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DET GAMLE  
FAABORG!
Foråret trækker i os.
Der er så mange dejlige steder i området, hvor man kan vælge 
at nyde de første lune forårsdage, der venter forude. Hvem 
kunne ikke have lyst til at sætte sig på en beværtning ved 
Voigts Minde eller lade solstrålerne ramme ansigtet under et 
spil kroket ved Klinten?
Sug stemningen til dig fra disse herlige sort/hvid billeder lånt 
hos Byhistorisk Arkiv.

Dyreborg

Torvet med Klokketårnet i baggrunden

Doseringen med Klokketårnet i baggrundenVoigts Minde langs Langelinje

Faaborg havn

Pavillonen i Prices Have, 1920
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Voigts Minde fra restauranten, 1905

Havnemolen  - Stormfloden d. 13/11-1941 Lagonis Minde, 1866

Klinten, ca. 1900

Parkrestaurant Klinten, ca. 1931 Kapellanstræde, 1935
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GRATIS KONCERT
LØRDAG D.29 AUGUST 

SPORTSPLADSEN - VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsenFølg os på Facebook

 Josef & Elias

The BoyBand

Ondmand 

Posten, Piloten og Pianisten 
- Fremragende underholdning

- Fortolker de største boyband-hits, som ingen har gjort det før

Souvenirs
- 90´er popduo med hits som:

 Jeg hader Susanne og Jeg troede du var hos Mikael

- Hitmagere fra Valby

ABBAtizers 
- En hyldelst til 70´ernes største pop orkester ABBA 

Hans 
- Lokal V.Aaby musikant

- Faaborgs unge gymnasieband



Jeg har gode nyheder
Danmark har tilsyneladende fået seks efterårsmåneder.
Det er ikke det, jeg synes, vi skal glæde os over. 
Jeg savner ligefrem vinterens sjap i entréen og sneen i håret.

Nææ, send bare kagen ind og hejs flaget, når vi nu vinker endegyldigt farvel til verdens-
historiens måske længste efterår. Skulle du have glemt, hvor fantastisk marts kan være, så 
behøver du bare skrue tiden et år tilbage, hvor temperaturen nåede 17 grader. Det er jo 
næsten grill- og sommerstemning på terrassen. Næsten ...
Hvis du stadig ikke mærker smilet presse sig på, så kan jeg nævne, at foråret 2020 også 
bringer en hvalhale med sig. Den vejer cirka 10 tons og svømmer atter ud i Faaborgs 
havnebassin den 3. april.
Det gør vi en lille fest ud af, og du er inviteret. Mere om det snart.

Gøgens kuk og lærkens trille høres i den milde vind.
Nu er der forår i luften og i mit sind.
Bøgen springer ud, anemoner titter frem.
Hurra! Foråret er kommet hjem.

Rigtig god læselyst

Henrik Poulsen
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VI ER ALTID KLAR MED GODE 
RÅD OG VEJLEDNING 

OG DEN BEDTE SERVICE

ZensiZone kontinental
160/180 x 200 cm

 NU 9.999,-
    SPAR 9.999    

ZensiZone boxelevationsseng
180 x 200 cm

 NU 19.998,-
 SPAR 19.998  

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Spar
50%

Prag lænestol  
med fodskammel

 NU 3.999,-
    SPAR 3.999 
Normalpris 7.998,-

Normalpris 27.996,-
Ekskl. ben og gavl

Global Comfort  
New York lænestol  
med fodskammel

 NU 6.999,-
    SPAR 6.999 
Normalpris 13.998,-

Skovby SM63 
spisebordsstol

Normalpris 39.995,-
Ekskl. ben og gavl

Normalpris 13.996,-
Ekskl. ben og gavl

ZensiZoneboxmadras 1200
160/180 x 200 cm

 NU 6.998,-
  SPAR 6.998    

ZensiZone elevationsseng
160/180 x 200 cm

 NU 13.998,-
    SPAR 13.998  

Ekskl. ben og gavl.  
Normalpris 19.998,-

VI MATCHER 

LAVESTE 
PRIS

Både i butik 
og online

BUTIKKEN ER FYLDT MED MANGE FLERE UDSALGSTILBUD

Vinter udsalg med vilde tilbud



Privatleasing via Nordania Finans. Mdl. ydelse kr. 2.295,-. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Udbetaling kr. 4.995,-. Samlet pris for 36 måneder er kr. 87.615,-. 
Priserne er eksl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. 15.000 km årlig kørsel. Leasingydelsen er baseret på fast rente og inkl. moms og inkl. 
leveringsomkostninger samt service i perioden. Ved tilvalg af flere tilbehørspakker samtidig, kan førstegangsydelsen stige. Kaskoforsikring, positiv 
kreditgodkendelse og betaling via NETS forudsættes. Betaling på anden måde koster kr. 62.50 pr. betaling. Afviger det faktuelle km forbrug ved leasingperiodens 
udløb fra det aftalte, afregnes under- eller overkørte kilometer efter fast takst, alt afhængig af den valgte model. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages 
forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. Kampagnetilbuddet kan ikke kombineres med øvrige tilbud og er enkeltstående. Prisen er gældende så længe 
lager haves. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

A  18,2 km/l. CO2 123 g/km. Halvårlig ejerafgift: 500

PRIVATLEASING
Hos Faaborg Bil-Center

Stærk pris og masser af udstyr

Den prisvindende
OPEL CORSA  Edition+ 
Apple CarPlay* / Læderrat med varme / Aircondition /  
7" Touchskærm / Fartpilot / Surround Sound / LED-kørelys /  
Multijusterbart rat og meget mere

Mdl. ydelse 2.295
Udbetaling 4.995

Løbetid: 36  mdr. Samlet betaling: 87.615. Årlig kørsel: 15.000 km.

PRIVATLEASINGAFTALE MED MANGE FORDELE
Tilvælg f.eks. ekstra kilometer, vinterhjul  
og anhængertræk til lave, månedlige ydelser

Vi rådgiver dig hele vejen!



Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Claus Perregaard

Indehaver,

Ejendomsmægler

& valuar MDE

Søren B.
Andersen
Indehaver,

Ejendomsmægler

Benny Hedegaard
Salg og Vurdering

Nicolaj Nielsen
Ejendomsmægler

MDE

Stine Bang
Rosenbeck
Salgskoordinator

Ninett Krog
Larsen
Salgskoordinator

Unik ejendom med mange m2 og et hav af muligheder. Boligen
fremtræder udadtil i god og særdeles charmerende stand med flotte
sorte dannebrosvinduer, et nyere tag og skarpe facader. Grundarealet
er på godt 3,6 ha.

Unik ejendom med mange kvadratmeter.
Strandholmen 12, Faldsled, 5642 Millinge

D

Grund 3.6295 ha
Bolig 338 m²
Rum/værelser 10/7
Opført 1917
Kontakt 62614800

Kontantpris 2.995.000
Udbetaling 150.000
Ejerudg./md. 2.392
Brt/nt u/ej.udg. 12.023/10.449
Sag 56003394

NYHED

Fin og velholdt 1 plans villa beliggende i roligt og børnevenligt kvarter.
Boligen er hyggelig, velindrettet og med en god loftshøjde. Til boligen
hører en velanlagt have.

Fin 1 pl. villa med kort afstand til vandet.
Rugagervej 14, 5600 Faaborg

Grund 759 m²
Bolig 117 m²
Rum/værelser 4/3
Opført/omb. 1963/1973
Kontakt 62614800

Kontantpris 745.000
Udbetaling 40.000
Ejerudg./md. 1.716
Brt/nt u/ej.udg. 3.030/2.629
Sag 56003813

D

SOLGT

Solgt på

36 dage

Dejlig og velholdt etplansvilla beliggende i roligt kvarter i Faaborgs
østlige bydel. Villaen er beliggende på dejlig grund nær Faaborg
centrum og nær vandet. Beliggende i lukket lomme i særdeles
børnevenligt område.

Velholdt og indflytningsklar villa.
Gyntelsbjerg 5, 5600 Faaborg

F

Grund 707 m²
Bolig 88 m²
Rum/værelser 3/2
Opført 1968
Kontakt 62614800

Kontantpris 895.000
Udbetaling 45.000
Ejerudg./md. 1.605
Brt/nt u/ej.udg. 3.643/3.162
Sag 56003817

NYHED

D

Odensevej 34, 5600 Faaborg

Kontantpris 1.095.000
Udbetaling 55.000
Ejerudg./md. 1.534
Brt/nt u/ej.udg. 4444/3860
Grund 566 m²
Bolig/kælder 109/62 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1934
Sag 56003107
Kontakt 62614800

SOLGT

Lyøvej 1, 5600 Faaborg

Kontantpris 2.500.000
Udbetaling 125.000
Ejerudg./md. 1.608
Brt/nt u/ej.udg. 10243/8833
Grund 276 m²
Bolig 57 m²
Rum/værelser 3/2
Opført/omb. 1911/2000
Sag 56002073
Kontakt 62614800

SOLGT

A2

Peter Wessels Vej 26, 5600 Faaborg

Kontantpris 2.395.000
Udbetaling 120.000
Ejerudg./md. 2.338
Brt/nt u/ej.udg. 9628/8367
Grund 1174 m²
Bolig 164 m²
Rum/værelser 6/4
Opført 2011
Sag 56003573
Kontakt 62614800

SOLGT

Gennemrenoveret og hyggelig bolig i hverdagsvenligt lille
landsbysamfund. Entré, køkken, bryggers, stue (brændeovn),
badeværelse og 3 værelser. Solrig og nem have. Carport og isoleret
fyrrum. Pillefyr. Lyst og lækkert!

Moderniseret hus med hyggelig have.
Bjørnemosegårdsgyden 67, Katterød, 5600 Faaborg

D

Grund 769 m²
Bolig 110 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1971
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.150.000
Udbetaling 60.000
Ejerudg./md. 1.336
Brt/nt u/ej.udg. 4.648/4.036
Sag 56003776

NYHED

C

Margrethevang 50, 5600 Faaborg

Kontantpris 895.000
Udbetaling 45.000
Ejerudg./md. 1.552
Brt/nt u/ej.udg. 3667/3185
Grund 415 m²
Bolig 109 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1982
Sag 56003733
Kontakt 62614800

SOLGT

Eskemosegyden 10, Åstrup, Faaborg 

Kontantpris 600.000
Udbetaling 30.000
Ejerudg./md. 1.855
Brt/nt u/ej.udg. 2469/2140
Grund 1637 m²
Bolig 200 m²
Rum/værelser 8/6
Opført/omb. 1959/1976
Sag 56003562
Kontakt 62614800

SOLGT

Det handler om at gøre sig umage

EDC  Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800



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

GÅR DIT TV OGSÅ 
I SORT 1. APRIL? 

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

Her er vejledning altid gratis

Har du abonnement hos BOXER, skal du være 
opmærksom på, at ændringer betyder, at nogle 
TV'er får sort skærm fra 1. april.

Kontakt os, og hør om du er en af dem,  
der får sort skærm fra 1. april.

Det er 
desværre 
ikke en 

aprilsnar



MØD MENNESKET BAG POLITIKEREN

Hans og 
borgmesteren

De fleste har nok på et tidspunkt læst et interview med Hans Stavnsager
 og fået et indblik i hans funktion som borgmester i Faaborg. I dette interview

 møder du manden bag borgmester-rollen. Personen, Hans Stavnsager.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Det er midt i vinterferien, og vi har sat byens borgmester stævne 
i hans hjem på Østerbrogade. Hans Stavnsager byder på frisk-
brygget kaffe, mens vi sætter rammen for interviewet. Vi vil ikke 
høre om jobbet som borgmester. Vi vil vide mere om manden 
Hans Stavnsager, og hvad han laver, når han ikke er borgmester. 
Vi vil høre om barndommen, ungdommen og vejen til den nutidi-
ge udgave af Hans Stavnsager. Om forfatterskabet. Om fremtids-
drømmene Og ja, vi skal også høre om den enorme fascination af 
Tolkiens univers.

Læs Hans Stavnsagers svar på ti udvalgte spørgsmål.

Hvordan ville din mor have beskrevet dig i dine barne- og 
ungdomsår?
Min mor ville have kaldt mig en lille professortype. Hun arbejde-
de ved Odense Friskole, og derfor gik jeg på den skole. Jeg havde 
let ved det faglige og let ved at lære. Det var straks sværere med 
det sociale. Jeg var bestemt ikke klassens midtpunkt, og skoleti-
den bar også præg af mobning.

Da jeg begyndte på Midtfyns Gymnasium, besluttede jeg mig 
for at genopfinde mig selv. Alle i klassen var nye ansigter, så jeg 
kunne bryde den gamle rolle. Jeg besluttede, at det faglige ikke 
skulle fylde det hele, jeg ville lægge meget mere vægt på det so-
ciale. Det var en bevidst beslutning, og det lykkedes. Jeg fik gode 
venner, og det var en befrielse. Jeg fik flere gode venner, og flere 
af dem ser jeg stadig i dag.

Nogle år efter gymnasiet startede Hans Stavnsager forlaget 
Stavnsager, hvor denne bog af Will Eisner var blandt borg-
mesterens favoritter, da manden er et ikon inden for tegne-
serieverden



På førstesalen står computeren, hvor Hans Stavnsager ofte spiller 
onlinespillet Lord Of the Rings med sin klan. Hvis der er tid mellem to 

ork-angreb, tager han sig gerne en pibe tobak

Hvilket råd ville du allerhelst give den 20-årige Hans Stavn-
sager?
Jeg vil nok sige til ham: ‘Tro på dine beslutninger, de fører dig et 
spændende sted hen’. Som 20-årige var jeg meget i tvivl, om det 
var den rigtige beslutning, jeg tog, om ikke at tage en uddannel-
se. Men jeg kunne ikke se mig selv sidde 5-6 år på universitetet. 
Jeg valgte en mere snørklet vej. Først startede jeg et tegneserie-
forlag med et par venner og senere et bogforlag. Det var meget 
lærerigt, for jeg vidste intet om det. Senere arbejdede jeg som 
skovarbejder og landbrugsmedhjælper, indtil jeg i 1988 startede 
job i DSU. Det var et afgørende skifte, hvor jeg begyndte min 
gang indenfor det politiske og det organisatoriske. Jeg flyttede 
til København og arbejdede meget sammen med frivillige, der 
virkelig brænder for det, de laver. Når du er så heldig at få løn for 
noget, som egentlig er en fritidsinteresse, kræver det stor respekt 
for de øvriges frivillige arbejde.

Frivilligt arbejde og foreningsarbejde ser jeg som DNA’et i vores 
velfærdssamfund, ikke flødeskummet, men selve kernen. Det 
er det frivillige arbejde, der mere end noget andet skaber den 

generelle tillid i vores samfund, som er hele forudsætningen for 
et skattefinancieret velfærdssystem.

Hvornår er du allermest i dit es?
Det må være i en forsamling af mennesker, der brænder for no-
get. Når jeg formår at kanalisere den energi og passion hen i en 
retning, så det hele bliver til noget større. I mine funktioner er jeg 
ofte lykkedes med det, når jeg har skabt struktur i organisationer 
eller afholdt kurser for bestyrelser. Men grundlaget for det hele 
har været, at der er skabt gode relationer.

Jeg kan huske en episode fra starten af 1980’erne. Her var vi 
nogle stykker, der købte Korinth Kino, hvor vi ville spille teater. Jeg 
blev instruktør på et af de første stykker og var meget passione-
ret omkring det, så jeg skældte ud på skuespillerne. Resultatet 
blev, at de gik. Det var en god læring for mig. Jeg fandt ud af, at 
man som leder eller instruktør skal skabe god stemning og lade 
folk bruge de evner, de kommer med. Min arrogance blev min-
dre, og min ydmyghed større.
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Byrådsarbejdet er på en måde også næsten frivilligt arbejde, 
drevet af passion. Det er jo kun borgmesteren, der er fuldtids-
lønnet i en kommunen som vores. Jeg tror, jeg er god til at få folk 
til at se sig i et fælles projekt, og jeg tror, at medlemmerne af 
byrådet ville sige, at jeg er god til at inddrage dem og til at være 
lydhør. Selvom jeg måske er uenig med dem, så møder jeg dem 
med respekt.

Hvad er det, der er så specielt ved Tolkiens univers?
Som barn startede jeg med at læse Anders And-blade, som 
udviklede sig til en generel interesse for tegneserier. Men da 
jeg var 11-12 år startede min kærlighed for Tolkien. Det er en 
interesse, der har udviklet sig. I starten læste jeg bøgerne som 
eventyr, men der er jo flere temaer nedenunder historien. Fx 
magt. Jeg ser nok ringen som hovedpersonen i Ringenes Herre, 
og det er interessant at se, hvordan forskellige personer reagerer 
på at få den magt, ringen giver. Magt kræver refleksion. Jeg har 
lært meget omkring magt gennem Tolkien. Også min egen magt 
som borgmester. Når du har magt, betyder det bl.a., at du i et 
vist omfang bliver nødt til at lægge afstand til folk, fordi de kom-
mer med en konkret dagsorden og gerne vil opnå noget, når de 
beder om et møde med mig. Det er ærgerligt, synes jeg, men 
nødvendigt. Tidligere mødte folk mig som person, nu møder folk 
mig ofte som funktionen, og jeg må være mere forsigtig.

Hvad er det mest ulogiske ved dig?
At jeg er blevet politiker! Jeg har interesseret mig for politik, 
siden jeg var 18 år, men altid været bag kulissen, og det har pas-
set mig godt at sidde i baggrunden. Første gang, jeg blev spurgt, 
om jeg ville stille op til kommunalbestyrelsen, sagde jeg: Glem 
det! Men de fik mig overtalt, og jeg har ikke fortrudt det, faktisk 
bliver jeg mere og mere bidt af det. Jeg er faldet til i rollen som 
borgmester og synes selv, at jeg har fundet en god balance.

Hvad er du optaget af for tiden?
Udligningsreformen. Men ok, du vil jo ikke høre om politik. Så må 
det være Lord Of The Rings-online. Der er lige kommet en opda-
tering, hvor max-level er steget fra 120 til 130, og det forsøger jeg 
så at opnå denne vinterferie. Jeg skal helt klart være max’et ud. 
Jeg har været med siden start og har fem aktive karakterer. Jeg er 
med i en god og aktiv klan med gode folk, der har spillet sammen 
længe. Vores klan-leder, hun er faktisk professor i Oxford, og det, 
synes vi, er morsomt, da Tolkien havde et tilsvarende job. Jeg 
kender også flere af klanmedlemmerne real-life. 
Rent sociologisk er LOR interessant som et virtuelt fællesskab, 
og jeg synes godt, man kan diskutere, om ikke det fællesskab er 
lige så forpligtende som mange, mere traditionelle foreninger. 
Spillerne er meget forpligtet i de online spil. Fx har min klan en 
fast juletradition, hvor vi mødes online kl. 01.00 julenat og sidder 
sammen en time eller to, mens vi fortæller historier.

Hvordan vil du beskrive dit eget forfatterskab?
Professionelt indtil videre. Jeg har skrevet faglige bøger og debat-

bøger, og været ghostwriter for Poul Nyrup. Det var fedt at kunne 
fordybe sig et halvt år med hans personlige noter, men jeg har et 
ønske om at skrive skønlitterært. Idéen fascinerer mig virkeligt, 
både skriveprocessen, fordybelsen  - det giver en tilfredsstillelse, 
når man glemmer alt omkring sig. Det er også noget, der er helt 
anderledes end borgmesterjobbet, hvor man har mange møder 
og forskellige emner på en enkelt dag.

Hvilken bog ville du gerne selv have været forfatteren bag?
Ringenes herre, det siger vist næsten sig selv. Eller en anden af 
Tolkiens bøger, fx Silmarillion.

Hvad er det største svigt, du har oplevet?
Det må være min fars død. Han døde, da jeg var 13 år. Med den 
alder, så oplevede jeg det som et svigt. Der var jo meget, jeg 
gerne ville have spurgt ham om. Måske kunne jeg have fundet 
svar på, hvorfor jeg er, som jeg er. Det er som om, der er en brik, 

Efter at være tiltrådt som Faaborgs borgmester, fik Hans Stavnsager det-
te spil forærende af en kammerat. Om han har vundet titlen i brætspillet, 
vidner fortællingen ikke om
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VIDSTE DU DET?

Hans Stavnsager kan skrive både 
forfatter og konsul på sit CV



der mangler. Som 13-årig var der jo mange samtaler, som blev 
udskudt  - jeg troede jo, jeg havde al tid i verden. Jeg fik heldigvis 
en stærk faderfigur i min mors nye kæreste, men jeg mangler lidt 
af familiehistorien. Hvad tænkte min far egentlig om verden.

Hvor ser du dig selv henne om ti år?
Om ti år har jeg lige udgivet min første skønlitterære bog, som er 
blevet en succes og har vundet De Gyldne Laurbær. Man har jo 
lov til at drømme. Og så er jeg allerede i gang med nummer to, 
den svære to’er efter debutbogens succes.

Jeg har allerede en idé om, hvad bogen kunne handle om. De 
grønlandske nordboer, som beviseligt eksisterede i ca. 500 år 
til midten af 1400-tallet, men som så bare forsvandt. De var en 
isoleret koloni, der var afhængig af de skibe, der lagde til med 
forsyninger. Der findes ruiner, som bevis for deres eksistens, men 
skibene holdt op med at ankomme. Deres historie vil jeg gerne 
skrive som en skønlitterær bog, hvor man har lov til at drømme 

og digte. Måske byggede de selv et skib. Måske blev det blæst ud 
af kurs. Måske landede de så i Nordamerika.

Afslutningsvis spørger vi Hans Stavnsager, om der er noget, vi ikke 
har spurgt om, som han mener, fortæller noget vigtigt om ham. 
Der er kun en kort betænkningstid.

Jeg er stolt af, at jeg som den første nogensinde blev udnævnt til 
honorær konsul af Albanien. Det blev jeg kun, fordi landet syntes, 
jeg havde gjort en særlig indsats for det. I min tid i DSU havde jeg 
kontakt med nogle unge albanere, der forsøgte at smide kommu-
nisterne ud af landet. Den ene, Ilir Meta, blev senere udenrigsmi-
nister, og det var ham, der udnævnte mig. Senere er han blevet 
landets præsident, og i dag, næsten 30 år senere, holder vi stadig 
kontakten.

I mere end tre år skrev Hans Stavnsager på bogen Tilbage til Frihe-
den sammen med Henrik Sass Larsen, Jan Juli Christensen og Torben 
Tranæs, og sammen gik de fire forfattere under navnet The fab four. 
Bogen skabte kraftig debat i socialdemokratiske kredse og blev udsolgt 
i hele første oplag på 1.400 bøger

I DSU var Hans Stavnsager meget aktiv med design af valgplakater, 
hvoraf flere vakte opsigt nationalt og internationalt, og med denne 

kampagne ‘opnåede’ de endda at blive sagsøgt
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Er du på vej til at købe ny 

bolig? 
 

Vi er din lokale køberrådgiver og hjælper dig 
trygt og sikkert igennem handlen. 

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Mange hilsner Mie og Mette 

Mette Stokholm Pedersen 
Jurist & Indehaver 

+45 28 35 42 47 

Panorama Law ApS 
Kanalvej 11  |  5600 Faaborg |  CVR. 37 56 88 72 
www.panoramalaw.dk - msp@panoramalaw.dk 

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

OPRET EN VÆRKSTEDSKONTO 
 Så kan du 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

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

Din konto hos Faaborg Bil-Center
Dækker alt, du køber på værkstedet – uden ekstra omkostninger:



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

09.30-10.30 
Senior-Yoga

16.00-17.00 
Personlig fitness

18.00-19.00 
Personlig fitness

18.15-19.00 
Aqua aerobic 

TIRSDAG

14.30-15.30 
Træn med din 
sygeplejerske 

16.30-17.30 
Fysio. træning

17.00-17.55 
Vandbasserne

17.30-18.30 
Core & Mobility

17.00-18.00 
Bodybike

17.45-18.40 
Just Dance by Q

18.45-19.45 
Jumping

ONSDAG

16.30-17.30 
Personlig fitness

17.30-18.30 
Bodycontrol

19.00-20.00 
Vibe cykling

TORSDAG

17.00-18.30 
Yoga

17.00-18.00 
Personlig fitness

18.00-19.00 
Med fyssen 
i vandet

18.30-19.30 
Just Dance by Q

FREDAG

16.30-17.30 
Personlig fitness

SØNDAG

09:00 -10:00
Søndagsbike

LØRDAG

14.30-15.30 
Personlig fitness

Motionscentret har mange gode aftenhold 
– også et tilbud til dig

Derudover har vi mange 

bikehold med instruktør
Derudover har vi mange hold formiddag/eftermiddag

NYHED!! 
Ekstra yogahold mandag formiddag 



                 
Maskinnr.: 294512028/S16 
Energikilde: Benzin 
Klippesystem: Opsamling, Multiclip, Bagudkast 
Fremdrift: Selvkørende 

Vejl. udsalgspris inkl.moms  kr. 4.995,00  

                                                    (kr. 3.996,- ekskl.moms) 

  

Stiga Twinclip 50 S B 

kr. 3.995,- inkl.moms 
     (kr. 3.196,- ekskl.moms)  

                 (kun 4 stk. på lager )                                                                                  

  TILBUD  1. TIL 15. MARTS ELLER SÅ LÆNGE 
LAGER HAVES 

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!

Vi glæder 

os til 

forår!

Fradrag forrengøring oghaveserviceFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

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



Den nye madleverandør på sydfyn

Følg os på Facebook
og få de gode tilbud først

Kvalitet, troværdighed og ægte madglæde

Brunch
• Rullepølse med sky og løg
• Spegepølse med agurk og tomat
• Lun leverpostej med champignon og  

slagterbacon
• Scramble eggs med ristede brunchpølser
• Græsk yoghurt med mysli og bær
• Brieost med druer
• Skæreost med peberfrugt
• Køkkenets hjemmelavede marmelade

Pr. kuvert . . . . . . . . . . kr. 130,-
(Minimum 8 kuverter)

Årstidens menu
Forår - marts, april og maj
• Tunmousse med rejer, friske grønne  

asparges, sauce-verte og kuvertflutes
• Krydderstegt kalvecuvette med hvidløg, 

langtidsstegt svinebryst med puffede svær
• Knuste kartofler med smør og comté
• Timiansauce
• Spidskålssalat 
• Smørsauterede forårsgrønt
• Panna Cotta med cullis - pr. person kr. 40,- 

(Tilkøb)

Pr. kuvert . . . . . . . . . . kr. 180,-
(Minimum 8 kuverter)

En del af Landslagteren Faaborg 
Kvalitet, troværdighed og ægte madglæde

Udlevering af mad ud af huset
Mandag til fredag 9.30-18.00 · Lørdag 9.00-18.00

Søndag åbent efter aftale

Tlf. 62 61 06 30 
kontakt@landslagteren.dk · www.detsydfynskemadhus.dk



Nybolig Faaborg
Havnegade 19A
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 16 16

Nybolig Faaborg 
Danmarks bedste Nybolig-forretning

Overvejer du også at 
købe eller sælge din bolig, 
så kontakt os og få hjælp 
til dit boligskifte.

TAK!
for de mange lykønskninger, likes og hilsner i forbindelse med, 

at vi blev kåret til Danmarks bedste Nybolig forretning.

Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden Danmarks bedste købere og sælgere. 
Så tak for tilliden og det gode samarbejde.



Vidste du at vi også 
vedligeholder dyner, puder og 

topmadras betræk?

For at minimere støvmider i 
sengen, er det en god ide at 

få vasket dyner og puder samt 
topmadrasbetræk, mindst en 

gang om året. Gerne to gange.

rekord RENS Faaborg
Vestergade 45
5600 Faaborg

www.rekordrens-faaborg.dk
facebook.com/rekordrensfaaborg

Tlf. 6261 1489

Få styr på 
dine kloakker

TV-INSPEKTION 
OG KLOAKSERVICE

Få lavet et eftersyn af dit 
kloaksystem, så det 

bedre kan modstå de  
voldsomme regnskyld

  HUSK 

...at få monteret

en rottespærre

RØRTEKNIK

fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet 

og i vandkanten.
 

www.f iordstyle .dk
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På genbrugspladsen på Mørkebjergvej i Faaborg kan de spå om mange ting. 
Ved fx at kigge på aktiviteten på komposteringspladsen, kan de erfarne medarbejdere 

fortælle, hvordan vejret er. Containeren for brugte hårde hvidevarer fortæller, 
om der i dagens reklamer er gode slagtilbud, og containerne med dåser 

og flasker vidner om, hvornår årets højtider er ovre. 

Læs mere om pladsen her, og få gode genbrugsråd fra sorterings-eksperterne.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP

Det hele ender på
BLEER, BØGER OG BOMBER



genbrugspladsen

I oktober måned 2016 flyttede genbrugspladsen adresse fra L. 
Frandsensvej til Mørkebjergvej. Den gamle plads var blevet for 
trang for Faaborg og det store opland, og pladsen udgjorde et 
sandt trafikkaos omkring påske og andre af genbrugspladsens 
myldretider. 

Bedre indretning og mindre kaos
Indretningen af den nye plads har adskilt borgerkørsel fra plad-
sens erhvervskørsel, så folk ikke længere skal vogte sig for trucks 
og gummigeder på vejen fra bilen over til papcontaineren. Nu 
færdes kunderne, eller forbrugerne som det kaldes i fagsproget, 
i den inderste cirkel, mens de ansatte og lastvognschauffører kan 
fragte containere mm. i den yderste cirkel bag ved containerne.

Flytningen gjorde det også muligt at sortere endnu flere affalds-
typer. Henriette Eickstedt er afdelingschef for renovationen i 
kommunen og forklarer.

"Tidligere skulle haveaffald skaffes bort for sig selv ude på Bavne-
bjerg, men der kom alligevel meget haveaffald ind på genbrugs-
pladsen. I dag ligger det hele samlet, og komposteringspladsen 

har nu åbent 24/7, og folk er gode til at aflevere det på det rigtige 
sted," forklarer Henriette Eickstedt.

Den nye plads har også skabt mulighed for at sortere i flere plast-
fraktioner, og så undgår borgerne nu trapper til fx containeren 
med jern og træ.

Berto Liljensøe har været ansat som specialarbejder i kommu-
nens genbrugspladser i 25 år, og han har fra forreste linje fulgt, 
hvordan borgerne har taget imod den nye plads.

"Pladsen er bygget efter en velafprøvet model, som findes andre 
steder. Folk var lidt forvirrede i starten og måtte køre rundt for 
at finde den rigtige container. Men der er en meget afslappet 
atmosfære herude, netop pga. pladsen. Vi har endda forbrugere, 
der kører hertil fra Ringe, fordi vi har bedre plads, mere ro på 
pladsen, så det faktisk tager kortere tid at aflevere affaldet her," 
fortæller Berto Liljensøe.

På den gamle plads var der også klager over støj fra de omkring-
liggende naboer, en klage man har forsøgt at imødegå på den nye 
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plads. Omkring pladsen er der skrabet jord op i høje volde for at 
forhindre spredning af støjen.

Gode til genbrug
I mange medierne kan man i dag se programmer om genbrug og 
genbrugsguld, ligesom klima og miljø står højt i bevidstheden. 
Men er faaborgensere egentlig blevet bedre til at genbruge og 
sortere deres affald?

Berto Liljensøe er ikke i tvivl, for denne weekend blev begge 
lokaler med genbrugseffekter fyldt op. Godt og vel. Berto måtte 
fysisk skubbe de sidste effekter ind, inden lokalerne blev tømt af 
de foreninger, der sælger det videre. Sidste år blev det til 43.000 
kilo genbrugseffekter, der fik nyt liv efter genbrugspladsen. Men, 
forklarer Berto med et smil på læben, ikke alt er lutter lykke.

"Selvom folk er blevet bedre til at genbruge, så er nogle faktisk 
blevet lidt for gode. Vi finder nogle gange det rene skrammel, der 
er stillet til genbrug," siger Berto Liljensøe.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine effekter er gode nok til genbrug, 
så er Bertos gode råd at spørge sig selv: ‘ville jeg selv gå ind i en 
butik og købe dette her?’

På genbrugspladsen i Faaborg er det ikke tilladt at tage effekter 
med væk fra pladsen, selvom det er fristende for mange.

"På flere andre pladser, må man gerne tage ting med retur, som 
man kan bruge. Men ikke her på pladsen i Faaborg. Og det er 
svært for mange. Men det er noget, vi drøfter, og måske bliver 
det også tilladt på Mørkebjergvej," forklarer Henriette Eickstedt.

Finurlige og farlige effekter
I tv-dokumentarernes jagt på guld fra gemmerne finder eksper-
terne ofte værdifulde effekter. Men for de ansatte på Mørke-
bjergvej er det ikke vigtigt, om effekterne repræsenterer en 
værdi. Det er forbudt at fjerne effekter, også for de ansatte, og en 
overtrædelse er lig med fyringsgrund.

"Vi kender heldigvis ikke meget til kunstmalerier, men vi ser 
mange fine ting, fx møbler, der ikke fejler noget. Måske er der 
et dødsbo, der er blevet tømt i en fart. Men når folk vælger at 
destruere deres ejendele, så har de krav på, at det bliver destru-
eret, så de ikke fx ser deres afdøde ægtefælles kjole oppe i byen," 
forklarer Berto Liljensøe.

Det hænder også med jævne mellemrum, at effekter er decide-
rede sprængfarlige. På L. Frandsensvej bankede de engang en 
rusten genstand ren for jord på gelænderet af jerncontaineren 
blot for at opdage, at det var en gammel mortergranat fra krigens 
tid. Politiet blev alarmeret og lukkede pladsen af, og fra Nordjyl-
land kørte en gruppe sprængningseksperter med fuld udrykning 
hele vejen til Sydfyn.

Kort efter nytåret afleverede en forbruger sit fyrværkeri, og der 
fandt de ansatte en chrysantemumbombe med en diameter 
på fem centimeter. Atter engang måtte eksperter fra Skive tage 
vejen til Sydfyn. Og generelt, når det drejer sig om håndtering af 
kemi, møder specialarbejderne finurlige blandinger.

"Vi har modtaget krystalliseret æter i gamle flasker, eller syre, 
som bare ligner sukkervand. Her fandt vi ingen myndighed, som 
ville tage sig af håndteringen af det, så vi måtte sprænge det her 
på stedet," fortæller Berto Liljensøe.

89.000 
besøgende på 

genbrugsstationen

63.000 
besøgende på 

komposteringspladsen

 7.105.000 
kilo affald blev 

afleveret

35 
forskellige typer affald 

modtages

FAABORG GENBRUGSSTATION 2019

Kort efter nytåret afleverede en forbruger sit fyrværkeri, og der fandt de 
ansatte en chrysantemumbombe med en diameter på fem centimeter. 

Atter engang måtte eksperter fra Skive tage vejen til Sydfyn



Masseforbrug
Selvom tidens tendenser tegner et genbrugsmønster, så vidner 
flere stationer på pladsen om et enormt forbrug  - især af
elektronik.

Hver eneste weekend fyldes buret til småt elektronik helt op. 
Ofte bliver det endda til halvandet eller to bure.

"Her ser vi alt elektronik under 50 cm. Det kan være telefoner, 
føntørrer, barbermaskiner eller lamper. Det er voldsomt at se, 
hvor meget vi forbruger af elektronik," siger Berto Liljensøe.

Har de lokale butikker et godt udsalg, så kan genbrugspladen 
ofte også vidne om dette. Især når det drejer sig om udsalg på 
hårde hvidevarer  - så fyldes containeren betydeligt hurtigere end 
normalt.

I lokalet for farligt affald er der rækkevis af blå tønder med udsug-
ning i lågene. I den ene ligger brugte batterier, i en anden flyder 
tømte engangslightere. Flere følger: en tønde med røgalarmer, 
en tønde med blækpatroner, en tønde med gasflasker. Der er 
næsten ikke grænser for, hvad specialarbejderne kan sortere, når 
bare det afleveres på pladsen. Bagest i rummet står flere 660 
liters rullecontainere på række. Hver fjortende dag afhentes hele 
12 af disse containere, som er fyldt med malingsrester.

Forbrugervenlighed
Medarbejderne ved renovationen arbejder løbende med at gøre 
pladsen mere logisk og forbrugervenlig.

"Vi forsøger at gøre vores skilte mere logiske, og der er flere 
steder, hvor vi kan se, at det er svært for folk at sortere korrekt. 
Fx smider mange fortsat gavepapir til papir, hvor det faktisk skal 
i brændbart, ligesom der er flere, der glemmer at tømme deres 
papkasser for flamingo, inden det ryger i papcontaineren," forkla-
rer Henriette Eickstedt.

Berto Liljensøe erklærer sig enig i, at der er forbedringspoten-
tiale i sorteringen. Hans bedste råd til forbrugeren på pladsen er, 
at kigge på skiltene frem for at kigge på, hvad folk allerede har 
smidt i de enkelte containere.

I lokalet for genbrugseffekter spotter de ansatte af og til kvinder, der i 
smug for mand eller børn afleverer de ting, der er røget ud i forbindelse 
med oprydning i hjemmet, på børneværelset eller i værkstedet

"Selvom folk er blevet bedre til at genbruge, så er nogle faktisk blevet lidt for gode. 
Vi finder nogle gange det rene skrammel, der er stillet til genbrug," 
siger Berto Liljensøe



Fredag 3. april 2020

kommer 

hvalhalen 
tilbage

Det bliver festligt, 
og vi håber, at du kommer!



1. PLEJE 2.295 KR
2. PLEJE 1.295 KR

Gælder kun i 2020 og kan ikke kombineres med andre rabatter.

KOMPLET BILPLEJE BESTÅR AF
KOMPLET INDVENDIG OG UDVENDIG BILPLEJE + POLERING + LAKFORSEGLING

      Volkswagen Service
Faaborg

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

Kom i LOOP og giv hovedet en pause, mens 
din krop gør arbejdet. På 24 minutter får du 
trænet hele kroppen i en cirkel af maskiner.  

Enkelt og effektivt.

I LOOP er der plads til alle. Træningen er enkel 
og overskuelig, stemningen er afslappet, 

og vi glæder os til at byde dig velkommen!

FOR OS DER ELSKER 
AT TRÆNE

NÅR DET 
ER OVERSTÅET

lo
op

fi
tn
es
s.
dk

Følg os på 

Slap af og træn

BOOK EN GRATIS 
PRØVETIME PÅ 
LOOPFITNESS.DK

LOOP Faaborg · Herregårdscentret 15A
5600 Faaborg · Tlf: 41 74 62 74

HOLD DIN BIL REN OG SPAR PENGE

KOMPLET BILPLEJE
SPAR 1.000 kr. 

Normalpris 4.590 kr.



v

FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

DET SKER I MARTS

TORSDAG 5. MARTS KL. 14.30 I DET GAMLE BIBLIOTEK

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Vi har inviteret salmedigter og forhenværende præst og højskolelærer 
Holger Lissner til en sangeftermiddag.

Holger Lissner er en af vor tids største salmedigtere med en produk-
tion, der rækker mere end 50 år tilbage.
Hans sange og salmer er repræsenteret i en række sangbøger.

Holger Lissner formår om nogen at tale varmt om de nye salmer  
samtidig med, at han bruger lune og humoristiske forklaringer.
Kom til en spændende eftermiddag. Alle er velkomne.  Kaffe 30 kr. 
Bemærk sted: Det Gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

SØNDAG 22. MARTS KL. 17.00 I FAABORG KIRKE

EVENSONG MED ASSENS DRENGEKOR 
DIRIGENT: FINN PEDERSEN 
LITURG: LARS OLE JONSSEN

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke,  Assens på Vestfyn er et firestem-
migt drenge-mandskor med omkring 45 sangere i 10-25 års alderen.

Koret arbejder på et højt kunstnerisk niveau med et klassisk repertoire 
og ledes af organist Finn Pedersen. Syngedrengenes fornemmeste 
opgave er at deltage i alle højmesser og andre kirkelige handlinger i Vor 
Frue Kirke i Assens. Herudover giver koret en del koncerter i Assens og 
andre byer. 
Evensong er en liturgisk gudstjeneste, som stammer fra England, hvor 
man ved de større bykirker og katedraler har sådanne tjenester på de 
fleste af ugens dage kl. 17.00. Formen ved disse aftensangsgudstjene-
ster, hvor koret ofte har en fremtrædende rolle, er tæt forbundet med 
den engelske drengekorstradition. 

TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 19.30 I FAABORG KIRKE

CARL NIELSEN KONCERT 
MED SEPTIMUSKORET
Carl Nielsen er Fyns største komponist, og hans musik er alment kendt. 
Der kan dog stadig findes musik af komponisten, som ikke er kendt i 
en bredere offentlighed. Kom og hør Septimuskoret fra Svendborg, diri-
geret af Ole Kongsted, med musik af Carl Nielsen, heriblandt en række 
nyfundne og hidtil ukendte værker.

SØNDAG 29. MARTS KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE 

MUSIKGUDSTJENESTE
Ved Lene Matthies

ONSDAG 25. MARTS KL. 19.00 I FAABORG KIRKE 

GOSPELGUDSTJENESTE
med Faaborg Gospelkor til fordel for SOS Børnebyerne! Gratis adgang. 

LØRDAG 7. OG SØNDAG 8. MARTS I FAABORG KIRKE 

KIRKEKUNST LAVET AF JIM LYNGVILD
Se omtale på modstående side

SØNDAG 8. MARTS I FAABORG KIRKE 

SOGNEINDSAMLING
Se omtale på modstående side

SØNDAG 5. APRIL KL. 19.30 I FAABORG KIRKE 

PÅSKEKONCERT MED 
SVENDBORG KAMMERKOR
Svendborg Kammerkor, der dirigeres af Hans Peter Birk Hansen,  
optræder hér med musik af bl.a. Gabriel Rheinberger og Arvo Pârt.

KirkeNyt

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

Sognepræst Vibeke Hammerum 2087 6112
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 

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. 



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

KIRKEKUNST 
LAVET AF JIM LYNGVILD 

Lørdag den 7. marts fra kl. 13.00 - 16.00 vil der være mulighed for, at 
se de 6 billeder, som Jim Lyngvild i samarbejde med Faaborg kirke har 
lavet. Jim Lyngvild og Faaborg menighedsråd vil være til stede denne 
lørdag, hvor du vil få mulighed for, at høre lidt mere om projektet. Du 
vil også have mulighed for at snakke nærmere med Jim og menig-
hedsrådet. DR TV vil være til stede under hele afsløringen. 
Dørene åbner præcis kl. 13.00. Vi håber at alle interesserede vil 
komme til denne afsløring af ny moderne kirkekunst. 

DR MEDVIRKER VED GUDSTJENESTE 

Søndag den 8. marts vil DR TV medvirke ved gudstjenesten kl. 10.30 
i Faaborg kirke. DR medvirker, som en del af det projekt, der i løbet af 
de sidste par måneder, har været mellem DR, Jim Lyngvild og Faaborg 
menighedsråd. 

Følg @øhavskirkerne på Facebook for dato for selve programmet på 
DR, hvor hele projektet med Jim Lyngvild vil blive sendt.

SOGNEINDSAMLING 
 
Søndag den 8. marts 2020 kl. 10.00 sender Faaborg Sogn og 
Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at samle ind til 
verdens fattigste, som rammes hårdest af klimaforandringerne.  

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at klare sig 
i et ændret klima? 

Så meld dig som indsamler til Lis Kamilla Andersen på  
tlf.: 62 61 89 06 eller på mail: likaho@andersen.tdcadsl.dk 

Sognepræst Vibeke Hammerum 2087 6112
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 

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. mar. 1. s. i fasten 10.30: VH 10.30: LM  
ons.    4. mar. Salmesang & suppe 17.30: LM   
søn.    8. mar. 2. s. i fasten 10.30: LM + LJ 09.00: LM 09.30: EL 09.30: KH
søn.  15. mar. 3. s. i fasten 10.30: AA 10.30: VH    
søn.  22. mar. Midfaste 10.30: VH (Kirkekaffe) 10.30: LM 15.15: LM 15.15: VH
søn.  22. mar. Evensong 17.00: LJ   
søn.  29. mar. Mariæ bebud. 10.30: LM 19.00: LM (Musikgudstjeneste)  
ons.    1.  apr. Salmesang & suppe 17.30: LM   
søn.    5.  apr. Palmesøndag 10.30: LM 10.30: VH   09.30: EL 

tor.      9.  apr. Skærtorsdag 10.30: LJ 19.00: LJ  09.30: RG
fre.    10.  apr. Langfredag 10.30: LM   
søn.  12.  apr. Påskedag 10.30: VH 09.00: VH 09.30: LJ 09.30: LM
man. 13.  apr. 2. påskedag 10.30: LM 10.30: VH    

VH: Vibeke Hammerum, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Jonssen, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, KH: Kjeld Henriksen

KirkeNyt

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

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Diernæs den 3. marts kl. 17.00 

Faaborg den 24. marts kl. 19.00



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 

SÆSONMENU

FORRET 
Kæbe-kugle med ærteskud, ærtepure og røget ørred

MELLEMRET
Brændt laks med dildcreme, beder, ramsløgsolie og spæde salater

 
HOVEDRET

Unghane med svampe, palmekål, kartoffelcreme og ansjossauce 
eller dagens kutter-fisk

DESSERT 
Creme Brulee a la Klinten, is, bær, crumble og pynt

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

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

4. april 
Forårsfest i Svanninge Hallen / Pris 350,-

10. maj
Morsdag 595,- for to m/blomster

14. maj
Ginsmagning / Pris 295,-

5. juni
Farsdag 595,- for to m/whiskey

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

FOREBYG 
MOTORPROBLEMER 
UNDGÅ DYRE 
REPARATIONER

FÅ DIN MOTOR RENSET, NÅR DIN 
BIL ALLIGEVEL ER TIL SERVICE

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil en motor-rens! Giv en gave 
med 1000-vis af 

muligheder
Et elektronisk gavekort til 

Vores Faaborg & Egn kan bruges 
i en lang række af byens butikker.

Køb gavekortet i Superbrugsen Faaborg 
eller på turistkontoret.

Læs mere på www.faaborg.dk

GAVEKORT 
www.faaborg.dk



KasperDaniel Thomas

FAABORG
v/ Mahler & Davidsen 
Mellemgade 13
5600 Faaborg
faaborg@home.dk
TLF. 63 21 27 00
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Søger Søger Søger
58

78
0

Vi oplever STOR efterspørgsel  
og søger boliger i alle områder

Kontakt os på tlf. 63 21 27 00 
eller faaborg@home.dk for  
et gratis og uforpligtigende  
salgsmøde allerede i dag.

Søger villa i Faaborg by til
max 1,5 mio. kr. fra max
150 m2. kunderne skal
bruge min. 2 værelser og
kunderne er godkendt i
bank til køb på omkring 1,4
mio. kr. Ifht. overtagelse er
kunderne fleksible.

Søger sommerhus i Faaborg
området til max 1,2 mio. kr.
Sommerhuset skal være
min. 70 m2. Kunderne er
godkendt i bank.

Søger byhus i Faaborg til
max 1,2 mio. kr. Boligen
skal indeholde min. 2
værelser. Kunderne er
fleksible ifht. overtagelse.
Kunderne er godkendt i
bank til køb på omkring 1,2
mio. kr.

Villa Sommerhus Byhus



 

Vi vil gerne fejre at Red Barnet i Danmark fylder 75 år den 14. marts 
2020, og derfor inviterer vi til  
  fødselsdagsfest i  Det gamle Bibliotek 

  Grønnegade 44, Faaborg kl. 14.00—16.30. 
Alle der har lyst til at være med til at fejre fødselsdagen er velkommen. 
Der bydes på kagebord, kakao og kaffe, og der bliver fællessang,  
underholdning og forskellige aktiviteter i løbet af eftermiddagen.  

Kom og se, hvad vi laver i Red Barnet. Måske bliver du inspireret til at  
blive frivillig i Red Barnet. 

Tilmelding til formandfaaborgmidtfyn@redbarnet.dk senest den 11.3. 

Faaborg Midtfyn 

Invitation til 
Red Barnets 75-års fødselsdagsfest 14. marts  

For dig er vi der altid
– svarer også i weekenden 
og på helligdage

Niels Sigh, 
Lene Kromann og  
Rasmus Hermansen

Odensevej 35, 5600 Faaborg
6261 1144 
mail@dlbg.dk
faaborgbegravelse.dk

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv en del af #LZ Køreskole familien 
 

 

 

 

 

 

 



Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

VI SER 
FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET

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

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



100% LOKAL

Ret&Råd Advokater Fyn A/S
Advokat Julie Moosmand

Albanigade 30, stuen og 1. sal
5100 Odense C

70 10 11 99 · ret-raad.dk/fyn

En fremtidsfuldmagt er 
vigtig både for private såvel 
som virksomhedsejere
Fuldmagten kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver 
syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine 
økonomiske eller personlige forhold. Du kan indsætte den eller de 
personer, som du mener bedst kan varetage dine interesser.

Kontakt os for et møde på 70 10 11 99.

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:

VOLKSWAGEN 
SERVICE FAABORG
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HORNE REVYEN PÅ DE SKRÅ BRÆDDER

Store grin og 
stærkt sammenhold
Dette forår optræder Horne Revyen for 44. gang i forsamlingshuset. I årenes løb har 
revyen gennemgået en stor udvikling, hvor både skuespillet, kostumerne, lyden mm. 
har fået et kvalitetsløft. Udviklingen har betydet, at forestillingerne de senere år har 
været stort set udsolgte og blæst både publikum og de medvirkende bagover.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTOGRAF JØRN UNGSTRUP & ARNE STORGAARD

Enhver, der har færdes omkring Horne Forsamlingshus 
i den senere tid, har vanskeligt kunnet undgå at høre 
de noget usædvanlige lyde, der kommer fra salen. En 
lys stemme, der fromt tolker kirkesalmer, for pludseligt 
at forvrænges til hæse heavymetal-brøl. En forvirret 
stemme med kinesisk accent, der i sin søgen efter et 
måltid mad, pludseligt befinder sig en pladebutik. En 
benægtende stemme, der på det bestemteste afviser 
en homoerotisk inspiration af et kirkekunstprojekt.

Skuespillerne på scenen lever sig ind i rollerne med 
mimik, stemmeføring og gestikulationer. Et hastigt blik 
kastes af og til på manuskriptet foran dem, for det er 
kun anden gang, de samles for at udføre de scener, 
som gruppen af tekstforfattere har arbejdet på siden 
efteråret.

Midt i en voldsom armbevægelse afbrydes scenen. Det 
er instruktør Marianne Tjørnehøj, der kommer med 
input til forbedringer. "Husk energien! Du skal tale lidt 
højere. Måske skal du ligefrem rejse dig op, og ge-
lejde ham op og føre ham ud fra scenen. Det fungerer 
bedre." Skuespillerne nikker samtykkende, både dem 
på scenen, og dem der sidder ved bordene nede foran 
scenen med de åbne manuskripter foran sig. Startpo-
sitionerne indtages atter, og de gør alle klar til at tage 
scenen forfra igen. 

På bordene foran scenen lyser koncentrationen fra de 
afventende skuespillere. Mellem ringbind, plastiklom-
mer, læsebriller, kaffekopper og pølsemadder, følger 
deres øjne nøje scenen i manuskriptet. Under instruk-
tørens jævnlige afbrydelser kommer de også gerne 
med mindre forslag til forbedringer eller ændringer, der 

kan få publikum til at få en endnu bedre oplevelse, når 
forestillingsrækken skydes i gang om bare fire uger. 

Alle bidrager til, at årets satiriske og spottende indslag 
rammer det snævre humoristiske felt, der ligger mel-
lem banaliteten og provokationen, og som kan vælte 
publikum ned fra stolene.

Større udsyn
Gennem årene har revyen i Horne udviklet sig meget; 
kostumerne er mere helstøbte, sminken, lyset og lyden 
er bedre, og skuespillerne har øvet forestillingen så 
tilpas meget, at de klarer forestillingen uden manu-
skripter at støtte sig til. Men vigtigst af alt, så skyldes 
revyens succes, at holdet bag er lykkedes med at 
komme ud over det rent lokale. 

Hvor man tidligere skulle være nærmest indfødt 
hornebo, for at forstå de komiske indslag, så kan selv 
faaborgensere følge komikken i dag. Her er scener 
fra Faaborg-føljetoner, scener med national karak-
ter og endda scener med internationalt udsyn, hvor 
Trump ofte er en yndet hovedperson. For, som de selv 
udtrykker det, så leverer Trump jo nærmest sine egne 
sketches hvert eneste år.

De senere år er der kommet mange og yngre tilflyttere 
til Horne, og det er vigtigt for holdet bag revyen, at alle 
generationer kan følge med.

Når indslagene omhandler lokale personer, så træ-
der truppen gerne ekstra varsomt, men de viger ikke 
udenom. For har folk stukket næsen frem, så må de 
også regne med at blive genstand for opmærksomhed, 
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forklarer Dorte Barber, der er med i forfattergruppen. Kan man 
fx lave sjov med et asylcenter? Men tonen i sketchen skal være 
respektfuld og kærlig  - ikke hånlig. Lige med undtagelse af Trump, 
her tager de ingen hensyn.

Forventningsfuld frivilligt fællesskab
I efteråret 2019 mødtes forfattergruppen, og årets revy-emner 
blev fordelt. Fra hvert sit hjemmekontor skrev tekstforfatterne på 
deres sketches, og herfra blev mails sendt frem og tilbage med 
feedback og nye, reviderede udgaver.

Sidst i januar, med bare fem uger til premieren, skulle manuskrip-
terne så stå deres prøve. Her mødtes skuespillergruppen og fik 
læst det samlede manuskript igennem og fik rollerne fordelt.

Hele februar måned har stået på benhårde og disciplinerede øve-
aftener. Hver tirsdag og torsdag aften fra 19 - 22, samt søndage 

fra 13-16, lægger de energi, sved og lattermuskler på scenen i 
forsamlingshuset.

De mange timer, som holdet bruger på at forberede revyen, er 
godt givet ud, forklarer de. Ordet skidesjovt går igen, når de skal 
sætte ord på, hvorfor de vælger at være med i det tidskrævende 
arbejde med revyen. Både tiden med øveaftener op til premi-
eren, og når stykket ruller foran publikum, er fyldt med grin og 
deciderede latterudbrud.

Horne Revyen er en traditionsbunden begivenhed, og der er altid 
fællesspisning før forestillingen og dans bagefter, forklarer Vips 
Brems, der selv er at finde på scenen  - både i skikkelse af Ole 
Billum som Moses-figur og som forelsket kirkesanger, der lokker 
præsten med ud bagved med sin heavy-fortolkning af en salme. 
Konceptet tiltrækker mange lokale og folk længere væk fra, men 
heldigvis også mange pensionister. For netop pensionisterne er 

Her er scener fra Faaborg-føljetoner, scener med national karakter 
og endda scener med internationalt udsyn, hvor Trump ofte er 

en yndet hovedperson. For, som de selv udtrykker det, så leverer 
Trump jo nærmest sine egne sketches hvert eneste år
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Fra gulvet foran scenen følger instruktør Marianne Tjørnehøj godt med 
i replikker og gestikulationer

På førstesalen over forsamlingshuset har holdet bag revyen efterhånden 
to hele lokaler fyldt med kostumer

I år opføres forestillingen, som noget nyt, fire gange. Håbet er, at alle, 
der gerne vil se forestillingen, kan få billetter

Hele februar måned har stået på benhårde og disciplinerede øveaftener. 
Hver tirsdag og torsdag aften fra 19 - 22, samt søndage fra 13-16

gode kritikere, fortsætter Vips Brems, og hvis stykket er godt, så 
spreder de gerne ordet hos købmanden, så hele Horne snart har 
hørt om revyen. Folk forventer noget ordentligt, og vi vil gerne 
levere noget ordentligt, forklarer holdet bag revy-successen.

En sulten kineser
Ikke engang revyens egne skuespillere og tekstforfattere er be-
skyttet mod en tur i satire-maskinen. Således må revy-skuespiller 
Thomas Ingemansen, der som homoseksuel og menighedsråds-
formand for nyligt har indgået en aftale med Jim Lyngvild om 
at udsmykke Faaborg kirke, spille rollen som sig selv, der på det 
kraftigste benægter, at der skulle være homoerotiske motiver på 
spil i aftalen.

De nye vinylcafé-ejere Connie Mikkelsen og Bent Warncke, er 
begge med i forfattergruppen, og må i år se sig selv i en sketch 
om navneforveksling. 

Er det her Wis og Wuller? spørger den sultne kineser, mens 
Bent Warncke (i skikkelse af skuespiller Kasper Olsen) bladrer i 
vinylerne og nikker bekræftende. Den krumryggede kineser, der 
spilles af Inge Henriksen, er nysgerrig omkring menuen. Chicken? 
vil kineseren gerne vide. Bent Warnckes interesse er vakt: Tjek 
in. You can tjek in anytime you want, synger han. Den kender jeg 
godt, det er et gammel Eagles-nummer. 

Musikken brager nu ud af højttalerne, forvirringen er total, og 
kineseren må gå med uforrettet sag.

Årets forestilling havde premiere  den 29. februar og vises i alt 
fire gange frem til midten af marts.
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Når indslagene omhandler lokale personer, så træder truppen 
gerne ekstra varsomt, men de viger ikke udenom. 

For har folk stukket næsen frem, så må de også regne med 
at blive genstand for opmærksomhed



Instruktør:
Marianne Tjørnehøj

Skuespillere:
Paavo Ahvo, Dorte Barber, Vips Brems, Kasper 
Olesen, Thomas Patrick Ingemansen, Marianne 
Tjørnehøj, Inge Henriksen, Jakob Duedal Jacob-
sen, Jens Lehrmann

Tekstforfattere:
Bent Warncke, Connie Mikkelsen, Lars Erik Nør-
relund, Marianne Tjørnehøj, Ditlev Schaeffer, 
Dorte Barber, Vips Brems, Klaus Thormann, Lars 
Skaaning

Revy-orkester:
Christian Colberg, Peiter Ingemansen, Anders 
Løve

Kostumer og rekvisitter:
Grethe Poulsen, Ole Poulsen

Kulisser:
Lisbeth Christensen

Lys og lyd:
Jonas Damgaard, Mathias Pedersen, Sebastian  
Auerbach, Allan Pedersen, Jørgen Juhl Hansen, 
Arne Storgaard

Sminke:
Annika Søie Klint, Katja Grupe

Fotos: 
Arne Storgaard

Praktiske hjælpere:
Carsten Lorenzen, Helle Jacobsen, Carsten Lin-
degaard Jørgensen, Troels Østergaard, Heidi Bild 
Granby, Carsten Clement, … og mange flere …

HOLDET BAG HORNE REVYEN



MAX HITS
GARANTS KLASSIKERE TIL EKSTRA SKARPE PRISER  

Håndvævet kelim i 100% uld er et 100% hit. 
Fås i 3 farver og flere str.

999,-
SIVANA  

SOFT TONE COLOR         

F.EKS. 140 X 200 CM.
NORMALPRIS

1.999,-
SPAR

50%

249,-
AKUSTIK  

DESIGNKORK ALGARVE

PR. M2 
NORMALPRIS

299,-BEGRÆNSET

PARTI

Akustikgulve – den næste klassiker! 
Mindsker rum- og trinstøj, høj slidstyrke 
og er utroligt nemt at lægge og rengøre. 
Lunt at gå på og godt til gulvvarme.

299,-
AKUSTIK  

EUROPEAN NATURE OAK

PR. M2 
NORMALPRIS

399,-
BEGRÆNSET

PARTI

Vi kan montere dine 
gulve og gardiner for dig

MONTERING

Gratis opmåling til 
gulve og gardiner

OPMÅLING

DANMARKS 
STØRSTE 

UDVALG AF LØSE 
TÆPPER

25 ÅRS  
GARANTI

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - TORSDAG: 10.00 - 17.30 · FREDAG: 10.00 - 18.00 LØRDAG: 10.00 - 13.00

GARANT FAABORG
Tæppehuset
Svendborgvej 77 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 00 24 
www.garant.nu

www.garant.nu

GARANTBUSSEN
eller lån prøver

med hjem

Bestil

Tæpper Gulve Gardiner

119,-
EGE

KOLDING

PR. M2

NORMALPRIS
239,-

En moderne gulvløsning, hvis gulvet ikke 
skal spille andenviolin. Eksklusivt og 
robust med et enkelt udtryk, som passer 
perfekt til et minimalistisk hjem.

SPAR

50%

Kvalitetsmarkise med motor og 
fjernbetjening. Laves efter mål med 
valgfri dugfarve og 5 års garanti – 
så spiller det!
Fås op til 5 m. bred og 3 m. udfald.

FRA 14.995,-

NORDIC SHADES® 
MARKISE M5030

FAST LAV PRIS

Cendre er en kvalitetsflise, som 
findes i flere nuancer. Flisen er 
gennemfarvet og fås i størrelsen 
30 x 60 cm. Før pr. m2 299,-

239,-
Mirage  

Cendre flise

pr. m2 SPAR  
20%

249,-
AKUSTIK  

DESIGNKORK LISBOA

PR. M2 
NORMALPRIS

299,-

15 ÅRS  
GARANTI

Øverst på hitlisterne finder du 
akustikgulvene. Mindsker rum- og 
trinstøj, høj slidstyrke og er utroligt 
nemt at lægge og rengøre. Lunt at 
gå på og godt til gulvvarme.



  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



Foråret kommer 
tidligt i år

Er du klar?
 

Tid til et tandtjek - bestil i dag!

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

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

Vi passer og plejer dit smil...

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.....

Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

Tunmousse m/rejer, æg, tomatsalat og brød

Lakseanretning m/stegt, røget og rå laks, 
asparges, rucola, rygeostcreme, tomat 
og citron 

Klassisk Carpaccio

Iskage m/vanilie parfait 
m/nødder, chokolade, 
bærcoulis og frisk frugt

Marengs m/citron-
creme, karameliserede 
mandler og citroncoulis

Aspargessuppe

Biksemad m/spejlæg

Gourmet hotdog

Pølsebord m/4-salgs pålæg

Rosastegt kalvefilet, italiensk porcetta og ratatui. 
Tabbouleh m/spelt, mynte, persille, citron 
Saltbagte kartofler m/rosmarin og himalaya salt
Kartofler vendt i ostesauce og varmet i ovn
Salat af asparges, sukkerærter, edammebønner, dressing m.m.
Tomatsalat m/mozarella, rødløg, oliven og spinat

RESERVAT ION 
62611115 

www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

FÆRGEGAARDENS 
Konfirmationsmenu 
Forret+buffet+dessert 295,-

2-retter 265,-  
3-retter 295,-
Natmad 75,-

FÆRGEGAARDENS 
Konfirmation & 
Mad ud af huset

 
Vælg forret, dessert 

og evt. natmad
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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

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



En af vores allerstørste aktiver i 
Faaborg-Midtfyn, hvis ikke den 
største, er naturen. Den har rigtig 
stor betydning for os, der bor her. 
Og det er ikke så mærkeligt. For ud 
over den umiddelbare herligheds-
værdi, vores natur rummer, så ri-
mer ophold og aktivitet i naturen 
også på livsglæde og trivsel.

I Faaborg-Midtfyn Kommune øn-
sker vi, at endnu flere skal få glæde 
af og inspiration til et aktivt udeliv, 
og vores vision er, at vi er sammen 
om at skabe de bedste muligheder 
for et aktivt udeliv.

DELTAG I BEVÆG DIG FOR LIVET-WORKSHOP
Du er inviteret med til Bevæg dig for livet-workshop onsdag den 
18. marts 2020 kl. 17.30-21.00 i Brobyværkhallen.  
Her kan du være med til at sætte dit præg på fremtidens idræts-, 
fritids-, sundheds- og foreningsliv. Vi håber, at mange vil være med. 
Find programmet på fmk.dk/bevaegdig

En national dagsorden
Vi vil som kommune også være med til at præge den nationale dags-
orden. Vi har mange erfaringer og synes, at naturen er vigtigere end  
nogensinde. Derfor holder vi i april 2020 det første ’Outdoor Summit’ 
- et topmøde for et aktivt udeliv  - sammen med en række store natio-
nale aktører. Temaet i år er ’Børn og unge – sundere gennem naturen 
og et aktivt udeliv’. Læs mere på outdoorsummit.dk 

Blandt landets stærkeste friluftsdestinationer
Vores ambition er, at vi i 2026 er blandt landets stærkeste frilufts-
destinationer, og at bogerne i Faaborg-Midtfyn bruger naturen til 
friluftsliv og motion i langt højere grad end gennemsnitsdanskeren. 
Fordi vi tror på, at naturen er en af nøglerne til det gode liv.

Vidste du … at billetterne til Outdoor Sydfyn 
20.-23. aug. 2020 netop er sat til salg. 

Læs mere på outdoorsydfyn.com

Læs mere om friluftsliv i Faaborg-Midtfyn på

www.fmk.dk/friluftsliv



LOKALT BAND PÅ VEJ FREM

Faaborgs unge  
onde mænd
Det startede helt tilfældigt en dag i maj 2019, hvor seks gymnasiekammerater 
var samlet til havefest. Med et solidt beat, en hurtig tekst og en streamingsprofil opstod 
musiknummeret Charmen, og bare tre dage senere havde sangen hele 3.000 afspilninger 
på SoundCloud. I dag har Ondmand både ambitioner og forrygende succes.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Det er onsdag aften, klokken nærmer sig 17, og på Strandtoften 
6 ankommer de første bandmedlemmer til kælderlokalet, hvor 
deres kreative, musikalske talenter udfolder sig. I hænderne 
bærer de det sparsomme udstyr, der skal forvandle idéerne til 
formfuldendte musiknumre. Computer, højttalere, mikrofon, 
høretelefoner, mixerpult og en midi-controller.

Musik med få midler
Udstyret bæres ind i det bageste lokale, hvor bandmedlemmerne 
placerer sig i sofaen og de bløde stole omkring sofabordet, mens 
computer og højttaler kobles på resten af det tekniske udstyr. 

Lokalet er et kælderlokale med hårde vægge og minder meget 
lidt om et professionelt studio med lydisolerede vægge. Men det 
har drengene råd for. En af de bløde stole placeres ovenpå baren, 
der udgør den ene side af lokalet, så den skaber en ‘lydhule’. 
Mikrofonen skubbes frem mod stolen, og nu kan vokalerne gøres 
bløde. Interimistisk, men effektivt.

Ledninger er forbundet på kryds og tværs, og snart strømmer 
lyden af beats ud fra højttalerne. Fødder begynder at vippe i takt, 
og hovederne rykker sig rytmisk frem og tilbage, drengene er 
helt tilstede i musikken.

De seks gutter i bandet går alle i 2. G. på Faaborg Gymnasium, og 
de beats, der nu fylder kælderlokalet, er produceret af dem selv. 
Teksterne i sangene er et resultat af en fælles indsats.

"Vi er fælles om sangskrivningen. Vi vælger som regel et emne, 
og så sidder vi og brainstorme sammen. Vi kommer hver især 
med vores egne linjer eller vers til sangen, og vi plejer også selv 
at synge de vers, vi har skrevet," forklarer Julius Thomsen.

Teksterne er inspireret af gymnasielivet og handler oftest om at 
gå i byen, jagte damer eller hænge ud med drengene. 

"Vi er ikke blege for at vise hinanden, hvad vi har skrevet. Enten 
er det godt, eller også kan det inspirere gruppen til mere. Vi tør 
godt kritisere hinanden. Det kan også bare være, at man har 
fundet noget, der rimer på en sjov måde, og så får vi et godt grin 
sammen," fortæller Lukas Longfors.

Hver onsdag mødes bandet, og der skal arbejdes ihærdigt, for 
de har meldt ud til deres fans, at der hver fredag i februar skulle 
udkomme en ny sang.

Moderne lyd-miks
Albert Beckett rejser sig op, tager høretelefonerne på og stiller sig 

JULIUS THOMSEN CHRISTOFFER HOLMMAGNUS BANG PEDERSEN
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ind i det hjemmebyggede lydstudie. Mikrofonen testes i Ond-
mand-jargon: Guld, konfetti og pagne, siger han ind i mikrofonen.

Ved computeren tjekker bandets to lydmænd, Magnus Bang 
Pedersen og Jonas Lau Kristensen, vocal track’et og lytter sig frem 
til, at der skal ændres lidt på equalizeren.
Med sangteksten på skærmen af sin mobiltelefon synger Albert 
Beckett sig gennem sangen, mens de øvrige har blikket rettet 
mod computerskærmen og de farverige søjler, der bevæger sig 
op og ned i takt med musikken.

Magnus Bang Pedersen overtager mikrofonen for at indsynge 
teksten til sangen Vino Blanco. Fra mikrofonen fjern-instruerer 
han uimponeret indstillingerne på mixerpulten.

"Prøv at bounce det som wave i stedet," siger Magnus Bang Pe-
dersen rettet mod bandets anden lydmand, Jonas Lau Kristensen.

De to lydmænd vidste i forvejen en del om musikproduktion, og 
i processen har de øvrige bandmedlemmer også lært meget. For 
dem alle gælder, at de hele tiden lærer nyt undervejs. For nyligt 
har de alle besøgt en producent i Holstebro, som gav dem lov 
til at kigge ham over skulderen, da han arbejdede med lyden på 
nogle af deres numre.

"Hos Tjalfe i Holstebro fik vores numre en klart bedre lyd, og han 
hjalp os også med at bruge effekterne i lyd-programmerne. Vi har 
alle en god forståelse for både det musikalske og det tekniske, 
men sangene er klart bedre produceret efter turen til Holstebro," 
forklarer Christoffer Holm.

I starten af karrieren var bandet ikke så kræsne med produktet. 
Sangene skulle bare afsted. Men i dag er de mere kritiske, og de 
bruger lang tid på at tilpasse effekter og finjustere, inden en sang 
ryger afsted til afspilning.

God lokal opbakning
Da bandet ankom til øvelokalet denne onsdag, havde de kort 
forinden været forbi den lokale advokat, Mette Stokholm, hvor 
de havde underskrevet en bandkontrakt. Idéen om en bandkon-
trakt opstod efter et møde med den lokale erhvervsmand Ole 
Bock, der i sin rolle som mentor i Egnens Hule, har givet gode råd 
til Ondmand.

"Vores samarbejde med Egnens Hule forpligter også. De bruger 
tid og penge på os, og det stiller jo krav om, at vi tager det seri-
øst," siger Magnus Bang Pedersen.

Det var en investering fra Egnens Hule, der finansierede turen til 
Holstebro og produktionen af de tre sange.

 LUKAS LONGFORS JONAS LAU CHRISTENSENALBERT BECKETT

15 SANGE 12 SANGE

FAABORG GYMNASIUM
FORUM FAABORG
GISLEV FORSAMLINGSHUS
DIERNÆS FORSAMLINGSHUS



"Bandkontrakten indebærer, at vi forpligter os sammen 
om det her projekt, også omkring det økonomiske, så det 
ikke splitter os ad. Musikken samler netop os som venne-
gruppe, men vi har også alle sammen andre vennegrup-
per, og vi er enige om, at der skal være tid til andet end 
Ondmand," fortæller Albert Beckett.

En af bandets hurtigste og største successer var, da 
den daværende indehaver af Jannie’s Dance Bar, Jannie 
Breith, i 2019 spurgte, om Ondmand ville lave en sang til 
hende. Jannie Breith skrev teksten, Ondmand produce-
rede musikken, og kort tid efter havde sangen Jannie’s 
Dance Bar hele 11.400 afspilninger på Spotify.

"Vi ved godt, at det er ekstremt lokalt, men alligevel var 
det imponerende, så hurtigt det gik med afspilningerne," 
siger Lukas Longfors.

Alle de damer
Ofte handler teksterne i Ondmands sange om damer, 
bl.a. i sangen Dameland, som er en af deres seneste pro-
duktioner. Her fornemmer man det pres, som Ondmand-
status kan indebære:

Det er svært at være Ondmand
Svært at holde styr på alle damerne i dameland

Og der er da også masser af kvindelige øjne rettet mod 
de unge fyre i bandet.

"Det giver meget opmærksomhed fra damerne, når vi 
spiller koncerter. Og det sker også, at nogle spørger ‘Hey, 
det er da dig fra Ondmand’," fortæller Julius Thomsen.

Damerne er dog ikke det vigtigste for bandmedlemmer, 
der for de fires vedkommende fortsat er single. Ond-
mand vil ikke placere deres musik i en bestemt genre, 
det vigtigste er energien i musikken, man skal kunne 
danse til det.

"Det er en fed følelse, når vi spiller koncerter, og folk bare 
giver den gas. Det giver os en god selvtillid," afslutter 
Christoffer Holm.

Ondmand spillede i slutningen af februar til en fælles 
vens 18-års fødselsdag, ligesom de kan hyres til at spille 
til arrangementer og fester.
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"Det er svært at være Ondmand
Svært at holde styr på alle damerne i dameland"

Når teksterne synges, sker det foran en blød stol, der er placeret på kanten af baren. Dermed får vokalen 
den rette, bløde lyd. I sofaen drøftes lyden på de kommende numre, der alle produceres på computer
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Tlf. 62 61 77 95 

ALT I MALERARBEJDE
GULVE OG BELÆGNING
FLÜGGER BUTIK

Svendborgvej 69, 5600 Faaborg
info@svanningemaler.dk / Tlf.: 62 61 77 95

Kontakt os

BUTIKKEN
Så handler  

du samme sted  
som malermesteren

GULVE
Tæpper, vinyl, afslibning 
og trægulve.
Vi giver nyt liv til 
dine gulve

Butikkens åbningstider
Man-fredag kl. 7.00 - 17.30

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND



DET SKER I FAABORG

Marts 2020
1

2

3

4

5

14

11

12

15

16

18
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9

10

17

19

21

23

24

25

26

28

30

31

Vil du have et arrangement nævnt, kan du indtaste det på www.detrigtigefaaborg.dk under “Det sker”. Deadline er d. 15. i måneden.

Svømmehallen, åben hver søndag
Søn. kl. 10.00  - Forum Faaborg, Sundvænget 4, Faaborg 

Spis-sammen på Vandrehjemmet
Man. kl. 18.00  - Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71, Faaborg

Slægtsforskning – Skifteprotokoller 
Foredrag af Flemming Knudsen, der vil gennemgå eksempler.
Man. kl. 19.00  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Folkeuniversitetet: Det er bare en virus
Streamet foredrag af overlæge og professor Anders Fomsgaard.
Tir. kl. 18.45  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Svend Erik Larsen – en humoristisk troubadur
Ons. kl. 14.30  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

SOS Børnebyernes salgsbod
Tor. kl. 10.00  - Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, Faaborg

SeniorDans 65+
Tor. kl. 15.00  - Forum Faaborg, sal 3, Sundvænget 8, Faaborg 

Folkeuniversitetet: Thomas Mann og nazismen
Foredrag af cand. mag., ph.d. Morten Dyssel.
Tor. kl. 19.00  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Faaborg RUNNERS, kom i gang med at løbe
Man. kl. 17.30  - Forum Faaborg, Sundvænget 8, Faaborg

Spis-sammen på Vandrehjemmet
Man. kl. 18.00  - Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71, Faaborg

Folkeuniversitetet: Fremtidens natur
Streamet foredrag af professor Jens-Christian Svenning.
Tir. kl. 18.45  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Generalforsamling i Efterlønsklubben 
Ons. kl. 14.30  - Tømmergården 6, Faaborg

“Om hundrede år – en familiekrønike”
Forfatteren Anna Elisabeth Jessen fortæller om romanen.
Ons. kl. 19.00  - Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, Faaborg

Faaborg Gospel øveaften
Ons. kl. 19.00  - Øhavsskolen, afd. Svanen, Sundvænget 9, Faaborg

Faaborg Frimærkeklub, foredrag 
Ons. kl. 19.00  - Tømmergården, Faaborg

Musikeftermiddag
Tor. kl. 14.00  - HUSET, Færgevej 2, Faaborg

SeniorDans 65+
Tor. kl. 15.00  - Forum Faaborg, sal 3, Sundvænget 8, Faaborg

Håndbold 2. divisions herrer
Faaborg ØH møder Svendborg Håndbold.
Tor. kl. 19.30  - Forum Faaborg, Sundvænget 8, Faaborg

Klaveraften med Gustav Piekut
Tor. kl. 19.30  - Helios Film- og Kulturhus, Banegårdspl. 7, Faaborg

Fernisering; Ken Denning “Landskaber”
Lør. kl. 14.00  - Galleri Korinth, Reventlowsvej 15, Faaborg

“Højskolesange” – koncert
Lør. kl. 16.00  - Galleri Korinth, Reventlowsvej 15, Faaborg

Karneval i Forum Faaborg
Faaborg ØH inviterer til kæmpe karneval. 
Lør. kl. 18.00  - Forum Faaborg, Sundvænget 8, Faaborg

Bøgebjergmessen 2020, nyheder og produkter
Søn. kl. 10.00  - Bøgebjerghallen, Bøgebjergvej 11, Vester Aaby

Sejltur fra Danmark til New Zealand
Foredrag af Allan og Annette Sylvest om deres tur, der varede 2 år.
Søn. kl. 12.30  - Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, Faaborg

Spis-sammen på Vandrehjemmet
Man. kl. 18.00  - Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71, Faaborg

"Manon" live fra Pariseroperaen
Massenets opera vises direkte fra det nye operahus Bastille.
Tir. kl. 19.00  - Helios Film- og Kulturhus, Banegårdspl. 7, Faaborg

Dannebrog gennem 100 år
Foredrag af Jakob Høvsgaard og Johnny Harboe.
Ons. kl. 14.30  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Genforeningen 1920 – da Danmark blev samlet
Simon Kratholm Andersen fortæller den dramatiske historie.
Ons. kl. 19.00  - Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, Faaborg

Faaborg Gospel øveaften
Ons. kl. 19.00  - Øhavsskolen, afd. Svanen, Sundvænget 9, Faaborg

SeniorDans 65+
Tor. kl. 15.00  - Forum Faaborg, sal 3, Sundvænget 8, Faaborg

Folkeuniversitetet: Auschwitz-lejren
Foredrag af cand. mag. og forfatter Peter Langwithz Smith.
Tor. kl. 19.00  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

SOS Børnebyerne 10 års jubilæum, åbent hus
Lør. kl. 11.00  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Spis-sammen på Vandrehjemmet
Man. kl. 18.00  - Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71, Faaborg

Generalforsamling og årsmøde i Huset (DSI)
Tir. kl. 18.00  - HUSET, Færgevej 2, Faaborg

Bankospil i Efterlønsklubben 
Ons. kl. 14.30  - Tømmergården 6, Faaborg

Faaborg Frimærkeklub, skrammelauktion
Ons. kl. 18.00  - Tømmergården, Faaborg

Faaborg Gospel øveaften
Ons. kl. 19.00  - Øhavsskolen, afd. Svanen, Sundvænget 9, Faaborg

Gospelkoncert til fordel for SOS Børnebyerne
Ons. kl. 19.00  - Faaborg Kirke, Kirkestræde 11, Faaborg

Folkeuniversitetet: Lykke
Foredrag af professor Christian Bjørnskov.
Tor. kl. 19.00  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Bogcafé - tips til nye læseoplevelser
Lør. kl. 10.00  - Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, Faaborg

Fernisering; Pierre Alechinsky: Grafik og Maleri 
Lør. kl. 12.00  - Konservesgaarden, Østergade 45, Faaborg

Håndbold 2. divisions herrer
Faaborg ØH’s 2. divisions herre møder SGI-Håndbold.
Lør. kl. 15.00  - Forum Faaborg, Sundvænget 8, Faaborg

Teatret i Midten: Figaros med “Elverhøj”
Lør. kl. 19.30  - Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6A, Faaborg

Myter og facts om indeklimaet
Foredrag af rådgivende ingeniør Ole M. Hansen.
Man. kl. 14.30  - Tømmergården 6, Faaborg

Spis-sammen på Vandrehjemmet
Man. kl. 18.00  - Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71, Faaborg

Folkeuniversitetet: Dybhavet
Streamet foredrag af professorer Ronnie Glud og Bo Barker.
Tir. kl. 18.45  - Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Faaborg

Et liv som rejsende i drab
Foredrag af Tom Christensen, Rejseholdet.
Tir. kl. 19.00  - HUSET, Færgevej 2, Faaborg







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Änglamark Gouda

Änglamark shampoo
eller håndsæbe

Änglamark TEX MEX

Änglamark Chokolade

Änglamark oliven-olie
Spansk

Änglamark vaskepulver

Änglamark gulerødder

Änglamark smør el. 
smørbar

450 g.

1000 ml

Tilbudene gælder 
fra 1/2 til og med 29/2 2020

500 ml

800 g.

Frit valg

Frit valg

Hvid eller color

1 kilo

35,-

20,-

10,-

14,-

35,-

20,-

7,95

14,-

Skarpe marts-priser 
i DIN SuperBrugsen Faaborg

SPAR 18,95

BILLIGT

SPAR 14,95
SPAR 26,50

SPAR 26,95


