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NY STYRMAND
PÅ HAVNEN

MØD HAVNEMESTER  
FRANK FAXØE

FRA AARHUS 
 TIL AVERNAKØ

LAURA OG PETER 
VALGTE Ø-LIVET

100 ÅR MED 
HAKKEJERNET

HAVESELSKABET
PRÆSTEVANGEN  
HAR JUBILÆUM

VÆGTERNE I FAABORG
EN SUCCES I 25 ÅR



DET GAMLE  
FAABORG!
Der er så meget guld i arkivet.
Billeder fra fortiden, der kan sætte gang i en tankerække af 
minder. Det lille puf, der kan genskabe både følelser, stemnin-
ger og dufte.

Vi håber, at billederne på disse sider også rammer noget i dig.
Tak til Byhistorisk Arkiv for atter at lade os dykke i arkivska-
bene.

Forhenværende borgmester Alfred Andersen fra Bøjden på badminton-
banen i Horne

Godt et halvt år efter tamilernes ankomst til Faaborg-området i 1986 fik de mulig-
hed for at opleve en dansk jul på Fiona

Et kig ind i baren på Restaurant Skovlyst i Svanninge Bakker i 1989, 
hvor restauratør Finn Brogaard og en ansat står klar til at tage imod

Diernæs Brugs' varebil på varetur hos Karen og Carl Larsen på Nyborgvej 130 i Faaborg.
Chaufføren er Svend Nielsen

Lasse Helner på skuldrene af Ove Bager i forbindelse med et reklamefremstød for 
musik på Restaurant Færgegaarden i 19792



Aastrup Mejeri blev bygget i 1959 og lukkede i 1975. Mejeriet er tidligere på året revet ned og helt væk fra Svendborgvej 265 i udkanten af Aastrup

Kig indenfor i Brugsen i Vester Aaby. På billedet Birthe Jensen, 
1. mand Otto Larsen, uddeler Harald Jeppesen og hans kone Maren

Faaborg har også lagt asfalt til flere motor- og orienteringsløb.
Her sendes en klassiker afsted engang i 1980'erne

Billede fra Alpeløbet 1981, hvor løbet satte rekord med i nærheden af 700 deltagere
3



VisitFaaborg

Let og nemt….
Book dine lokale oplevelser

Trænger du og din familie og venner til 
gode unikke oplevelser sammen? 

Trænger I til at komme ud i naturen, 
komme tættere på kunsten eller en lokal 
smagsoplevelse?

Overrask dine venner med en tur på 
Faaborg egnen - book dine billetter eller

gavekort til oplevelser hjemmefra - uanset 
om det er cykelkort, gavekort, vandrer-
kort, billetter til snorkelture eller museer.

Du kan også booke lokale guider og 
vægtere, som alle brænder for at vise dig 
Faaborgs bedste hemmeligheder.

På visitfaaborg.dk kan du booke lokale 
oplevelser året rundt.

Torvet 19 
5600 Faaborg 
E: visitfaaborg@fmk.dk
T: 72 53 18 18 
W: www.visitfaaborg.dk
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Værsgo' - et magasin, der  
flyder over af  sommerstemning
Dit august-magasin er et rigtigt sommermagasin.

Vi har samlet en stribe historier, som alle rummer lidt af Faaborgs sommerliv.
Du kan møde byens populære vægtere, tage med til en af områdets charmerende øer, lægge 
til i havnen med den nye havnemester, besøge en af områdets blomstrende kolonihaver og 
også stikke næsen indenfor hos en af byens mange kunstnere.

Træk ind i skyggen, smid benene op, og tag en pause.
Det har du HELT sikkert fortjent.

God sommer og god læselyst

Henrik Poulsen
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Cykelsponsorløb og
fællesspisning 

Musikalsk underholdning og hyggelig stemning
Afholdes fredag d. 28. august i og omkring Svanninge Hallen

Svanninge Hallen arrangerer årets hyggeligste 
cykelløb for både børn og voksne
 
Program
Kl. 15.30 – 16.15 børneløb
Kl. 16.30 – 17.15 voksenløb

Tilmelding til sponsorcykling skal ske til: 
Peder Frederiksen – Mobil 30238934
E-mail: jeogpe@gmail.com

Bestyrelsen i Faldsled/Svanninge SG & I 
har som en tak for opbakningen fra 
vores trofaste medlemmer, under 
hele Corona perioden, besluttet 
at arrangere en fællesspisning, 
hvor medlemmer i FS har mu- 
lighed for at tilmelde sig.

Menuen er:
Helstegt pattegris m/tilbehør 
eller grillpølser m/tilbehør 
 
Prisen for menu + 1 øl/vand 
eller 1 glas vin er kr. 50

Tilmelding og betaling skal ske via 
www.faldsledsvanninge.dk  
senest 23. august - Max 200 billetter

Fællesspisningen starter kl. 18.00 

Musikalsk underholdning kl. 18.45 v/Løven og Hulken

Der er præmier til...
  

...alle deltagende børn 

...det barn og den voksne som 
samler flest midler

...det barn og den voksen 
som cykler flest runder



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

EL-SALG FAABORG 
STORT UDVALG 

BELYSNING UDE OG INDE 
HÅRDEHVIDEVARER 

FLADSKÆRME 
COMPUTERE 

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

Her er vejledning altid gratis



SE VORES HJEMMESIDE
www.faaborg-ren.dk

OG FØLG OS PÅ

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os!

Vi ønsker

alle en

god sommer

Vi gør livet lidtsjovereFAABORG 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

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

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

Ruter
3,0 km  - Start kl. 11.10 
5,8 km  - Start kl. 11.05   
10,3 km  - Start kl. 11.00 
21,1 km  - Start kl 10.45 

Der er fælles opvarmning kl. 10.20 

Corona 
Løbet afholdes efter de retningslinjer, 
der gælder på løbstidspunktet. Hvis  
antallet af deltagere kan sættes op, 
åbnes der for yderligere tilmelding.

Priser og tilmelding
HM: 120,- kr. + gebyr
10,3 km, 5,6 km og 3 km: 80,- kr. + gebyr
Børn (født 2003 el. senere): 40,- kr. + gebyr

Tilmelding på www.fsm-faaborg.dk 
Inden d. 19. september 2020 kl. 23.59

Startnumre udleveres på løbsdagen fra kl. 9.30

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

20. september 2020
BEMÆRK – Max 186 deltagere

Faaborg
Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058



PRODUCERET I FAABORG

ALT I BEHOLDERE FRA 100 ML OP TIL 1.000 L.

HÅNDSPRIT - HÅNDSPRIT GEL
OVERFLADEDESINFEKTION

SAGA
TELEMARKEN 7, FAABORG

WWW.SAGA-OIL.DK 
TLF.: 31 13 58 33

VI LEVERER ALLEREDE TIL 
 DANSKE KOMMUNER 
 GYMNASIER 
 HØJSKOLER 
 EFTERSKOLER 
 HÅNDVÆRKERE 
 ØVRIGE ERHVERVSDRIVENDE

TRAIL RUN 2020
22. august

Tilmeld dig nu på
www.outdoorsydfyn.com

Kom ind på 
Blækhuset og køl af

En stor alm. fadøl (50 cl.): normalpris 44 kr.
Pris med denne kupon: Kun 30 kr.

Max to fadøl pr. kupon

Blækhuset - Østergade 11 - 62 61 35 00

KLIP UD     KLIP UD     KLIP UD     KLIP UD

Åbningstider:
Lørdag: 9.30 - 18

Søndag-onsdag: 
kl. 9.30 - 19

Torsdag-fredag: 
kl. 9.30 - 22



FAABORGS NYE HAVNEMESTER

Ny styrmand 
på havnen

Der er nogle store sko, Frank Faxøe skal fylde, efter at han har overtaget posten som havne-
mester fra Lasse Olsen. Men både de erhvervsdrivende, foreningerne på havnen, brugerne og 

de mange sommergæster har alle taget godt imod havnens nye ansigt. Frank Faxøe er landet 
lidt turbulent i disse coronatider, men han fortæller gerne om de mange gode visioner for 

havnens fremtid.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD
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Den 1. marts tiltrådte 61-årige Frank Faxøe stillingen som havne-
mester i Faaborg. En stilling han overtager efter Lasse Olsen, der 
gennem mange år har tegnet havnens profil udadtil. Men efter 
bare en uge på jobbet tvang coronasituationen alle hjem fra ar-
bejde, så det er først nu, at Frank Faxøe for alvor kan tage fat.

Den nye havnemester kommer fra en stilling som direktør i Mid-
delfart Sport og Kultur, ligesom han har erfaring med både det 
maritime og det strategiske fra en stilling i Maersk. Frank Faxøe 
havde flere grunde til at søge stillingen.

- Jeg har en stor interesse i det maritime, hvor jeg sejler selv og 
tidligere har arbejdet med at uddanne offshore- og maritimt 
personale i Maersk. Med min alder, så var det også ved at være 
sidste chance, hvis jeg ville skifte job. Jobbet her er meget alsidigt, 
havnen rummer mange forskellige samarbejdspartnere  - lige fra 
erhvervshavnen og foreningerne til turisterne og de fastboende 
havnegæster. Jeg ser frem til at prøve at tilgodese alle og være med 
til at udvikle havnen endnu mere.

Frank Faxøe ser jobbet som en servicefunktion, og han har det 
mantra, at havnen skal levere gode oplevelser til turisterne og de 
faste gæster. Havnen er et af Faaborgs vigtigste aktiver, da den er 
en turistmagnet, og for Frank Faxøe er det vigtigt, at havnen kom-
mer til at understøtte byens øvrige aktiviteter.

- Der sker jo meget på havnen lige nu, som skaber liv hernede. Fx 
lukningen af Vestkajen og de mange streetfood-boder, og så kom-
mer Øhavsmuseet også til at skabe aktivitet hernede.

Meget til gode
Selvom vi er et godt stykke inde i højsæsonen, så har havnemeste-
ren endnu ikke nået hele vejen rundt for at hilse på og lære folk at 
kende.

- I det her job er der en vis forventning om synlighed, men det har 
været svært i denne periode. Nu er jeg vel nået en tredjedel af 
vejen rundt, hvor jeg lige hilser på folk og lærer dem lidt at kende, 
og de får mulighed for at se, hvem jeg er.

Den tidligere havnemester vurderede, at Faaborg har Danmarks 
bedste havn, og Frank Faxøe erklærer sig enig, selvom han endnu 
har noget af det bedste til gode. Blandt andet Avernakø og Lyø.

- Jeg sejler selv, men har ikke sejlet meget i det sydfynske. Så faktisk 
har jeg kun nået at besøge Bjørnø på et kort besøg, hvor jeg  kun 
var på molen.

Ifølge havnemesteren skal Faaborg være en del af den generelle 
udvikling på Fyn, og havnen skal spille en større rolle i byudviklin-
gen.

Vi skal udnytte den nye kulturhavn på Munkholm mere. Lige nu er 
vi ved at søge penge, så vi kan trække strøm, lægge vand og i det 
hele taget gøre projektet færdigt. Det kunne være godt med fx en 
base for træskibe derude, eller et maritimt kraftcenter som ram-
men om historiefortællinger om Faaborg som søfartsby. Faaborg 
har endnu heller ikke et maritimt museum.



Frank Faxøe er den nye havnemester i Faaborg. Med sig i bagagen har han erfaringer med både maritimt og strategisk arbejde



Nytænkning
I samarbejde med Svendborg, Langeland og Ærø er der igangsat 
planer for færge- og havnedriften.

- Vi vil gerne produktudvikle turismen og skabe synergier i 
fremtidens sejlads. Vi er ved at analysere vores udstyr, og vi skal 
have optimeret vores maskiner. Og i de fire kommuner snakker 
vi om muligheden for at gøre færgerne mere fleksible, så de 
kan lægge til flere steder. Færgelejerne kunne ensrettes, og bro-
klapperne kunne gøres multifunktionelle, så driften af færgerne 
bliver mere fleksible.

Det er udviklingen og nytænkningen, der driver Frank Faxøes 
motivation for jobbet.

- Jeg forsøger i videst muligt omfang ikke at være en del af den 
daglige drift. Min opgave er at skabe gode oplevelser for folk på 
havnen, og minde hele organisationen om, at det er derfor, vi er 
her. Jeg skal mest tænke på, hvad vi skal ‘leve af’ i morgen.

Frank Faxøe har en baggrund som økonom, og selvom han ville 
ønske at kunne sige, at han var navigatør, så stammer hans 
maritime erfaringer fra arbejdet i Maersk. Han glæder sig til, at 
flere i byen lærer ham at kende, for han er helt bevidst om, at 
titlen som havnemester kræver mere end at være på arbejde 
8-16.

- Min hustru og jeg var i Faaborg en søndag, og der var flere, 
der henvendte sig til mig. Da vi tog hjem sagde vi til hinan-
den: ’det er jo ligesom at være på arbejde, der her’. Men jeg 
er meget positiv over den velkomst, jeg har fået, og som jo er 
forbundet med folks forventninger om, at jeg kan levere noget. 
Det er alt sammen en del af jobbet. Havnen har ikke ligget stille 
i mange år, og det skal den heller ikke fremover.

Der lyder en stor opfordring fra havnemesteren til byens bor-
gere om at komme ned og bruge havnen, og han glæder sig til 
være en del af den udvikling, havnen og byen skal gennemgå i 
de kommende år.

12

Info om Frank Faxøe

 61 år
 Uddannet økonom
 Gift med Sussi
 Har to drenge på 30 og 34 år
 Bor i Odense



Munkholm et af de områder, som den nye havnemester glæder sig til at være med til at udvikle



Tlf.: +45 62 61 02 45 - www.hotelfaaborg.dk

Nyt   Nyt   Nyt   Nyt   Nyt   Nyt   Nyt   Nyt   Nyt

Fra 1. august 2020 
 

NU OGSÅ AFTEN ÅBENT
Frokost & Aften åbent 

Onsdag – Lørdag  
Kl. 11.30 – 21.00

www.askholmbegravelse.dk

Sinebjergvej 41, 5600 Faaborg

Lokal bedemand  
     42 40 44 41 

LARS HØRKILD 
ASKHOLM

SUSAN HØRKILD 
ASKHOLM

Askholm Begravelse 
FAABORG • BROBY • RINGE 

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

OPEN WATER 2020
23. august

Tilmeld dig nu på
www.outdoorsydfyn.com



 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited  
- et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB



uge 32 - 03. aug. til 08. aug. 

GAVEKORT www.faaborg.dk

Sæt pris på din by
Giv et gavekort i gave.

Køb et elektronisk gavekort til 
byens butikker, restauranter mm.

Se listen over butikker her: 
www.faaborg.dk/gavekort

Gavekortet kan købes i SuperBrugsen Faaborg 



tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

MTB-Race 2020
20. august

Tilmeld dig nu på
www.outdoorsydfyn.com

22. august 
Familie MTB

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 
Jomfruhummer med blomkål på mange måder, urter og 

skilt soya med ristede mandler

MELLEMRET
Terrin af Freygård-kalv med BBQ, 

brændt løg, vanilje-vinaigrette og krydderurter 
 

HOVEDRET
Stegt perlehøne med majs, kantareller, estragon hertil kartofler vendt i 

brunet smør og urter serveres med trøffel-sauce 

DESSERT 
Klintens blomme-trifli - Blommer i mørk rom, 

lakridscreme, salt mandler og muscovado-crumble 

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

Grill og jazz hver onsdag 
Pris 269,- / børn 150,-
I år med fællessang. Husk at bestille bord til disse 
populære aftener.

Vægtertur med afgang fra Klinten
Langs Langelinie og til byen - Hver mandag i juli
Pris 30,- pr voksen - børn gratis iflg med voksen.

Vi trutter solen ned fra Klinten 
Flere gange i løbet af sommeren / Kl. 21:00

24. okt. Sushi-aften - All you can eat 
Pris 289,-

7. nov. “Kan du huske fest” m. Hvide Løgne
I Svanninge hallen - billetpris inkl. grill-gris 350,-

Julefrokost 
Husk at bestille i god tid - Tjek vores hjemmeside

31. dec. Nytårsaften

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

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



  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



Volkswagen Service Faaborg
L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 70 69

Nu kan du lade 
din el-bil hos os
Vi er klar til en elektrisk 
fremtid 

Vi har to typer af lade-standere, én CHAdeMO DC 25 kW lader samt én Type-2 AC 11 
kW lader. Begge ladere er en del af Clevers lade-neværk. Du skal bruge dit Clever-
kort for at benytte vores ladere. De er tilgængelige 24/7 og er en ekstra service til 
vores kunder, turister og dig med el-bil i nærområdet.

Vi har Faaborgs kraftigste  
offentlige ladestander



VÆGTERNE FEJRER 25-ÅRS JUBILÆUM

Vægterne i Faaborg
Hver dag sommeren igennem går vægterne i Faaborgs gader og underholder både lokale og 
turister med historiske fortællinger om byen og nogle af byens mange vartegn. I år kan væg-
terne fejre 25-års jubilæum, og Det Rigtige Faaborg er fulgt i hælene på vægter Klaus Thor-

mann. Læs med og bliv klogere på din by.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / LARS SKAANING
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“Hov vægter! Klokken er slagen 8.
Når mørket jorden blinder, og dagen tager af, den tid os da på-
minder om dødens mørke grav.
Lys for os, Jesu sød, ved hvert et fjed til gravens sted, og giv en 
salig død!”

Foran Klokketårnet står dagens vægter iført sin vadmelsuniform 
med gyldne knapper. I sin højre hånd holder han morgenstjer-
nen, en lang stav med pigge stikkende ud af en kugle for enden, 
og i den venstre en lanterne med levende lys. Om halsen bærer 
han en kæde med byens segl, på brystet hænger en fløjte, og i 
bæltet dingler byens nøgler.

Forsamlingen kigger spændt mod den sortklædte og bevæbnede 
mand, der giver løfte om både spændende fortællinger og øldrik-
ning i vægtertempo.

Levende historiefortælling
Lige netop på dette sted, vægteren peger mod øst for Klokketår-
net, skænkede kong Valdemar Sejr i 1229 Faaborg til sin sviger-
datter, den portugisiske Leonora. Hendes mand, Valdemar den 
Yngre, dør  først, og Leonora dør bare tre år senere, hvilket må 
siges at være et held for Faaborg og hele Danmark, da vi ellers 
ville have talt portugisisk den dag i dag,

I 1250’erne lader kongen en stor middelalderlig stenkirke opføre, 
Sankt Nikolaj-kirken. Herfra sender helligåndsmunke i 1400-tallet 
en munk til fods til Rom for at søge om tilladelse til at opføre en 
klosterkirke. Sagsgangen må siges dengang at være lidt længere 
end på teknisk forvaltning i Ringe, mener vægteren.

Helligåndskirken bliver opført, men kort før reformationen fra-
tages den katolske kirke sine ejendomme, der tilfalder kongen. 
Både kirken og det opførte klokketårn står og forfalder, men 
mens kirken falder sammen, får Klokketårnet lod at bestå, da 

byens skippere etablerer en kasse til vedligeholdelse. På dette 
tidspunkt er bygningen vigtig for byens mange skippere, der 
svajer deres kompas ved hjælp af tårnet.

Efter bare få skridt op mod gågaden stopper vægteren foran 
Ambrosius Stub-mindebrønden. ‘Verden er et flyvesand’, starter 
indgraveringen i stenen, og vægteren konkluderer indlednings-
vist muntert, at dette vers nok ikke er skrevet på kildevand. Men 
efter en kort analyse af verset, må han konkludere, at det vel kan 
betegnes som den ypperste trosbekendelse.

Ingen i Faaborg spiser Heinz
På Østergade danner forsamlingen en halvbue omkring vægte-
ren, der står med ryggen mod Bøjestræde. I denne gade, der i 
fordums tid var spækket med smukke, store købmandsbutikker, 
skal man i dag kigge opad for at se fortidens pragt, hævder han. 
Med sin venstre arm peger han ned for en af gågaden, hvor Kon-
servesgården danner en bagkant.
Konservesgården er grundlagt i 1886 af Mads Rasmussen, ude-
lukkende kendt i Faaborg som Mads Tomat. Mads Tomat havde 
forinden været i USA, hvor han lærte at konservere grøntsager. I 
Faaborg tog hans forretningsidé fart, og snart producerede han 
både konserves og leverpostejer, der senere blev solgt under 
firmanavnet Faaborg Middagsretter. 

Mads Tomat fik sågar lov at proviantere for Amundsen, så da han 
foretog sin polarekspedition, var der leverpostej fra Faaborg med 
i madkassen.

Konservesgiganten endte med en toppost som direktør for Beau-
vais, og med denne bevidsthed er der ingen borgere i Faaborg, 
der i dag spiser ketchup fra andre mærker, forklarer vægteren, 
mens han stirrer stift på sine tilhørere, hvor der atter en gang 
breder sig grin og smil.



For at blive vægter er det er krav, at man kan synge. Vægtersangen fungerede tidligere som byens ur. Hver vægter har sin egen måde at fortælle på, 
ligesom det er forskellige fortællinger, de beretter om på deres ture

Vægterne i Faaborg startede i 1995, og siden 2015 har de dannet Faaborg Vægterlaug. 
I år er der fire vægtere: Klaus Thormann, 64, Christian Donvig, 52, Steen Bo Verner, 74 og Torben Bo Harder, 54
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Klaus Thormann, 64, er tidligere skolelærer, og han er glad for Faaborg og vild med byens historie. 
Siden han blev vægter for 12 år siden, har han læst op på Faaborgs historie flere gange



Skridt!
I Bøjestræde passerer forsamlingen Pippis hus, mens vægteren for-
tæller, om dengang der var ikke mindre end 21 skomagere beskæf-
tiget i dette stræde. Under fortællingen stikker en af beboeren en 
dram ud, som vægteren i en rasende fart nedsvælger, inden turen 
fortsætter ned mod enden, hvor strædet møder Grønnegade. 

På husmuren hænger ét af to ens skilte i byen med påskriften: 
Skridt, Politikammeret. 
Dette er et fartskilt, for når mændene skulle hjem fra byens 
beværtninger, så foregik det på hesteryg, og i byens centrum var 
det ikke tilladt at ride hurtigere end skridt. Her havde vægteren 
til opgave at udøve fartkontroller. Red en synder for hurtigt, så 
stødte vægteren sin morgenstjerne mod rytteren og hev ham ned 
af hesten. Så I forstår jo nok, forklarer vægteren, mens han holder 
fast om morgenstjernen og viser den frem mod tilhørerne, at dette 
her var fodfolkets våben.

Turen går videre mod den Voigtske Gaard, mens der fortælles om 
urtehaver i Grønnegade, bogbinderier, bogtrykkerier, valnøddekvi-
ste og  - gavle, bevaringsværdige bindingsværkshuse i Kanne-worffs 
Gård og de mange fremsynede projekter, der er sket i byen.

Mesteren i fortællinger
Ved indgangen til den Voigtske Gaard  på Vestergade forklarer 
vægteren om byporten, der er den tredje middelalderbygning, der 
findes i Faaborg, og voldgraven, der løb rundt om byen. Midt i Den 
Voigtske Gaard slår forsamlingen ring om vægteren. Disse bygnin-
ger, denne købmandsgård, danner rammen om en ægte kærlig-
hedsfortælling, med en ægte fortæller i hovedrollen.

Gården tilhørte i 1700-tallet købmandsslægten Erreboe, senest 
Christen Hansen Erreboe, der døde i 1770′erne som byens største 
købmand. Christen enke, Riborg Kirstine Møller, giftede sig med 
Christian Voigt, grundlæggeren af Faaborgs navnkundigste køb-
mandsslægt. Og Riborgs navn skulle få en helt enestående plads i 
Faaborgs historie, idet et barnebarn, som fik samme navn, skulle 
blive mere berømt end nogen anden faaborgenser.

Selveste H. C. Andersen var studiekammerat med unge Riborgs 
Voigts bror, Christian Voigt. Christian inviterer sin kammerat til 
Faaborg, og da denne ankommer med diligencen fra Svendborg, 
er det Riborg, der åbner døren for ham, og han forelsker sig dybt i 
hende.

H. C. Andersen skriver et digt om mødet i Faaborg med Riborg:

“Her opgik pludselig saa heftig en ny Verden for mig, saa stor og 
dog rummes den i fire Linier.”
“To brune Øjne jeg nylig så 
i dem mit Hjem og min Verden lå. 
Der flammed’ Snillet og Barnets Fred; 
jeg glemmer dem aldrig i Evighed!”

Der var tale om højromantik, forklarer vægteren, og H. C. Andersen 
valgte at forlænge sit ophold i byen for at tilbringe tid med Riborg. 
Uheldigvis for de forelskede unge var arrangerede ægteskaber 
dengang ikke et ukendt begreb, og Riborg var således lovet væk 
til en apotekersøn. H. C. Andersen må slukøret forlade byen og 
Riborg.

Øl med den rette temperatur
Omkring Torvet fortsætter fortællingerne om byen, hvor der med 
indlevelse og fagter forklares om en eksploderet brændevinsked-
del, skorstensbrand og glemte blå dametrusser på Rasmussens 
hotel. På Strandgade afbrydes fortællingerne, da der pludselig 
ankommer et krus øl på et fad. Her kommer vægteren for alvor på 
prøve, for det er forbudt at nyde alkohol i uniform, forklarer han. 
Men heldigvis skal han ikke nyde øllet, bare tjekke, at det har den 
rettet temperatur. Temperaturen tjekkes bedst, når øllet nedsvæl-
ges i vægtertempo, hvilket han dernæst gør.

Ved Ymerbrøden gentager han temperaturkontrollen med endnu 
en krus øl serveret på fad, og efter et begejstret bifald får tilhø-
rerne historien om flytningen af Ymerbrønden.

Tilbage ved Klokketårnet er klokken nu slagen ni, og vægteren slut-
ter rundturen med ni-verset.

“Hov vægter! Klokken er slagen 9.
Nu skrider dagen under, og natten vælder ud. Forlad for Jesu vun-
der vor synd, o milde Gud!
Bevare kongens hus, samt alle mand i disse land fra fjendens vold 
og knus!”

Vægterne går fra Klokketårnet hver aften klokken 20.00 frem til 
den 23. august. Hver aften fortælles der nye fortællinger, og det er 
gratis at deltage.
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Vægter Klaus Thormann







Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

renovering med gamle sten

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



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

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

fre.     31. juli Før søndagen 16.00: LM   
søn.    2. aug. 8. s. e. trinitatis 09.00: LJ 10.30: LJ 15.15: EL 09.30: RG

fre.      7. aug. Før søndagen 16.00: HN   
søn.    9. aug. 9. s. e. trinitatis 10.30: LM 09.00: LM  
fre.    14. aug. Før søndagen 16.00: LJ   
søn.  15. aug.  11.00: LM (konfirmation) 09.00: LM (konf.)  
lør.    16. aug. 10. s. e. trinitatis 09.30: HN (konf.) + 11.30: LJ (konf.) 10.30: LM  
fre.    21. aug. Før søndagen 16.00: HN   
søn.  23. aug. 11. s. e. trin. 10.30: LM + 20.15: LM (vægtergudstj.) 14.00: HN (kaffe) 09.30: El 09.30: HN
fre.    28. aug. Før søndagen 16.00: LM   
søn.  30. aug. 12. s. e. trin. 10.30: HN (lukke-gudstj.) 10.30: LM  
søn.   6. sept. 13. s. e. trin. 10.30: LM (åbne-gudstj.) 09.00: LM 09.30: HN 09.30: RG

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

KirkeNyt

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

SOMMERNYT I FAABORG KIRKE
Vi holder ferie i Danmark denne sommer, derfor vil der hen-
over sommeren være mulighed for at deltage i rundvisnin-
ger ved enten præsterne eller frivillige fra menighedsrådet.
Man møder blot op - ingen tilmelding. Rundvisningen varer 
ca. 40 minutter.
Onsdage  
29. juli, 5. august og 12. august  - alle dage kl. 19.00.
Søndag  
2. august kl. 10.00 - efter gudstjenesten kl. 9.00.  
Man slutter i Klokketårnet.

”FØR SØNDAGEN” I FAABORG KIRKE
Desuden vil der i juli og august hver fredag kl. 16 være korte 
liturgiske musikandagter – vi kalder dem ”Før søndagen”.
En halv times tid med musik, salmer og søndagens evange-
lium. Der vil blive spillet en bred vifte af musik fra klassisk 
over folkeligt til mere svingende former som f.eks. jazz o. 
lign. Ofte vil der medvirke en solist. 

ORIENTERINGSMØDE 
ONSDAG 19. AUG. KL. 19.00
Til efteråret er der valg til menighedsrådene i Danmark. Derfor 
kan der komme nye medlemmer til hvert af menighedsrådene 
i Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø. I Diernæs afholdes mødet 
i Kirkeladen og i Faaborg i Det Nye Hospital. Menighedsrådet vil 
fortælle om, hvordan det er at være valgt til menighedsrådet, og 
om de mange spændende opgaver, der er mulighed for. Nyvalg 
finder sted den 15. september.

ORGELKONCERT I FAABORG KIRKE
TORSDAG 20. AUGUST KL. 19.30
Farvel – og på gensyn! Orgelkoncert med organist Bo T. Lerche, 
musik af; D. Buxtehude, Joh. Seb. Bach, Francois Couperin og 
Louis James Alfred Lefébure- Wély.

VÆGTERGUDSTJENESTE I FAABORG KIRKE
SØNDAG 23. AUG. KL. 20.00 V. KLOKKETÅRNET
Vanen tro holdes der vægtergudstjeneste ved den sidste 
vægtergang søndag d. 23. august.
kl. 20.00 ved Klokketårnet.
Kl. 20.15 Andagt i Faaborg Kirke
Efter en kort intro går vægterne gennem byens gader til 
Faaborg Kirke. En stemningsfuld andagt med vægtere, orga-
nist Bo Lerche og sognepræst Lene Matthies.

GUDSTJENESTE OG KIRKEFORTÆLLING I DIERNÆS KIRKE
SØNDAG 23. AUGUST KL. 14.00
Sognepræst Henrik Nedergaard forestår gudstjenesten og 
graver/kirketjener Anja Bonde Cline fortæller om kirken. Der 
er efterfølgende kaffe/te m.m. i Kirkeladen.

VI SØGER
FAABORG KIRKE SØGER HVERDAGSSANGERE
Vi søger pt. en flok sangere, der vil kunne hjælpe os ved 
kirkelige handlinger, såsom begravelser, bisættelser og 
bryllupper. Ansøgning og kontakt menighedsrådsformand 
Thomas Patrick Ingemansen

DIERNÆS KIRKE SØGER ORGANIST
Stillingen som organist er ledig til besættelse snarest mu-
lig. Stillingen har en ugentlig kvote på 7 timer. Se venligst 
stillingsopslaget på jobindex eller henvendelse til kontakt-
person for menighedsrådet Jørgen Elmelund Christensen 
tlf. 22474764

Menighedsrådsmøder
Torsdag 20. august kl. 17.00 i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag 26. august kl. 19.00 i Det nye Hospital, Faaborg



DANMARKS 
BEDSTE 
BILVASK
Med tilfredshedsgaranti

Vores specialvask Svanen har fået FoamSensation, som 
giver dig Danmarks bedste bilvask. Takket være vores 
sensationelle skumforvask, forstærket fælgvask og glans-
forstærker, får du en flot og skinnende bil, når du vælger 
specialvasken Svanen.

Banegårdspladsen 31, Fåborg

Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

VANDRE
HOTELOPHOLD

FRA 795 , -  PR .  PERSON 
I  DOBBELTVÆRELSE

KULTUR
HOTELOPHOLD

FRA 795 , -  PR .  PERSON
I  DOBBELTVÆRELSE

LYSTFISKER
HOTELOPHOLD

FRA 795 , -  PR .  PERSON
I  DOBBELTVÆRELSE

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

HOLD DIN
NÆSTE FEST HOS OS -

OGSÅ SOM MAD UD AF HUSET

RING OG HØR 
NÆRMERE

fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet 

og i vandkanten.
 

www.f iordstyle .dk
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BØRNEFAMILIE PÅ AVERNAKØ

Fra Aarhus  
til Avernakø
 
På Avernakø bor omkring 100 mennesker, og kun de fær-
reste er børnefamilier. Her er ingen børnehave og ingen 
skole, men alligevel har børnefamilien Smith-Sivertsen/
Storm valgt at bosætte sig netop her. På den gamle Præste-
gård midt på Avernakø. For livet på øen har nemlig meget 
at byde på.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO PERNILLE PEDERSEN  /  SARAH TÖPPERWIEN
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Klokken er 13.50, og en ladcykel tager plads i køen for de cyklende og gående til 
Ø-færgen. Chaufføren er Peter Smith-Sivertsen, og i ladet blandt køletasker, indkøbs-
poser og rygsække sidder hans to piger, Liv og Lilli. Den store færge, der med et bump 
lægger til havnelejet, imponerer ikke længere pigerne, der er optaget af leg med 
deres dukker.

Tvunget kvalitetstid
På færgen finder de hurtigt legehjørnet, og malebøger, tusser og riskiks hives frem fra 
rygsækken. I det store skab finder de hjemmevant mere legetøj.

- Om morgenen tager vi færgen klokken 7:00, og det tager en halv time. Her læser vi 
altid en fælles historie, og det er en dejlig måde at starte dagen på, fortæller Peter 
Smith-Sivertsen.

Anderledes ser det ud om eftermiddagen. Når Peter har fri fra sit job som lærer på 
Enghaveskolen, henter han pigerne i Sundbrinken, og så venter der en overfart 1 
time og 10 minutter, da færgen denne gang sejler over Lyø. Pigerne har allerede lært 
at orientere sig i øhavet, og de har helt styr på, hvor Avernakø ligger i forhold til Lyø. 
Lille spejder efter vindmøllen på Avernakø, og så har hun orienteret sig. Peter, der 
tidligere har været pendler mellem Aarhus og Randers, ser færgeturen som en oplagt 
mulighed for det, han kalder ‘tvunget kvalitetstid’.

- Når man pendler i bil har man ikke mulighed for at være sammen med børnene på 
samme måde som på færgen, og for os er det en god måde at få rundet hverdagen af 
på og komme ned i gear, siger Peter Smith-Sivertsen.

Sammen med sæsonens mange turister forlader Peter og pigerne færgen og begiver 
sig ind på øen med retning mod hjemmet, der er den gamle Præstegård cirka 1 kilo-
meter fra færgen.
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Livet på Præstegården
Peter og hans kæreste Laura Johanne Storm købte Præstegården 
tilbage i 2012, hvor de forlod storbylivet i Aarhus. Laura er vokset 
op på Avernakø, og det var ikke svært at få Peter med på idéen 
om et ø-liv.

- Vi havde kigget efter et hus på Fyn, men uden held. For mig var 
det ganske naturligt, for jeg vidste, at jeg skulle væk fra storbyen. 
Jeg brugte ikke byens muligheder, jeg nærmede mig de 30, og 
der kom efterhånden nye prioriteter, forklarer Peter Smith-
Sivertsen.

Laura flyttede til Avernakø som fireårig, og dengang var der både 
skole og mange jævnaldrende kammerater. Hun har mange gode 
barndomsminder fra øen, men alligevel var det ikke oplagt, at 
hun skulle flytte tilbage.

- Jeg havde for sjov sagt til Peter, at vi da også bare kunne købe 
Præstegården på Avernakø, og i min blå bog fra folkeskolen står 
der faktisk ‘Avernakø’ under punktet: ’hvor er du om 10 år?’ Jeg 
har altid godt kunnet lide at komme hjem på besøg, men jeg 
havde aldrig selv tænkt på at flytte tilbage  - jeg må have noget 
øbo i blodet, siden jeg alligevel er endt her. Da vi ledte efter et 
sted at bo, var der ikke rigtigt noget ved byen, der tiltrak. Da 
Præstegården var til salg, så var tankerne om at flytte til Avernakø 
pludseligt ikke for sjov længere, fortæller Laura Johanne Storm.

Med sine 214 kvadratmeter beboelse og 8.000 kvadratmeter 
grund var Præstegården ikke et oplagt begynderhus. Det er 
nærmere et livsprojekt, mener de, hvor det er vigtigt at finde en 
balance og tage lidt ad gangen. Græsset får lov at gro lidt højt, og 
stauder og roser passer mest bare sig selv. På øen er man gode 
til at hjælpe hinanden med det man hver især kan byde ind med. 
Peter hjælper naboen med at slagte ænder og høns, eller når en 
ny Iphone skal opsættes eller computere kræver teknisk assi-
stance. Til gengæld passer naboen gårdens dyr, når familien skal 
væk fra øen i flere dage. Kræver arbejdet på gården nogle større 
maskiner, så er der ofte god hjælp at hente.

- Det er også noget af det, jeg husker fra jeg var lille, at vi havde 
et godt forhold til vores naboer herovre, forklarer Laura Johanne 
Storm.

Trygt og godt
Når Laura er hjemme før Peter og pigerne, er det et af hendes 
absolut yndlingsøjeblikke, når hun spotter dem, mens de triller 
ind gennem porten på ladcyklen gennem vognporten. Næsten 
dagligt går hele familien en tur rundt på deres grund. Matrikel-
ture, kalder de det. 

Her samler de æg hos hønsene, nusser og fodrer kaninerne, 
og tjekker, at andrikken ikke er blevet for ensom, efter hunnen 
forlod ham. Mens pigerne få en gyngetur i hængekøjen, pipper 
de nyklækkede kyllinger i det høje græs bagest i haven. De eneste 
lyde, der stemmer i med de lyse pigestemmer, er fuglefløjt og en 
alarm fra et bageur. Surbrøddejen er nu forvandlet til et duftende 
brød, og Laura sætter kurs mod stuehuset.

Den noget billigere bolig på Avernakø betyder, at både Peter og 
Laura kan arbejde på nedsat tid. Peter har fået reduceret sin ar-
bejdstid, så han oftest kan nå færgen hjem klokken 14, og Laura 

holder fri sammen med pigerne her onsdag. Laura arbejder kort 
fra hjemmet på Munkegården, der er et lokalt behandlingstilbud 
for børn og unge og er drevet af Lauras forældre, der også er 
bosat på øen.

- Jeg havde en fantastisk barndom herovre, og det vil jeg gerne 
kunne give videre til pigerne  - en tryg opvækst, et sted hvor alle 
kender en og vil en. Hvor man er en del af et fællesskab. Går man 
en tur, så er der mange stop, hvor man lige får en snak. Vi er ikke 
så mange herovre, men man er meget involveret i dem, der er. 
Og så giver det meget at bo tæt på sine forældre, fortæller Laura 
Johanne Storm.

Et spørgsmål om tilpasning
Familien nyder den ro og stilhed, som livet på øen bringer med 
sig, fællesskabet og nærheden. Man kommer dog ikke udenom, 
at meget ikke kan lade sig gøre, når man har adresse på Aver-
nakø. Men på Præstegården ser de ikke begrænsningerne, da der 
oftest også viser sig muligheder.

- I hverdagen føler vi på ingen måde, vi lider afsavn i forhold til, 
hvor vi bor - hverken fra voksenkontakt eller aktiviteter. Vi er gode 
til at skiftes til at tage afsted fx til venner eller koncerter, og her 
på øen er vi engageret i mange aktiviteter. Laura er med i beboer-
foreningen og sidder i ø-udvalget i kommunen, der de bl.a. arbej-
der med helhedsplanen, færgeproblematikker og ø-politik. Jeg 
er med i vores idrætsforening, som er meget aktiv og alsidig, og 
så hjælper vi begge med så meget som muligt, når der afholdes 
Avernax, forklarer Peter Smith-Sivertsen.

Når venner og familie finder vej til Avernakø, så bliver de gerne et 
par dage, hvilket betyder, at de på Præstegården får meget ud af 
deres besøg, hvilket de sætter pris på.

Når familien omvendt begiver sig ‘over på den anden si’e’, som 
de kalder Faaborg og fastlandet, sejler den seneste færge retur 
klokken 18, hvilket kan give nogle udfordringer. Men heldigvis har 
Peters onkel et hus i Priorensgade, hvor de er meget velkomne, 
hvis de får brug for overnatning.

Pigerne nyder hinandens selskab, men det er ikke forbigået 
Peter og Laura, at de på et tidspunkt vil efterspørge legeaftaler 
og fritidsaktiviteter noget mere. Familien tager gerne en ekstra 
færgetur, hvis en legekammerat skal med til Præstegården, og 
over sommeren og de øvrige ferier er der masser af børn på øen, 
som de kan lege med.

- Jeg har aldrig følt mig til besvær, når jeg som barn skulle have 
legeaftale med vennerne fra Faaborg, og mine venner syntes, 
det var spændende at besøge mig her på øen, fortæller Laura 
Johanne Storm.

- Vi har da tænkt over fremtiden, og så er vi stoppet med det 
igen. Vi må løse det, som det kommer. Måske får vi en lejlighed 
i Faaborg, når pigerne bliver større, forklarer Peter Smith-Sivert-
sen.

Indtil videre nyder familien deres stille tilværelse på Præstegår-
den på Avernakø, og mon ikke den stilhed bliver brudt, når der 
til efteråret ankommer en ny lille borger på øen. Her bliver Liv og 
Lilli storesøstre til en lille dreng.
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Da Peter og Laura overtog Præstegården i 2012 blev de budt velkomne i deres 
egen bolig af selveste dronning Margrethe og prins Henrik. Det royale par var på 
øen og brugte Præstegården som base

Selvom Peter har følt sig godt modtaget på Avernakø, så er det først for nyligt, at han 
opfatter sig selv som rigtig øbo. Han er nemlig begyndt at kunne genkende de forskel-
lige traktor-lyde og dermed høre, hvem det er, der kører forbi ude på vejen

Laura Johanne Storm og datteren Lilli på to Peter Smith-Sivertsen med deres piger. Liv på fem år og Lilli på to



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

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.....

Vores tandplejere holder tænderne i topform 

- ja også dine!

Vi følger som altid de Nationale Hygiejniske Retningslinjer for 
tandklinikker samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne 

i forbindelse med Coronavirus/COVID-19.

Et smil der huskes, og en mund der er sund, starter 
altid med god mundhygiejne og god tandbørstning.

Et regelmæssigt tandeftersyn med tandrensning 
holder DIG på sporet og dine  TÆNDER i den rette 

form til livets strabadser og glade stunder.

 

 
 

Har du fået lavet en 
fremtidsfuldmagt? 

Skab tryghed for dig selv og din familie med en 
fremtidsfuldmagt. 

Vil du have afklaret, hvem der kan tage beslutninger 
på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til 
det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale. 

Mange hilsner 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 

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



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

Odensevej 199, 5600 Faaborg

Undgå skimmelsvamp i 
din aircondition

Inkl. pollenfilter
Fra 998 kr.

Airconditionsservice.
Kabine rens
Alle væsker

Gælder kun biler med kølemiddel type R134

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

BOOK TID
NU

62 61 90 60



Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Vi tager os af alt DIT
– inden for VVS, Ventilation, EL og Blik

·	 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 meget mere på www.dit.as

Vi	dækker	hele	Fyn	·	Tlf.	62	63	22	90	·	www.dit.as	·	info@dit.as

TEAM RUN 2020
18.-19.-20. august

Tilmeld dig nu på
www.outdoorsydfyn.com

fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet 

og i vandkanten.
 

www.f iordstyle .dk

MAGASIN
NETRADIO 

NYHEDSSITE 
FACEBOOK



ENGVEJ 6 - FAABORG

ALLE UGENS DAGE

7 - 21

	

Tlf. 62 61 77 95 

TRE TING UNDER SAMME TAG
        Dygtige malere der gerne maler for dig både ude og inde

        Gulvlæggere der kan levere og montere dit næste gulv eller tæppe

        Stor butik med maling, gulve, tæpper og ALT tilbehør til dig der vil selv

Vi har mere end 55 års erfaring i gode løsninger

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 & 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 



Åben 24/7

Grusbane

Bad/omklædning

Book din tid på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Kun 115,- pr time
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KOLONIHAVERNE BAG KLOSTERGADE

100 år med
hakkejernet

Siden 1920 har faaborgensere nydt naturen og roen i kolonihaverne bag Kloster-
gade. Sidst i august inviterer haveselskabet alle interesserede til at komme og se, 

dufte og smage på noget af alt det, som et fællesskab i kolonihaverne har at byde 
på. Her kan du få en lille forsmag.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 
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I skyggen af en vinranke og omgivet af blomster og grøntsager sidder 
et par af medlemmer af bestyrelsen bag haveselskabet Præstevan-
gen. Haven, de sidder i, er én af de i alt 31 haver, der hver udgør 
200-300 kvm.

Et moderne haveselskab
Lene Sørensen er formand for bestyrelsen og fortæller om, hvordan 
kolonihaverne typisk erhverves af haveinteresserede folk fra Faaborg 
bymidte, der bor i et lille byhus eller en lejlighed. Gennem de sene-
ste år har selve havernes udseende ændret sig markant.

- Haverne har ændret sig gennem årene. Hvor de tidligere stod me-
get stringent og var rene nyttehaver, så er der i dag bygget små huse 
på de fleste grunde, og mange har i dag også prydplanter i haverne 
og bruger den til afslapning, forklarer Lene Sørensen.

- De tidligere stringente haver skyldtes delvist den strikse linje, der 
blev lagt af bestyrelsen, men også det er der lavet om på i dag. Nu er 
der få regler, forklarer Lis Valling, der er haveejer.

- Jeg tror, Søren Ryge har sat sig aftryk på mange haver. I dag lyder 
foreningens simple regler, at vi ikke må sprøjte, ikke genere nabo-
erne ved fx at spærre for udsynet, og så må vi kun plante frugttræer, 
siger Lis Valling.

Meditativ beskæftigelse
Det, der for mange kan synes som et stort arbejde, er for haveejerne 
ren velvære for sjælen.

- Her i haverne har vi udsigten over sundet, og vi dyrker vores egne 
sunde grøntsager. Der  er en stor glæde ved at dyrke sine egne ting 
og gå og smage på dem. Se farverne, dufte. Det er så sanseligt at 
være her. Vi kommer jo alle fra en bondeslægt, og det er for mig helt 
meditativt at gå og luge, sådan at få en jordforbindelse og komme ud 
i naturen, siger Lis Valling.

Haveejerne er et mangfoldigt sammensurium. Selvom de fleste er 
efterlønnere eller pensionister, så synes tendensen lige nu at være, 
at flere unge kommer til - og man behøver hverken have erfaring el-
ler grønne fingre for at tage del i fællesskabet.

- Vi giver gerne gode råd til hinanden  - og i hele kolonien er der 
meget hjælpsomhed. Vi er gode til at undre os over, hvad de andre 
mon dyrker, og vi spørger gerne ind til hinanden. Måske har naboen 
en aflægger, som man kan overtage, eller vi tager bare en hyggelig 
snak over hækken, fortæller Lene Sørensen.

Hvert år er der to arbejdsdage, hvor de fleste haveejere dukker op til 
kaffe og morgenbord. Her klipper de hækkene, lægger grus på fæl-
lesgangene og ordnet fælleshuset og det store fællesbed.



Fra sit kolonihavehus kan Lis Valling skue ud over Sundet og bakkerne bagved. Er der overskud af fx æbler, så er det oftest køerne, der går lige udenfor haverne, der får glæde af 
dem. I huset eksperimenterer Lis Valling gerne med frøformering

Lis Valling har netop bygget et nyt hus af genbrugsmaterialer på sin grund. Den store vinduesramme stammer fra glarmester Palle Græsholm
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Det gror jo af sig selv
Selskabet begiver sig over til østdelen af kolonien, hvor luften 
emmer af duften fra lindetræerne. Inde i en have bag eucalyp-
tustræer, figentræer og en gigantisk mistelten, der er podet fast 
på et æbletræ, finder de Søren Kristiansen, som med sine 81 år 
er en af de ældste haveejere.

De øvrige haveejere ser med beundring på Sørens have, for 
alting er ligesom dobbelt så stort inde hos Søren, forklarer de. 
Søren er hurtig til at nedtone sin indsats i haven og sine fingres 
grønne evner.

- Det gror jo egentlig bare af sig selv. Men jeg er da hernede 
hver dag. Jeg kan godt lide at bevæge mig, og så elsker jeg at 
læse. Med alle de digitale muligheder, der findes i dag, så kan 
jeg gøre begge dele på én gang her i haven. Jeg går oftest og 
hører podcasts, fortæller Søren Kristiansen.

Han har haft haven i 17 år, og han husker med gru tilbage til 
tiden med de noget skrappere regler i kolonihaven.

- Dengang skulle vi ‘rive til søndag’, og bestyrelsen kunne finde 
på at skrive breve til haveejerne, hvis haven var misligholdt. Så 
fik man et såkaldt ‘skidtbrev’. Men vores nuværende bestyrelse 
har virkelig sikret, at der er en god stemning hernede, forklarer 
Søren Kristiansen.

Velkommen forbi den 23. august
Den 23. august fejrer Haveselskabet Præstevangen deres 100-
års jubilæum, og den dag kan interesserede møde op i haverne 
mellem 10 og 12 og få en fremvisning af haverne og en rundvis-
ning i området. 

Senere mødes alle haveejerne til frokost på det gamle bibliotek, 
hvor et af haveselskabets nyere tiltag, ‘Kolo-koret’, vil optræde 
for de øvrige efter at have øvet sammen én gang om måneden.

Skulle du være interesseret i en kolonihave, så er det muligt at 
kontakte haveselskabet og blive skrevet op.

De mest almindelige afgrøder i haverne er kartofler, salat, gulerødder, rødbeder og ærter. Men nogle vælger også de afgrøder, som det kan være svært at finde i butikkerne, som 
fx gule bønner, voksbønner, gule squash eller spaghettisquash



Lis Valling, Søren Kristiansen og Lene Sørensen

Søren Kristiansen går dagligt en runde i sin kolonihave, og han lytter gerne til podcasts imens
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Lyt til 
sommeren på 

Det Rigtige Faaborg
Din lokale radio er lige nu fyldt med sommerens bedste sange.
Hent vores nye gratis app i App-Store eller Google Play og lyt med.

Sommerens bedste sange præsenteres af

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

Restaurant Klinten
Billums
Realmæglerne ved Sofie Find
Aastrup Vognmandsforretning
Barlebo Ost & Deli
Båd og Motor
Rema 1000
EY
Faaborg Tømrerforretning
Horne Haveservice
Toyota MFA Biler
Yamaha MxStrik
Shell Faaborg
Korsvejens Blomster
Forum Faaborg
Boe Byg
Faaborg Materialeudlejning

Faaborg Rengøring
Depot Svendborg
Rasmussen og Udenby
1-Office
Blækhuset
Salon Bielefeldt
Bog og Idé - Legekæden
Lingeri By Storm
Alletiders Fodpleje i Velværehuset
Sydbank Faaborg
Café Fruens Vilje
Kontor Fyn
El-Salg
Rosenberg Ventilation
Tøjtøsen
Borch
Marius Pedersen

Garant Faaborg
Faaborg El
GF Forsikring
EDC
Vores Faaborg og Egn
Super Brugsen
Faaborg Fysioterapi
Hudplejeklinikken v. Pia Vejlemark
Hammer Hansen
Faaborg Malerfirma
JHL Rengøring
Faaborg El-service
Sparekassen Sjælland Fyn
Magasingården
Faaborg Bilcenter
Dang
Panorama Law
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når du køber en ny Opel Inspire-model

Køb Corsa for kun 0,- i udbetaling!

Prisvindende ny corsa

og 1.981,-* pr. måned!
Halvårlig ejerafgift 500. Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dk. Priserne er ekskl. metallak/brillantlak. Bilerne er vist med ekstraudstyr. 
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Kampagnen kan ikke kombineres med øvrige tilbud og er enkeltstående. Gælder så længe lager haves. 
*renten er variabel 4,45%, ÅOP 7,3% og løbetiden er over 96 mdr. 0,- i udbetaling og samlet tilbage betaling er 190.176 kr.

Prøv den hos Faaborg Bil-Center



ANTIK, VÆRKSTED OG GENBRUG 

Det Gamle Håndværk
Stor afdeling med service glas. Holmegaard lamper, keramik, kongelige figurer, billeder, 

plakater, spejle og MEGET mere. På vores værksted restaurerer vi alle typer af vinduer.

Det Gamle Håndværk Bygmestervej 1, 5600 Faaborg, Tlf.: 40 36 89 70
Åbent: Torsdag og fredag kl. 10.00-17.30 samt lørdag kl. 10.00-15.00

DE Antiquität ENG Antique

Områdets største udvalg i lingeri, nattøj, strømper og badetøj

L I N G E R I  BY  STO R M 
Østergade 28  -  5600 Faaborg  -  E-mai l :  in fo@l inger ibystorm.dk

PURE SILK
Som et kærtegn 

mod din hud



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

FLYTTEBIL M. LIFT UDLEJES

FRA 499,- PR. DAG

NYHED     NYHED

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

Ret&Råd Advokater
Louise C. Madsen

Advokatfuldmægtig 
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.



SOLVEJG KINGO I SIT ATELIER

Kunstneren Kingo 
blev til ved et tilfælde

Denne sommer kan du igen besøge Solvejg Kingo i sit atelier i Den Voigtske Gaard, 
men var det ikke for en skelsættende begivenhed for 10 år siden, er det slet ikke sik-

kert, at hun havde lavet så meget som et penselstrøg på et lærred.

AF HENRIK POULSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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73-årige Solvejg Kingo er adopteret.
For ti år siden mødte hun for første gang sit biologiske ophav.
Det var så stærk en oplevelse, at det startede en voldsom lavine af 
følelser.
Følelser hun lærte at tumle og få ud af kroppen foran lærredet.

Det lå dog ikke lige for, at det var med penslen i hånden, at hun 
skulle finde roen.
På det tidspunkt havde Solvejg Kingo nemlig aldrig malet før, og ma-
lergrejet, der stod i den tidligere skovridderbolig i Svanninge Bjerge, 
var egentlig hendes mands, der havde ambitioner om at prøve 
kræfter med kunsten. Det var bare aldrig sket. 

Så en aften i 2010 gik hun gang. Hun malede og malede  - og var 
nærmest ustoppelig.
Hun malede 30 billeder på to måneder. Alle mørke og dystre, fyldt 
med ansigter hun ikke genkendte. Ansigter der skræmte hende. 
Hvem var de? Og hvorfor dukkede de konstant op i Solvejgs værker? 
Svaret fik hun en dag, da hun viste et af ansigterne til en kvinde fra 
den biologiske familie, hun netop havde fundet. 

- Et kvinde-ansigt med rødt hår viste sig at være min biologiske 
mormor, jeg aldrig har mødt. Så faldt brikkerne på plads, og jeg blev 
bevidst om, at jeg var i gang med min egen terapi, og ansigterne i 
mine malerier var mine åndelige hjælpere, forklarer Kingo om de 
mørke måneder.

De dystre billeder er et kapitel for sig, og de har aldrig været udstillet 

eller forsøgt solgt.

- Nej, for søren, de billeder har jeg holdt for mig selv, smiler Solvejg.

Der er heller ikke meget tungsind over hende, når hun let til grin og 
med glimt i øjet viser rundt i sit sommergalleri i Den Voigtske Gaard, 
hvor hun i øjeblikket har en livlig trafik af især turister.

Det gennemgående tema i Solvejgs værker er "humor".

- Humoren kan jeg ikke undvære. Den går igen, i rigtig meget af det 
jeg laver. Sådan er jeg som menneske. Kommer der en besøgende 
ind, der ikke siger så meget eller virker genert, så kan en munter 
bemærkning altid få gang i samtalen, forklarer hun.

Solvejg Kingo kalder sig selv billedkunstner, og hun favner så bredt, 
at det er svært at sætte hende i bås. De fleste værker starter dog 
som et abstrakt maleri, herfra vokser der så historier, skikkelser, 
blomster og meget andet ud fra.
De fleste fyldt med liv, lys, glæde og energi. Kigger man godt efter, så 
vil man også kunne finde en lille pige i en del af Kingos værker.

- Den pige er mig. En nysgerrig pige, der går, hvor ingen har gået før. 
Ud på de vilde højder for at finde den smukkeste udsigt, forklarer 
hun med smil i stemmen.

Hele sommeren kan du møde Solvejg Kingo i Den Voigtske Gaard 
tirsdag-lørdag fra kl. 11-17. 
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Solvejg Kingo i sit atelier i Den Voigtske Gaard

Den lille pige i kjole, der er Kingo selv, går igen i mange af hendes værker







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Weinmann 
Bag in box
3 Liter - Riesling eller 
Gewurztraminer

Pr. Box 99,-

Bread & Butter
Pinot Nior
Pr. flaske 99,-  
Spar 70,95

Marieta Hvidvin
På Albarino druen

Pr. fl. 69,-  
Spar 30,95

Les Glaneuses 
Rosé
Pr. flaske 59,- 
Spar 40,95

Tilbud gælder til og med 31. juli

Sol og sommer i DIN Superbrugsen Faaborg

Din butik i midtbyen 
Your supermarket in the city center 
Ihre Supermarkt in der Innenstadt

DK ALTID: Kolde drikke, friske sandwich 
og et stort udvalg af kød til grillen.

 
EN ALWAYS: Cold beverages, fresh sandwiches 

and a large selection of meat cuts for BBQs.
  

DE IMMER: Kalte Getränke, frisches Sandwich,  
Grosse auswahl an Flesich für den Grill.

HELE SOMMEREN  -40% PÅ FRISKO ISPINDE  
 

ALL SUMMER 40 PERCENT DISCOUNT ON POPSICLES FROM FRISKO 

DEN GANZEN SOMMER 40 PROZENT RABATT AN EIS AM STIEL VON FRISKO

VANVITTIG PRIS!!!

SVARER TIL KUN 
25 KR PR. FLASKE!!!

TOPLÆKKER TIL SOMMEREN

EN AF VORES MEST 

SOLGTE HVIDVINE!!!

NYT ROSE HIT!!!!


