg ventilation
PH byg
Garant Faaborg
Borch advokater
Fyns sejlservice
Panorama Law
Skousen
Håstrup og Nab VVS
Faaborg El-service



07.00  Krydstogtskibet MS Deutsch- 
  land ankommer, kom ned og  
  byd velkommen v. havnen. 

07.00   H.C. Andersen-paraden  
  optræder med eventyrlige  
  historier.

07.30   Vores Faaborg & Egn er  
  værter ved stort gratis  
  morgenbord på Torvet.

08.00-14.00  Butikkerne åbner med  
  fantastiske ”morgentilbud”

09.00-14.00  Kunsthåndværkermarked i  
  starten af Østergade.

11.00-14.00  Musiklørdag på Torvet

Krydstogt i Faaborg

MUSIKLØRDAGE  
på Torvet Faaborg kl. 11-14                                                                                                                     
3. aug. Hans & Louise, 
10. aug. Ugl & Fugl   

16.-19. AUGUST

MS DEUTSCHLAND •  3 .  AUGUST  2019

PROGRAM

LØRDAG 7. SEPT. KL. 10-15.00 
STORT KRÆMMERMARKED
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Et stykke udenfor Vester Aaby, helt derude hvor alle 
forbipasserende hilser på hinanden, bor 61-årige Maja 
Castor og 69-årige Frans Lund. For tredive år siden flyttede 
parret fra Østerbro til Sydfyn, hvor de siden har omgivet 
sig med landlig idyl. Bag huset græsser fårene, hønsene 
klukker og sommerluften er fyldt med dufte fra lupiner, 
rhododendron, stokroser og kirsebærtræer.

- Vi ventede vores første barn, og vi ville væk fra København. 
Vi kendte nogle venner i Faaborg, og så flyttede vi. Dengang 
var der ingen bro, kun en færge, så det var langt væk, men vi 
har aldrig fortrudt, fortæller Frans Lund.

På det tidspunkt havde parret allerede været på deres første 
fælles rejse, en tur på 10 måneder i Østen.

- Jeg kan stadig huske den følelse, da vi stod på Himalayas 
bjerge, hold da op mand. Vi har generelt aldrig været bange 
for at flytte os, supplerer Maja Castor.

Som ung søgte Frans ofte ud. Her observerede han andre 
rejsende, som brugte det at rejse som en flugt fra noget 
derhjemme. Rejsende uden glæden ved at rejse. For Frans 
og Maja handler rejsen mere om at få gode oplevelser og 
måske få vendt tingene på hovedet.

- Vi er meget nysgerrige på, hvordan andre kulturer lever, og 
jeg tror, det er rigtigt sundt at opleve, så man kan se, hvor 
godt man selv har det i Danmark, forklarer Maja.

Frans giver et eksempel fra dengang de rejste i Malaysia.

- Vi så et barn, der blev kørt ned af en bil. Flere biler kørte 
bare væk, og barnet blev fragtet væk bagpå en motorcykel. 
Vi troede først, at det handlede om ligegyldighed, men fandt 
ud af, at det handlede om nogle racespændinger i befolknin-
gen, siger Frans.

Rejser i børnehøjde
Parret har nu tre voksne børn, der alle har været med på en 
to måneder lang rejse til Østen. Rejsen skete på lavbudget-
vilkår, hvor vilkår og kultur træder tydeligt frem. Her opleve-
de familien, med børnene på dengang hhv. 14, 12 og 8 år, fx 
kakerlakker og mus på deres madrasser, ligesom de så både 
tiggere og ligbrændinger. Indtrykkene gav anledning til nogle 
gode snakke om forskelle – naturligvis i et børneperspektiv. 
Denne rejseform gjorde væsentlige indtryk på børnene, 
mere end den efterfølgende sol- og strandferie.

- Vi rejste i Nordindien og op til Darjelling, i bjergene mellem 
Nepal og Bhutan, og det var meget barskt. Som afslutning på 
ferien tog vi til Phuket på tropeferie, med alt hvad der hører 
sig til af bådture til omkringliggende små-øer, elefantrideture 
og paragliding. Men ret hurtigt sagde vores søn Laust på 14, 
at han gerne ville tilbage til Indien, forklarer Frans.

Det er ikke en enorm formue, der har givet familien 
mulighed for at rejse. Det er derimod et spørgsmål om 
prioritering, forklarer de.  Og som alle forældre har de 
ønsket at vise deres børn de ting, som har betydet meget for 
dem selv. 

Rejsende i
nysgerrighed

Med en nysgerrighed for andre kulturer og en generel udlængsel rejser Maja Castor og Frans 
Lund ofte ud og omkring i verden. Men de vender altid tilbage til deres tilvalgte hjemstavn, 
Vester Aaby, hvor de nyfundne perspektiver på livet sættes i relief.
 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP / PRIVAT



Maja og Frans foran deres shelter i haven



Arbejdende rejseliv
På grund af aldersforskellen på otte år, er Frans for nogle 
år siden gået på pension fra sit skolelærerjob, mens 
Maja fortsat arbejder som hjemmesygeplejerske. Frans 
tyvstartede med en tre måneders bilrejse med en kammerat 
ned gennem Italien, og han planlægger også en senior-
interrail. Senere er han fulgt med, når Maja gennem 
hjemmestyret er blevet udstationeret i Grønland som 
sygeplejerske. Foreløbigt har de været afsted to gange. 
Første gang i seks måneder og anden gang i tre måneder.

- Det er dejligt, at vi har den her mulighed gennem mit job. 
Det er en god mulighed for at kombinere mit arbejdsliv med 
Frans’ pensionsliv. Jeg tjener væsentligt mindre, når jeg er 
i Grønland, men igen er det et spørgsmål om at prioritere. 
Det er som at hive stikket ud og lige mærke efter: ’hvor er 
jeg’, ’hvad er der omkring mig’. Deroppe kan vi nyde nuet 
på en anden måde. Grønlænderne har enormt god tid – og 
det kan være enormt udfordrende, men nok også sundt at 
opleve, fortæller Maja.

Kulturforskellene er store mellem Danmark og Grønland. 
Der er en trend i tiden, hvor grønlændere ikke så gerne vil 
lære dansk, hvilket er en stor udfordring for hele samfundet. 
Rent fagligt lærer Maja meget om, hvordan der er forskel 
og ligheder på, hvordan danskere og grønlændere er syge: 
nogle føler sig døden nær pga. tømmermænd, mens andre 
afventer en alvorlig trawlerulykke med sindsro. Mens 
Maja arbejder, bruger Frans tiden på at fiske eller hjælpe 
beboerne i byen med praktiske ting.

- Vi glæder os altid til at komme hjem igen. Det er det gode 
liv, vi nyder i hverdagen, som Dan Türell sagde. Deroppe har 
vi lært meget om, hvad held og uheld betyder. Menneskers 
skæbner. Og at Maja var meget heldig, at hun mødte mig, 
griner Frans.

Foruden de lange ophold i udlandet, så er Maja og Frans 
også afsted på kortere ture. Maja er fornyligt vendt hjem 
fra en uge i New York, og Frans har været en tur i Berlin 
med deres ene datter. Hele familien, inkl. Frans’ forældre, 
har været på vandretur i Dolomitterne og Alperne. De ser 
det at rejse som det gode liv, og de insisterer på at se de 
muligheder, de har, frem for alle begrænsningerne.

- Vi tager de chancer, der er. Nogle er for forsigtige og venter, 
måske pga. børn eller økonomi, eller til de går på pension. 
Men måske er det så for sent. Og vi skal helt klart afsted 
igen, siger Maja.

Frans tilslutter sig rejsetanken, men mener, at de næste 
gang skal prøve noget nyt. Måske en ny by i Grønland – eller 
Norge.

I mellemtiden nyder parret deres idyl lidt ude på landet, 
hvor de gennem de sidste ti år har sovet ude i deres 
hjemmebyggede shelter i haven fra marts til november. 
Hver morgen, når de vågner ved vækkeuret, hører de lyden 
af katten, der lander på taget af shelteret. Herefter kan de i 
roligt tempo ligge og vågne til lyden af naturen. 
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Frans Lund

Maja Castor Andersen



Alle dage kl. 21.00:  Gå med vægterne, vægterne går fra Klokketårnet hver aften frem til 25. august.

Kl. 11.00 og 14.00 - Tag på tur med veterantoget.
Kl. 16.00  - NADA-café i Flow. Nada virker afspændende og afstressende.
Kl. 14.00  - Sommerudstilling i Galleri Korinth  - fra d. 1. - 5. august

Kl. 10.00  - Familievandring til stenalderen. Turen starter fra Pipstorn. 
Brahetrolleborg Game Fair. Danmarks største jagt-, fiskeri- og outdoormesse  - fra 2. - 4. august  
Kl. 13.00  - Hike and history. Tag med til Svanninge Bakker.

Kl. 7.00  - M/V Deutschland anløber Faaborg, byen inviterer på morgenbord på Torvet, og butikkerne åbner kl. 8.00.
Kl. 9.00  - Kunsthåndværkermarked i Østergade. 
Kl. 11.00  - Musiklørdag på Torvet - Hans og Louise.
Kl. 14.00  - Musik i Museumshaven  - Det Rigtige Faaborg og Øhavsmuseet inviterer til gratis live-musik med Posten, Piloten og Pianisten.

Kl. 11.00 og 14.00 - Tag på tur med veterantoget.
Kl. 11.00  - Guidet skovvandring i Holstenshuus-skoven.

Kl. 11.00  - Faaborg byvandring. Turen er gratis - blot mød op ved Faaborg Turistbureau  - fra 5. - 9. august

Kl. 09.00  - Junior-Camp19. - Et tilbud til dig, der også engang skal konfirmeres, afholdes i Horne kirke, frem til 8. august.
Kl. 18.15  - Prøv grønlandsk kajak, mødested ved klubben Maliks lokaler Vestergade 22.

Kl. 18.00  - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen, ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 11.00 og 14.00 - Tag på tur med veterantoget.
Kl. 14.00  - Sommerudstilling i Galleri Korinth  - fra d. 8.  - 11. august

Kl. 14.00  - Musik i Museumshaven - Det Rigtige Faaborg og Øhavsmuseet inviterer til gratis live-musik med Posten, Piloten og Pianisten.

Kl. 11.00 - Guidet skovvandring i Holstenshuus-skoven.

Kl. 19.30  - Trio Chalumeau spiller Bachs Goldberg-variationer, Faaborg musikforening arrangerer, på Faaborg Museum.

Kl. 14.30 - Bankospil, efterlønsklubben for Faaborg og Omegn arrangerer, og det finder sted på Tømmergaarden.
Kl. 18.00 - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen ved Faaborg Røgeri Café.

Kl. 11.00 og 14.00 - Tag på tur med veterantoget

Kl. 12.00  - Piratfest i Horne Hallen. Hallen og støtteforeningen står bag arrangementet. 

Kl. 11.00  - Guidet skovvandring i Holstenshuus-skoven.

Kl. 11.00  - Faaborg byvandring. Turen er gratis - blot mød op ved Faaborg Turistbureau  - fra d. 19.  - 23. august.

Kl. 10.00  - I forbindelse med Elsk Hjertet-kampagnen tilbyder Hjerteforeningen blodtryksmålinger i Matas i Faaborg.

Kl. 18.00  - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen ved Faaborg Røgeri Cafè.
Outdoor Sydfyn. Stævneplads ved Havnebadet  - fra d. 21. -25. august.

Kl. 10.00  - Åbent hus med mulighed for prøvetur i Faaborg roklub.
Kl. 10.00  - Hjerterdame-touren. Cykelløb fra Ringe.
Kl. 10.00  - Mød SOS børnebyerne på havnebadet i forbindelse med Outdoor Sydfyn.
Kl. 10.00  - Åben romantisk have, Svelmøparken 35.

Kl. 10.00 Mød SOS børnebyerne på havnebadet i forbindelse med Outdoor Sydfyn.
Kl. 10.00  - Åben romantisk have, Svelmøparken 35.
Kl. 11.00  - Guidet skovvandring i Holstenshuus-skoven.

Kl. 11.00  - Faaborg byvandring. Turen er gratis - blot mød op ved Faaborg Turistbureau  - fra d. 26. - 30. august.

Kl. 14.30 - Musikunderholdning i efterlønsklubben i Faaborg og Omegn , Tømmergaarden 6.
Kl. 18.00  - Veterantræf med ældre køretøjer på Havnen ved Faaborg Røgeri Cafè.

Kl. 11.00 og 14.00  - Tag på tur med veterantoget.

Kl. 12.00  - Fester Aaby, gratiskoncert, madboder og hyggeligt samvær dagen igennem, afholdes ved Bøjebjerg Hallen.

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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Du kan 
også støtte

Både virksomheder og 
private er meget velkomne til 

at donere.

Såvel store som små beløb
 er naturligvis kærkomne.

Du kan støtte frem til 
søndag 25. august via

 Lars Blom Nielsens 
facebookside - MY COLLECTION 
Donation giver fradrag via SKAT 

For yderligere information: 
lars@skcaravan.dk

Tak for   
opbakningen

Lars Blom Nielsen rullede den 6. juli ind i Paris efter 1300 km. i cykelsadlen.
Han cyklede turen til den Franske hovedstad sammen med Team Rynkeby for at samle 

penge ind til børn med kritiske sygdomme.







Åbent alle dage 8-20

Høsttid, sommer og højt humør
Super tilbud hele august

MANDAG TORSDAG FREDAG

GIANT SKY ÄNGLAMARK

Änglamark Mælk 
LET, MINI, SKUMMET

1 LITER

SKABEÆG 
10 STK

VEJ SELV  
SLIK
100 G.

New Zealandsk 
Sauvignon Blanc

TA´6 FL

Husholdningspapir 

4-8 RULLER

5,95 13,- 6,95

299,- 20,-

HUSK VORES DAGSTILBUD!
TIRSDAG

Schulstad 
DET GODE 
SOLSIKKERUGBRØD
950 G. 10,-BYENS BILLIGSTE!!

SPAR 
310,60 kr.

SPAR  
17,95 kr.

BYENS BEDSTE UDVALG

KÆMPE STYKKESAN PELLEGRINO
MAMMEN OST 
1800-2000 g.

PR. STK.

med brus
1 LITER EKSL. PANT 85,-10,-

UANSETSTØRRELSE

MÅNEDENS 
 

KUP

19,-
1 æske

49,-
1 pakke 10,-

1 pakke

38,-
1 ramme

Premiere 
børneispinde eller
Yankie isbarer

Hakket  
oksekød 5-8%
800 g.

Coca-Cola eller Zero 12-pak
12 x 33 cl. + pant

Knorr saucer 
Flere varianter 80-120 g.

 

Faaborg


