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KÆRLIGHED 
OG KUNST

PÅ BESØG HOS 
KUNSTNERDUOEN 
BORK -JOHANSEN

JUL MED BUHL
SOGNEPRÆST OLE BUHL 

OM JULEN PÅ GODT 
OG ONDT

GERDE OG 
GYMNASTIKKEN 
ILDSJÆLEN DER HAR VIET SIT 

LIV TIL FRIVILLIGHEDEN

FRA BUNDGARNSFISKER 
TIL BORGMESTER 

MØD TIDLIGERE BORGMESTER ALFRED ANDERSEN



DET GAMLE  
FAABORG!
Rør blot ikke ved min gamle jul ...

Tag med tilbage til dengang hvor hver december bød på 
knæhøje snedriver, is på fjorden, hjemmebagte klejner, søde 
nissebørn med røde huer og hvor bunken af julekort fra ven-
ner og bekendte bare voksede dag for dag.

Tak til Byhistorisk Arkiv for ægte julestemning i sort/hvid.

 Postvogn i Vestergade

Havnen, foto ca. 1900

Banegårdspladsen, bagerst Kleins hotel, foto 1909Chr. IX vej med stationen, foto 1910

Faaborg set fra Alleskoven, foto 1906

2 drenge med nissehuer, foto Marius Mikkelsen, 1905
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Vestergade, juleudsmykket, foto Johannes Rasmussen, 1938

3 Børn med nissehuer og juletræ, foto 1911 Købmand på Lyø (Pe´nik) gejder over isen, foto Boston

Havnen, ålestangere, maleri af Marius Mikkelsen, 1933
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EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg

SCANSONIC IN320BT 
DAB+ og Internetradio

Flot designradio i valnød look
DAB+, FM og Internettuner

 
Kraftfulde højttalere 

 
Bluetooth-streaming 

Praktisk fjernbetjening 
for nem betjening

Mål (BxHxD): 280x120x195 mm

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

Her er vejledning altid gratis

1.999,-

2.499,-

Lyt til 
din lokalradio 

med disse to 
radioer

Den stilfulde Pinell Supersound 301 digitale radio er både 
kompakt og har god lyd og moderne funktioner. Ud over intuitive 

kontroller på enheden kan radioen også styres fra en medfølgende 
fjernbetjening eller med en app fra din telefon.

PINELL SUPERSOUND 301 
DAB+ og Internetradio



De sidste to år har vi gået med en vild drøm.
En hemmelig drøm, som kun få har kendt til.
Lige netop nu, mens du læser disse linjer, er drømmen blevet 
til virkelighed. 
Vi har skabt vores HELT egen tøjserie.
Hvor skørt lyder det lige? Ja, jeg kan godt selv høre det.
En tøjserie, vi har drømt om  - designet og trykt i Faaborg.

Vores ambition er at skabe en tidløs tøjserie, der hylder livet 
i vandkanten.
Alt sammen i den lækreste kvalitet og af  
økologisk bomuld.
Længere fremme i magasinet præsenterer  
de sejeste, lokale modeller tøjet.

Jeg håber, du bliver lige så vild med  
tøjet og idéen, som vi er.

Værsgo' at gå ombord og rigtig god jul

Henrik Poulsen

Holdet bag Jeg kniber mig lige i armen ...
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  15,9 km/l CO2 142 g/km. Halvårlig ejerafgift 580 kr. Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dk. 
Bilen er vist m/ekstraudstyr. *Pris ekskl. metallak, vi gør opmærksom på at der er begrænset antal farve og modelleder tilbage. **Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version. 

Oplev det, som Opel-kunder allerede godt ved:  
At vores ekstraordinære kvalitet og komfort  
tåler enhver sammenligning 

Crossland X SUV Excite 83HK

P-sensorer, for og bag • Apple CarPlay**

2-zonet Klimaanlæg • Fart Pilot • Læderrat m/varme

Fra179.990*

Kom forbi Faaborg og prøvekør vores Crossland 
- Så er vi sikre på at, du bliver overbevist!

Finansier fra 2.445 kr. pr. mdr.***

0kr. i udbetaling.

***Opel Crossland X Excite Kontantpris 179.990 kr. inkl. levering 0 kr. i udbetaling. Løbetid 96 mdr. var debitorrente 3,95% ÅOP 7,11%. 
Samlet Lånebeløb 196.486,75 kr. Samlede kreditomkostninger 54.730 kr. Samlet betaling 234.720 kr. Vi tager forbehold for tryk og tastefejl.

HØJ BIL 
   TIL LAV PRIS

og meget mere udstyr..

Faaborg Bil-Center ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Leasing fra 2.395 kr. pr. mdr.****

4.995 kr. i udbetaling.

**** Opel Crossland privatleasing årlig kørsel 15.000km, løbetid 36 mdr. samlet betaling 91.215 kr. Vi tager forbehold for tryk og tastefejl.



INFO-MØDE

Faaborg Gymnasium
21.1. 2020 
19.00

3 vigtige år

trivsel og 
læringfaaborg-gym.dk 



På en grå, våd og kedelig tirsdag er parkeringspladsen foran 
Svanninge-hallen fyldt op med biler. Så snart døren ind til hal-
len går op, strømmer musikken ud og leder tankerne hen mod 
tiderne med giro 413. 

Til den sprøde røst af Richard Ragnvald går 60 ældre menne-
sker omkring blandt hinanden i farvestrålende tøj, og med en 
gangart, der kunne gøre selv John Cleese misundelig. Alle er de 
lettere hjulbenede, mens de forsøger at gå på yderkanten af 
foden.

Nu bliver det endnu mere skørt, lyder en stemme, der tilhører 
en kvinde klædt i neon-orange t-shirt og en knaldrød klud om 
halsen. Kvinden bevæger sig med en yndefuldhed, der er de 
færreste 74-årige forundt, og hun holder rutineret et øje på de 
mange gymnaster og et øre på musikken. Alle kigger på Gerde, 
der nu forsøger sig med at gå på indersiden af foden, og gør så 
selv et forsøg. Pas godt på jer selv, lyder stemmen igen, for Ger-
de er helt på det rene med, at tirsdagsholdet, hvor gråtonerne 
dominerer i hårpragterne, skal presses, men ikke for hårdt.

Brødrene Olsen overtager lydrummet, og gymnasterne danner 
en rundkreds. Enkelte bevæger sig ud til siden af rundbuehallen 
og griber fat i de synlige spær. Nu skal balancen udfordres, og 
Gerde demonstrerer, hvordan det ene knæ skal løftes og benet 
strækkes ud.

Gerde bevæger sig glidende og rytmisk, og hendes stemme 
trænger klart gennem musikken, mens hun bøjer i begge knæ 
og går dybt ned i squat: Håndfladerne udad, ned i knæene, så 
skubber vi, stræk godt igennem.

Fællesskabets varme
Klokken er 10.15, og gymnasterne er midt i den ugentlige 
træning. Forinden er de mødtes i hallens cafeteria, hvor stem-

merne er varmet op med sange fra højskolesangbogen. Det 
gør de hver tirsdag, synger sammen. Og for mange er tirsdag 
formiddag i hallen ugens højdepunkt.

Ansigterne, der nu er lettere svedige, udstråler glæde. Glæde 
over at bevæge kroppen. Glæde over at være sammen med 
andre mennesker. Glæde ved fællesskabet.

Intensiteten i dagens program er skruet op, og det er tydeligt, 
at Gerde har mange års erfaring med at lave et gymnastikpro-
gram, der er nøje tilpasset målgruppen. Nu kommer stolene 
frem. Og elastikkerne. Ikke fordi de skal sidde ned. Men for at 
undgå at nogen falder. 

Hold nu godt ved stolen, og gå langt ned. Og så bevæger I bag-
delen, så vi strækker godt ud på indersiden af benene. Gerde 
instruerer og demonstrerer øvelsen, mens sangen ‘Don’t cry for 
me, Argentina’ understøtter øvelsens rolige tempo.

Efter endnu en intens øvelse, skal dagens fysiske udfoldelser 
sluttes af. Gymnasterne samles atter i rundkreds, mens de 
taktfast og hånd i hånd bevæger sig mod midten, indtil de står 
skulder ved skulder. Smilene er brede, og klapsalverne, der 
følger Gerdes ‘tak for i dag’, er overvældende.

De svedige gymnaster fortsætter nu mod cafeteriet, hvor der 
venter dampende kaffe og lune boller. De har spottet journali-
sten og fornemmet, at det i dag handler om Gerde. Spontane 
roser flyver gennem luften: Gerde er en ægte ildsjæl. Hun er 
fænomenal. Der er altid god musik. Gerde er SÅ inspirerende. 
Hun finder på nye øvelser hver gang.

Gerde og 
gymnastikken 

Hver eneste tirsdag trækker Svanninge-hallen fulde huse, når Gerde Høj Hansen 
stiller sig i front af  de cirka 60 pensionister, der er trukket i gymnastiktøjet. Her har 
Gerde troligt stået gennem 32 år, og hun har ikke tænkt sig at stoppe foreløbigt.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Gerde Høj Hansen bevæger sig hjemmevant i rollen som gymnastik-instruktør

81-årige Anny Wiese har været med på Gerdes hold i 5 år og synes, 
det er smadderhyggeligt at deltage hver tirsdag

I mere end 51 år har Gerde Høj Hansen været frivillig i 
Faldsled-Svanninge idrætsforening
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Fællesskabets omsorg
Da kaffekopperne er fyldte, får Gerde tid til at snakke. Hun 
modtager gengivelsen af de rosende ord med et smil.

- Jeg har vist en medfødt evne til at samle folk. Vi mødes 
altid både før og efter træningen, for det er så væsentligt 
med det sociale. Mange, der er oppe i årene, er meget 
alene. Det kender jeg jo selv nu, fortæller Gerde.

Gerde hentyder til, at hun for nyligt mistede sin mand og i 
den forbindelse måtte melde pas til de frivillige aktiviteter.

Når musikken og øvelserne er afvekslende og afstemt, så 
er det ikke tilfældigt.

- Musikstykkerne varierer hver gang og øvelserne vari-
erer efter musikken, og fra gang til gang. Men det er ikke 
noget, jeg behøver at forberede mig på fysisk. Jeg har med 
tiden lært så mange øvelser, at jeg bare vælger fra hukom-
melsen, og så planlægger jeg timen mentalt. Det, der er 
vigtigt, er, at flere af sanserne kommer i brug. Gymnaster-
ne skal kigge på mig og så bevæge sig og følge musikken, 
så det bliver en form for tovejskommunikation, forklarer 
Gerde.

Det kan være svært at bryde sin ensomhed alene. At 
komme afsted til et søgt fællesskab. Og netop derfor 
opfordrer Gerde ofte sine gymnaster til at tage andre med 
om tirsdagen.

- Det kan være så svært at gøre selv. Mange har det sådan 
om morgenen, at de ikke rigtigt gider, især en dag som 
i dag, men hvis de kommer afsted, så kan de dobbelt så 
meget, når de kommer hjem, fortæller Gerde.

Gymnasterne på Gerdes hold er for tiden mellem 65 og 87 
år, men enkelte gange har de oplevet, at der er gymnaster, 
der har fået ni-tallet med forrest i alderen, som de udtryk-
ker det. Der er plads til alle på Gerdes hold.

- Nogle går rundt og snakker lidt, mens vi andre knokler, og 
det har jeg intet imod, for ellers lukker vi jo nogle ude. De 
kommer med igen, når de kan. Der kan også være udfor-
dringer med højre og venstre, men jeg plejer at sige, at 
hvis de går den gale vej, så møder de jo nok en anden en, 
fortæller Gerde.

Hvert år holder gymnasterne en fælles afslutning, som 
Gerde arrangerer. Her har hun også sine omsorgsantenner 
ude, for at alle kan være med.

- Tidligere sluttede vi af med dans og fællesspisning, men 
der var mange, der var blevet enlige, som ikke havde mod 

på at tage til sådan et arrangement uden deres partner, 
siger Gerde.

Derfor tog Gerde beslutningen om, at afslutningerne 
fremover skulle være udflugter, hvilket blev en succes. Den 
store flok gymnaster har de senere år været på tur med 
veterantoget, en tur på Svelmø, og i år pønser Gerde på 
endnu en tur, måske noget med vogntur med traktor gen-
nem Svanninge Bjerge.

Aktiv hele vejen igennem
I 51 år har Gerde været frivillig i Faldsled-Svanninge Idræts-
forening, hvor hun bl.a. har siddet i håndboldudvalget og 
festudvalget, mens hun i hele 25 år har siddet i hovedbe-
styrelsen.

Gerde sidder ikke stille, selvom gymnastik-sæsonen slutter. 
For her er det sæson for petanque, som Gerde også holder 
meget af. Næste år har hun siddet på formandsposten i 
petanque-afdelingen i hele 25 år. Lige så længe som afde-
lingen har eksisteret.

- For nyligt har vi fået lavet det til et dejligt sted, hvor vi har 
mulighed for at gå indendørs og fx smøre noget mad. Vi er 
så taknemmelige over de sponsorater, vi har fået af bl.a. 
Sparekassen og DGI, fortæller Gerde.

Petanque-afdelingen træner fra april til oktober, og der er 
træning tre gange om ugen.
Gerde er ikke kun frivillig for alle de andres skyld, for det 
frivillige arbejde giver meget igen.

- Det giver mig en glæde at se andre få noget ud af den, at 
gøre noget, at yde noget. Jeg kan godt lide, når jeg er med 
til at folk kommer ud, fx mennesker med Parkinson. Det 
er en stor fornøjelse for mig at have dem med til det, jeg 
laver. Man får så utroligt meget tilbage, når man arbejder 
som frivillig, afslutter Gerde.

Den 27. december håber Gerde at kunne afholde et helt 
nyt arrangement i idrætsforeningen. Den endelige plan er 
ikke på plads, men det bliver noget med bevægelse, fæl-
lesskab og fællesspisning, lover Gerde.

Fakta om Gerde Høj Hansen

Uddannet i fysisk og psykisk bevægelseslære
Aktiv i Faldsled-Svanninge idrætsforening i 51 år
Formand i petanque-afdelingen i 25 år
Instruktør på gymnastikholdet i 30 år



Gerde Høj Hansen til foreningens 100-års jubilæum



Er du klar til
MASSER AF INSPIRATION TIL DIG OG DIN BOLIG

Julen 
2019

Spar

 42%

Spar

 47%

Spar

 37%

Spar

 53%

Pippolo spisebord
+ 4 Fusions stole

NU 4.499,-
    SPAR 3.296   

Normalpris 7.795,-Normalpris 30.595,-

Blokhus spisebord
+ 4 Firenze stole stole

NU 7.995,-
    SPAR 4.699   

Normalpris 12.694,-

Normalpris 12.992,-

Spar
20%

PÅ SPISEBORD

Skovby Edition SM27 
spisebord

NU 15.999,-
      SPAR 4.000     
Normalpris 19.999,-

Skovby Edition
SM63 spisebordsstol

NU 2.999,-
      SPAR 800     
Normalpris 3.799,-

Skovby Edition
SM943 skænk

NU 11.999,-
     SPAR 2.000    
Normalpris 13.999,-

Goliath  spisebord
B100 x L220 cm

NU 9.999,-
     SPAR 5.733

Modena  spisebord
+ 6 Mille stole

NU 5.999,-
     SPAR 6.993

Skovby SM75  spisebord
+ 4 SM66 stole

NU 15.999,-
     SPAR 14.596

Olieret eg.
Normalpris 15.732,-

Spar
36%

PÅ GOLIATH
SPISEBORD



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

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

MASSER AF GODE 
TILBUD I BUTIKKEN

HUSK! Altid at tjekke
 vores tilbud online 

SHOP DØGNET RUNDT 
PÅ MØBLER.DK

Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00

MASSER AF GODE 
TILBUD I BUTIKKEN

Jens Lars

julens Gæster
SPRED JULEGLÆDE HOS DINE GÆSTER

Nadia sovesofa

KUN 3.499,-
    FAST LAV PRIS  

Viki sovesofa

KUN 2.999,-
  FAST LAV PRIS   

Restzone boxmadras
140 x 200 cm

NU 3.999,-
    SPAR 3.507   Ekskl. ben og gavl 

Normalpris 7.506,-

Spar

 46%
BOXMADRAS
140 X 200 CM

Spar

 30%

Spar

 31%

Spar

 25%

Hestbæk HE55
sovesofa

NU 8.999,-
    SPAR 3.912    
Normalpris 12.911,-

Hestbæk 160
sovesofa

NU 8.999,-
    SPAR 4.134    
Normalpris 13.133,-

Innovation Vali
sovesofa

NU 5.999,-
    SPAR 2.000    
Normalpris 7.999,-

NU 4.499,-

Normalpris 7.795,-

DANSK
PRODUCERET DANSK

PRODUCERET

NU 15.999,-

NU 5.999,-



Julen 
2019Gaveideer-eller

MASSER AF INSPIRATION TIL EN GLÆDELIG JUL

Spar

 33%

Spar

 25%

Applaus lænestol
+fodskammel

NU 7.999,-
    SPAR 1.221  

Normalpris 9.220,-

Chicago sofa
3 + 2 pers.

NU 15.999,-
    SPAR 11.299  

Normalpris 19.045,-

Colombia sofa
+ 3 + 2 pers.

NU 14.283,-
     SPAR 4.762

Sort soleda læder
Normalpris 27.298,-

Spar
41%

PÅ SOFASÆT

Florida lænestol
+ fodskammel

NU 3.999,-
      SPAR 1.999    
Normalpris 5.998,-

HURTIG
LEVERING

Ekstra

ZensiZone elevationsseng
160/180 x 200 cm

NU 13.998,-
    SPAR 13.998     

Spar
50%

Normalpris 27.996,-
Ekskl. ben og gavl

Stressless® Dover
Batick læder

KUN 5.999,-
   FAST LAV PRIS  

I sort og latte

Fodskammel
med vippefunktion. Pris 2.199,-

Flere
dessiner
og farver



Vegas LED 
gulvlampe

1.399,- 
Lysstyrken er regulérbar 
og lampen anbefales af 
fagfolk til svagtseende. 
H140 cm.

New Zealandsk 
lammeskind

599,-

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

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

MASSER AF GODE 
TILBUD I BUTIKKEN

HUSK! Altid at tjekke
 vores tilbud online 

SHOP DØGNET RUNDT 
PÅ MØBLER.DK

Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00

MASSER AF GODE 
TILBUD I BUTIKKEN

Jens Lars

forkæl dig selv  
GAVEIDEER TIL DIG OG DEM DU HAR KÆR

Normalpris 9.220,-
FÅS I DISSE FARVER

Pitstop gamingstol

KUN 1.399,-
  FAST LAV PRIS   Södahl sengesæt

140 x 200 cm

299,-
SPAR 200

Fås
i fl ere
farver

Flere
dessiner
og farver



TRAILER  

RESTSALG 

Driller lyset  på  din  trailer, er dækkene mørnet, 
hænger den i bremserne….. 

Vi reparerer din trailer uanset fabrikat. Få uforpligtende 
tilbud på reparation eller blot reservedele….. 

Komplet trailerlygtesæt        
fra kr. 553,75 

Reservedele 
bremsekabler  bremsebakker 
bremsetromler  bremsefjedersæt 
lygter   reflekser   7/13-polet stik  
adapter 13/7-polet stik   m.m. 

Vi tager os af alt DIT

• Ét firma - fire håndværksfag!
• Din erfarne samarbejdspartner
• Kompetent rådgivning og projektledelse
• Kvalitet til skarpe priser
• Vi klarer alt lige fra små
   serviceopgaver til store
   byggeprojekter
   - både til private 
     og erhverv

Se endnu mere på www.dit.as

Vi dækker hele Fyn  •  tlf. 62 63 22 90  •  www.dit.as  •  info@dit.as 

- indenfor VVS, Ventilation, EL og Blik

SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Rigtig god 

og hyggelig 

december

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



Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter 

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

FLEXMOTION – MOTION TIL DIG

SVØMMEHALLEN 
HAR MANGE GODE TILBUD

Fra vandbasser til senior 
varmvandstræning

Vipper, svingtove, øvebassin, 
varmvandsbassin 

– svømmehal for hele familien

MANDAG

16:00 – 17:00 
Personlig fitness 

17:00 – 18:00 
Puls og styrke 

18:15 – 19:00 
Aqua Aerobic 

TIRSDAG

16:30 – 17:30
Fysio. træning
Interval/cirkel

17:00 – 17:55
Vandbasserne

17:30 – 18:30
Core & Mobility

17:00 – 18:00
Bodybike

18:30 – 19:30
Just Dance by Q

19:30 – 20:30
Jumping

ONSDAG

16:30 – 17:30
Personlig fitness

17:30 – 18:30
Bodycontrol

18:00 – 19:00
Bodybike – 
Combihold m. 
U-turn

19:30 – 20:15
Vibe-cykling

19:45 21:15
Hverdagsyoga

TORSDAG

17:00 – 18:00
Personlig fitness

18:00 – 19:00
Med fyssen i 
vandet

18:00 – 19:00
Bodybike

18:30 – 19:30
Just Dance by Q

FREDAG

14:15 – 15:15
Stærk Mor

16:30 – 17:30
Personlig fitness

SØNDAG

09:00 -10:00
Søndagsbike

Motionscentret har mange gode aftenhold 
– også et tilbud til dig

Derudover har vi mange 

bikehold med instruktør

HVERDAGSYOGA ONSDAG 19.45-21.15



I præsteboligen nær Brahetrolleborg kirke har sognepræst Ole 
Buhl indrettet den gamle konfirmandstue til kontor, som han i 
december har omdøbt til julemandens værksted. Her arbejder 
han på juletidens mange prædikener, omgivet af gyldne por-
trætter af jomfru Maria og Jesusbarnet, glaskrucifiks, salme-
bøger og omkring 57 forskellige udgaver af præstens vigtigste 
arbejdsredskab, biblen.

- December er en travl måned for præster. Det er en super 
hyggelig tid, men travl. Der er en koncentreret travlhed, og det 
er en intens tid, da mange har det svært i julen og bruger deres 
præst. Og så er der alle de mange juleafslutninger for pleje-
hjem, børnehaver, skoler mm., og jeg roder mig altid ud i noget 
med rekvisitter.

Ole Buhl har altid elsket julen og er vokset op med familiehygge 
ved juletid. Som voksen og som præst følger de stærke barn-
domserindringer med som en del af hans væsen og virke.

- Kirken er altid stuvende fuld i julen. Det er en fest. Folk vil 
gerne høre budskabet, og der er en god fortættet stemning af 
højtid. Julen er en kirkehøjtid, en troshøjtid, hvor vi kan lide at 
mærke, at Gud blander sig.

Et af de budskaber, som følger med julen, er det grænse-
overskridende i at gøre sig sårbar på grund af kærlighed. Et 
budskab, der taler til barnet i os alle, forklarer Ole, mens han 
skæver til billedet af jomfru Maria og jesusbarnet.

- Juleaften fejrer vi Jesus’ fødselsdag, selv det til manges over-
raskelse først er den 25., han har fødselsdag. Faktisk ved man 
jo ikke, hvornår på året han er født, så dagen er noget man 
i fællesskab har valgt. Men det passer med budskabet  - han 
kommer til os med lyset i den mørkeste tid. Faktisk er det en 
gammel hedensk fejring af lyset, men det vil Jim Lyngvild kunne 
fortælle meget mere om.

Ole Buhl hentyder til Jim Lyngvild, der er asatroende og bor 
på vikingeborgen Ravnborg, der ligger som nabo til Brahetrol-
leborg kirke. På trods af deres forskellighed, nærer de begge en 

respekt for hinandens respektive tro.

Om at gøre en forskel
Det sidste halve år af sit teologistudie brugte Ole Buhl på et 
valgfag i kommunikation på journalisthøjskolen, og de første 
seks år efter endt uddannelse arbejdede han som kommunika-
tionsmedarbejder for hhv. Dansk Blindesamfund og Center for 
små handicapgrupper.

- I de år lærte jeg virkeligt at kommunikere. Jeg har lært meget 
af de forældre, jeg mødte, som havde handicappede børn. 
Noget med at tage det med sig, som man får ud af at have det 
svært. Børn med særlige handicaps møder sjældent nogen 
som dem selv. Det gør vi andre hver eneste dag, og ellers ville 
vi jo blive ensomme på en måde. Jeg bliver derfor meget rørt, 
hver gang jeg ser de dokumentarer om børn med de sjældne 
sygdomme.

I 1994 søgte Ole Buhl embedet på Sydfyn, hvor han siden har 
udøvet sin præstegerning.

Med 25 års jubilæum som sognepræst er Ole Buhl begyndt at 
døbe børn, hvis forældre han har både døbt og konfirmeret. Og 
han har ingen planer om at finde sig en ny menighed. Ole er 
ikke god til at skifte  - han kan lide at gro fast, forklarer han. 

Udspurgt om, hvordan han gør en forskel, falder Ole lidt ydmygt 
tilbage til sine jyske rødder. Men det må være noget med, at 
præstegerningen skal give mening, kommer han frem til. Glæ-
den og budskabet skal formidles og gøre en forskel, hvad enten 
det er til en dåb, en begravelse eller et bryllup.

- Vi har en kultur, hvor vi gerne slår det svære lidt hen. Vi vil må-
ske ikke belemre familien med det svære. Som præst kommer 
jeg udefra og kan facilitere  - få forskellen til at ske. Jeg kommer 
ud til mennesker i en svær eller tung tid, og det er lettere at tale 
med præsten, og det nytter. På et dødsleje ser jeg mennesker 
uden filter og uden maske, og uden en forlegenhed over deres 
egen tro. Jeg kommer helt tæt på, og det giver rige menneske-
lige oplevelser.

Jul med 
Buhl 

 
Julen er glædens tid, når børn og voksne rykker sammen som familier og valfarter i kirke. 
Julen er ensomhedens tid, når højtiden virker som en fremkaldervæske, der får de svære 
ting i livet til at træde skarpere frem. Sognepræst Ole Buhl står klar til at rumme alle de 
aspekter af  præstegerningen, som julemåneden bringer.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PERNILLE PEDERSEN
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Sognepræst Ole Buhl Nielsen

I spejlet over tangenterne 
kan organisten holde øje 
med hele menigheden

Sognepræst Ole Buhl Nielsen



De mange tunge tanker, Ole bliver præsenteret for, bliver 
hængende i ham. Det er ikke noget, han bare lægger fra sig 
igen. At være menneske og at være i smerte er én og samme 
ting til tider, kan det synes. Ole Buhl retter sin taknemmelig-
hed eller sine anfægtelser til Gud.

- De alvorlige ting tager jeg med hjem. Men jeg oplever, at 
det giver mig et rigere liv at se alle aspekter af det. Som præst 
lærer man at være i de store ting, og en måde at rumme det 
på er for mig, når jeg fx lover at bede en bøn for et menneske 
eller tænde et lys for dem i kirken. Det, at lytte til mennesker i 
sorg, er med til at udvide blikket på livet og give et rigt liv.

Livet giver mening for Ole Buhl. Allermest giver livet mening, 
når han er sammen med sine børn eller sin kæreste  - når livet 
bare er godt, som han udtrykker det. Eller når der i kirken 
opstår noget, der er større end ham selv, forklarer Ole Buhl 
lidt på siden af sin egen refleksion.

- I kirken giver det allermest mening, når det lykkes. Fx en 
prædiken eller til en begravelse, hvor jeg kan mærke, at alle er 
med og lytter efter trøst eller glæde. Det føles som et sus af 
mening, og jeg kan tænke: dér var helligånden. I de øjeblikke 
sker der mere, end det jeg selv kan komme med.

Successen som præst afhænger ikke af antallet, der dukker op 
i kirken på en søndag. To eller tohundrede, det er ikke vigtigt.

- Man ved aldrig, hvornår der sidder en, der har brug for at 
høre et budskab. En vinter med snestorm kom der to perso-
ner i kirke i Øster Hæsinge. Efterfølgende fik jeg en mail, hvor 
der stod: du flyttede noget for mig. Det havde da været skønt 
med 100 mennesker, men de to, der var der, havde brug for 
at være der.

Gennem forkyndelse og sjælesorg, lykkes det Ole Buhl at 
balancere denne indlevelse mellem liv og virke.

Kirkens værdier og rolle i samfundet
Folkekirken bygger på de kristne værdier. For Ole Buhl er det 
selve budskabet om næstekærlighed og tro, der er de vigtig-
ste. Af disse værdier udspringer rummelighed, som en tro på, 
at vi alle lever efter bedste evne.

- Vi skal være rummelige. Vi skal se mennesket i alle menne-
sker. Hvis vi ikke er rummelige, så tror jeg, vi forsvinder. Folk 
vil så gerne rummes. Samfundet i dag tænker meget over at 
lave fællesskaber med plads til alle, tag fx me too-kampagnen 
eller debatten om kønsidentiteter. Her skaber vi plads til at 
være i et samfund som den person, man er. Alle er skabt i 
Guds billede, og selvom mange gennem tiden desværre er 
skubbet ud, så er det vigtigt at holde fast i kernen af troen - og 
rumme.

Glæden er en anden vigtig værdi i det kristne budskab. Ikke at 
vi mennesker skal rende rundt og være glade hele tiden, men 
vi skal finde noget at glæde os over, hver dag. En svær øvelse, 
det erkender Ole, men vigtigt. Han fremhæver en passage fra 
biblen: Glæd jer altid i Herren, jeg siger atter: glæd jer.

- Jeg kender det fra mig selv. Hvis jeg har svært ved at føle 
mig glad, er det dobbelt så vigtigt, at jeg har øjnene op for 

det, der er at glæde sig over. Ting, der lykkes, er en gave; børn 
eller et solstrejf. Jeg opfordrer ofte folk til at bede aftenbøn, 
hvor de takker for alt det gode. 

Et aktuelt eksempel er klimadebatten. Ifølge præsten er der 
mange bekymringer for klimaet, der fylder, og netop derfor 
er der et behov for troen på, at det skal lykkes, troen på en 
fremtid, troen på en udvej. Om Gud kan man ikke føre bevis, 
og netop derfor må man tro og håbe.

Med tiden har folkekirken fået en rolle i udkanten af samfun-
det, hvilket Ole Buhl synes godt tilfreds med. Kirkens tidligere 
magtposition i samfundet er fjernet, hvilket giver kirken mu-
lighed for at vise, at livet netop kan leves i afmagt.

- Kirken kan tilbyde fordybelse, noget, der ikke kan måles og 
vejes. Her kan kirken kaste lys over tingene fra sidelinjen. 
Rent fysisk betyder det også noget, at kirkerne er her. De er 
monumenter over budskaber  - en håndfast tilgang til livet, 
historiske markører i landskabet. De betyder noget - her er der 
noget, man har villet og ofret noget for at have.

En anden rolle og en fast tradition i vores kristne samfund 
er konfirmationen, som gennem Oles 25 år som præst har 
udviklet sig meget.

- Jeg oplever, at konfirmationen i dag betyder mere for de 
unge. Det er ikke bare en tradition, men det er noget, de har 
taget stilling til, og som betyder noget for dem. De vil gerne 
tænke med. Som præst hjælper jeg dem med at tage det 
sort/hvide og det firkantede ud af det, og jeg er klar til at lytte 
med og komme deres forundringer imøde.

De unge mennesker stiller krav til budskabet. Ofte må Ole 
Buhl glemme alt det, han har planlagt, og være klar til at 
møde konfirmanderne der, hvor de er. Arbejdet med konfir-
manderne er både sjovt, spændende og frusterende, forkla-
rer han. Men vigtigt, da bibelhistorierne giver de unge gode 
forudsætninger for at forstå det samfund, de lever i i dag.

- Noget af det bedste ros, jeg har fået i min tid som præst, 
var, da en konfirmand fortalte, at hans storebror havde sagt, 
at han skulle glæde sig til at gå til præst. Senere fandt jeg dog 
ud af, at det nok var på grund af de to tysktimer, de så kunne 
undgå, fortæller Ole Buhl smilende.

I de tre kirker, Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge, og 
de tilhørende små landsbysamfund forøger Ole Buhl at nå ud 
til sine sognebørn. I landsbyerne er alle samfundslag repræ-
senteret, og det er vigtigt at få det hele til at spille sammen. 
Sognepræsten har på egen krop oplevet nogle af livets ned-
ture, og han ved, at det er dem, der har det sværest, som det 
er sværest at nå ud til. Ole Buhl forsøger at bringe det håb, 
mennesker i nød kan sætte deres lid til.

- Kriser, sygdom eller andet kan ramme os alle. Og der skal så 
lidt til, før al normalitet styrter i grus.

Kirken, præsten og Jesus forsoner og frelser, og hvad er kir-
kens indhold, hvis ikke netop eksistens.
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Da de gamle, høje træer mellem Brahetrolleborg kirke og deres nabo, Ravns-
borg, blev fældet for nyligt, fik de udsyn til hinanden. I kirkens gæstebog skrev 
Jim Lyngvild efterfølgende: ‘Heldige er vi at have jer. Udsigt, indsigt og tilsigt 
tillige hensigt.’

Kontoret er rigt udsmykket med bl.a. disse gyldne portrætter 
af Jomfru Maria og Jesusbarnet



Faaborg har fået sin egen tøjserie.
Navnet er fiórd og er en kærligheds- 

erklæring til livet i vandkanten. 

fiórd er skabt med stolthed, 
designet og trykt i Faaborg.

Tøjet er lavet af det lækreste, økologiske bomuld, 
alle kollektioner er nummerede og fremstilles 

kun i et begrænset oplag. 

Med hver eneste del af fiórd-serien følger  
også et stykke historie fra de syv verdenshave.

Et stykke sejl fyldt med eventyr.
Et stykke sejl, der har udtjent sin rolle 

på et af Ø-havets gode skibe.
Et stykke sejl, som en stolt skipper 

har doneret til en ny rejse med Fiórd.

Bliv ambassadør for det gode
 liv i Vandkantsdanmark.

Besøg www.fiordstyle.dk og bliv en 
del af bevægelsen i dag.  

fiórd - wave up your life...

www.fiordstyle.dk

følg rejsen på 

facebook og instagram
søg på fiordstyle





fiórd basic tee - herre / pris 199,- fiórd basic tee - dame / pris 199,-

SE HELE KOLLEKTIONEN 
OG BESTIL PÅ

www.fiordstyle.dk

følg rejsen på 

facebook og instagram
søg på fiordstyle



fiórd basic sweat / pris 375,- fiórd jakke / pris 599,- & fiórd hue / pris 175,-

fiórd upcycling sail bag / pris 299,- 



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

GRATIS  
LAKFORSEGLING 

ved køb af brugt eller ny bil - Værdi 3.495 kr

INDVENDIG BILPLEJE 

KUN 395 kr

Wellness til din bil 

20% Rabat
på gavekort til vores bilpleje

JULETILBUD
GÆLDER I HELE DECEMBER
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SK Caravan | Ubberudvej 121 | 5491 Blommenslyst | Tlf. 65967105 | www.skcaravan.dk | Mail: info@skcaravan.dk

SPAR 50% på alt 

CAMPINGUDSTYR.DK
Billige priser - hurtig levering

Lækkert kvalitets overtøj 
JULEUDSALG

Gælder til og med  d. 19. december 2019

Hobby De Luxe edition 495 UL
Normalpris: 180.417 kr. 
Nu kun: 164.950 kr.

Hobby Excellent 560 CFw
Normalpris: 218.534 kr. 
Nu kun: 199.900 kr. 

   Masser af gode tilbud på vogne
     Se mere på www.skcaravan.dk

DRFAA-december2019.indd   1 12/11/2019   14.32



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 

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTENAKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

28. november 
Hammer Hansen og Restaurant Klinten afholder romsmagning 
sammen med 1423 ApS. Pris 249,- inkl. tapas og kaffe m. sødt.

29. november - UDSOLGT 
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 
7-retters menu med øl by Bjarke Bundgaard
 

2. februar Åben hus
Gratis kaffe, kagebord, live musik.
Se alle vores festopdækninger, samt vores ”bryllups-hjørne”
Vivi´s blomster viser, hvordan borddekorationer laves og 
brudebuketten bindes.

Lad ikke bilen ødelægge dit julehumør...
Hos Faaborg Bil-Center kan du nemlig dele din regning op i mindre dele – det koster ikke noget!

,-0
I UDBETALING, RENTE 

OG GEBYR

*

FLERE STORE FORDELE

* En regning på f.eks. 10.000 kr. koster 500 kr. i 20 måneder. De samlede kreditomkostninger er 0 kr. Det samlede 
kredit- og tilbagebetalingsbeløb er 10.000 kr. Fast debitorrente og ÅOP er 0,00%. Forudsætter kreditgodkendelse  

Værkstedskonto er til privatkunder og kan ikke benyttes til udbetaling af en bil.

**Det samlede engagement af forbrugslån i Nordea Finans kan maksimalt udgøre op til 40.000 kr. totalt inkl. 10.000 kr. i bu�er.

Værkstedskonto tilbydes i samarbejde med Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup. CVR-nr. 89805910.

 �  Du vælger selv, om du vil betale din regning 
over hhv. 10 eller 20 måneder

 �  Ingen ekstra omkostninger – du betaler kun salgsprisen:  
0 kr. udbetaling, 0 kr. rente og 0 kr. gebyr*

 � Ingen binding - indfri din værkstedskonto uden omkostninger
 � Du bliver automatisk forhåndsgodkendt til et ekstrabeløb på 10.000 kr.**

 � Lettere at håndtere evt. uforudsete biludgifter

 � Service
 � Reparationer

 � Vinter-/sommerdæk
 � Ekstraudstyr

VÆRKSTEDSKONTO
Dækker alt, du køber på værkstedet – uden ekstra omkostninger:

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



Drømmer dine 
tænder også om en 
HVIDERE JUL? 
Højtiden har så mange udfordringer 

- ikke mindst for dine tænder: 

Julefrokosterne  Familiesammenkomsterne

 Firmafesterne  Miniferien  Julekortet 
Julemiddagene  Nytårsfesten 

Nytårsforsæt   o.s.v. 

Giv dig og dine tænder 
en tidlig julegave... 

Få det smil som DU - og dem omkring dig fortjener...
Haarby  Bøgevej 1                        tlf. 64 73 13 90 
Faaborg Raadhusgaarden 5           tlf. 62 61 34 02
Svendborg  Sankt Nicolai Gade 12  tlf. 62 21 46 84

tænder for livet
TANDLÆGERNE I FAABORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE

FAABORG  • HAARBY • SVENDBORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE I HAARBY

tænder for livet
TANDLÆGERNE I SVENDBORG

Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 53 -16 C
Font: Montserat Light CMYK 0-0-0-90

Bud på 
tilpasset 
logotype

”tænder for livet” har dybe 
rødder - i Faaborgklinikker-
nes DNA,  - et empatisk og 
sympatisk budskab som 
rejser berettigede forvent-
ninger om sublim tandbe-
handling. 
Og ved at bruge ordet  
”TANDLÆGERNE” - sætter 
vi os ligesom automatisk 
på ”tronen”

Når man skal lave lokal 
segmenteret markedsfø-
ring-  på trøjer,  brevlinie,  
annoncer. online bannere, 
Google adwords m.m. så 
kan man gøre brug af de  
respektive enheders  
tilpassede logo.

Jeg har prøvet efter bedste 
evne at tænke på hvad der  
giver det bedste billede af 
hvem i  er, og hvad I står for   
både i Faaborg,  Haarby og 
Svendborg - og lander 
altså her...

Kig på det med åbne øjne 
og varme hjerter...

Vi skal videre.....

Besøg os og bestil tid på www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk

Ta’ hånd om  
dig selv og din 
sundhed

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

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

følg med på facebook



Fra bundgarnsfisker 
til borgmester 

Oldefar, bedstefar og far. Alle var de bundgarnsfiskere på Horneland, og det lå i 
kortene, at Alfred Andersen skulle overtage efter sin far. Siden 1957 har fiskersøn-
nen hvert år troligt røgtet sine garn for sild, torsk og blank-ål, selvom han en årrække 
måtte bruge en væsentlig del af  sin tid på sit nye embede. Det var de år, hvor han 
nærmest ved et tilfælde endte som Faaborgs borgmester.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PERNILLE PEDERSEN
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Et forsøg på at skabe en tidslinje over Alfred Andersens liv er 
nyttesløst. Den 84-årige bundgarnsfisker har hukommelsen 
særdeles godt intakt, og i sådan en grad faktisk, at anekdo-
ter og erindringsglimt af bemærkelsesværdige og finurlige 
episoder konstant trækker ham væk fra sporet.

Anekdoterne formår på den anden side at indramme Alfred 
Andersens livshistorie på så sigende vis, at de ganske af sig 
selv tegner et billede af manden og de umiddelbart mod-
sætningsfyldte erhverv, han har bestridt. Det eneste, der går 
igen, synes at være bundgarn og blank-ål.

Her får du fortællingen om Alfred Andersen, fortalt i anekdo-
ter og erindringsglimt af manden selv.

Åle-eventyr og madkassefiskeri
“I 1912 sejlede min farfar, Jørgen Hansen Andersen, fra Bøj-
den til København. Han nægtede nemlig at rejse med toget. 
Da de sejlede forbi Kalvehave på Sydsjælland, mødte de 
nogle bundgarnsfiskere og spurgte interesseret ind til det, da 
det ikke var sæson for bundgarnsfiskeri efter hverken torsk 
eller sild. Det viste sig, at de fiskede efter ål med bundgarn, 
da stedet lå lige midt i Danmarks største areal med ålegræs. 
På hjemvejen sejlede de i land og fik lov at deltage i arbejdet 
med bundgarnsfiskeri.

De de kom retur til Bøjden, begyndte de straks arbejdet med 
at lave bundgarn, der kunne fange ål. Det gik sløvt i starten, 
indtil de fandt teknikken, og de øvrige fiskere på Bøjden gav 
dem en hård medfart. Men snart kunne de røgte garnene for 

1.800 blank-ål, og så var der sgu ingen, der grinede længere.

Gennemsnitsindtjeningen for fiskere på Bøjden og Dyreborg 
var i 1912 omkring 1.200-1.300 kroner om året, men med 
den nye teknik kunne min bedstefar tjene 2.500 kroner 
årligt.

Mange år senere, omkring 1935, overtog min farbror, og 
han og min far arbejde sammen. De satte garn hele vejen fra 
Bøjden færgehavn og om til Sønderhjørne, og der var rift om 
pladserne. Fra Helnæs til Knold kunne der stå 80 garn, i dag 
er der vel 8 tilbage.

Min farfar kunne med tiden mærke, at ‘pælene blev tungere 
og tungere’, som han sagde. Så jeg tog over og arbejdede 
sammen med først min far, og senere min storebror. Vi 
havde mange og store bundgarn, som vi røgtede dagligt. Det 
var hårdt arbejde, men vi var alligevel glade for, at vi kunne 
nøjes med at være madkassefiskere, og ikke skulle sejle ud 
og blive væk flere dage. Vi kom jo hjem hver aften og kunne 
bare snuppe en madpakke med.

Da min storebror gik på pension, var teknologien så udviklet, 
at jeg kunne sætte garn selv. De gamle bomuldsgarn var skif-
tet ud med nylongarn, som var stærkere og mere effektive, 
og det var ikke længere nødvendigt at tjære nettene, som er 
et meget omfattende arbejde. På kutteren fik jeg også mon-
teret en rambuk, så nu blev håndkraft skiftet ud med olie og 
hydraulik, når pælene skulle slås i.”



Alfred Andersen som ung i færd med at 
røgte sine garn

På Bøjden havn har Alfred Andersen sine garn liggende

Trods sine 84 år svinger Alfred Andersen sig fortsat ubesværet ned i sin kutter, dog har han fået påmonteret et hjælpe-gelænder på molen



Fra badmintonhallen til borgmesterkontoret
“Når jeg ikke fiskede, så brugte jeg min fritid på badminton. Her 
kom jeg med i bestyrelsesarbejdet i 3. hovedkreds, hvor Jens 
Christian Jensen også sad. Han sad også i byrådet, og en dag 
sagde han til mig, ’jeg vil foreslå dig til vores liste’. Jeg sagde, at 
det var ok, så længe han også stillede op. Med Jens Christian 
Jensen som nummer et på listen og Poul Erlandsen som num-
mer 2 følte jeg mig sikker på ikke at komme ind. Vi fik to valgt 
ind, men så skete der det, at fordi Jens Christian siden 1970 
havde gjort det så godt som leder på Enghaveskolen, så blev 
han i 1978 tilbudt en stilling som formand for Danske Friskoler, 
og så kunne han jo ikke sidde med i byrådet længere. Så måtte 
jeg altså træde til som suppleant.

Selvom jeg altid har været politisk interesseret, så ville jeg lige 
vende det med min hustru, Karen. Hun var ikke særligt interes-
seret i, at jeg skulle med i byrådet, men hun mente nu, at jeg 
skulle sige ja, da jeg aldrig ville få sådan et tilbud igen. Det var i 
1978/1979, og pludselig sad jeg i byrådet.

Da borgmesteren skulle udpeges efter valget, stod det uafgjort 
mellem rød og blå blok, 10/10, og jeg stod med den afgørende 
stemme. Jeg har aldrig set Richard Hansen svede så meget, 
indtil jeg besluttede mig og pegede på Richard som borgme-
ster. Min stemme gjorde, at jeg i tiden derfra fik en del gode 
udvalgsposter.”

Om at tale bundgarnsfiskeri med selveste Dronningen
“Da Kongeskibet lagde til i Faaborg havn i 1990 stod Richard og 
tog imod. Hele byrådet med ægtefæller stod på parade og blev 
alle præsenteret af borgmesteren. Han kunne faktisk huske alle 
navne, også på ægtefællerne, selvom vi var et ganske nyvalgt 
byråd.

Da Richard (red. borgmester i Faaborg fra 1978) efterfølgende 
skulle tale fra den lille teaterpult, hvor Dronningen og prins 
Henrik sad foran, måtte han først spørge sin hustru efter sine 
briller, og dernæst måtte han helt forlade rummet. Da han 
vendte tilbage, havde han fundet sit talepapir. ‘Deres Maje-
stæt, her i Faaborg tager vi det ganske afslappet, som De kan 
se’, sagde han bare. Den episode blev der grinet meget af på 
rådhuset efterfølgende.

Nå, men. Kongeskibet sejlede videre til Assens, og her var 
byrådet fra både Assens og Faaborg inviteret ombord. Jeg 
stod sammen med Jens Jakobsen i et hjørne, da Dronningen 
pludselig kom hen og begyndte at tale med os. Jeg præsente-
rede mig som Alfred Andersen, bundgarnsfisker fra Bøjden. Hun 
spurgte en del ind til bundgarnsfiskeri, og jeg kunne høre, at 
hun tydeligvis vidste noget om det. Hun stillede ikke de samme 
dumme spørgsmål, som turisterne i Bøjden kan finde på. Det 
var jeg meget imponeret over. Hun lavede endda sjov med det 
hele, hun sagde, at hun ikke mente, at hun ville egne sig som 
bundgarnsfisker. ‘Det tror jeg ikke, jeg kunne være’. Jeg gav 
hende ret, hvortil hun svarede, ‘nej, det er jo sæson-afhængigt, 
og jeg er jo vant til at få løn hver måned’.

Da jeg noget tid efter var til et møde i Fiskeriforeningen, talte 
jeg med formanden Villy Hansen. Han havde kort forinden, til 
foreningens 100 års jubilæum, haft Dronningen til bords. Jeg 
fortalte ham, at hun virkelig vidste noget om bundgarnsfiskeri, 
hvortil Villy bare svarede, ‘nå, så har hun alligevel hørt efter’. 
Det viste sig nemlig, at han havde brugt en del af aftenen på at 
tale med Dronningen om netop bundgarnsfiskeri.”

Om at befinde sig på toppen
“Efter valget i 1998 stod det igen 10/10 i stemmetal til borgme-
sterposten. Jeg var atter den afgørende stemme. Jeg ville ikke 
stemme på Ove K. Pedersen, og den anden mulige kandidat, 
Jens Jakobsen, mente jeg, var for grøn. Da de kom tilbage til 
mig, oplyste de mig, at de så ville stemme på mig. Igen måtte 
jeg hjem og snakke med Karen, og igen mente hun, at sådan en 
chance ville jeg aldrig få igen.

Nu var jeg borgmester, og jeg oplevede noget sjovt, for da de 
i sin tid valgte linjeføringen til Sundvejen, så stemte jeg imod, 
som den eneste i hele byrådet. Og da vejen endeligt var færdig, 
så var jeg blevet borgmester, og pludselig var det mig, der skulle 
klippe den røde snor og åbne vejen. Det var ret ironisk.

I min tid som borgmester fik vi også bygget to plejehjem, Prices 
Have og det i Vester Aaby. Til gengæld var jeg med til at ned-
lægge Gammel Møllegård, og det fik jeg sgu ikke meget ros for 
på Horneland. 

Noget af det, jeg er mest stolt af, var de tiltag, vi fik indført på 
børne- og unge-området. Her havde jeg valgt at tage på en 
rejse til New Zeeland, som skulle handle om ‘det gode skolevæ-
sen’. Jeg var ikke ret imponeret over skolerne, men til gengæld 
besøgte vi nogle fribørnehaver, som havde indført en del tiltag 
for de ressourcesvage familier. Det tog jeg med hjem og vendte 
det med Jørgen Kyed, som var en utrolig dygtig embedsmand. 
Sammen med Anne-Marie Storgaard fik de gennemført et pro-
jekt med lignende tiltag, og Faaborg blev den første kommune i 
landet, der havde fx familiesamtaler. Det er jeg ret stolt over.”

Alfred Andersen har mange flere fortællinger i sig. Han slutter 
af med at fortælle, at det, at være borgmester uden en akade-
misk baggrund, har været en fordel for ham. I årene på posten 
havde han flere personlige besøg på borgmesterkontoret, folk 
der havde det lidt svært. Han var til at tale med. Også økono-
misk var det en fordel, forklarer Alfred Andersen, igen med 
udgangspunkt i det han kender allerbedst, bundgarnsfiskeriet:

“Jeg har altid lært, at økonomi-enderne skulle hænge sammen, 
uanset om der var lidt eller mange ål i nettet.”

I dag er Alfred Andersen ikke så ofte som tidligere ude ved gar-
nene, Facebook tager meget af hans tid, indrømmer han, men 
skal der en nytårstorsk på bordet, så fanger han den selv, det er 
ganske sikkert.
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Alfred Andersen

1935  - født 
1950  - konfirmeret
1950  - 1951 - arbejde som gartner
1951  - 1955 - arbejde i landbruget
1955  - 1956 - soldatertjeneste (6. regiment i Søgårdlejren)
1957  - 2019 - bundgarnsfisker
1970  - 2005 - gift med Karen Andersen
1979  - 2007 - byrådsmedlem
1998  - 2001 - borgmester (Det Radikale Venstre)



Alfred Andersen er fortsat aktiv bundgarnsfisker, hvor han stævner ud i Karen, opkaldt efter hans hustru

I en årrække var Alfred Andersen (th.) 
formand for Bøjden Kapsejladsforening
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- Annonce -

Ny stor butik
Da Michael Hansen overtog Skousen i Herregårdscentret 15B den 
1. juni 2018, var det i lokaler, der hurtigt blev fyldt op med af det 
store udvalg af hvidevarer. Michael Hansen valgte derfor at købe 
alle tre lejemål under biblioteket og flytte Skousen ind i lokalerne 
ved siden af, som har et næsten dobbelt så stort salgsareal.

- Den 27. november åbnede vi vores nye, store butik, lige ved siden 
af den gamle. Som noget nyt har vi indrettet et område med køk-
kenudstilling fra Invita. Der er jo desværre ingen køkkenforretnin-
ger i Faaborg på nuværende tidspunkt, forklarer Michael Hansen.

Andre nye tiltag er salg af gaskomfurer i den mere eksklusive ende, 
og her har butikken fået forhandlingen af det italienske mærke 
Bertazzoni.

Tid til fordybelse
Med pladsen følger muligheder, og Michael Hansen har indrettet 
et lounge-område i den ene ende af butikken.

- Det er ofte en stor beslutning, når folk investerer i hvidevarer. Nu 
får vores kunder mulighed for at sidde i loungen og få sig en kop 
kaffe, mens de tager stilling til købet, fortæller Michael Hansen.

Mens kunderne kan sidde behageligt i sofaerne med kaffe i kop-
pen, kan de nu også lade øjnene hvile på butikkens blikfang.

- Jeg er bil-entusiast, vild med gamle biler. I butikken har vi placeret 
to af de lidt mere sjældne, nemlig en grå Citröen 2CV6 Club fra 
1987 og en rød VW Karmann Ghia fra 1968. Allerede under ombyg-
ningen var der mange interesserede fordi for at kigge på bilerne, 
beretter Michael Hansen.

Bilerne er placeret under glasprismet, så de også kan inspiceres fra 
torvet foran biblioteket.

En del af noget større
Butikkerne i både Svendborg og Faaborg er franchise-afdelinger 
under Skousen-kæden. Kæden har nogle grundlæggende vedtæg-
ter, som alle afdelinger skal overholde, men ellers er der meget frie 
regler.

- Vores overordnede værdier er service og rådgivning og samtidig 
den billigste pris. Det har fungeret godt i Svendborg, så det vil vi 
gerne videreføre til butikken her i Faaborg, siger Michael Hansen.

De to ansigter, kunderne kender fra butikken, tilhører Sylvester og 
Thomas, der begge er at finde i den nye større afdeling. Til levering 
og montering trækker butikken i Faaborg på Per, der er montør 
for begge butikker. Per er en erfaren montør af både køkkener og 
hvidevarer, og så er han fleksibel, når montagen ikke kan klares 
indenfor almindelig arbejdstid.

Skousen har 
fået vokseværk  

I snart 11 år har den 52-årige Michael Hansen drevet Skousen i Svendborg. Sidste år 
overtog han butikken i Faaborg, efter den tidligere ejer gik på pension, og det går så 
godt for butikken, at de netop er flyttet ind i nye lokaler med dobbelt så meget plads.

1./1. - 2020 udlejes det tidligere lokale på 494 kvm. Ved interesse, 
kontakt Michael Hansen på ftsvendborg@skousen.dk
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Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Smedebakken 24 - 5600 Faaborg
Landejendom med gode udhusbygninger.
Beliggende i noget af Sydfyns smukkeste natur ligger denne landejen-
dom med bl.a. fuldisoleret opvarmet værksted og stor maskinhal på 335
kvm. Der er et jordtillæggende på 36.187 kvm. (ca. 3,6 ha) med bl.a. en
skøn have.

 C

Pris 2.495.000
Udbetaling 125.000
Ejerudgifter/md. 1.332
Brt/nt u/ejerudg. 10.113/8.793
Sag 56003039

Grund 36.187 m2
Bolig 181 m2
Rum/vær. 6/5
Opført 1877
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Strandgade 4 - 5600 Faaborg
Renoveret byejendom med masser af plads.
Velkommen til Strandgade 4, en forvandlet ejendom som Realdania op-
købte i 2018 med projekt-navnet "Utilpassede bygninger i købstæder-
ne". Man må sige, at det er lykkedes dem, at renovere ejendomme flot!
Kom selv og se.

D

Pris 2.795.000
Udbetaling 140.000
Ejerudgifter/md. 1.365
Brt/nt u/ejerudg. 11.285/9.813
Sag 56003666

Grund 199 m2
Bolig/kld. 205/20 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1882/2019
Kontakt tlf. 62614800

NY PRIS

Strandgårdsparken 156 - 5600 Faaborg
Villa med adgang til fællesareal ved stranden.
Velholdt 1-plansvilla i roligt lukket villakvartér i Strandgårdsparken. Belig-
genheden er helt i top og med kort gåafstand til fællesarealet v/ stran-
den. Her er endvidere stisystem til grønne arealer og legepladsen.

Pris 900.000
Udbetaling 45.000
Ejerudgifter/md. 2.000
Brt/nt u/ejerudg. 3.696/3.209
Sag 56003748

Grund 912 m2
Bolig 108 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1979
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Assensvej 116 - 5600 Faaborg
Velholdt og solid villa med vinkeltilbygning.
Solid rødstensvilla m/ vinkeltilbygning, beliggende i Faaborg Vest.
Sælgerne har i år 2010 lavet en del væsentlige forbedringer, f.eks. vedli-
geholdelsesfri vinduer, HTH-elementkøkken, gulve, centralstøvsuger mm.

 C

Pris 1.195.000
Udbetaling 60.000
Ejerudgifter/md. 1.235
Brt/nt u/ejerudg. 4.881/4.241
Sag 56003769

Grund 436 m2
Bolig/kld. 115/10 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1933/2006
Kontakt tlf. 62614800

NYHED

Dyreborgskovvej 14 - Faaborg
SOLGT PÅ 5 DAGE

D

Grund 12.770 m2
Bolig 150 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 1978
Sag 56003694
Kontakt 62614800

SOLGT

Havnegade 86B. 1,2 - Faaborg
SOLGT PÅ 19 DAGE

B

Etage 1
Bolig 85 m2
Rum/vær. 2/1
Opført 1992
Sag 56003712
Kontakt 62614800

SOLGT

P. U. Bruuns Vej 32 - Faaborg
SOLGT PÅ 14 DAGE

 C

Grund 463 m2
Bolig 87 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1986
Sag 56003722
Kontakt 62614800

SOLGT

Grønnegade 2A - Faaborg

E

Grund 325 m2
Bolig/kld. 315/12 m2
Rum/vær. 8/3
Opført/omb. 1827/1987
Sag 56003407
Kontakt 62614800

SOLGT

Lundevej 22 - Faaborg
SOLGT PÅ 1½ MDR.

D

Grund 733 m2
Bolig 116 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1970
Sag 56003691
Kontakt 62614800

SOLGT

Rørdrumvej 9 - Faaborg
SOLGT PÅ 1 MDR.

D

Grund 788 m2
Bolig 123 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1969/1993
Sag 56003619
Kontakt 62614800

SOLGT

Kalekovej 68 - Faaborg
SOLGT SOM
SKUFFESALG

D

Grund 1.440 m2
Bolig 222 m2
Rum/vær. 8/6
Opført/omb. 1968/2009
Sag 56003588
Kontakt 62614800

SOLGT

Færgevej 16 - Faaborg
SOLGT SOM
SKUFFESALG

B

Bolig 158 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 2006
Sag 56003533
Kontakt 62614800

SOLGT



Faaborg
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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

Claus Lopdrup - Søren Lykkegaard - danbolig.dk
Lagonis Minde 9, 5600 Faaborg - Tlf. 62610450 - faaborg@danbolig.dk

danbolig Faaborg.

Vi sælger også gerne din bolig.

Er du sikker på at 
din bolig bliver set?

Lad køberne få øje på din bolig først.

Stor eksponering = bedre salg

danbolig kan som den eneste mægler tilbyde 
fremhævning af boligannoncer på Boliga.dk

Vil du gå glib af den mulighed?

Ring til os på 
62 61 04 50

 
 +45 28 35 42 47  

msp@panoramalaw.dk 
Kanalvej 11, 5600 Faaborg 
 

 

 

 

 Har du sikret dig selv og dine 
nærmeste? 

 

 

 
Skab tryghed for din 
familie med et 
testamente og undgå 
strid mellem arvinger. 
 
 
Tilbud: 
 
2.800 kr. inkl. moms. 
(Spar 700 kr.) 
 
Gælder i december 
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FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

TORSDAG 5. DECEMBER KL. 14.30 I DEN NYE HOSPITAL

HØJSKOLEEFTERMIDDAG 
Organist, pianist, forfatter og tidligere højskolelærer Povl Christian 
Balslev fra Vor Frue kirke i Svendborg.
Povl Christian vil holde foredrag over emnet ”Tid”: Hvad vil det sige, at 
slå tiden ihjel eller sætte tiden i stå, og hvornår blev vi så afhængige 
af at styre tiden, at vi endte med at blive slaver af den. Et foredrag 
med fortællinger, digte og sang, Povl Christian vil også komme ind på 
advent og jul, og vi vil synge julesange.
Kaffe og kage 30 kr.

SØNDAG 8. DECEMBER KL. 16.00 I FAABORG KIRKE

JULEKONCERT MED FAABORG 
A´CAPELLAKOR 
Den mest traditionsrige julekoncert i Faaborg kirke er særlig i år, da 
det er sidste gang, korleder Ole Dahl og koret optræder ved dette 
populære julearrangement i Faaborg kirke. Arrangementet i kirken 
er kor og dirigents sidste optræden overhovedet. Kom og hør kor og 
dirigents svanesang i Faaborg kirke.

SØNDAG 15. DECEMBER KL. 15.00 I FAABORG KIRKE

KONCERT
G. F. Händels udødelige ”Messias” opføres af Vester Skerninge 
Sangkor, Den jyske Sinfonietta og solister – det hele dirigeret af Jakob 
Hedegaard.  Siden førsteopførelsen i Dublin 1742, har værket holdt 
sig evigt ung, og gået sin sejrsgang over hele verden. 
Entre 130,- kr. - unge under 18 år 65,- kr.

DET SKER I AVERNAKØ KIRKE
1. DECEMBER KL. 10.00 
Børnegudstjeneste v. Rikke Gotfredsen. Fredslyset ankommer.
Efterfølgende fællesspisning og koncert med Horne Mandskor i 
forsamlingshuset. 

15. DECEMBER KL. 9.30 
Gudstjeneste ved Lene Matthies.
 
24. DECEMBER KL. 15.30
Julegudstjeneste ved Kjeld Henriksen. Anne-Louise har ved denne 
lejlighed lovet at være organist. 

JULESØNDAG 29. DECEMBER KL. 9.30
Gudstjeneste ved Rikke Gotfredsen.  Ligesom sidste år vil der blive 
lejlighed til at ønske hinanden godt nytår med et glas bobler.

JULEGUDSTJENESTER FOR SKOLER 
Igen i år er vi glade for at få besøg af byens børn i dagene op til jul. 
Skulle du som voksen have lyst til at deltage, er du naturligvis også 
velkommen.

Fredag 20. dec. kl. 8.15 Enghaveskolen v/ Lene 
Fredag 20. dec. kl. 9.30 Øhavsskolen afd. Uglen v/ Henrik 
Fredag 20. dec. kl. 11.00: Øhavsskolen afd. Svanen v/ Lars

ONSDAG 4. DECEMBER KL. 19.30 I DIERNÆS KIRKE

KONCERT MED FAABORGKORET
Traditionen tro synger Faaborgkoret advent og julen ind denne aften 
med deres flotte fremførelser. Alle er meget velkomne og der er fri 
entre.

SØNDAG 1. DECEMBER KL. 16.00 I FAABORG KIRKE

MUSIKSKOLENS KONCERT
Faaborg kommunale musikskole indbyder denne 1. søndag i advent, 
til deres traditionelle advents- og julekoncert. Kom og hør fremtidens 
musikere – og måske en kommende stjerne!

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. 

KirkeNyt

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

JUL FOR DE MINDSTE I FAABORG KIRKE
I samarbejde med musikpædagog Jeanett von Thimm, vil vi synge, lytte og danse julen ind. Der vil være noget for både 
krop og sjæl … juletræet er tændt, og vi synger de kendte julesange og julesalmer og hører om julens fortælling.

Tirsdag den 3. december kl. 9.00 (dagplejer og vuggestuer)
Tirsdag den 3. december kl. 10.00 (børnehaver)
Onsdag den 4. december kl. 9.00 (dagplejer og vuggestuer)
Onsdag den 4. december kl. 10.00 (børnehaver)

Forældre og bedsteforældre, der holder fri med deres børn/børnebørn er naturligvis også velkomne! 
Lene Matthies for yderligere kontakt.

SØNDAG 22. DEC. KL. 15.00
MUSIKGUDSTJENESTE
Sognepræst Henrik Nedergaard, messingblæser-ensemblet 
”Sworn2Brass”, kirkens ungdomskor og organist er aktører i denne 
lillelillejuleaftens musikgudstjeneste.



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

TIRSDAG 31. DEC. KL. 14.00 I DIERNÆS KIRKE
NYTÅRSGUDSTJENESTE 
Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden ”Godt nytår” med brus og 
kransekage i våbenhuset. Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik 
Nedergaard.

SØNDAG 5. JANUAR KL. 10.30 I FAABORG KIRKE
NYTÅRSPARADE 
Hellig 3 konger søndag fejres i hyggeligt fællesskab med spejdernes 
nytårsparade. Gudstjenesten ved sognepræst Henrik Nedergaard er 
den sidste inden hans udsendelse til Afghanistan. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

TIRSDAG 
1. JAN. KL. 11.00
NYTÅRSMARCH 
Klokketårnets Venner arrangerer igen i år i 
samarbejde med Faaborg Kirke nytårsmarch fra 
Klokketårnet i Faaborg. Vi mødes som sædvanlig ved Klokketårnet 
onsdag d. 1. januar kl. 11.00 og følges ad ud på Danmarks bedste moti-
onsrute (3 km el. 5 km) Begge ruter slutter ved Faaborg Kirke og her vil 
sognepræst Lene Matthies sige nogle gode ord, og det nye år synges 
ind. Vi runder af med champagne og kransekage. Hvis man ikke kan 
eller vil gå turen, møder man bare op ved Faaborg kirken kl. 12.15.
Tag familie, venner og hund med - alle er velkomne.

SØNDAG 22. DEC. 
KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE

DE 9 LÆSNINGER
En stemningsfuld gudstjeneste, hvor julens tekster læses.  
Seniorkoret Efterklang medvirker denne søndag.

JULEAFTEN TIRSDAG DEN 24. DECEMBER KL. 10.30

MENS VI VENTER…I DIERNÆS KIRKE
I aften er det juleaften – der er længe, længe til… Ja, juleaftensdag 
kan føles lang for børn og barnlige sjæle, der glæder sig til den store 
aften … derfor holder vi selvfølgelig fødselsdags-gudstjeneste for 
det nyfødte Jesusbarn allerede om formiddagen. En gudstjeneste i 
børnehøjde med alle julens glade sange! Og selvfølgelig skal vi have 
kagemand og Nazareth-saft, inden vi går glade hjem. Alle er hjerte-
ligt velkomne til denne særlige gudstjeneste! Gudstjenesten er ved 
sognepræst Lene Matthies.

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.: 4010 9919
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.     1. dec. 1. s. i advent 10.30: LM (kirkekaffe) 10.30: HN (kirkekaffe) 09.30: EL 10.00: RG

søn.     8. dec. 2. s. i advent 10.30: LJ 10.30: LM  
søn.   15. dec. 3. s. i advent 10.30: HN 09.00: HN 09.30: LJ 09.30: LM
søn.   22. dec. 4. s. i advent 15.00: HN (musikgudstj.) 19.00: HN (De 9 læsninger)  
man.  24. dec. Juleaften 13.30: HN, 15.30: LM 10.30: LM, 13.30: LM, 15.30: HN  15.15: LJ 15.30: KH
tirs.    25. dec. Juledag 10.30: LM 10.30: LJ  
ons.   26. dec. 2. juledag 10.30: HN 09.00: HN  
søn.   29. dec. Julesøndag 10.30: LJ   09.30: RG
tirs.    31. dec. Nytårsaften  14.00: HN (champagne) 22.30: EL 
ons.     1. jan. Nytårsdag 12.15: LM (champagne)   
søn.     5. jan. Hellig 3 konger 10.30: HN (nytårsparade) 10.30: LM  
ons.     8. jan. Salmesang & Suppe 17.30: LM   

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 15. DECEMBER KL. 15.00 I FAABORG KIRKE
G. F. Händels udødelige ”Messias” opføres af Vester Skerninge Sangkor, 
Den jyske Sinfonietta og solister – det hele dirigeret af Jakob Hedegaard.  

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 18. dec. kl. 18.00 i Det nye Hospital, Faaborg



Ny trådløs dæmpbar belysning

Trådløs kommunikation via  
Bluetooth som giver mulighed for 
dæmp og styring med Casambi.

Læs mere på www.inwave.dk

- via din eksisterende 3-ledet installation

FISKEHUSET 
FAABORG 

Det gamle
RØGERI

Vi har alt til julens og nytårets frokoster og fester

Vi modtager gerne bestillinger: 
I butikken, på tlf.: 62610180 eller info@fiskehusetfaaborg.dk

Vi bor stadig på Havnegade 13, 5600 Faaborg

F.eks. 
- Chr. Ø. pigens sild
- Varmrøget laks
- Koldrøget laks
- Rødspættefileter
- Salater

TORSK
LAKS
RØGVARER
MUSLINGER 
HUMMER
CAVIAR

HUDPLEJEKLINIKKEN PIA VEJLEMARK

ANSIGTSBEHANDLINGER
VITAMIN INDSPRØJTNINGER (NATURLIG ‘BOTOX’ ELLER LØFT)  

- EN SYNLIG YNGRE OG FASTERE HUD

MANICURE - PEDICURE 
SHELLAC

BRYN OG VIPPER
FEST MAKEUP

VOKSBEHANDLINGER

LIDT LUKSUS TIL DEN TRAVLE HVERDAG
Hudplejeklinikken, Pia Vejlemark, Østergade 37, Tlf 62 60 27 19

Den 
perfekte gave
Giv dine kære  
et gavekort til  

ultimativ  
forkælelse



 

... Osten har den gren så kær ...
O G  S L Å R  P Å  T R O M M E N  F O R  D E N  H Ø J E  K V A L I T E T ,  

D E N  G O D E  S M A G ,  U D S Ø G T E  V I N E  O G  D E  B E D S T E  O S T E

   G L Æ D E L I G  J U L 



Herregårdscentret 8, 5600 Faaborg, T. 62 61 33 22, www.center-frisoren.dk

G L Æ D E L I G  J U L
G O D T  N Y T Å R



Tilbuddene gælder til og med 23.12.2019

JULE-UDSALG
-40% på alt tøj og sko

-20% på andre varer i butikken

FYNS STØRSTE MARINEBUTIK
webshophandel:  www.baad-motor.dk

Lillestrand 3 · 5600 Fåborg · Tlf. 6261 0820

Musto
BR2 Jakke 
vejl. pris 2599,- 

SPAR SPAR SPAR 

40%40%40%

Musto 
BR2 
Buks
Vejl. pris 2299,-

Sebago
Triton sko
Vejl. pris 1199,- 

Johnson
EL-toilet 
Vejl. pris 4199,-

Key
West 
Antibes 
Vejl. Pris 299,-

Dometic
køleaggregart
CU/ 55 
Vejl. pris 4799,-

NU KUNNU KUNNU KUN

3395,-3395,-3395,-3395,-3395,-3395,-
SPAR SPAR SPAR 

40%40%40%

FYNS STØRSTE MARINEBUTIK
webshophandel:  www.baad-motor.dk

Vejl. pris 2299,-

SPAR SPAR SPAR SPAR SPAR SPAR 

40%40%40%40%40%40%
SPAR SPAR SPAR SPAR SPAR SPAR 

40%40%40%40%40%40%NU KUNNU KUNNU KUNNU KUNNU KUNNU KUN

2396,-2396,-2396,-2396,-2396,-2396,-

unniestates.dk

Unni Thobo-Carlsen
Ejendomsmægler & valuar
+45 5023 2800

UDSIGT OVER FA ABORG FJORD
Suverænt beliggende ejendom med panoramaudsigt over Faaborg og indsejlingen til Faaborg Fjord, beliggende kun 3 min. til Faaborg. 
Ejendommen er beliggende højt i landskabet på en dejlig grund på 4.965 m2 med både sø og å-løb lige ud til åbne marker. Opført 
i 1956 og ombygget i 1988 og rummer hele 436 m2 bolig fordelt på 2 sammenhængende ejendomme. Ejendommen er derfor 
særdeles velegnet til den pladskrævende familie, eller til flere generationer. For den rette køber vil det være et særdeles fordel agtig 
køb. Ejendommen sælges for dødsbo.
  

Til ejendommen hører endvidere 90 m2 fin kælder, hønsehus samt brændeskur. Ejerudgift pr. md.: 3.122 kr. Energimærke: E.

Pris 
2.950.000 kr. 

Boligareal 
436 m2 + 90 m2 kld.

Grundareal
4.965 m2

Alléskovvej 40 
5600 Faaborg

Unikke boliger 
ved Unni Thobo-Carlsen



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

VW SERVICE FAABORG



TANDLÆGEHUSET FAABORG

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

Vi ønsker glædelig jul & godt nytår

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

23  

61  

77  

Boliger til salg

Gennemsnitlig afslag

Gennemsnitlig salgstid

36 

26  

-16 %

-13 %

-15 %

-16 %

-10 %
122 dage

184 dage

293 dage

Hos danbolig Faaborg får du:
  Et team der er dedikeret og giver mere opmærksomhed

       på den enkelte bolig.

       En knivskarp vurdering.

       Et godt salg, så du kan komme videre med din drøm.   

330 dage

280 dage

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

danbolig
Faaborg

Claus Lopdrup - Søren Lykkegaard - danbolig.dk

Lagonis Minde 9, 5600 Faaborg - Tlf. 62610450 - faaborg@danbolig.dk

danbolig Faaborg.

Vi sælger også gerne din bolig.

TØJTØSEN
ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL

TØJTØSEN
ØSTERGADE 44, FAABORG

62 61 25 27

VI HAR STORE GAVER
TIL SMÅ PRISER
-50% PÅ ALT I BUTIKKEN

� ALT I STR. 34 - 58 �

gælder ikke nye varer

VI SES HOS TØJTØSEN 
- HER ER ALTID KAFFE PÅ KANDEN



Landets ældste
musikforening 

Ti gange om året trækker Faaborg Musikforening fulde huse, når de gang på gang lyk-
kes med at hyre de allerdygtigste musikere i den klassiske genre. Musikforeningen er 
Danmarks ældste og har eksisteret i 172 år. Bestyrelsen, der tilsammen har lagt 148 års 
frivilligt arbejde i foreningen, formår til stadighed at forny og udvikle musikprogram-
met, senest med en formidabel jazz-koncert.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PERNILLE PEDERSEN
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Bestyrelsen for Faaborg Musikforening er mødt ind i Helios på en af 
årets travle dage. Om bare to timer fyldes kulturhuset med forvent-
ningsfulde gæster til aftenens forestilling, hvor en af jazzens store 
stjerner, svenske Ellen Andersson, går på scenen.

Historisk og nyt
Jazz-elementerne har været på foreningens repertoire siden 1979, 
der indtil da havde holdt sig til klassisk musik. Nye musik-genrer 
er en del af den løbende udvikling, som foreningen undergår, og 
Kirsten Styrbæk har fra formandsposten fulgt denne udvikling på 
nærmeste hold.

- I de første 10 år, jeg var med, afholdt vi fire klassiske koncerter om 
året - det var kravet for at få statstilskud. Nu arrangerer vi otte klas-
siske koncerter årligt, hvor de to af dem er lidt anderledes, fx i aften 
med jazz-koncert, forklarer bestyrelsesformand Kirsten Styrbæk.

Senere kom folkemusikken på plakaten, og medlemstallet er steget 
løbende til foreningens i dag cirka 500 medlemmer. 

For ti år siden kom Teddy Bruslund ind i bestyrelsen, hvilket førte til 
endnu flere nye tanker og perspektiver, forklarer bestyrelsesmed-
lem Søren Bøje.

- Med den nye energi, kom der nye muligheder, hvor Teddy ar-
rangerede Cool Klassisk, som viste sig at være en succes, forklarer 
Søren Bøje.

Selvom Teddy Bruslund kan tænke nye tanker, så er han i høj grad 
optaget af at bevare det, som foreningen også er kendt for, nemlig 
den høje kvalitet, som publikum nærer en stor tillid til.

- Foreningens styrke er den kvalitet, der er i alle vores arrangemen-
ter, og det er det, der er holdbart. Vi bevæger os i en særlig niche af 
musikverden, men inden for den udfordrer vi gerne os selv og pro-
vokerer lidt. Fx afholdte vi et danse/tango-arrangement, hvor salen 
blev fyldt, og publikum var begejstrede, fortæller Teddy Bruslund.

Det var gruppen STORIES med den verdenskendte koreograf og 
flamencodanser Selene Muñoz og pianisten Tanja Zapolski, der 
sammen med tre andre klassiske musikere tryllebandt publikum.

Helios begejstrer både kunstnere og publikum  
Den erfarne bestyrelse skal jævnligt forholde sig til aktører, der 
ønsker at optræde i Helios. Det viser sig nemlig at være svært at få 
lov at optræde i den store sal i kulturhuset.

- De musikere, der kontakter os, vil rigtig gerne komme og optræde 
netop her, da lyden i salen er vidt berømt i musikerkredse. Mu-
sikforeningen får dagligt mails fra folk, der vil optræde i Helios, og 
hvert år afholder vi et sæsonmøde, hvor vi udvælger de allerbedste, 
fortæller Søren Bøje.

På dette sæsonmødet kigger bestyrelsen også efter det specielle. Fx 
kan det være længe siden, de har afholdt en solokoncert. Og så skal 
der hvert år gerne være et arrangement med et tvist.

Musikforeningen var derfor med i planlægningen, da Helios blev 
renoveret. Her var især lyden og akustikken i salen vigtige parame-
tre for dem. For hvordan lyddæmper til biografbrug og samtidig 
tilgodeser den klassiske instrumentalmusik, som fungerer bedst 
med en smule efterklang.
Men det lykkedes, og lyden er ramt lige i øret, mener bestyrelsen.

Én af de musikere, der er begejstret for den exceptionelt gode 
akustik i salen, er Anders Koppel, som beskriver, at det, at man kan 
høre hvert enkelt strøg, er helt unikt. Koncerter med fx strygere og 
blokfløjte bliver ifølge Koppel også løftet op til et nyt niveau, når de 
afholdes i Helios.

Den gode lyd i salen, der gør Helios til et yndet sted for kunstnere 
at optræde, kommer publikum til gode. Bestyrelsesmedlem Hanne 
Fentz forklarer.

- Den høje kvalitet, vi dermed kan garantere vores publikum, bety-
der, at vi giver folk en oplevelse, som de ellers skulle til Odense eller 
København for at få, siger Hanne Fentz.

Kunstner-kvaliteten og lyd-kvaliteten betyder, at der til koncerterne 
i Helios strømmer publikum til fra alle dele af landet, og mange af 
dem har også meldt sig ind i foreningen.



Gæstebogen indeholder mange prominente navne, 
som ofte sætter et kunstnerisk aftryk i denne

Bestyrelsen i Faaborg Musikforening: Fra venstre: Hanne Fentz, 
Teddy Bruslund, Kirsten Styrbæk, Søren Bøje, Jens Bruntse, Nils 
Andersson.
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En bestyrelse og en formand af format
Bestyrelsen er en sammentømret enhed. Den nyest 
tilkomne er Nils Andersson, der ‘kun’ har ni år på bagen 
som bestyrelsesmedlem. Men hvad er det egentligt, der 
driver de frivillige bestyrelsesmedlemmer til at yde så stor 
en indsats? Søren Bøje er ikke i tvivl.

- Det er fordi, vi har Kirsten som formand, hun er den 
mest aktive af os alle, siger han uden tøven.

Kirsten Styrbæk har været formand i hele 42 år. Hun mod-
tager de rosende ord med et smil og en bemærkning om, 
at alle jo gør sit.

Gennem årene har bestyrelse fået mange gode oplevelser 
med i kølvandet på de mange frivillige timer, de lægger 
i foreningen. Flere kunstnere vælger at overnatte i byen 
før eller efter koncerten, og det giver ekstra drivkraft fx at 
drøfte idéer om strygekvartetter over et glas rødvin med 
eksempelvis Anders Koppel.

- Vi har også mødt både Benny Andersen og Povl Dissing 
flere gange, og vi lærte dem efterhånden at kende, forkla-
rer Jens Bruntse.

Herudover er bestyrelsen også drevet af alle de positive 
tilbagemeldinger, de får fra publikum.

Foruden de mange koncerter, så arrangerer formand Kir-
sten Styrbæk hvert forår en meget populær opera-kunst-
tur. Her er der plads til 70 medlemmer, og der er udsolgt 
hvert eneste år, ofte på mindre end ét døgn, forklarer 
Kirsten Styrbæk. Turene har gået til fx Amsterdam, Oslo, 
Stockholm, Dresden, Prag, Hamborg, Berlin og Wien.

Ungt initiativ
Samlet set har de seks bestyrelsesmedlemmer 148 år 
erfaring i foreningen, og aldersmæssigt ligger de, sammen 
med det øvrige publikum over gennemsnitsbefolkningen. 
Det ærgrer bestyrelsen, som i flere omgange har forsøgt 
at skabe interesse for den klassiske musik hos byens unge 
mennesker.

- Mange har måske haft en fornemmelse af, at vi er en 
støvet forening, men det er nok mere en fordom overfor 
genren. Vi er ikke støvede, vi er kultur- og musikinteres-
serede. Det, vi laver, giver Faaborg et løft, og al musik 
udspringer jo af det klassiske, forklarer Teddy Bruslund.

Bestyrelsesmedlem Jens Bruntse har været musiklærer på 
gymnasiet, og Søren Bøje underviser på musikskolen. De 
har begge ihærdigt forsøgt at få de unge til at få et forhold 
til den klassiske musik. Som eksempel da de samtlige cel-
loelever var inviteret, da foreningen afholdt en koncert 
med Copenhagen Cello Quartet, for at de unge novicer 
kunne prøve at få et indblik i den professionelle verden. 
Desværre dukkede der kun to elever op.

Andre gange lykkes det at få de unge på banen.

- Vi holdt en koncert med Dreamers’ Circus, og det var en 
af de koncerter, der stak helt af. Der blev spillet en hybrid 
mellem klassisk og folkemusik, og der mødte en masse 
unge mennesker, især fra Ollerup Musikefterskole, op og 
fik en god oplevelse, fortæller Jens Bruntse.

For år tilbage afholdt foreningen også koncerten Cool 
Klassisk, hvor Nikolaj Koppel og Hella Joof førte an i et 
stort opsat show med koncert af talentfulde musikskole-
elever og kommende, professionelle, unge musikere og 
teatertrup med lyd- og lysshow. Børnefamilierne strøm-
mede til, men desværre er der i Helios ikke sæder nok 
til, at sådanne økonomisk tunge arrangementer kan løbe 
rundt.

Mange af de talentfulde, klassiske musikere, som optræ-
der i Helios, er ofte meget unge mennesker, og forenin-
gen finder det ærgerligt, at de unge i byen ikke giver sig 
selv chancen for at opleve en klassisk koncert.

- Vi har haft flere koncerter, hvor der virkelig kom gang i 
den. Bl.a. den koncert, som Savage Rose gav hernede. Her 
kom alle de gråhårede publikummer op at stå, og der blev 
endda danset kædedans mellem stolene, fortæller Hanne 
Fentz.

Næste arrangement i Faaborg Musikforening er en ope-
ratur til Den Fynske Opera den 6. december, og den 16. 
december spiller det lokale musikerpar Helene Blum og 
Harald Haugaard julen ind kl. 19.30.

Bestyrelsen
Kirsten Styrbæk, medlem i 52 år, formand (gennem 42 år).
Jens Bruntse, medlem i 30 år, næstformand, referent og sekretær.
Hanne Fentz, medlem i 35 år, kasserer.
Nils Andersson, medlem i 9 år, styrer teknikken på lys og lyd.
Teddy Bruslund, medlem i 10 år, står for PR.
Søren Bøje, medlem i 12 år, Facebook-manager

Højdepunkter i foreningen historik
1979 - Eddie Skoller
1981 - Peter Bastian, Fuzzy og Morten Zeuthen
1982 - Povl Dissing og Benny Andersen
1983 - Bazaar (Peter Bastian, Flemming Quist Møller og Anders Koppel)
1984 - Niels Henning Ørsted Pedersen
1984 - Niels Hausgaard
1988 - Savage Rose
1991 - Safri Duo
1994 - Svend Asmussens Kvartet
2001 - Kim Larsen og Kjukken
2007 - Carsten Dahl Trio
2015 - Trio con Brio
2017 - Andreas Brantelid og Christian Ihle Hardland
2019 - Den Danske Strygekvartet
2019 - Michala Petri og Lars Hannibal



Peter Jensen

Scenen i Helios er berømt i musikerkredse på grund af den eminente lyd i salen

Copenhagen Cello Quartet, da de gæstede Helios tidligere på året

Formand for Faaborg Musikforening gennem 42 år, Kirsten Styrbæk



Vi laver gerne din næste gavekurv
Raunsborg til ham & hende,  

også skønne gaveæsker 

Mellemgade 17, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 05 12

Lækre skindtasker fra bla. 
House of Sajaco, Treats og 

Tim & Simonsen

Nye Fjällræven 
rygsækker

Kig ind, butikken er fyldt 
med julelækkerier til den 
søde juletid.  Vi har gode 
portvine, Rom, likører og 

rødvine til juleanden

Fåes 
i flere 
farver

Fåes 
i flere 
farver

..meget 
andet godt 

til ganen

Autoriseret 
el-arbejde til tiden...
l  El-installationer 
l  Intelligente bygningsinstallationer, IBI
l  LED belysning
l  Tele- og datainstallationer
l  Industriel automation
l  Energioptimering
l  Service

20 90 36 80 

FAABORG EL APS · L. FRANDSENSVEJ 3A · 5600 FAABORG
kontor@faaborgel.dk
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Nytårsmenu 2019
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

Forret
Slagtertapas.
Coppa med bacon-
mayo på sprød vaffel, 
minivaffel med en rilet-
te af plukket laks samt 
puffet flæskesvær.

Hovedret
Oksemørbrad & brai-
seret svinekæbe med 
puffet kartoffelknas, 
pommes macaire, 
kraftig sauce mystery, 
syltede løg og bagte 
rodfrugter delux.

Mellemret
Paupiette af vester-
havsfisk med souf-
flefars i skummende 
fiskebisque, tomatcon-
cassé samt kørvel og 
skorzonerrodchips.

Dessert
Triple chokoladebar 
med guldkugler,
ganache og mousse, 
hindbærcoulis og bær 
samt hjemmelavet ka-
ramelis ”semi-freddo” 
style.  

Pr. kuvert kr.

349,-
Tilvalg til nytårsmenuen

Caviar · Charcuteri · Kransekage
Se mere på vores hjemmeside landslagteren.dk

4 retters
nytårsmenu

BESTIL
GERNE I

GOD TID



  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: Fra venstre: Birgitte Højgaard, Økonomiassistent | Louise A. Frederiksen, Økonomiassistent
Tina Grevegaard, Økonomiassistent | Lars Nielsen, Administrationschef | Camilla Thomsen, Økonomiassistent
Anne Broholm, Økonomiassistent | Christian Præstekjær, IT-ansvarlig

NY HJEMMESIDE !
Husk at besøge vores nye

hjemmeside.

www.1-office.dk





RAVNSBORG
j u l e m a r k e d

JULESHOPPING & HYGGE FOR ALLE ALDRE
SAMT SMUKT VIKINGEMARKED

 Mød Jim Lyngvild i hans private hjem Ravnsborg 

Foredrag med Ghita Nørby og Jim Lyngvild samt
Marion Dampier-Jeans mm.

Vi ses på Hågerupvej 33, 5600 Faaborg
Læs mere og book billet på ravnsborgmarkeder.dk

Se og oplev 
vikingeborgen  
der har lagt 

kulisse til den  nye
”Far til fire” film

Lør/søn den 30/11 & 1/12 
og den 7. & 8. december 

fra kl. 10-16



Mellemgade 10 - 5600 Faaborg 
Tlf. 63 60 70 30 - mad@froekenjensens.dk

Nytårsmenu ud af huset
Bestilles senest d. 28.12. og 

afhentes d. 31.12. mellem kl. 11.00 - 13.00

UNGHANESALAT
sprød pancetta – maltbrød

KALVEMØRBRAD
Pommes Anna - glaserede pastinakker

rodfrugtpuré - brændt blomkål
syltede persilleløg - kraftig kalvesky

NYTÅRS ISKAGE
på bund af brownie 

Pris pr. kuvert 298,-

JULEMEDISTER kr. 20,- 1/2 kg  
(HUSK at ringe & bestil inden) KUN til afhentning den 14. december 2019

Bag selv leverpostej 1 stor kr. 15,- Ta’ 10 stk for kr. 120.-
Ribbensteg kr. 30,- pr. 1/2 kg.
Hjemmelavet sylte kr. 45,- pr. stk.
Hakket svinekød kr. 25,- pr. 1/2 kg. Altid fast lav pris og friskhakket
Hakket oksekød kr. 30,- pr. 1/2 kg. Altid fast lav pris og friskhakket
Hjemmelavet blodpølse kr. 40,- pr. stk.
Røget bacon kr. 30,- pr. 1/2 kg.
Røget spæk kr. 32,50 pr. 1/2 kg.

ÅBNINGSTIDER  
Mandag lukket (slagterdag) / Tirsdag: 9.00 - 17.00 / Onsdag: lukket / Tors-fredag: 9.00 - 17.00 / Lør: 9.00 - 12.00

Følg os på facebookMobil: 40 18 95 53 f

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Er tøjet eller dugene klar til de  
kommende julefrokoster !! 

 
 

Habit rens / pres                   225,00 kr. 
Habit jakke rens/ pres          130,00 kr. 
Kjoler rens / pres fra :          165,00 kr. 
Benklæder rens /pres            95,00 kr. 
Duge vask / rul pr. kg.         86,00 kr. 

 
 

           RReekkoorrdd  RREENNSS  
                      VVeesstteerrggaaddee  4455  ,,  FFaaaabboorrgg  
                      6622661111448899//2244223388339911  
                      MMaannddaagg  ttiill  FFrreeddaagg  ffrraa  kkll..  99  ttiill  kkll..  1177            
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Hjemmet på Præstevænget bærer i høj grad præg af dets 
beboere. På væggene hænger der landskabsgengivelser 
- små skitser i pastel og store rammer med oliemalerier af 
den sydfynske natur. I enhver krog og sprække kan man få 
øje på nisser. En gnavpotte-nisse, der kun er tilfreds efter en 
snaps, og en hel nissefamilie, der hvert år følger med husets 
beboere til julebordet for at deltage i festlighederne.

På bordet i spisestuen står en af Jettes seneste keramik-
kreationer, kreaturer. Mens hun placerer de hjemmedrejede 
kopper og skænker kaffen op, har hun et fast blik på køerne, 
der ligger veltilpasse og ser til. 

- Køerne er de værste at have stående fremme, de rejser sig 
hver gang, man går hen til dem, de er simpelthen så nysger-
rige, klukker Jette hjerteligt. 

Peter klukker med og bemærker, at de også fylder ret meget, 
når de sådan ligger og flader ud. De har noget sammen, de 
to. Et univers, en sameksistens.

Med kaffe i kopperne fortæller parret, hvordan de endte 
som selvstændige kunstnere i en skov i Falsled.

En del af kunstnermiljøet
Jette og Peter er begge uddannet reklametegnere og mødte 
hinanden på en arbejdsplads i Lyngby. Jettes mor og far 
havde et sommerhus i Falsled, og i 1970 valgte de at flytte 
dertil permanent, og Jette og Peter fulgte med.

- Da vi flyttede hertil i starten af 70’erne, kendte vi både 
Jørgen Hinke og Hans Peter. Senere blev vi meget aktive i 
Kunstforeningen Pakhuset. Jeg kom med i udstillingsudvalget 
og blev en del af gruppen Landskabsmalerne, og Jette kom 
med i gruppen Harperne, forklarer Peter.

Jette og Peter har tegnet og malet altid. I fællesskab drev de 
indtil 1993 en tegnestue i Falsled. Herefter tog Peter et job i 

diabetesforeningen, og Jette startede med at lave keramik.

- Peter gav mig en drejeskive i julegave, og så gik jeg i gang. 
Det er ligesom at køre på cykel, man glemmer det aldrig. I 
starten lavede jeg små skåle og krukker, men jeg ville gerne 
finde en figur, der hele tiden kunne udvikle sig. En figur i ud-
vikling havde vi arbejdet med på tegnestuen i mange år, her 
var det mest smølfer, vi tegnede. Jeg fandt frem til nisserne. 
De forandrer sig hele tiden, måske får de en ny ting i lom-
men, fortæller Jette.

Jettes nisser er blevet enormt populære, både lokalt og 
rundt omkring i landet, og i dag er de for mange et samleob-
jekt.

I 2003 sagde Peter sit job op og valgte ligesom Jette at blive 
professionel kunstner. Kontorbordet blev skiftet ud med en 
stol i den fri natur, og fra forretningen på Assensvej solgte de 
begge med stor succes deres kunstværker.

For 11 år siden flyttede parret ud i skoven lidt udenfor Fals-
led.

- En dag var vi til middag hos gartneren fra Stensgård. Det 
var det skønneste hus, og vi var enige om, at det hus ville vi 
have engang, fortæller Jette.

På en af deres mange ture rundt i naturen, så de en dag, at 
huset stod tomt, og efter en ivrig forhandling med godsfor-
valteren, lykkedes det dem at få lov til at leje huset.

Parret føler sig heldige over at være en del af den meget 
aktive kunstnerkoloni, der eksisterer i Faaborg-området. Her 
er andre kunstnere ikke konkurrenter, men kolleger. Endnu 
mere heldige føler de sig over at have hinanden, for de ople-
ver, at kunstnere ofte kan føle sig alene med deres kreative 
tanker.

Kærlighed 
og kunst

I skoven ved Stensgård bor kunstnerparret Jette og Peter Bork-Johansen. Det kunne virke oplagt 
at lave et portræt af  dem hver, men parret er en sammentømret enhed, der følges ad, hvor end de 
går. Dagligt bevæger de sig sammen ud i naturen for at gøre dét, der optager dem allermest - at 
lave kunst.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PERNILLE PEDERSEN



Jette og Peter Bork-Johansen

Både Peter og datteren har været modeller til portrætter i keramik



At bo med en kunstner
Kunstnere er kendt for deres iltre temperament, men i 
skoven i Falsled går bølgerne ikke højt. 

- Vi skændes aldrig. Vi har arbejdet sammen stort set al-
tid, og det er dejligt at have nogen at snakke med om sin 
kunst. Det eneste, vi kan blive uenige om, er priserne  - og 
det kan vi få lang tid til at gå med, fortæller Jette med et 
smil i mundvigen.

Peter synes, Jette sælger for billigt, og Jette synes, Peter 
sælger for dyrt. Men de er kommet til det kompromis, 
at de hver især bestemmer prisen på deres egne værker. 
Peter har sin egen filosofi, når det kommer til prissætning 
af et maleri.

- Jeg bruger Jørgen Hinke-reglen, der siger 1 kroner pr. 
kvadratcentimeter. Mange mener, at man altid kan få en 
kunstner til at gå ned i pris, men ikke mig, jeg insisterer på 
at have en god timeløn, forklarer Peter, der oftest har helt 
udsolgt af sine værker.

Der er stor forskel i den kunstneriske proces bag hhv. Jet-
tes keramik og Peters malerier. Her kan de også blive en 
anelse uenige om, hvem der egentlig har det nemmest. 
Ifølge Jette er det Peter, der har det nemmest, han kan 
jo male sit værk over, hvis det ikke bliver som forventet, 
hvorimod hun må starte helt forfra, som fx dengang en 
hel ovnfuld nisser på grund af en kemisk fejl havde fået 
rødt skæg efter en brænding.

- Jeg kan godt blive lidt irriteret, når Peter kalder fra sit 
værksted, at jeg skal komme og se, hvad han har lavet, 
mens jeg fortsat sidder med den samme krukke, siger 
Jette.

Omvendt mener Peter, at Jette har det nemmest og hen-
viser til deres yngre dage. Her arbejdede de ud fra en stor 
kassevogn, hvor de havde indrettet et værksted bagi. Når 
køreturen gik op til datteren i Holstebro, kunne Jette nå at 
forme 40 nisser omme bagi, inden de var fremme.

I denne juletid synes det oplagt at spørge Peter, om han 
føler sig overset, når der er så meget fokus på Jette og 
hendes nisser. Peter svarer hurtigt og let, uden alligevel 
helt at svare.

- Jørgen Hinke spurgte mig faktisk engang om det samme. 
Jeg svarede ham: det må du jo vide noget om, Jørgen! 
svarer Peter, og en klukkende latter går i gang igen.

Kunst som formidling
Peter virker på ingen måde trykket af årstidens nisse-
fokus. Han glæder sig i stedet over alt det, som kunsten 
giver ham. På en stol i Helnæsbugten finder han ro og 
balance ved at gengive landskaber, som han ser dem. 

Naturabstraktioner, kalder Peter sine værker.

- Mit job som kunstner giver mig en god grund til at 
komme ud i naturen. Her kan jeg sidde en hel dag med 
min madpakke og kaffe, og så kan jeg tilmed få lidt penge 
ud af det. Dét er da priviligeret, forklarer Peter.

Begge spejler de deres vellykkethed i den respons, de får 
fra deres kunder.

- Når vi fx møder folk flere år efter et køb, og de fortæller, 
at de fortsat er så glade for vores kunst  - dét er bare no-
get af det bedste. Eller hvis folk kommer igen og vil købe 
noget til nogen, de kender, fortæller Jette.

Nogle værker bliver også så vellykkede, at det bliver for 
svært for parret at sælge. Så beholder de dem selv, for-
klarer Jette og peger på væggen bag Peter, hvor en del af 
hans små pastel-skitser hænger på række.

Peter ranker ryggen en smule og forklarer, at de små skit-
ser er nogle, han ofte laver fra morgenen af  - de er gode 
at starte dagen på.

Hver dag drager Jette og Peter sammen ud i naturen. Ofte 
går turen til Helnæs, hvor mange af Peters landskabsab-
straktioner stammer fra. Begge er de fyldt 73, men de 
arbejder fortsat hver dag.

- Vi bliver ved, til vi ikke kan mere. Mine hænder er 
efterhånden ret slidte, men jeg giver ikke op. Dog har vi 
droslet meget ned på fx udstillinger, fortæller Jette.

Deres næste udstilling bliver en fælles udstilling til april 
på Filosoffen i Odense. Her vil væggene blive prydet med 
nogle af Peters malerier i akryl og pastel, mens Jette vil 
fremvise små udstillingsgæster i ler, bl.a. kan publikum 
opleve, at der under loftet i det 7 meter høje lokale vil 
svæve en luftballon med små personer hængende i kur-
ven og kigge ned, mens der på gulvet vil der være andre 
små folk, der måbende kigger op. 

Den sidste søndag i hver måned holder parret åbent mel-
lem 11 og 16 i deres værksted og galleri på Præstevænget 
20 i Falsled.
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FAKTA

Peter: uddannet på Akademiet for Fri og Merkantil 
Kunst: Arbejder med olie-, pastel- og akrylmalerier, 
underviser.

Jette: uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i Køben-
havn. Arbejder med krukker, figurer, skåle, bestillings-
arbejder.



Hvert år leverer Jette nisser til Jul i Falsled, som bliver stillet op langs hele ho-
vedvejen. Desværre er nisserne blevet så populære, at der ofte forsvinder et par 
stykker i løbet af december. I år forsvandt den første, indenfor et kvarter efter 
den var stillet op

Super-Carla formet i keramik - parrets egen høne, som gennem mange år var 
gavmild med både æg og kyllinger

Peter har gennem årerne måttet lægge figur til, når 
Jette har begivet sig ud i portrættets kunst

Ét af Peters værksteder, hvor skitserne i akvarel forvandles til oliemalerier

Peters skitser, som Jette er meget begejstret for, hænger i parrets spisestue



KL. 17. 00 
Velkomst, vision for Faaborg og konkurrencens sigte. 
Ved borgmester Hans Stavnsager

KL. 17.10
Hvorfor er Faaborg interessant, og hvad kan og skal 
Faaborg holde fast i? 
Ved projektchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania

KL. 17.20
Præsentation af de tre konkurrenceprojekter og 
kåring af vinder. 
Ved dommerkomiteens fagdommere

KL. 17.40 
Vinderteamet får ordet

KL. 17.50
Hans Stavnsager afrunder

KL. 18.00
Mulighed for at studere de tre projekter og stille 
spørgsmål til projekterne

LANGSIGTET PLAN FOR 
UDVIKLINGEN I FAABORG
Siden forsommeren har tre dygtige teams bestående 
af blandt andre arkitekter og klimaeksperter arbejdet 
med opgaven at skabe en sammenhængende udvik-
lingsplan for Faaborg Havn og By. En plan, der blandt 
andet skal give et bud på, hvordan byens tre udvik-
lingsområder skal udvikle sig i fremtiden samt give bud 
på, hvordan der kan arbejdes med klimasikring. Visio-
nen for byen har også været en del af opgaven.

Tirsdag den 3. december kan vi offentliggøre vinderen 
af konkurrencen. Alle tre deltagende teams har bidra-
get med nytænkning af Faaborg. Vinderprojektet er i 
særlig grad lykkes med at tydeliggøre Faaborgs mange 
potentialer, samtidig med at købstadens identitet 
bevares.

PROGRAM

KOM OG DELTAG 
ALLE ER VELKOMNE

VÆR MED, NÅR VI OFFENTLIGGØR VINDEREN AF ARKITEKTKONKURRENCEN I FAABORG

TIRSDAG DEN 3. DEC. KL. 17 I FORUM FAABORG 

OFFENTLIGGØRELSE AF VINDERPROJEKTET  
I ARKITEKTKONKURRENCEN OM UDVIKLINGSPLAN  
FOR FAABORG HAVN OG BY



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.

 
 

KOM MED TIL RECEPTION FOR 
HANS ARNE HENRIKSEN

INVITATION

Hans Arne Henriksen havde tidligere i år 40 års jubilæum. 
Det fejrer vi ved en reception den 6. december kl. 13-16  
for alle kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede. 

Da Hans Arne samtidig har valgt at gå på pension, har du 
også mulighed for at sige farvel og ønske ham god vind  
fremover. Ved samme lejlighed vil det være muligt at hilse 
på filialens nye rådgiver Anne Marie Rosengaard.

Sparekassen serverer lidt at spise og drikke.

Vi glæder os til at se jer. 

FAABORG  -  TLF: 6548 5350  -  FAABORG@SPKS.DK



Kom til 
hyggelig jul 
i Faaborg

JUL I

 13.-23. DEC.

BODER
PÅ TORVET

13. DEC. 

LUCIA &
FAKKELOPTOG

TORVET KL. 16.30

JULEMYSTERIET
LØS GÅDEN OM DET 

STJÅLNE SLIK! 

KØB GÅDEBOG 
I BOG & IDE

HANDEL LOKALT 

VIND 
GAVEKORT 

PÅ 10.000 KR.   
TIL VORES FAABORG & EGN

JULIANES 
JULEFORTÆLLINGER 
I DEN GAMLE GAARD 

7. OG 14. DEC. 
KL. 11.30, 12.00 

OG 12. 30

JULEMANDSLØB
JULENS 
ÅBNINGSTIDER
Fredag 29. nov. Black Friday 8-19
Lørdag 14. dec 10-15
Søndag 15. dec 10-15
Fredag 20. dec 10-20
Lørdag 21. dec 10-17.30
Søndag 22. dec 10-17.30
Mandag 23. dec 10-17.30 



Foreningen, der er en sammenslutning af Shopping Faaborg, 
Turistforeningen og erhvervslivet, sørger blandt andet for 
juletræer, julebelysning og juleunderholdning i Faaborg.

- Det har været vigtigt for mig både at værne om traditioner-
ne og samtidig tilføre julemåneden noget fornyelse, fortæller 
Signe Pardorf.

Noget af det nye, som byens julegæster kan glæde sig til at 
opleve, er et vaskeægte julemysterie.

- Der er tale om en familieaktivitet, der løber helt frem til den 
23. december, hvor alle kan prøve kræfter med mysteriet. 
Man møder bare op i Bog & Idé, hvor der udleveres en gåde-
bog til deltagerne, der så må rundt i byen for at løse gåderne 
og ikke mindst opklare julemysteriet. Undervejs venter et 
par små spiselige overraskelser til deltagerne, forklarer Signe 
Pardorf.

Det er professionelle spiludviklere fra Riddlehouse, der står 
bag konceptet, der med succes har været afviklet i andre byer 
rundt om i landet. Det koster 70 kr. for voksne at deltage, 
mens det er gratis for børn under 7 år.

Der bliver også skruet helt op for julehyggen i Den Gamle 
Gård.
Her vil Juliane Julemor fortælle julehistorier både den 7. og 
14. december. Historielæsningen starter begge dage kl. 11.30, 
12.00 og 12.30. Prisen er 40 kr. for voksne, mens alle under 
18 år kommer gratis ind. Med i prisen får man også den flotte 
juleudstilling i Den Gamle Gård.

- Den 13. december har vi valgt at gøre noget ekstra ud af 
årets store luciadag.
Vi starter hyggen kl. 16.30 på Torvet, hvor luciapigerne fra 
Enghaveskolen synger, inden Faaborg Kanonerlaug inviterer 
alle til at deltage i et stemningsfyldt fakkeltog rundt i byens 
gader. Fakkeltoget slutter ved Spisehuset, der tilbyder lidt at 
varme sig på. Herefter fortsætter Faaborg Havkajakklub og 
Malik luciafejringen i kanalen med kajakker pyntet flot med 
lys. Det er en aften, jeg virkelig ser frem til, fortæller Signe 
Pardorf.

Julen er jo også fristelsernes tid, og mon ikke de fleste af 
os kunne tåle lidt ekstra motion i julemåneden. Så kunne 
Julemandsløbet den 14. december jo passende finde vej til 
kalenderen.

- Løbet er en hyggelig familieaktivitet, som spreder julestem-
ning både blandt deltagerne og byens øvrige gæster, så det 
holder vi selvfølgelig fast i og håber, at rigtig mange vil trække 
i nissetøjet og løbe med igen i år, siger julearrangøreren. 

Torvet bliver igen i år omdannet til et julemarked med boder, 
juletræssalg og lækre smagsprøver fra den 13. til den 23. 
december. Her vil der også være opsat et stort telt, hvor der 
bydes på forskellig musik og underholdning i perioden.

- Endelig synes jeg også, at det er værd at nævne, at vi lokker 
med en ekstra julegave på 10.000 kr. blandt alle, der køber 
deres julegaver i vores medlemsbutikker og udfylder et lod 
til konkurrencen. Husk også at holde øje med facebooksiden 
"Jul i Faaborg", her kan du læse meget mere om de mange 
juleaktiviteter, vi byder på, slutter Signe Pardorf Nielsen.

Signe sørger
for julen 

 
 

Signe Pardorf  Nielsen fra Vores Faaborg & Egn er hovedarkitekten bag julen i Faaborg.

AF HENRIK POULSEN



Kloakken kan være svær at holde øje med, og derfor opdager mange boligejere ofte 
først kloakproblemer, når toilettet begynder at klukke eller aftrækket i toilettet for-
værres. Hvis du har mistanke om, at der er problemer med din kloak, kan du med 
fordel kontakte Rasmussen & Co. ApS Rørteknik. 

Det er dog ikke alene TV-inspektioner, vi kan være behjælpelig med, men også: 

 
TRYKPRØVNINGER, KLOAKSERVICE, OPGRAVNINGSFRI, 
ROTTESPÆRRE, KLOAKRENOVERINGER, CUTTERARBEJDE

KLOAKKEN ER SVÆR MEN 
VÆRD AT HOLDE ØJE MED

Rasmussen & Co. Aps Rørteknik
Kastanievej 2
5600 Faaborg

Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

www.rasmussenogco.dk

RØRTEKNIK

Rasmussen & Co. ApS Rørteknik 
blev etableret i 2011 af Simon  
Rasmussen. 

Dengang fungerede virksomhe-
den som en klassisk entrepre-
nørvirksomhed med fokus på 
grav-, jord- og betonentreprise. 

I 2017 ændrede Simon Rasmus-
sen dog kurs, og i dag er forret-
ningens fokusområde rørteknisk 
arbejde.

Vi ønsker glædelig jul og godt nytår



Kl. 10.00 Walk and Talk. Tag hunden i snor og kom og gå en tur om sundet med 2 veterinærsygeplejersker. Mødested DyrelægeRingen, Herregårdscenteret.
Kl. 14.00 Julemanden ankommer til Dyreborg.
Kl. 16.00 Nøddeknækkeren – balletkino i Helios-teatret.

Kl. 13.00 Fillerina-demo og prøvebehandling i Det blå hus.

Kl. 10.00 Pust liv i hverdagen. Gratis lungefunktionsmåling på Faaborg Løveapotek.
Kl. 11.00 YAZ hud- og hårprodukter - demo i Det blå hus.
Kl. 14.30 Juleafslutning i efterlønsklubben for Faaborg og omegn på Tømmergården.
Kl. 19.00 Danske slægtsforskere – oplæg ved Margit Baad. Det gamle bibliotek – Grønnegade 44.
Kl. 19.00 Faaborg gospel inviterer til jule-/gospelkoncert i Øhavskolen afd. Svanen.
Kl. 19.30 Faaborgkoret synger julen ind i Diernæs kirke.
Kl. 19.30 Faaborg Frimærkeklub holder byttemøde i Tømmergårdens kantine.

Kl. 10.00 SOS Børnebyernes salgsbod med hjemmelavede ting ved Biblioteket i Herregårdscenteret.
Kl. 14.30 Højskoleeftermiddag hvor Povl Balsled med et foredrag med fortællinger, digte og sang kredser om begrebet ”tid” i Det nye hospital.

Kl. 15.00 Silvermoon jazzband spiller julen ind i Sommergalleriet, Østergade 4.

Kl. 8.45 Luksusbanko og morgenhygge på Ravnsborg.
Kl. 10.00 Ravnsborg julemarked.
Kl. 10.30 Veteranjernebanen kører juletog til Korinth.
Kl. 11.00 Jul i Den Gamle Gård i Holkegade. Julianes julefortællinger kl. 11.30, 12.00 og 12.30.
Kl. 16.00 Foredrag med Ghita Nørby og Jim Lyngvild på Ravnsborg.

Kl. 8.45 Luksusbanko og morgenhygge på Ravnsborg.
Kl. 10.00 Ravnsborg julemarked.
Kl. 10.30 Veteranjernebanen kører juletog til Korinth.
Kl. 11.00 Jul i Den Gamle Gård i Holkegade.                                                                        
Kl. 16.00 Julekoncert med Faaborg A Capella kor i Faaborg kirke.

Kl. 18.00 Julefrokost i HUSET på Færgevej 2.

Kl. 14.30 Juleafslutning i pensionistforeningen i Det gamle bibliotek i Grønnegade.
Kl. 19.30 Faaborg frimærkeklub holder julemøde i Tømmergården. 13. Kl. 16.30 Lucia og fakkeloptog på Torvet i Faaborg.
Kl. 18.00 Luciasejlads i kajakker i kanalen ved Faaborg havn.

Kl. 10.00 Julemandsløb med start og mål på Torvet i Faaborg.
Kl. 11.00 Jul i Den Gamle Gård i Holkegade. Julianes julefortællinger kl. 11.30, 12.00 og 12.30.
Kl. 15.00 ”Ingen julemelodier” med Løven, Kim og Hulken mæ Rico på Blækhuset.
Kl. 19.00 Poetry-slam på Cafe Flow. 

Kl. 10.00 Dans om juletræet i Daglig' Brugsen, Millinge. Mødested: Svanninge Hallen.
Kl. 11.00 Jul i Den Gamle Gård i Holkegade. 

Kl. 19.30 Nordisk jul. Helene Blum og Harald Haugaard med venner spiller julen ind i Helios-teatret. 

Kl. 15.00 ”Vi spiller julen ind” med Løven, Kim og Hulken mæ Rico og Kåre Linnebjerg på Blækhuset.

Kl. 15.00 ”De gamle spiller op” med Løven og Hulken på Blækhuset.

Kl. 08.30 "Badedag

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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NNyyttåårrssmmeennuu  
Bestil din nytårsmenu hos Café Dalkilden. 

FFoorrrreett::  
Stegt torsk med senneps creme, bacon tern, syltede rødløg, rødbede chips og brød. 

 

HHoovveeddrreett::  
Lang tidsstegt kalvemørbrad med rodfrugt gratin, kartoffelsouffle,  

portvins marineret svampe og brombær glace. 
 

DDeesssseerrtt::  
Blødende hjerter med karamelliseret ananas 

 

TTiill  kkll..  2244..0000:: 
Hjemmebagt kransekagestykker 

Bestilles senest den  23. december 2019 
Afhentning af maden foregår  

31. dec. fra kl. 11.00 til kl. 13.30 

Café Dalkilden 
V/ Faaborg Golfklub 

Dalkildegaards Allé 1 
5600 Faaborg 

 
Tlf.: 6261 7743 

Mobil: 2325 1327 
Mail: cafedalkilden@outlook.dk 

KKrr..  336666,,0000  ppeerr  ppeerrssoonn  

Vi gentager succesen - kom til 

STORE BADEDAG
Mandag  d. 23. december
En hyggelig tradition ved Faaborg Havnebad 
 
- Mandag den 23. december kl. 8.30
- Alle, der har lyst, hopper i baljen og ønsker rigtig glædelig jul 
- Derefter serverer de Blå spejder – Sund og alpegruppen 
  varm kakao og et rundstykke 
- Klinten er vært ved en Dr. Nielsen efter det kolde gys
- Der vil være åbent for omklædning!
 
Vi glæder os til at hoppe i bølgen med jer – Ole og Claus



smykke-lås med 2 halskæder fra 995,-

s p a r  o p  t i l  1.2 9 4 ,-

Sølv lås med 2 halskæder

kun 995,-
SPAR 1.294,-

Forgyldt sølv lås med 2 halskæder

kun 1.195,-
SPAR 1.194,-

christina connections

Kampagne

Banner.indd   1 12/08/13   19.56

2.20.A / 2.20.B

Eternity
6 ægte topaser
349,- / 449,-

2.22.A / 2.22.B

Marguerite Power

299,- / 449,-

671-S59 / 671-G59

Topaz Tree Of Life
50 ægte topaser

599,- / 699,-

671-S63 / 671-G63

Knot
2 ægte topaser
249,- / 349,-

671-S69 / 671-G69

Moon Shine
20 ægte topaser

449,- / 499,-

3.23.A / 3.23.B

Tree Of Life
3 ægte topaser
449,- / 599,-

Ørestikker & Ringe
CHRISTINA ringe og ørestikker er håndlavede

i ægte 925 sterlingsølv og ægte ædelsten

FOKUS PÅ JULEGAVER - 2 UGER MED SPECIALSALG!
Masser af VANVITTIGE tilbud - SPAR OP TIL 80%
Torsdag og fredag d. 5. - 6. december 
samt torsdag og fredag d. 12. - 13. december.
Alle dage fra 12.00 - 18.00. 
Vi bytter helt frem til fredag d. 24. januar 2020 ved fremvisning af bon.

LeBOCK ApS • L. Frandsensvej 2 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 68 27 27 • www.LeBOCK.dk

Vinterjakker fra ALPINE PRO - dame og herre - SPAR 50%

CRISPI Støvler - flere modeller - SPAR MINDST 25%

MERINOULD
-25%



Svanninge Hallen og Klinten inviterer til 

FORÅRSFEST 
4. april 2020 i Svanninge Hallen

HVIDE LØGNE & DJ 
Helstegt Pattegris

Billetprisen er 345 kr. og 50 kr. fra HVER billet går til Falsled Svanninge.
Køber du før 24/12 er billetprisen kun 250 kr - måske en julegaveidé.

Køb din 
billet HER 

Dagli´Brugsen Millinge
Klinten, Shell Faaborg,

Svanninge Hallen

Invitér din virksomhed med til festen, køb drinkspakker 
og vær med i konkurrencen om annoncepakker til en 
værdi af 10.000 kr. fra Det Rigtige Faaborg.

80ér 
FEST



Forkæl dine ansatte, din familie eller dine  
venner med årets mest lokale jule- og mandelgave.

BOGEN FINURLIGE FAABORG
En række flotte foto-fortællinger fra steder i faaborgområdet, som du bør se.
Vores fotograf, Jørn Ungstrup, tager dig med til vindtelefonen på Lyø, ned i en "hem-
melig" bunker, til Mausoleet i Horne, omkring den flotte bark-kedel i Dyreborg og 
mange andre steder, som du måske ikke kender.

DEN OPLAGTE

JULE- & MANDELGAVE

fra lokalområdet

FIN
U

R
LIG

E FAAB
O

RG

Faaborg
Finurlige

FOTO-FORTÆLLINGER FRA SKØNNE PLETTER 
DU BØR VISE NOGEN

Kan købes hos  
 

Bog & Idé - Legekæden 
Østergade 36, 5600 Faaborg

KUN    KR 120,-
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På førstesalen i Helios-teatret står Ina Lykke Schmidt foran 
en flipover og betragter kursisterne, efterhånden som de 
dukker op. Som angivet på flipoveren, hedder aftenens 
foredrag ‘skriv dig glad  - kan man det?’, og er en del af det 
repertoire, Ina griber fra, når hun vil udbrede sit budskab om 
skrivekraft.

De 13 fremmødte placerer sig i stolene, og alle blikke rettes 
mod Ina. Når Ina Lykke Schmidt fortæller om, hvad skriv-
ningen betyder for hende, lyser hendes øjne op, og der 
kommer ord, mimik og gestikulationer i ét væk. Her har vi at 
gøre med en iværksætter, der på ingen måde kan skjule sin 
passion, når hun formidler til andre, hvad det er, skrivningen 
kan, og har gjort for hende.

- Jeg startede selv med at skrive, da jeg var 12-13 år, og 
det har både været en glæde og en nødvendighed for mig. 
Men det er vigtigt at forstå, at mit budskab ikke handler om 
en sød, lille pige, der skriver om sin hest og om smerte og 
hjerte. Det handler om, at vi lærer at bruge vores sprog til at 
udtrykke os, udtrykke behov, sige til og fra, til at skabe vores 
verden.

Ina Lykke Schmidt skriver selv hver dag, eller ved særlige 
lejligheder, hvis der er brug for det. Går der et stykke tid helt 
uden skrivning, så mærker hun det som en negativ indvirk-
ning og kommer derfor hurtigt i gang igen.

Ikke grebet ud i den blå luft
I den første del af oplægget peger Ina på den forskning, 
der ligger bag det, som kaldes ekspressiv skrivning. Altså at 
skrive til sig selv. Ukritisk og fordomsfrit. Forskningen viser, at 
skrivningen har en positiv indvirkning på både den mentale 
og fysiske sundhed. Ina viser bogen ‘Skriv dit liv’ frem, mens 
hun forklarer.

- Når man skriver for sig selv, skaber man et rum, hvor alt 
kan rummes og accepteres. Når vi mennesker tumler med 
noget, fx barndomstraumer eller negative følelser, så sidder 
det i os. Der er kun én ting, der er værre, og det er, hvis der 
ikke er sat ord på. Når man gennem skrivingen får udtrykt 
noget vigtigt, så viser det sig, at det nedsætter hyppigheden 
af lægebesøg, og kroniske sygdomme som fx KOL, gigt og 
forhøjet blodtryk forbedres.

For stressramte kan den ekspressive skrivning også gøre 
underværker for arbejdshukommelsen, forklarer Ina, mens 
tilhørerne gør flittige notater.

Når skrivningen er blevet en vane, så venter der store ople-
velser og forandringer. Her kan man arbejde på at skabe en 
sammenhængende mening ved både at sætte ord på det 
positive og det negative.

Ina deler en kuvert ud til hver, hvorpå der står ‘papirkurv’.

- Den første øvelse, I skal prøve i aften, hedder tøm hovedet. 
Reglen er enkel, I sætter kuglepennen på papiret og begyn-
der at skrive. Kuglepennen skal bevæge sig hele tiden, non-
stop, indtil papiret er fyldt.

Koncentrationen indfinder sig blandt de nu foroverbøjede 
rygge. Kuglepenne klikker, fødder vipper op og ned, et par 
blikke farer rundt over bordet til de andre, og der kommer et 
sagte snøft i ny og næ.

Bortset fra det, er der helt stille i lokalet. Papir efter papir 
fyldes med hastigt nedfældede kruseduller.

Ina har 
kraften i pennen

Den 37-årige cand. mag. i dansk, Ina Lykke Schmidt, går benhårdt efter sit mål: Hun vil udbrede 
budskabet om den kraft, der ligger i at skrive. En kraft, der kan bidrage til glæde og tilfredshed i 
livet, hvis bare man tør kaste sig ud i det.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & PERNILLE PEDERSEN



“Mod er ikke, ikke at være bange, men at ville noget så stærkt, 
at man gør det, selvom man er bange,” forklarer iværksætteren 
Ina Lykke Schmidt

Når Ina Lykke Schmidt afholder sine walk & 
writes, foregår det ofte i naturen i Pipstorn 
skov



Ina Lykke Schmidt skriver gerne ti minutter hver dag. Det 
bliver til cirka 2,5 side. Selvom hun aldrig læser, det hun 
har skrevet, så bliver det tydeligt for hende, hvis skrivnin-
gen skaber et mønster eller en retning. På netop denne 
måde, fandt Ina ud af, at hun skulle være iværksætter.

- Når jeg har skrevet mig frem til en erkendelse, bliver det 
ulideligt for mig ikke at handle på det. Med skrivningen 
bliver den indre motivation så kraftig, at jeg ender med at 
gøre noget ved det. Måske erkender man, at det er tid til 
at skifte job eller gøre andre ting anderledes i livet.

Gode vaner kommer ikke af sig selv
At skrivningen gør noget godt for mennesker, synes uom-
tvisteligt. Men hvorfor gør vi så ikke bare mere af det? Ina 
forklarer, hvad hun selv tror, er svaret på det.

- Når vi ikke altid gør det, der er godt for os, så handler 
det om, at hjernen er disponeret til umiddelbar respons. 
Skrivningen giver ikke denne umiddelbare belønning, 
selvom mange kan føle sig lettede og påvirkede efter at 
have skrevet. Selvom forskningen viser, at én dags skriv-
ning faktisk kan ændre ens liv i positiv retning, så opleves 
det ikke nødvendigvis sådan, NÅR man skriver. Den gode 
vane kræver, at man har fokus på det og får skabt sig en 
ramme til skrivningen. Først efter længere tid, vil man 
mærke en effekt. De fleste oplever i starten, at det ikke gi-
ver mening, at det er kedeligt. Men over tid flytter de sig, 
for man kan jo ikke blive ved med at skrive det samme.

Når man først har etableret sine skrivevaner og oplever 
frihed i skriveprocessen, kan man skrive sig frem til noget 
vigtigt og essentielt.

- Der er adskillige faser i skrivningen. Men det fungerer 
ligesom med en busk. Den skal også have lov til at vokse 
vildt, inden man beskærer den.

Således vildtvoksende i skrivningen kommer man dybere 
ind, og på den måde kan man tage temperaturen på sit 
eget liv. Man skal skrive for at have det godt, ikke for at 
det skal blive godt, det man skriver.

Flere iværksætter-tiltag
Foruden oplæg om skrivning, så laver Ina Lykke Schmidt 
også walk & writes, som er et koncept, hun selv har ud-
viklet. Her går man stille rundt i naturen og skriver, med 
kyndig instruktion af Ina. 
Sammen med sin mand, Thomas J. R. Marthinsen, er hun 
underviser på et forfatterhold på ungdomsskolen, ligesom 
de også driver et mindre forlag.
På hendes hjemmeside tilbyder hun også snart online-
skrivekurser.

Adspurgt, hvor hun får modet fra til at udleve sin vision, 
svarer hun.

- Gennem skrivning! Mod er ikke, at man ikke er bange. 
Mod er, at man vil noget så stærkt, at man gør det, 
selvom man er bange. Nogle af mine bedste oplevelser 
som iværksætter er, når vi fx kommer tilbage fra en walk 
& write, og de alle har røde kinder og blanke øjne, og de 
begynder at snakke om deres oplevelse med skrivningen. 
Så kan jeg høre, at de har oplevet den glæde, jeg selv har, 
af hvad sproget og skriften kan gøre. Det var min oprin-
delige motivation for at starte alt det her. Eller når de 
unge på forfatterholdet finder ind til deres eget projekt 
og deler deres egen verden. Så føler jeg, at jeg har gjort 
en god gerning i verden, og det kunne jeg godt selv have 
brugt, da jeg var ung.

På sigt har Ina Lykke Schmidt flere iværksætter-planer, 
som hun endnu ikke vil løfte sløret for.

FAKTA INA LYKKE SCHMIDT

Født i 1982
Uddannet Cand. mag. i dansk
Gået på den 1-årige forfatterskole i Bø, Norge
Gift med Thomas J. R. Marthinsen
Har tre børn, Jes på 7, Birk på 5 og Ellinor på 2
Bor i Diernæs
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På førstesalen i Helios var der fuld opmærksomhed og koncentration, da Ina Lykke 
Schmidt for nyligt holdte oplægget: ‘Skriv dig glad, kan man det?







Åbent alle dage 8-20

JUL OG NYTÅR 
i DIN SuperBrugsen Faaborg

Faaborg

Udfyldes og afleveres i butikken.

Antal kuverter (min. 2):            Afhentes hos:

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Mail:                                                        Telefon:

Til kunden

Butik:                                                             Antal:

Navn: 

Din slagter har i samarbejde med en af landets bedste 
kokke, Carsten Kyster, udviklet en lækker menu  
bestående af 4 retter med minimal tilberedning  
og maks. madglæde. 

Appetizer: Håndpillede rejer i sprøde sorte skaller 
med calamansi creme, hertil blå kornblomst og 
edamame bønner.

Forret: Tandori røget laks, sprød kurv med rød paprika 
pure, hertil ærteskud og salt urt.

Hovedret: Oksemørbrad med gule beder, hoisin kæber, 
morkelsky, tørret blåbær, sprød grønt og kartoffel gratin.

Dessert: Fuilletine bund med Tanzania chokolade, 
karamel- og passions mousse med skovbær coulis 
og yoghurt/hindbær crumble. 

Nytårsmenuen leveres 90% tilberedt. 
Prisen pr. kuvert á 4 retter. Pr. person 289,-  
(Min. bestilling er 2 kuverter).

Menuen skal afhentes i butikken den 31. december.

Nytårsmenu
Bestil nytårsmenuen hos slagteren

Udfyldes og afleveres i butikken.

Antal kuverter (min. 2):            Afhentes hos:

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Mail:                                                        Telefon:

Til kunden

Butik:                                                             Antal:

Navn: 

Din slagter har i samarbejde med en af landets bedste 
kokke, Carsten Kyster, udviklet en lækker menu  
bestående af 4 retter med minimal tilberedning  
og maks. madglæde. 

Appetizer: Håndpillede rejer i sprøde sorte skaller 
med calamansi creme, hertil blå kornblomst og 
edamame bønner.

Forret: Tandori røget laks, sprød kurv med rød paprika 
pure, hertil ærteskud og salt urt.

Hovedret: Oksemørbrad med gule beder, hoisin kæber, 
morkelsky, tørret blåbær, sprød grønt og kartoffel gratin.

Dessert: Fuilletine bund med Tanzania chokolade, 
karamel- og passions mousse med skovbær coulis 
og yoghurt/hindbær crumble. 

Nytårsmenuen leveres 90% tilberedt. 
Prisen pr. kuvert á 4 retter. Pr. person 289,-  
(Min. bestilling er 2 kuverter).

Menuen skal afhentes i butikken den 31. december.

Nytårsmenu
Bestil nytårsmenuen hos slagteren

SuperBrugsen er klar
med din julefrokost

SuperBrugsens slagter og delikatesse har gjort julefrokosten nem for dig
Bestil din julefrokost i slagter/delikatesseafdelingen

Julefrokosten består af:

• Røde og hvide sild æg og karrysalat
• Fiskefilet med remoulade og citron
• Stegt flæskesteg med rødkål og asier
• Leverpostej med bacon, champignon og rødbeder
• Ris ala mande med kirsebærsovs
• Ex. brød og smør (kan tilkøbes 10,- pr. kuvert)
Min bestilling 6 personer

Pr. person

99,- Mulighed for tilkøb af en ekstra lun ret for 30,-  
(spørg personalet)

Antal personer:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

Afhentes den: 

 

 

 

By:

 

Kl.:

CASA DE  
SANTA BARBARA

10 Years Tawny Port 
Douro, Portugal. 75 cl.
Literpris 132,00.

Casa de Santa  
Barbara 10 Years 
Tawny Port
Intens duft af nødder, 
rosiner og kanel. Den 
er elegant og fyldig med 
mange smagsnuancer som 
blomme, brændte mandler 
og kakao. God harmoni 
mellem frugtsødme og 
syre. Eftersmagen er lang 
og intens. Bør nydes let 
afkølet til frugtdesserter 
og desserter med nødder.

1 flaske

99,-
289,-

Årets juleportvin

 
Vinavisen.dk 

03.11.2019

 
Smagpåvin.dk 
v/Jesper Bo Bendtsen

01.11.2019

LU´LI  
Appassimento
Lu’Li Appassimento 2016 er 
fremstillet på Negroamaro, Ca-
bernet Sauvignon og Syrah fra 
ældgamle vinstokke i Italiens 
støvlehæl, Puglia. 

Druerne høstes senere end 
normalt, og på grund af det 
knastørre, vindblæste klima, 
skrumper de ind til små kon-
centrerede 
rosiner, som minder om dem, 

man bruger til Amarone.

Pr. fl. 69,-
SPAR 50,95

JULEGAVER TIL DIN 
VIRKSOMHED

Ring til Hanne på

tlf.: 63 61 70 04


