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DET GAMLE  
FAABORG!
Der gemmer sig et skatkammer af gode billeder i Faaborg 
Byhistoriske Arkiv. 
I denne måned har vi rettet blikket mod handelslivet i  
Faaborg, og du finder også et par billeder af nyere oprindelse, 
der ikke helt holder sort/hvid-princippet. 
Nyd dem alle, og husk, at vi meget gerne modtager billeder 
til disse sider, hvis du har lokalhistorie fra området liggende 
hjemme i skuffen i billedeform. 

Sommerudsalg i 1984 med gratis morgenbord i Østergade.

Aflæsning af Tuborg fra jernbanevogn ved depotet i 1979 Østergade 38  - Importøren i 1944. Senere nedrevet sammen med nr. 
36 og er det nuværende nr. 36

Østergade 39  - Købmand Hans Christensen. Billedet er fra cirka år 1900 

Et lysere kig ned i Østergade fra Torvet. Fra tiden med butikkerne Kolibri og Frellsen i 
bybilledet. 2



Syv studenter fejrer huerne ved Blækhuset i 1986. 

Facaden ved E.N. Knippels Farvehandel, Østergade 8 

I 1980 havde Faaborg sin egen bogcafé i Vestergade Ejer Kai Larsen sammen med salgsmedarbejder Birthe Robdrup i 1984, hvor 
Birthe overtog butikken "Onkel Kai" 3



På Fyn er vi gået sammen om at fortælle danskerne, at vi er 
klar til at tage imod dem til sommer – og at Fyn har alt det, 
danskerne måtte drømme om, når det gælder sommer- 
ferien. Lige fra store naturoplevelser til kunst og gastronomi. 

Kampagnen hedder Fyn Skal Det Være, og Faaborg-Midtfyn 
Kommune er med. Vi vil gerne invitere danskerne til  
Faaborg og Midtfyn – og have dem til at besøge vores  
seværdigheder, spise på vores spisesteder og sove på  
vores overnatningssteder. Vi vil gerne have dem til at bruge 
penge hos os. Vi er med andre ord med i kampagnen for 
at støtte op om vores turisterhverv, der som andre erhverv 
har været hårdt ramt af coronakrisen.
 

VisitFaaborg

STØT OP OM VORES DEJLIGE EGN
Du kan være med til at fortælle alle dem, du 
kender, hvorfor turen skal gå til Faaborg og 
Fyn i år. Gør det ved at dele billeder af dine 
yndlingssteder på de sociale medier, og brug 
logoet og hashtagget #fynskaldetvære

Du finder logo, billeder og vejledning til, hvor-
dan du kan dele budskabet med dine venner på:  

visitfaaborg.dk/faaborg/fyn-skal-det-vaere

FERIE I FAABORG – OG PÅ FYN



Her har I os tilbage ... 
Hvor er det skønt at være tilbage i din postkasse. 

I maj udkom vores magasin som bekendt "kun" på vores hjemmeside, og 
jeg ved, at mange har savnet at have det knitrende papir mellem fingrene. 
Derfor er glæden ved at skrive disse linjer da også endnu større end van-
ligt med tanke på, at de inden længe flyver gennem trykken. 

Jeg håber også, at du vil synes om indholdet. 
Du kan i magasinet møde et par stærke kvinder, et hold trofaste og vel-
syngende mænd, ligesom vi tager på en lille afstikker til Broby for at hente 
historien om den fascinerede og omfattende affaldshåndtering, der finder 
sted i Sandholt Lyndelse. 

Kalenderen siger sommer, hverdagen ligner mere og mere sig selv, og her 
er dit magasin. 

Rigtig god læselyst. 
 
Henrik Poulsen
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*Det forudsættes at der betales 29.000,- i udbetaling og ydelse pr. måned er 1.360,-. Løbetiden er 108 mdr. og samlet kreditomkostinger i lånets løbetid er 30.978,40 kr.
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.

Kun 144.990,-
.

Faaborg Bil-Center
Byens bilhus

Pr. måned 1.360,-*



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.





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

EL-SALG FAABORG 
STORT UDVALG 

BELYSNING UDE OG INDE 
HÅRDE HVIDEVARER 

FLADSKÆRME 
COMPUTERE 

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

Her er vejledning altid gratis



MØD SKØNNE TITTA LARSEN 

Berejst og 
barmhjertig 

I mere end 33 år var hun leder af Ringgårdens børnehave, og i hele sit voksenliv har hun 
hver måned doneret penge til nogle af de mennesker, der har allermest brug for hjælp. Hun 

har rejst verden tynd for at se, hvordan hendes fadder-børn trives, og hun bruger hver uge 
tid og energi på frivilligt at hjælpe andre og indsamle penge til fattige børn. Og nå ja, så har 

hun flere gange mødt dronningen og hele den kongelige familie, der med glæde modtager de 
flotte decoupager, hun omhyggeligt kreerer. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN/ PRIVAT
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Fra udestuen har 77-årige Titta Larsen udsigt over Alléskoven. 
Her sidder hun og mindes, da hun startede Ringgårdens børneha-
ve op tilbage i 1972, når hun i skoven én dag om ugen henter sit 
burmesiske bonus-barnebarn, som hun selv har navngivet, Joy.

Titta har levet et interessant liv, der har været afgørende for 
mange menneskers fremtid. Et liv, hvori hun har dannet venska-
ber på tværs af landegrænser og nationaliteter. Titta har de fleste 
oplevelser i klar erindring, for den corona-udløste isolation har 
været så tilpas begivenhedsløs, at hun nu er gået i gang med at 
skrive sine erindringer.

Venskab for livet
Da den 18-årige Titta i sin tid takkede nej til ungdomskærestens 
tilbud om ægteskab, var det ikke på grund af mangel på kærlig-
hed. Men Titta ville ikke gå hjemme. Hun ville uddanne sig. Hun 
ville rejse.

- Han sagde, at han så ville finde en anden pige, og det gjorde 
han så. Jeg rejste til England som aupair, og da jeg kom hjem, 
arbejdede jeg i forskellige institutioner, inden jeg uddannede mig 
til pædagog.

Snakken om ungdomskæresten får Titta til komme i tanke om, at 
hun for nyligt faktisk var med til guldbryllup hos netop ham.

Efter endt studie tog Titta på den internationale højskole i Hel-
singør, hvor hun dannede venskaber med andre unge fra flere 
lande. Venskaber, der skulle vise sig at vare for livet. Det stærke-

ste bånd knyttede hun til en sort, amerikansk kvinde, Fay, og Titta 
rejste et halvt år senere til USA og besøgte hende og endte med 
at emigrere. 

- Fay og jeg havde mange af de samme drømme og den samme 
udlængsel. Vi interesserede os for fotografi, for rejser og for at 
arbejde med børn. Vi blev hurtigt hinandens soul sisters.

Knapt fem år senere vendte Titta tilbage til Danmark, hvor hun i 
1972 blev den første leder af Ringgårdens børnehave. Fay fulgte 
efter, og samtidigt med, at hun skrev sin afhandling om det 
danske sygesikringssystem, arbejdede hun sammen med Titta i 
børnehaven.

- Jeg kan huske, at jeg var meget inspireret af de erfaringer, jeg 
havde med hjem fra San Francisco. Jeg nød at arbejde med de 
her levende, små væsener. At være med til at sprede glæde 
og give dem en god opdragelse og lære dem at være gode ved 
hinanden. Jeg hader mobning, og jeg tror på, at børn trives bedst 
med frihed under ansvar.

Et mål for børnehaven var, at alle børnene skulle ud i naturen 
mindst en gang om ugen, og Titta kunne ofte spottes, mens hun 
og børnene travede rundt på Langelinje eller i Klinteparken. 

Fay fik hentet sin Mustang hjem fra USA, og turene kunne nu gå 
til lidt fjernere destinationer. På bagsædet af Mustangen kunne 
der sidde seks to-årige børn, og to ture frem og tilbage, så var en 
hel gruppen på udflugt.



Det er en imponerende liste over rejsemål, som Titta Larsen kan fremvise. 
På listen fremgår det også, hvem hun har foretaget turene sammen med. 
57 lande er det blevet til i alt

I små glasbeholdere opbevarer Titta Larsen sand fra Sahara, aske fra 
en vulkan på Java, jord fra et muldvarpeskud fra Karen Blixens farm i 
Kenya, jord fra verdens største vandfald og sand fra Hvide Sande

77-årige Titta Larsen er fortsat frivillig i SOS-børnebyerne, og en gang om ugen henter hun sit bonus-barnebarn i fra børnehave og bruger dagen med hende

Sammen med Fay rejste Titta tværs over det nordamerikanske kontinent. 
I alt har hun på sine mange ture overthere besøgt mere end 40 stater. I 
knapt fem år boede og arbejdede Titta i San Francisco



‘Alle skal godt i veje i livet’
Det faktum, at Fay var en sort kvinde, åbnede en del døre til deres 
integrationsarbejde.

- Jeg kan huske en dag, hvor en styrmand her fra Faaborg og hans 
israelske kone så Fay på legepladsen. De kom ind i børnehaven og 
snakkede, og kort efter fik hun en stilling som pædagogmedhjæl-
per. Vi blev private venner med dem og har flere gange besøgt dem 
i Israel, ligesom vi også var med til deres datters bryllup.

Da Titta som 60-årig opsagde sin stilling som leder i Ringgården, 
var hun langt fra færdig med at gøre og være noget for andre men-
nesker. Foruden sine mange år med støtte til bl.a. SOS Børnebyer-
me, begyndte hun nu som lektiehjælper for både unge mennesker 
og for etniske voksne fra sprogskolen.

- Jeg synes, alle skal have lige chancer, og alle skal opleve en god 
modtagelse i Danmark og have mulighed for et godt børneliv. Jeg 
så i Ringgården, at mennesker med forskellige baggrunde kan fun-
gere sammen, og jeg hader diskrimination. Jeg vil gerne gøre mit, 
som fx da vi bød tamilerne velkommen, da de kom i 1977. 

Titta og Fay, der valgte at bo sammen, blev også venner med nogle 
af de tamilske familier gennem deres arbejde i børnehaven, og de 
har to gange besøgt Sri Lanka efterfølgende.

Deres rejselyst blev ikke mindre med tiden, og hver eneste måned 
satte de 1.000 kroner ind på hver deres rejsekonto. Ofte gik 
rejserne ud til de piger, som de gennem en årrække havde støttet 
som faddere. Brasilien, Bolivia, Kenya, Indien, Vietnam, Nepal. Bare 
for at nævne nogle få.

- Vores besøg har været helt fantatiske. Dét, at få et hjem i SOS 
Børnebyerne, betyder meget. Måske var pigerne forinden foræl-
dreløse eller var blevet forladte, eller de har været tvunget til at 
passe deres mindre søskende eller har været udsat for misbrug. 
Her får de tryghed, og det gør en kæmpe forskel. 

I alt har Titta været fadder eller sponsor for 12 piger, og flere har 
hun støttet, fra de var tre år og frem til deres voksenliv. Det er en 

bevidst beslutning, at det udelukkende har været piger, som Titta 
har valgt at støtte.

- Ude i verden er det kvinderne, der får tingene til at ske, mens 
mange mænd sidder under et baobabtræ og ryger pibe. Der er en 
tendens til at pengene forsvinder i mændenes hænder, mens kvin-
derne får dem til at blomstre. Og de små drenge er jo dem, der får 
lov at komme i skole. Pigerne skal bare giftes og gå hjemme. Men 
jeg siger nej! De piger skal uddannes og ud at rejse - ligesom mig.

Et hjem spækket med minder
I 2014 døde Fay. Meget symbolsk døde hun efter fejringen af sin 
78-års fødselsdag, hvor de sammen med israelske og svenske 
venner havde sunget fødselsdagssang på både dansk, engelsk og 
hebraisk. 

På de mange rejser rundt i verden har Titta og Fay samlet souvenirs 
og pynteting i overflod. Overalt i hjemmet er der minder om de 
mange destinationer. Små alpaka’er i ægte uld, sand fra Sahara, et 
vævet tæppe fra Peru, billeder, rejseplaner og postkort.

- Jeg elsker de her små ting. Perler, smykker, dukker, tæpper, 
masker. Det er kun besværligt, når jeg skal støve af. Inde på Fays 
værelse står der nok 50 ringbind med billeder og kassevis af lysbil-
leder, som jeg har brug til mine foredrag.

Titta har været en eftertragtet foredragsholder, og hun tager gerne 
ud og fortæller om deres oplevelser og det frivillige arbejde for SOS 
Børnebyerne. Har der været tale om en betaling for foredraget, så 
er pengene gået direkte videre til organisationen.

Når Titta engang ikke er her mere, så er det atter nødhjælpsarbej-
det, hun kommer til undsætning. For Titta er arveambassadør for 
SOS Børnebyerne, og hun viser her med al tydelighed, at hun selv 
står inde for sit motto, der på én af hylderne i reolen står brændt 
ind i et stykke træ:

- It’s nice to be important, but it’s more important to be nice.
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De små alpakaer er her flankeret af fotografier af Titta og Fay. De to hjerteveninder boede sammen indtil Fays død i 2014



Når Titta Larsen ikke rejser eller arbejder som frivillig, så bruger hun gerne tiden på at klippe billeder af de royale ud af de kulørte blade. Når hun har 
tilstrækkeligt mange, sætter hun dem sammen som en decoupage. Dronningen har omkring tyve af Titta Larsens decoupager hængende, og senest fik 
kronprinsesse Victoria i Sverige overrakt en decoupage fra Titta

Nogle af Tittas burmesiske venner - Pengsa, Rose og Melody



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

Af      tak for jeres opbakning i disse tider.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Gårdhaven, når vi må mødes igen.
Kærlig hilsen - Charlotte & Christian Stiller

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 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





tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

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 
Røget laks med asparges, grøn olie, rygeost sne og urter

Hertil hjemmelavet brød og rørt smør

MELLEMRET
Sous vide hønseæg med nye kartofler, marinerede rejer, sprød skinke 

og purløgcreme
 

HOVEDRET
Klintens sommersteak med friske ærter, grillede løg,  

bacon og salat hertil nye kartofler, madeirasauce og røget marv

DESSERT 
Marinerede jordbær med mascarpone,  
peanuts, jordbærsorbet og basilikum

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

GRILL OG JAZZ
HVER ONSDAG FRA 24. JUNI - 5. AUGUST
Inkl. dejlig buffet med helstegt pattegris og salater 
Pris: 269 kr. / pers.

Vi sidder på terrassen og nyder musikken,  
men ved dårligt vejr går vi indenfor.

NYT I ÅR - Der er indslag med fællessang 

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



PÅ	BESØG	HOS	MARIUS	PEDERSEN	

Jorden gemmer på 
togvogne, hvaler og biler

 

De fleste har nok prøvet at ligge bag en lastbil på vejen mellem Faaborg og Odense. De 
fleste har nok også oplevet en lettelse, når lastbilen drejede fra nord for Svanninge bak-

ker, hvor skiltet med ‘Marius Pedersen’ står. Og måske har du også mærket en nysger-
righed? For hvad skal alle de lastbiler mon derinde? Det kan du læse mere om her.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Omkranset af blomstrende og duftende syrenhegn ligger den 
33 hektar store matrikel, som Marius Pedersen forpagter og 
driver. Pladsen startede op i slutningen af halvfjerdserne som en 
losseplads og fungerede som sådan frem til 2002. I dag foregår 
affaldshåndteringen på en anden og mere miljøvenlig måde.

Underjordisk losseplads
På toppen af det, der ligner en naturlige fortsættelse af Svan-
ninge bakker, kan man mod nord se skorstenen af Fynsværket 
ved Odense, mod øst ses Sandholt-Lyndelse kirke, og mod syd 
Brahetrolleborg kirke. Kun hvis man kigger nedad, brydes idyllen. 
For her, under beplantningen og jorden på toppen, ligger skrald. 
Og masser af det. Skrald, indsamlet gennem 24 år.

Morten Bonde er driftsleder på pladsen og fortæller om bakker-
nes oprindelse og indhold.

- Vi har 20 hektar med affald, fra dengang her var losseplads, 
og bakkerne er mellem 9 og 26 meter høje. Under os ligger der 
fx togvogne, biler, jern, plastik, flamingo, slam fra garveriet i 
Faaborg og almindelig dagsrenovation. Der er vist endda et par 

strandede hvaler også, fortæller Morten Bonde.

Ovenpå de enorme bunker affald er der kørt 1,3 millioner tons 
jord på i et lag på 1,5 meter. Herefter er der plantet træer og bu-
ske på toppen. Imellem beplantningen stikker der jævnligt nogle 
rør op af jorden. Det er boringer, der skal opsamle den metangas, 
som skraldet udvikler.

- Siden 1994 har vi lavet 100 boringer, der opsamler gassen, og 
opdager vi et nyt sted, hvor et træ ikke vil gro eller græsset bliver 
brunt, så borer vi ned for at se om, der er gas.

Selvom det i klimaansvarlige ører kan lyde absurd, at der fortsat 
ligger affald nedgravet i naturen, så har naturen, ifølge Morten 
Bonde, mange år at løbe på endnu.

- Mellem affaldet og grundvandet er der 15 meter lerjord, og i 
bunden af affaldet ligger der drænrør, der leder opsamlingsvan-
det ud til rensningsanlægget i Dyreborg. Men vi kommer nok ikke 
udenom, at fremtidige generationer på et tidspunkt skal have 
ryddet op i affaldet.



Hvert år opsamles der 1.000.000 m3 metangas fra området, og i gasturbinen skaber gassen strøm, der sælges til FFV. 
Pladsen sælger strøm for ca. 1 million kroner årligt



Moderne genbrug
Fra toppen af den delvist idylliske affaldsbunke kan man svagt 
høre den gummiged, der drøner rundt mellem enorme bunker af 
beton- og asfaltbrokker. Mere gennemtrængende lyder det, når 
en lastbil når sin destination og tømmer ladet for indhold.

Hvert år afleverer private, erhvervsdrivende og genbrugsplad-
serne 10.000 tons beton på pladsen. Her må Morten Bonde 
indleje en enorm maskine, der ankommer på fem blokvogne og 
ved hjælp af blæsere og magneter kan knuse betonen og sortere 
jern mm. fra. Når betonen er knust til grus, sælges den videre 
som vejmateriale.

Asfalten knuses på lignende vis og genbruges til nye vejstræknin-
ger.

Hvert år finder 7.000 biler og lastvogne deres vej til genbrugs-
pladsen på Landevejen 5, og hvert år får mandskabet på pladsen 
opdelt og sorteret affaldsmaterialet, så det kan afhentes og 
genanvendes.

- Vi sender hvert år omkring 1.000 transporter afsted herfra, 
hvilket jo er væsentligt mindre, end vi får ind. Men det sorterede 
affald fylder meget mindre, end når vi modtager læs med blandet 
materiale, forklarer Morten Bonde.

Træ i tre sorteringer
De næste bunker, der ligeledes ligger omkranset af syrenhegn, er 
træsorteringen. Den første bunke er A1-træet. Det rene træ. Det, 
der køres til forbrænding på fjernvarmeværket.
Herefter kommer A2-træet, som kan bestå af træ med maling. 
Denne type træ køres til genbrug, hvor det fx anvendes til pro-
duktion af nye møbler.

Den sidste bunke er mere genstridig. Det er det trykimprægne-
rede træ, som ikke må afbrændes i Danmark. Derfor køres det til 
Tyskland eller Sverige, der gerne må afbrænde denne type.

- Det er lidt fjollet, at reglerne er sådan. Så bruger vi brændstof 
på at transportere det til udlandet, og uanset hvilken vej, vinder 
blæser, så kommer røgen fra afbrændingen jo ind over Danmark, 
forklarer Morten Bonde.

Forrest på pladsen står en generator, der har kørt siden 1994. 
Generatoren er koblet til en dieselmotor, der drives af gassen fra 
deponiet på affaldsbjerget, og videre til en transformator, der er 
sluttet til elnettet. Generatoren producerer så meget varme, at 
den skal køles ned konstant, og hvert år skal der bruges så meget 
energi på nedkølingen, at det svarer til det energiforbrug, som 60 
husstande bruger.

- Jeg plejer at sige, at hvis vi kunne bruge den energi, som ned-
kølingen kræves, så kunne vi forsyne hele Øster Hæsinge med 
varme, smiler Morten Bonde.

Jordhotel
På området foran kontorbygningen er der en nærmest uendelig 
række af bunker med jord. Er der jord, som er blevet udsat for 
forurening, så skal det på jordhotel hos Marius Pedersen. Trods 

syrenernes gennemtrængende duft, trænger en dieseldunst op 
fra den nærmeste bunke jord.

- Når der sker uheld med forurening af jord, så kører jeg ud og 
tager prøver af jorden. Den bunke her stammer fra et uheld på 
Sundbrovejen, hvor en grisetransport væltede, og dieselolien 
flød ud og sank ned i jorden. I alt måtte vi sende 60 tons jord til 
rensning.

Med den store bevågenhed på klimavenlig levevis vil aktiviteten 
på pladsen i fremtiden nok ændre sig betydeligt, ligesom den har 
gjort det hidtil. Driftslederen spår, at netop jordhotellet vil være 
aktuel mange år frem i tiden.

- Der er rigtigt meget jord rundt omkring, der allerede er forure-
net og som burde renses. Fx meget af jorden omkring havnen. 
Og der vil nok fortsat være forureninger af jord, som skal testes 
og renses.

Et godt sted at arbejde
Det er måske ikke alle, der synes, at det lyder som et drømme-
job at arbejde med affald. Men på pladsen hersker der en stor 
arbejdsglæde. De seks ansatte har alle været en del af Marius Pe-
dersen i mange år, og snart kan Kirsten Kissov og Morten Bonde 
fejre det, de kalder deres sølvbryllup. For de ansatte her giver det 
god mening at sortere, rense og genbruge mest muligt materiale 
og at passe bedst muligt på vores natur. Her anses affald for en 
værdifuld ressource.

Og så er Marius Pedersen, ifølge de ansatte, en arbejdsplads, der 
bekymrer sig om deres ansatte og udviser stor social ansvarlig-
hed.
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Morten Bonde er driftsleder på pladsen og oprindeligt uddannet 
landmand. I baggrunden ses bakkerne med beplantning, som 
består af et fundament af affald



Rundt omkring på affaldsbjergene er der boret rør ned, der kan opsamle den metangas, 
som affaldet udskiller. Siden 1994 er der boret 100 opsamlingsrør ned

Kirsten Kissov har været ansat i Marius Pedersen i 23 år

En lind strøm af lastbiler er hverdag på pladsen

I den 37 tons tunge Komatsu-gummiged har Lars Skovgård igennem 13 år sorteret 
og flyttet rundt på de store bunker på pladsen 

Opsamlingen af gas skal døgnovervåges, hvilket Jørgen Månson er ansvarlig for. Jørgen Månson bor nabo til pladsen og er ansat på halv tid



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 Vibeke Hammerum 2087 6112
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

Kirkebilen er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.   31. maj Pinsedag 10.30: LM 10.30: AA 09.30: VH 09.30: LJ
man.   1. juni 2. pinsedag 10:30: LM   
søn.    7. juni Trin. 10.30: LJ 10.30: VH  
søn.  14. juni 1.s.e.trin. 10.30: VH 10.30: LJ 15.15: EL 
søn.  21. juni 2.s.e.trin. 10.30: AA 10.30: LM  09.30: RG
søn.  28. juni 3.s.e.trin. 10.30: VH 09.00: VH 09.30: LM 
søn.    5. juli 4.s.e.trin. 10.30:  LM 14.00: LM (Fortæll. om kirken)  

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

KirkeNyt

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

KIRKERNE ER ÅBNE IGEN
– DOG UNDER ANDRE FORHOLD
 
Fra 18. maj har kirkerne igen været åbne – det er vi alle sammen meget 
glade for – også selv om det i første omgang er med  begrænset delta-
gerantal til gudstjenester og kirkelige handlinger - 
I Faaborg: 80 – i Diernæs: 25 – på Avernakø: 24 – på Lyø: 30. 

SOGNEUDFLUGT I DIERNÆS I JUNI 2020
På grund af Covid-19 har vi set os nødsaget til at aflyse vores 
sogneudflugt i år. Vi håber, at det kan lade sig gøre til næste år.

GUDSTJENESTE I DIERNÆS KIRKE 
SØNDAG DEN 5. JULI 2020 KL. 14.00
ved sognepræst Lene Matthies. 
Efter gudstjenesten fortæller graver/kirketjener Anja Bonde Cline 
om Diernæs kirke, og vi slutter med kaffe/the i Kirkeladen.

NY dato for koncert i Faaborg kirke med Die Herren!

Grundet omstændighederne vil vores ellers planlagte koncert fredag den 
12. juni 2020 blive udskudt til FREDAG DEN 17. JUNI 2022 kl. 20.00. 
Den nye dato er først i 2022, da vores kirke vil være under renovering i 
2021. Dem, der har købt billetter, vil automatisk få besked herom samt 
automatisk have billet til den nye dato. 

Hvis man er forhindret i at deltage den 17. juni 2022, vil man kunne få 
sin billet refunderet. Vi refunderer dog kun billetter, der er købt før 1. maj 
2020. Ønsker man sin billet refunderet, skal man sende en mail til thomas.
faaborgkirke@gmail.com – her skal man oplyse navn, samt hvilken e-mail 
man har brugt til købet. Vi refunderer frem til 1. marts 2022. 

Vi håber på en fed koncert i vores nyrenoverede kirke.  

KONFIRMATIONER UDSAT TIL AUGUST

Vi havde glædet os til årets konfirmationer den 3., 8. og 10. maj. De 
er udsat til den 15. og 16. august. I skrivende stund er det usikkert, 
hvor mange der på det tidspunkt må samles og være i kirkerne. 
Men det bliver under alle omstændigheder disse udmeldte datoer, 
vi holder fast ved. 

Så snart vi ved mere, vil konfirmanderne få direkte besked.

SKAL DU GØRE EN FORSKEL?
Vidste du, at Folkekirken er det største og mest mangfoldige fælleskab i 
Danmark? Vidste du, at ethvert folkekirkemedlem har mulighed for at være 
med til at drive kirken til gavn og glæde for alle i sit sogn? At du kunne blive 
en del af et aktivt fælleskab, der skaber rammerne for menneskers største 
glæder og sorger, forvalter vores kulturarv og historie, samt bærer et stort 
socialt ansvar? 

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. Her får du muligheden for at kunne gøre en mærkbar 
forskel og hjælpe både andre og dit lokalsamfund. 

Der vil være orienteringsmøde onsdag den 19. august i hvert af 
sognene for muligt interesserede. Yderligere information om datoer vil 
komme på hjemmesiderne, Facebook samt i dagspressen. 

Er du glad for at indgå i et større fællesskab? Er du god til at hjælpe andre? 
Har du styr på det med tal og økonomi? Er du god til det med Facebook 
og andre sociale medier? Har du en håndværksmæssig baggrund? Er du 
glad for at gøre en forskel for dit lokalområde? Har du en naturlig interesse 
i historie og formidlingen heraf? Er du god til at bevare overblikket? Har du 
nogle gode ideer til arrangementer, foredrag, musik og sang? 

… hvis du blot kan sige ja til et af ovenstående spørgsmål, så vil du meget 
muligt kunne være en stor hjælp i menighedsrådets arbejde. Dit sogn 
har brug for dig! Og vi håber, at du har mod på at høre mere. Kontakt den 
lokale menighedsrådsformand for spørgsmål.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Faaborg 11. juni kl. 19 i Det nye Hospital
Diernæs: 25. juni kl. 17 i Kirkeladen



EDC Faaborg 
fylder rundt

Den 1. juni 1990 åbnede Claus Perregard dørene til den første EDC-mægler i Faaborg. 
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Kontor og udstilling var placeret i lokalerne på Engvej, hvor bil-
forhandleren Nauerby tidligere havde haft udstilling af salgsklare 
Volvo'er.

Perregaard kom fra en stilling i BRF Kredit, og før det havde han 
været ansat 17 år i Bikuben i Faaborg.

- BRF Kredit arbejdede tæt sammen med EDC, og da der ikke 
var en mæglerbutik i Faaborg, så blev jeg spurgt, om det ikke var 
noget for mig, og så slog jeg til, fortæller han.

Sådan endte han som indehaver af EDC Faaborg og fik fra 
starten hjælp af Kaj Jensen og Ann Nøhr, mens Hans "Nykredit" 
Kristensen kom til tre år senere. Den nuværende partner, Søren 
Bachmann Andersen, kom til i 2004, da han startede som elev i 
afdelingen. Mæglerne holdt til i barakken på Engvej helt frem til 
2007, hvor EDC flyttede til den nuværende placering på Kanalvej.

- Jeg forstår ikke, hvor de 30 år er blevet af. De er bare smuttet, 
men væk er de jo, det kan jeg ikke løbe fra, smiler Claus Perre-
gaard, der sammen med kollegaerne har solgt mere end 3.000 
ejendomme gennem årerne, og med så med så mange handler 
er der selvfølgelig nogle, der skiller sig ud.

Blandt andet har Perregaard i løbet af de 30 år solgt det samme 
hus flere gange. 

- Der er særlig et hus, jeg husker godt. Det er nemlig mit eget hus 
i Saugstedlund. Det er har haft fornøjelse af at sælge fire gange 
gennem årerne. Det synes jeg er sjovt og i øvrigt et dejligt hus, 
forsikrer han. 

Claus Perregaard, der er på vej mod de 67 år, har ingen planer 
om at indstille karrieren eller gå ned i tid. - Jeg bliver ved, så 
længe jeg synes det er sjovt, og jeg går glad på arbejde hver dag, 
så hvorfor skulle jeg lave om på det, spørger han?

De 30 EDC-år i Faaborg skulle have været fejret med en recep-
tion, men den er aflyst på grund af corona-situationen, så i stedet 
afholder EDC en stor konkurrence med lokale gavekort på deres 
facebook-side i løbet af juni, hvor alle kan deltage.

- ANNONCE -

Kaj Jensen, Vivi Nasted, Ann Nøhr, Claus Perregaard, Hans Kristensen

Barakken på Engvej hvor EDC åbnede i 1990

Søren Bachmann Andersen og Claus Perregaard er klar til jubilæum
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Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE

Claus Perregaard
Indehaver,

Ejendomsmægler

& valuar MDE

Søren B.
Andersen
Indehaver,

Ejendomsmægler

Benny Hedegaard
Salg og Vurdering

Stine Bang
Rosenbeck
Salgskoordinator

Ninett Krog
Larsen
Salgskoordinator

Velbeliggende vinkelbygget villa i Faaborgs vestlige bydel - i rolige
omgivelser og med kort gåafstand til stranden ved Frydensbergvej. Her
er tillige kort gåafstand til skole, boldbaner og
børnepasningsmuligheder.

Velholdt villa med væsentlige forbedringer.
Lindevej 23, 5600 Faaborg

Grund 720 m²
Bolig 121 m²
Rum/værelser 5/2
Opført/omb. 1962/1973
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.195.000
Udbetaling 60.000
Ejerudg./md. 1.869
Brt/nt u/ej.udg. 4.903/4.261
Sag 56003896

E

NYHED

Velholdt, lys og moderne ejendom med to lejemål. 2 værelser, stue,
køkken, bad og bryggers i stueplan. På 1. sal køkken, stue, bad og
værelse. Dejlig have - velanlagt, solrig og nem. Beliggende i
familievenlig landsby.

God investering og et hus, der føles som et hjem.
Faurshøjvej 10, Vester Åby, 5600 Faaborg

Grund 711 m²
Bolig/kælder 172/5 m²
Rum/værelser 6/3
Opført/omb. 1913/1992
Kontakt 62614800

Kontantpris 795.000
Udbetaling 40.000
Ejerudg./md. 1.809
Brt/nt u/ej.udg. 3.292/2.859
Sag 56003916

D

NYHED

Velholdt væsentligt moderniseret 1-plansvilla med 42 kvm. garage /
værkstedsbygning, beligg. i villakvarter nær v/ skolen og idrætshallen i
landsbyen Horne, som har et velfungerende foreningsliv og
sammenhold.

Villa med muret garage samt div. forbedringer.
Skolevej 5, Horne, 5600 Faaborg

Grund 907 m²
Bolig/kælder 115/26 m²
Rum/værelser 3/2
Opført 1960
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.100.000
Udbetaling 55.000
Ejerudg./md. 1.326
Brt/nt u/ej.udg. 4.530/3.936
Sag 56003551

F

NYHED

Velholdt 1-plansvilla i roligt og attraktivt villakvarter. Villaen, som er med
pænt tag fra 2014, opvarmes med fjernvarme og dermed nemt
vedligehold. Selve boligen er funktionelt indrettet.

Velholdt 1-plansvilla i attraktivt villakvarter.
Rødstensvang 4, 5600 Faaborg

Grund 1.026 m²
Bolig 104 m²
Rum/værelser 5/3
Opført 1968
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.100.000
Udbetaling 55.000
Ejerudg./md. 2.019
Brt/nt u/ej.udg. 4.530/3.936
Sag 56003899

D

NYHED

Atmosfærefuld ejendom beliggende tæt ved indkøb, Sundsøen,
Enghaveskolen, Sundskolen, idrætshallen mm. Endvidere skal den
hyggelige baggård/terrasse samt baghave med fritliggende havestue
og udhus fremhæves.

Gåafstand til skoler, indkøb, "Sundsøen" mm.
Kalekovej 73, 5600 Faaborg

Grund 693 m²
Bolig 102 m²
Rum/værelser 4/3
Opført/omb. 1825/1975
Kontakt 62614800

Kontantpris 895.000
Udbetaling 45.000
Ejerudg./md. 1.741
Brt/nt u/ej.udg. 3.691/3.206
Sag 56003866

E

NYHED

Her kan mekanikeren få sin drøm opfyldt, idet denne 1-plans
teglstensvilla har den fordel, at sælger har anvendt  ca. kr. 200.000,- på
at få bygget et værksted med lift samt el-dreven port med
fjernbetjening.

1-plans villa med tilhørende værksted.
Rugagerparken 2, 5600 Faaborg

Grund 874 m²
Bolig 125 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1971
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.275.000
Udbetaling 65.000
Ejerudg./md. 2.019
Brt/nt u/ej.udg. 5.221/4.538
Sag 56003938

D

NYHED

Velholdt, lyst og gedigent sommerhus med fjordudsigt og få minutter til
stranden. Entré, tidssvarende køkken og stue med brændeovn,
badeværelse og 2 værelser. Nem og solrig grund. Skøn terrasse. Udhus.
Tæt på Faaborg.

Fritidsfornemmelse og fjordudsigt.
Ny Holstensprøve 1B, 5600 Faaborg

Grund 1.345 m²
Bolig 58 m²
Rum/værelser 3/2
Opført 1996
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.795.000
Udbetaling 90.000
Ejerudg./md. 2.284
Brt/nt u/ej.udg. 7.459/6.433
Sag 56003597

NYHED

I den lille landsby Katterød, ligger denne flotte ejd. med grund op til
åbne marker. Boligen har mange m2 og er pæn og velholdt - ideelt til
dem, der gerne vil lidt ud på landet, men stadig være i nærheden af
byen.

God plads både ude og inde.
Byvej 16, Katterød, 5600 Faaborg

Grund 3.834 m²
Bolig 270 m²
Rum/værelser 8/5
Opført/omb. 1875/2000
Kontakt 62614800

Kontantpris 2.200.000
Udbetaling 110.000
Ejerudg./md. 1.782
Brt/nt u/ej.udg. 8.983/7.813
Sag 56003966

A
10

NYHED

Murermestervilla med tidstypisk charme og moderne
bekvemmeligheder, tidløst inventar og plads til uforstyrret
baghavehygge. Der er plads, lys og luft, men kort afstand til alt det, der
- også - er en del af dagligdagen.

Murermestervilla med eventyrlig have.
Parkvej 36, 5600 Faaborg

Grund 720 m²
Bolig/kælder 117/42 m²
Rum/værelser 4/2
Opført/omb. 1947/1984
Kontakt 62614800

Kontantpris 1.795.000
Udbetaling 90.000
Ejerudg./md. 2.005
Brt/nt u/ej.udg. 7.341/6.384
Sag 56003758

D

NYHED

Idyllisk og atmosfærefuld ældre byejendom, beliggende tæt ved
"Gåsetorvet", "Mindet" "Langelinie"/stranden samt tillige kort gåafstand
til indkøb og bymidten. Ejer har senest fået lagt et pænt rødt tegltag på
ejendommen.

Idyllisk og atmosfærefuld ældre byejendom.
Priorensgade 6, 5600 Faaborg

Grund 96 m²
Bolig 72 m²
Rum/værelser 4/2
Opført/omb. 1833/1977
Kontakt 62614800

Kontantpris 650.000
Udbetaling 35.000
Ejerudg./md. 1.302
Brt/nt u/ej.udg. 2.693/2.338
Sag 56003926

D

NYHED

Hyggeligt og gedigent hus med ugenert have, charmerende detaljer og
(natur)skøn beliggenhed. Entré, køkken, vinkelstue, toilet, badeværelse
med kar og 4 gode værelser. Godt lysindfald. Dobbeltcarport og udhus.

God plads og naturnær villavejs atmosfære.
Dyreborgvej 33C, Dyreborg, 5600 Faaborg

Grund 862 m²
Bolig 159 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1973
Kontakt 62614800

Kontantpris 995.000
Udbetaling 50.000
Ejerudg./md. 2.099
Brt/nt u/ej.udg. 4.102/3.564
Sag 56003895

E

NYHED

Det handler om at gøre sig umage

EDC  Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800



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
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FAABORGENSISKE	FIE	LAVER	
REKLAMER	TIL	LANDETS	STØRSTE	BRANDS

Kreativ på 
kommando 
 
Ofte er det en kunst i sig selv at være kreativ, men for Fie Grøn-
ning er kunsten at være kreativ på kommando. Hun lever af sine 
gode idéer, når hun som tekstforfatter og ‘head of creative’ skal 
levere et bestemt budskab til en bestemt målgruppe. Og der er 
altid en deadline.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / FIE GRØNNING
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Nærmest ved et tilfælde landede Fie Grønning i reklamebranchen, og hende åbenlyse evner 
som tekstforfatter skabte hende hurtigt en karriere. Hendes allerførste reklametekster skabte 
én af filmene i Kohbergs reklameserie med Mester og Anton, som de fleste af os nok har set på 
TV.

Den uforudsigelige vej
Den 28-årige faaborgenser Fie Grønning har altid vidst, hvad hun gerne ville beskæftige sig 
med i sit arbejdsliv. Planen var at blive selvstændig kosmetiker og skabe sit eget skønhedsimpe-
rium.

Inden hun startede op på kosmetiker-grundforløbet, tog hun HHX i Svendborg for at have 
noget at falde tilbage på. Det skulle vise sig at være en god idé, for da hun under grundforløbet 
kom i praktik som kosmetiker, blev hun afskræmt fra at skulle fortsætte i branchen.

- Jeg stoppede på kosmetikeruddannelsen efter nogle dårlige oplevelser på min praktikplads 
og var lidt i et limbo nogle år, hvor jeg bl.a. rejste rundt i Asien og på New Zealand. Her mødte 
jeg en, som arbejdede med design og reklame.

Fie Grønning tog efter sin hjemkomst grundforløbet som grafiker, og da det fynske reklamebu-
reau Nørgård Mikkelsen havde en konkurrence om en elevplads, sendte hun en ansøgning ind.

- Jeg ville have søgt ind som art director, hvor man bl.a. skulle sende et logo ind, men det 
blev bare aldrig rigtig pænt. De søgte også efter tekstforfattere. Det var faktisk ikke et fag, jeg 
kendte til, men da jeg trængte til en pause fra at forsøge på at designe logoer, prøvede jeg at 
kaste mig over tekstopgaverne. Det gik væsentlig lettere og sjovere med dem, og så valgte jeg 
at sende en ansøgning ind som tekstforfatter i stedet for art director.

Herefter blev Fie Grønning inviteret med på Nørgård Mikkelsens bootcamp, og tingene tog 
fart. 

- Til bootcampen skulle vi skrive tekster til Hjem Is; hvordan ville teksten lyde, hvis du skulle 
sælge til en 90-årig, og hvordan ville teksten lyde, hvis du skulle sælge til en 25-årig?’

Fie Grønning løste opgaven så tilfredsstillende, at hun blev tilbudt en måneds praktikop-
hold, og herfra gik hun endnu en gang videre og blev tilbudt en elevplads i bureauet.

- Jeg har faktisk altid kunnet lide at skrive. Jeg synes, det er sjovt at sætte mig i modtage-
rens sted. Kender jeg fx en fra målgruppen, hvad interesserer de sig for, hvilken type er de, 
hvilke triggere kunne der være?
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Med sin kreative og intuitive tilgang til reklametekster blev Fie 
Grønning en af de ansvarlige tekstforfattere for en af bureauets 
faste kunder, Matas, og i tre år skrev hun tekster til den kosmetik-
branche, hun oprindeligt troede, hun skulle lande i.

Alle idéer er velkomne - også de dårlige
Elevtiden som tekstforfatter er 100% mesterlære. Knapt halv-
delen af tiden bruges til at idéudvikle sammen med de øvrige 
tekstforfattere, og for Fie Grønning var der indimellem en frygt 
for at komme med nogle dårlige idéer.

- Som tekstforfattere skal vi leve af vores gode idéer og være 
kreative på kommando. Det er et hårdt pres, og vi har altid en 
stram deadline fra kunderne. Men jeg lærte hurtigt, at der, når 
man brainstormer, er plads til alle idéer  - også de dårlige. Ofte er 
de dårlige slet ikke så dårlige  - de skal bare udvikles og tænkes 
videre.

Når de gode idéer er fundet, skal tekstforfatterne omsætte dem 
til en brugbar reklametekst, eller som de udtrykker det i bran-
chen, så skal idéen eksekveres. Her skriver man enten på sine 
egne eller på nogle af de andres idéer.

Efter endt elevtid blev Fie Grønning tilbud fastansættelse som 
junior-tekstforfatter. Men drømmen om at være selvstændig ville 
ikke slippe hende, og to et halvt år senere - i marts 2019 startede 
Fie Grønning op som selvstændig tekstforfatter under navnet 
Grønning Copywriting.

- Egentlig gik jeg også og puslede lidt med en drøm om at starte 
op som fitnesscoach, for jeg elsker at løbe og være aktiv, men jeg 
måtte også være realistisk og sikre mig, at jeg kunne tjene nogle 
penge, og det var der trods alt større sandsynlighed for, at jeg 
kunne, inden for noget, som jeg rent faktisk var uddannet inden 
for.

I Grønning Copywriting arbejdede Fie Grønning nu som freelan-
cer for flere reklamebureauer. Et job, hun klarede så godt, at hun 
allerede seks måneder senere blev headhuntet til en fastansæt-
telse hos reklamebureauet STEP i Odense.

- De tilbød mig en stilling som kreativ chef for tekstforfatterne og 
content-afdelingen. Selvom det var hårdt for mig at skulle give 
afkald på at være selvstændig, så syntes jeg alligevel, at det med 
at få chancen for at arbejde med ledelse var for spændende at 
sige nej til. Så i dag er mit job både at sikre, at mine medarbej-
dere bliver dygtigere og udvikler sig, og at de har det godt, mens 
de gør det - samtidigt med at jeg selv skal være en god tekstforfat-
ter - en slags spillende træner, kan man vel kalde det. Jeg sagde ja, 
da jeg vidste, at jeg ville komme til at lære meget af det, og fordi 
jeg tror på, at ting sker af en årsag. Og det her var jo en appelsin i 
min turban.

Fie Grønning sidder nu som bare 28-årig i stillingen som head of 
creative og har ansvaret for flere tekstforfattere.

At røre et andet menneske
En arbejdsdag går typisk med ledermøder, brainstormprojekter, 
briefinger, idé-generering og videreudvikling, oplæg og aflevering 
af et færdigt pitch til kunden.

- Vi skal jo primært løse et problem for et brand. Det kan fx dreje 
sig om deres image, eller vi skal udbrede kendskabet til dem. Vi 
tænker hele tiden på formålet med reklamen. Det skal give me-
ning, og vi skal lære at argumentere for vores sag.

For Fie Grønning er det at lokke kunder med reklamer ikke noget, 

hun har moralske skrupler over, tværtimod.

- Har vi som virksomhed moralske skrupler, så skal vi sige nej til 
kunden. Men som jeg ser det, så kan reklamer give modtageren 
en ny vinkel at anskue verden på  - hvis de er gode nok. Hvis man 
gør sig umage, så kan man godt røre noget hos et andet menne-
ske med en reklame og få tankerne sat i gang hos andre.

Da Fie Grønning fik til opgave at rebrande Jensens Bøfhus, satte 
hun sig for, sammen med resten af det kreative team, at skrive en 
filosofisk tekst om tid. Netop denne tekst rørte en af modtagerne.

- Jeg modtog en mail fra Jensens Bøfhus, som have fået den af en 
kunde, hvor vores tekst havde sat gang i nogle refleksioner hos 
ham. Det er noget af det, jeg er mest stolt af.

Et liv ved siden af
Man har aldrig fri, når man arbejder i reklamebranchen, lyder ryg-
tet. Men for Fie Grønning er det vigtigt at holde fri for at kunne 
holde kreativiteten og inspirationen i gang.

- Hjernen har brug for ro, og jeg tror, at man bliver både gladere 
og dygtigere af at have et liv ved siden af jobbet. At have en 
omgangskreds udenfor arbejdet. Både menneskeligt og kreativt 
er det vigtigt at kende forskellige mennesker, der alle anskuer 
tingene fra andre vinkler.

Arbejdet med reklamer er oftest stillesiddende, og i fritiden er Fie 
Grønning derfor gerne fysisk aktiv med løb og tennis. Men det er 
svært for hende helt at lægge de kreative tanker og iværksætter-
tankerne væk. 

- Det er 100 ting, jeg gerne vil, og det er en udfordring at vælge. 
Jeg vil gerne rejse og har drømme om at have en udlejningslejlig-
hed på Bali og meget andet. Men lige nu fokuserer jeg på jobbet, 
for jeg arbejder bedst, når jeg passioneret og helhjertet kan gen-
nemføre projekter.

Helt på hylden er de mange drømme dog ikke røget. Sideløbende 
med lederstillingen, arbejder Fie Grønning fortsat med sine 
iværksættertanker, og sammen med to andre kvinder har hun 
startet virksomheden thisplace.dk, der sælger koordinat-plakater. 
Den kreative indsigt her er, at alle har et eller flere steder i ver-
den, som betyder noget særligt. Et feriested, et barndomshjem 
eller det sted, hvor man blev friet til. Herfra kom idéen til at lave 
plakater med unikke koordinater fra disse steder, så folk kan have 
minderne hængende på væggen. Enten i form af en flot, grafisk 
koordinationsplakat eller en foto-koordinatplakat med ens eget 
foto  - fra lige netop dét sted.

Der er fart over feltet hos Fie Grønning, og hvor hun er henne 
om 10 år, kan hun ikke svare endegyldigt på, men hun kender 
retningen.

- Jeg aner det ikke, men det er helt sikkert noget kreativt. Og 
noget med mennesker, for jeg er drevet af at lære noget men-
neskeligt. Og jeg mener lige præcis, at magien opstår, når man 
forener det kreative med det menneskelige. Kreativiteten giver 
kun mening, når det er lavet til  - og for  - mennesker.

Og det er ikke usandsynligt, at hun fortsat er i Faaborg, for Fie 
Grønning er også drevet af det, hun kalder sin faaborgensiske 
stolthed. Her i Faaborg er der ro og plads til kreativiteten, og 
herfra kan man godt eksekvere idéer, der ender som landsdæk-
kende reklamer.
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tid til at være sammen

Den er noget, vi alle har.
Og har lige meget af.

Den kan føles uendeligt lang
– og alt for kort.

Men den er der. Altid.

Måske er det derfor, at vi glemmer den.
Tager den for givet.

Ofte går det først op for os, hvor dyrebar
den er … når vi ikke har mere af den.

Men lige nu, lige her, har vi den.

Tiden. Sammen.

Som en del af en rebranding af Jensens Bøfhus skrev Fie Grønning og 
resten af det kreative team i STEP denne filosofiske tekst om tid. Teksten 
kan ses på små skilte på bordene i kædens restauranter

Fie Grønning og hendes kæreste, Jacob Friis, elsker at rejse. De har bl.a. været på Fiji, hvor man har konceptet Fiji-time, som er foreviget på denne plakat. Det er en 
påmindelse til Fie selv om, også i sit travle liv, at huske at tage sig tid til indimellem at slappe af og tage en dag, der foregår i Fiji-time - altså meeeeget langsomt!

Hej med jer! I mandags besøgte min kone og jeg 
jeres restaurant i Aalborg, hvor vi spiste frokost. 
Maden var perfekt, og personalet supersøde! Alt var 
bare, som det skulle være. Flot! Når jeg skriver til 
jer, skyldes det det lille papskilt, som stod på vo-
res bord. Her havde I en meget fin tekst stående 
om tiden. Efter frokosten skulle vi med min mor 
til samtale på Aalborg sygehus. Hun er ramt af en 
uhelbredelig kræftsygdom, som på et tidspunkt vil 
vinde over hende. Det er så barsk at få den besked. 
Men vi håber på, at hun i den kommende tid kan 
få en behandling, som kan give os … mere tid! 
Mere tid sammen! Så da vi læste ordene på jeres 
skilt, gav det os faktisk en eller anden form for ef-
tertanke og ro. Vi skal huske, at vi ikke lever evigt 
her på jorden, og at vi skal bruge vores tid rigtigt. 
Så jeg vil gerne sige tak for det lille skilt! Tak, fordi 
I minder os om, hvor vigtigt tiden er. Hvis I kan, 
må iI da gerne sende os et eksemplar af dette skilt. 
Og finder vi tid til det, må vi have min mor og 
hendes mand ind til jer. Så længe der stadig er tid. 

------
Citat: En Jensens Bøfhus-kunde



www.garant.nu

GARANTBUSSEN
eller lån prøver med 

hjem helt gratis

Bestil

Tæpper Gulve Gardiner

Der er mange muligheder med markiser. Nordic Shades® markiser 
er altid fjernbetjent, dugfarven er valgfri og markiserne har 5 års 
garanti. Laves efter mål, så den passer netop dit hus.

NORDIC SHADES® 

MARKISE

14.995,-fra

Fast lav pris!5 års garanti

Sivana Tria er et lækkert, hånd- 
lavet kelimtæppe, der findes i mange 
farvekombinationer og størrelser.

1.699,-
pr. stk.

SIVANA TRIA  

F.eks. 140 x 200 cm

Eg planke gulv med fasede kanter, der frem-
hæver plankeeffekten. Hvid mat lak. Slidstækt 
og rengøringsvenligt. Monteres med limfrit 
clicsystem. Velegnet til gulvvarme.

NORMALPRIS 

768,-

nu599,-
pr. m2

SHADE EG ANTIQUE 

WHITE PLANK169,-
pr. m2

SPAR

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



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 



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

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

SKAL DIN BIL TIL SERVICE? 

VI LAVER SERVICE 
PÅ ALLE MÆRKER 
OG MODELLER.

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil service nu!

fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet 

og i vandkanten.
 

www.f iordstyle .dk

MAGASIN
NETRADIO 

NYHEDSSITE 
FACEBOOK



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

 Tjek og justering af lys, lygter, viskere og dyser
 Kontrol af bilens væskeniveauer 
(kølervæske, frostbeskyttelse, servoolie)
Skift af motorolie og oliefilter
 Tjek af gearkassen og dennes oliestand
 Tjek af dækstand og dæktryk  
(inkl. reservehjul/reparationskit)

Kontrol af udstødning (stand og tæthed)
 Tjek af slanger, bundkar og trækaksler
 Tjek af slør og slid i bære- og styrekugler
Sikkerhedstjek af bremsevæsken
Tjek af undervognsbeskyttelse
Bremsetjek på bremsestand
Tjek af batteriet

SERVICEEFTERSYNENE OMFATTER BL.A.

 þ  
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 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

 þ  

AUTORISEREDE SERVICE EFTERSYN TIL DIN 
BIL, DER ER FYLDT 5 ÅR ELLER 10 ÅR

VI HOLDER DIG GODT KØRENDE                            Faaborg-bilcenter.dk

SERVICE GARANTEREDE MAX. PRISER

1.398 1.198

       Ring
       62 61 90 60



HORNE MANDSKOR 
FEJRER	FLOT	JUBILÆUM	

175 år som 
glade amatører 

I år kan Horne Mandskor fejre foreningens 175-års jubilæum. Fejringen er dog udskudt 
af corona-virakket, men det har hverken taget humøret eller de kække kommentarer fra de 

sangglade mænd. I dirigentens lejlighed er de forsamlet om en tår at drikke, mens de fortæl-
ler om foreningens historie og udvikling og det fællesskab, der binder det hele sammen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / LARS SKAANING
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Det banker atter på døren til dirigent Jørgen Rasmussens lejlighed, 
og fra pladserne omkring sofabordet byder de allerede ankomne 
korsangere den nyeste gæst velkommen. Fra sofaen lyder den første 
kammeratelige kommentar, allerede inden gæsten, Lars Skaaning, 
når hen til de øvrige.

- Lars, han er vores anden-violin. Det er ham, der måtte sælge sin 
violin, for at blive til noget ved musikken, griner Jan Uwe Petersen.

Jan Uwe Petersen er, sammen med Lars Skaaning, en af korets 
anden-tenorer, og de bliver hurtigt enige om, at det er en af de svæ-
reste og fineste stemmer, man kan besidde.

Kurven med drikkevarer går rundt, og trods det tidlige tidspunkt er 
der øl blandt udvalget. Øl er nemlig godt til at holde al den kaffe 
nede med, forklarer mændene hinanden, mens de sidste indfinder 
sig til interviewet.

175 år med sang og sammenhold
Formanden for Horne Mandskor, HC Glasdam, forklarer, at forenin-
gens eksistens ikke én eneste gang i de 175 år har været afbrudt, 
hvilket er ret usædvanligt. Koret kan med sine 175 år placere sig som 
Danmarks tredjeældste kor.

Gennem tiden har der været både opsving og nedgang i medlems-
tallet, men i dag ligger de stabilt på omkring 40  - 50 medlemmer. 
Og medlemmerne bliver oftest hængende, når først de er optaget i 
koret.

- I gennemsnit så er vi aldersmæssigt nok i starten af halvfjerdserne, 
og mange af os har været med i mange år. For en del år siden mod-
tog Johannes Egelund en 60-års nål, ja, han nåede såmænd også at 
få 70-års nålen, forklarer næstformand Steffen Jørgensen.

Der udleveres først nåle efter er første 25 år  - alt andet er pjat ifølge 
kormedlemmerne. Men da de kontaktede Dansk Sanger-Forbund for 
at bestille 60-års nålene, var forbundet ret uforstående, da de ikke 
tidligere havde uddelt denne årsnål, og faktisk måtte de i gang med 

at fremstille dem på bestilling.

Nu med niveau
Koret har gennemgået en stor udvikling i de senere år, hvilket 
især skyldes deres nuværende dirigent, Jørgen Rasmussen. 

- Vi har et kvalitetsniveau som aldrig før. Det skyldes bl.a., at vi 
har flere dygtige sangere med i koret. Tidligere sang vi meget 
traditionelle mandskorsange, og efterhånden har vi udvidet re-
pertoiret med flere kendte underholdningssange. Nu er vi faktisk 
til at holde ud at høre på, fortæller Jørgen Rasmussen.

Der er stor efterspørgsel på koret, og siden nedlukningen af 
landet i marts har de måtte aflyse deres deltagelse i hele otte 
underholdningsarrangementer.

Tilbage i 2012 startede de nye tider for alvor for koret. Her var 
de inviteret med til et korsymposium, afsluttende med koncert i 
domkirken i København, hvor Philip Faber skulle dirigere.
 
- Her blev vi klar over, at vi ligesom måtte stramme ballerne, for 
nu var vi med i superligaen af andre mandskor. Og de skulle ikke 
tro, at sådan nogle bønder fra Horne Land ikke kunne synge, 
forklarer formand HC.

Alle omkring bordet nikker tilkendegivende, da denne oplevelse 
udnævnes til en af korets største musikalske oplevelser, der lige 
løftede niveauet to klik med skruen, som de udtrykker det.

- Selvom vi har løftet vores niveau, så er vi fortsat bare en flok 
amatører. Men vi er en flok glade amatører, griner Jan Uwe 
Petersen.

Jørgen Rasmussen har været dirigent i 47 år og er korets sjette 
dirigent i en periode på 168 år. I de sidste syv år var der skiftende 
dirigenter for kortere perioder.



Lars Skaaning

Jørgen Rasmussen

Steffen Jørgensen

Johannes Egelund modtager Dansk Sanger-Forbunds 60-års nål af 
daværende formand Aage Bargfeldt. 

I vand til knæene ved en sæsonafslutning på Bøjden camping stillede koret op (efter indtagelse af de nævnte røgvarer) til fællessang under en sommerafslutning 
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Oplevelser og spontane udbrud i sang
Koret øver i aulaen på Horne skole hver torsdag aften fra 19.30 
til ca. 21.30. Kun eget dødsfald tæller som lovligt fravær, tilføjer 
de muntert.

Foruden de ugenlige øveaftener, de mange arrangementer og 
foreningens mange årlige fester, så tager koret også hvert år 
på en lidt større tur til udlandet, hvor også ægtefæller inviteres 
med som ‘backing group’.

- Den største oplevelse var nok i 2015, da vi tog til Færøerne. Vi 
var 68 personer med på turen, og det sammenhold, vi havde, 
og selve arrangementet var uovertruffent, fortæller næstfor-
mand Steffen Jørgensen.

Turen bød på mange særlige oplevelser bagom kulissen, da 
både kor-medlem Alfred Andersen og Jørgen Rasmussen begge 
havde gode kontakter på Færøerne.

Som noget helt særligt, og alligevel ikke usædvanligt for koret, 
står en oplevelse, de fik på hotellet i Thorshavn. Her var et 
færøsk guldbryllup under afvikling, og da koret på repertoiret 
har en romantisk færøsk sang, valgte de at stille op og synge for 
guldbryllupsparret og gæsterne.

- Vi sang på dansk, men havde også lært et vers på færøsk. 
Flere af gæsterne stod med tårer i øjnene, og vi fattede ikke 
selv, hvad vi sang, fortæller dirigent Jørgen Rasmussen.

På samme måde formåede koret et år på Heartland Festival at 
overraske et brudepar, der lige fik en sang med i forbifarten.

- Vi er gode til lige at gribe den sommerfugl, der flyver forbi os, 
forklarer formand HC.

Det med festerne
Øllene på bordet er ikke en uvant situation for korets medlem-
mer. Der er en vis hygge forbundet med de våde varer, forklarer 
de. Og selvom der i foreningens stiftelsesdokument et beskre-
vet ‘et sangkor til højnelse af den kirkelige sang’, så er det vig-
tigt for koret at holde fast i deres egenforståelse om ‘en absolut 
ikke-eksisterende selvhøjtidelighed i Horne Mandskor.’

Traditionerne med de våde varer er fulgt med tiden, og i dag er 
øveaftenerne således væsentlig anderledes end tidligere.

- Det var et sandt kulturchok at starte i koret. Alle mand sad 
ned på hver sin stol, og hvis dirigenten bad dem rejse sig op, 
blev der et ramaskrig. Lokaler var altid røgfyldt, jeg tror, 75 % 
af medlemmerne røg  - også under sangen. Af og til kunne man 
høre en stol, der gled bagud og en krumrygget sanger rejste sig 
for at hente en øl, fortæller Lars Skaaning.

Til de festlige lejligheder følger koret deres årelange traditio-
nen, hvor en lille én skaber hygge i selskabet. Der er helt sær-
lige traditioner og symbolik i deres omgang med promillerne.

- Hver stemme har sin egen kasse med noder. Kasserne er nu 
bygget om, så der kan være små glas i. Et glas til hvert medlem - 
med navn og optagelsesår indgraveret. Der er sjovt med de her 
traditioner, og det er altid yngstemanden, der skal medbringe 
kassen - og hvis han glemmer det, så skal han give en omgang, 

fortæller Jan Uwe Petersen.

Det er ikke let at blive optaget i koret. Foruden de mange 
mere formelle optagelseskrav, så skal aspiranten til den årlige 
optagelsesfest, imponere medlemmerne i en sådan grad, at 
de stemmer for optagelsen. Måske med en sjov tale. Måske 
en sang. Måske en sketch. I år venter fem aspiranter på deres 
eventuelle optagelse i koret. Og ifølge forsamlingen bliver det 
yderst vanskeligt for mindst et par stykker af dem, forklarer de 
muntert.

Korets næste festlige begivenhed bliver jubilæumsfejringen, der 
er flyttet fra 6. juni og frem til den 19. september med recep-
tion i Horne forsamlingshus.

OPTAGELSESKRAV

Konfirmeret og uberygtet (her er der slækket lidt, da det 
ellers ville knibe med egnede kandidater)

Anbefalet af et bestyrelsesmedlem (senere afskaffet pga. 
risiko for indavl)

Fra Horne Sogn (udensogns, hvis det er koret til gavn)

Sangtest af dirigent

Prøvetid

Formel optagelse ved afstemning blandt medlemmer

Præstere noget til optagelsesfesten

ÅRETS GANG I HORNE MANDSKOR

August  
Syng dansk med Horne blandet kor og Horne Lands orke-
ster m/ sildemadder, skipperlabskovs og brunsviger

Efterår 
Optagelsesfest m/ ålespisning

Jul 
Julesang i Bøjestræde, koncert i Horne kirke, julefrokost 

Februar 
Torskespisning

Marts 
Generalforsamling m/ gule ærter

April  
Forårskoncert på Faaborgegnens Efterskole m/ wiener-
schnitzler som opvarmning

Maj/juni korfestival i Faaborg

Sæsonafslutning 
Varmrøget laks, røget edderfuglebryst og rygeost



Kreative noder … Jubilæumsillustration: Oliver Streich har i sin illustration indfanget 
præcis det, som koret selv udstak som grundlag. Tegningen skulle vise: ‘en absolut 
ikke-eksisterende selvhøjtidelighed i Horne Mandskor’

Jørgen Rasmussen dirigerer med vanlig energi fællessang ved korets 
170-års jubilæum på Horne Skole 

Sidste nye foto af koret - her i Faaborg kirke. Den nyeste uniform har, som alle de øvrige, været meget omdiskuteret i koret og fået tilnavnet ‘tjener-uniformen’



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

20% 
RABAT
Torsdag d. 4.6

& lørdag d. 6.6.

VI ÅBNER TORSDAG 4. JUNI



LAGER	OG	KONTOR	FLYTTER	TIL	ODENSEVEJ	199

Faaborg Malerfirma 
i nye rammer

Den 1. januar overtog Lisbeth Legaard Sørensen den sidste del af 
Faaborg Malerfirma fra Bent Andersen, og på den måde afsluttede 
hun det generationsskifte, der startede i 2012, hvor hun købte sig 
ind i firmaet. Nu rykker firmaet også i nye rammer hjemme hos 
Lisbeth Sørensen.

- Vi har holdt til på Bygmestervej i mere end 20 år, nu flytter vi 
lager og kontor til Odensevej 199 og bliver selvfølgelig liggende i 
Faaborg, fortæller Lisbeth.

Hun er for nylig flyttet ind på adressen sammen med sin mand, og 
der er så rigeligt med plads, at også firmaets lager- og kontorfacili-
teter kan rummes i de smukke omgivelser i udkanten af Svanninge 
Bakker med en flot udsigt over blandt andet Arreskov Sø.

- Det bliver dejligt, at kunne gå til og fra lokalerne uden skulle ud 
og køre. Det glæder jeg mig til, understreger malermesteren.

På trods af corona-krisen er der ikke huller i ordrebogen hos 
Faaborg Malerfirma.

- Jeg må være ærlig at sige, at vi ikke rigtig har mærket corona-
situationen i firmaet. Vi har haft en par stykker hjemme på grund 
af graviditet og særligt udsatte i familien, men ellers har vi haft en 
stor set normal hverdag med masser at lave og mange små projek-
ter over hele kommunen.

Firmaet har pt. syv ansatte, og det er ifølge Lisbeth Legaard Søren-
sen det helt rigtige antal.

- Ja, vi skal ikke være flere. Vi har den størrelse, som jeg synes, er 
den rigtige, så det ændrer vi ikke på, fortæller hun.

Når situationen igen er til det, venter en reception med masser at 
fejre.

- Jeg samler sammen til et brag af en fest, griner Lisbeth. Jeg har 
10-års jubilæum, har overtaget hele firmaet, og vi er flyttet, så der 
bliver nok at fejre, når vi igen må samles til en hyggelig reception, 
slutter hun.

- ANNONCE -







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Asparges fra Knabegaard/
Thaisen Hus

Lokalproduceret vin  
fra Kimesbjerggaard

Rygeost fra Sinai

Ørbæk Fynsk Forår

Tilbud gælder til og med 30. juni

Rødvin 139,-
Hvidvin 119,-

400 g.

Eks. pant

0,5 L.

Sødmælk

20,-

15,-

 LOKALE LÆKKERIER I DIN SUPERBRUGSEN

Køb ind online i 
denne butik via Coop.dk/

faaborg 

Vi pakker 
vores bedste 
varer til dig

Afhent dem eller
få dem leveret

til døren

Spar tid!
Køb ind online i din lokale butik

NYHED   NYHED    NYHED   NYHED   NYHED   NYHED   NYHED   NYHED

PERFEKT SOM VÆRTSGAVE

KUN I DEN FYSISKE BUTIK


