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FAABORG KIRKE
LUKKER NED
RENOVERING TIL 19 
MILLIONER  PÅ VEJ

FFVs
GIGANTISKE 

VARMEPROJEKT
INVESTERING PÅ 84 MILLIONER 

SKAL SIKRE BILLIGERE VARME
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FRA HORNE

PÅ BESØG HOS 
KIMESBJERGAARD 

OG DE 2.200 
VINSTOKKE

KAJ OG KARTOFLERNE
DE HVIDE BODER SMAGER AF SUCCES



DET GAMLE  
FAABORG!
Der gemmer sig et skatkammer af gode billeder i Faaborg 
Byhistoriske Arkiv. 
I denne måned er der både vand, land og by på billederne, 
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. 

To unge piger spiser is på en bænk - den ene har højt opsat, touperet 
hår  - "franskbrødshår", 1965

Faaborg Kulkompani, 1957Lageret på garveriet i Faaborg

Faaborg Kulkompani, 1957

Falck laver opvisning i Faaborg havn, 1961
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Faaborg Havnefest 1999 med pælekonkurrence 

Optog i anledning af Faaborg Idrætsparks 25 års jubilæum Indtog til Fagenes fest

Grønnegade 43 "Bonnie Grønnegades Dyrehandel" i 1987
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Hav en magisk sommer i Faaborg

Sommeren er over os – og turisterne 
har fundet vej til vores dejlige egn. 
Rigtig mange i år, hvor en stor del af 
danskerne holder ferien i Danmark.

Vi har gjort byen klar med friske 
blomster i blomsterkummerne, og 
spisestederne på torvet har fået 
mere plads til udeservering. Der er 
blevet sat turisttavler op ved nogle 
af de store P-pladser og på havnen, 
så turisterne nemt finder vej til 
byens attraktioner. Også nye skilte 
til Øhavsstien viser vej gennem byen 
og forbinder på fineste vis naturen, 
havnen og byen.

Sommerstemning på havnen

Den gamle slagterigrund er også 
blevet gjort sommerklar med street 
food, loungemøbler og muligheder 
for sommerleg. U’art – en gruppe 
unge, der arbejder med kunst – 
har prydet grunden med værker, 
der refererer til Slagterigrundens 
historie. Tulipbygningen har fået 
malet toppen i en smuk blå farve. Og 
foyeren på det nye Øhavsmuseum i 
Frølageret er sommeråbent med en 
lille udstilling, der giver turister og 
andre besøgende inspiration til ture 
og oplevelser på og omkring Det 
Sydfynske Øhav.

Tag dine gæster med på oplevelse

Får du udenbys sommergæster, så 
husk, at du kan hente inspiration 
på turistkontoret, der er åbent hele 
sommeren. Og tag dine gæster med 
på guidet tur, når frivillige ildsjæle 
og fortællere alle hverdage kl. 11 
inviterer til byvandring fra Turistkon-
toret. Eller vis dem byen i aftenlyset, 
når vægterne viser rundt hver aften 
kl. 20 fra klokketårnet.

Med ønsket om en magisk sommer 
til alle! 

Kærlig hilsen
alle os i

EN MAGISK 
SOMMER



- Det bliver en normal 
til en ret god sommer.
Sådan lyder forudsigelsen i DMIs såkaldte sæsonprognose, hvor de har haft den store 
glaskugle fremme og spået om, hvorvidt det bliver mest paraply eller parasol de 
kommende måneder.

Selv om min sarte, blege teint sikkert ville være ganske godt tilfreds med en "normal" sommer, 
så tror jeg, at det på alle måder bliver en "ret god" sommer i Faaborg-området.

Det bliver i år, at vi for alvor forløser vores potentiale som turistby. Hovedparten af danskerne 
holder ferien i hjemlandet, og rekordmange kommer til at finde ud af, at Fyn (og Faaborg) ikke 
bare er fin, men absolut fantastisk. De røde lamper lyser allerede for fuldt blus hos områdets 
overnatningssteder, og med mindre man har sommerferie i september/oktober, så er det no-
get nær umuligt at finde en ledig seng i området.

Lad os alle sammen være med til at sælge vores område bedst muligt denne sommer.
Smil lidt mere, hjælp lidt mere, nyd lidt mere og brug din egen by lidt mere.

Rigtig god sommer og 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,-*



REN MAGI HOS EL-SALG
BLIV KØLET NED, OG FÅ VIND I HÅRET 

MED ET AF VORES SUSENDE GODE 
TILBUD PÅ VENTILATORER.

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

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

Her er vejledning altid gratis

Gulvventilator 
med fjernbetj. 

Ø40 cm
3 hastigheder

Oscillerende
Justerbar højde

Med fjernbetjening

Bordventilator 
2 hastigheder

Oscillerende
Ø23 cm

Justerbart 
vippehoved

NEDIS 
Aircondition 

mobil
Effekt: 792 W

Rum M²: 12
Lydniveau: 65db

AEG  
Electrolux 

Transportabel
Aircondition

299,- 199,-2.699,-6.295,-



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  
 þ  

 þ  

 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



2for1 gælder ved køb af briller fra prisgruppe 795 kr. og opefter. Du får det billigste par med i prisen, uanset valg af stel, glas og tillægsydelser i henhold til prisliste. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er altid med i prisen. 
Eventuel synsprøve er ikke inkluderet. Kan ikke kombineres med 60+ eller tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2020 Specsavers.

Bestil synstest  
på louisnielsen.dk

Faaborg
Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058

2 for  1 fra

795kr

Find en solbrillestil, der passer til dig 
Til en pris, der også passer dig



RENOVERING	TIL	19	MILLIONER	PÅ	VEJ

Faaborg kirke 
lukker ned

Til september lukker Faaborg kirke ned, mens et større renoveringsprojekt til 19 millioner 
skal sikre, at kirken kan bestå mange år ud i fremtiden. Samtidigt med, at hvælvinger og 

tagkonstruktioner sikres mod yderligere revnedannelser, får det indvendige kirkerum også et 
brush-up, så rummet fremstår mere moderne og tidssvarende. Bl.a. vil kirkegængere opleve 

mere lys og luft, færre bænkepladser og helt nyt café-område.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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DET NYE HOSPITAL, TORSDAG D. 4. JUNI KLOKKEN 17:00: Der er 
møde i menighedsrådets byggeudvalg, og bordet er overdækket 
med tidsplaner, skitser, oversigter og billeder. I dag deltager arkitekt 
Mette Vium Larsen, der er projektansvarligt for kirkerenoveringen. 
Hun forklarer om de overordnede etaper i projektet. 

- Kirken er bygget ad flere omgange, og vægten af konstruktionen 
har fået taget og hvælvingerne til at slå revner. Så overordnet set 
skal vi stabilisere tagkonstruktionen og stoppe revnedannelsen. 
Herudover skal al tagværket sættes i stand, ligesom alle de tekniske 
installationer bliver opdateret, fortæller Mette Vium Larsen.

Selvom sikringen af tagkonstruktionen er langt den dyreste post i 
projektet, så vil de øvrige tiltag i kirken være dem, offentligheden 
vil bemærke mest. Projektet indebærer nemlig også en indvendig 
renovering.

Mødet i dag er bare ét i en lang række af forudgående møder, og 
der er mange flere møder i vente, inden kirken lukker ned den 1. 
september, og projektet går ind i selve byggefasen. 

Ved bordet sidder også Erik Buch, der er tidligere formand for me-
nighedsrådet og tovholder på hele byggeprocessen. Han har været 
engageret i projektet siden opstarten i foråret 2018.

- Vi har arbejdet ud fra ønsker fra både menighedsrådet og med-
arbejderne i kirken. Allerede i november 2018 havde vi det først 
oplæg færdigt, for projektet er bare kørt glat igennem alle myndig-
hederne, forklarer Erik Buch.

Det er ellers ikke så få myndigheder, sådan et kulturelt kirkeprojekt 
må konsultere, før de endelige godkendelser er på plads. Byggeud-
valget har således måttet gennem provstiet, stiftet, Nationalmu-
seet og sågar en kongelig bygningsinspektør, der alle kan have en 
mening om renovering af den gejstlige bygning.

FAABORG KIRKE, TORSDAG D. 4. JUNI KLOKKEN 18:00: Forsam-
lingen er rykket fra Det nye hospital til selv kirkerummet. Mens 
børnekorets stemmer spreder en velkendt og opløftet stemning 

under de revnede hvælvinger, stimler arkitekt og byggeudvalg 
sammen til venstre for alteret. Netop her vil flere forandringer 
træde tydeligt frem, når kirkedørene atter åbnes den første søn-
dag i advent 2021.

Lars Jonssen er provst i Faaborg provsti, sognepræst i Faaborg 
og medlem af menighedsrådet. Han forklarer om pladsen foran 
alteret.

- Alteret rykkes en meter frem, og på den måde vil der komme 
mere lys ind og altertavlen vil træde tydeligere frem. De to for-
reste bænke fjernes, lige som de yderste bænke i sideskibene 
fjernes og erstattes af mere fleksible stolerækker. Selve alter-
tavlen bliver restaureret, og hele alterpartiet, prædikestolen og 
væggene får en overhaling, forklarer Lars Jonssen.

Ved den kalkede væg står arkitekten fordybet i samtale med flere 
medlemmer af byggeudvalget. Væggen er prydet af firkanter 
med forskellige toner af hvidt. Det er prøvefelter, forklarer hun. 
Forskellige felter med fx sandkalkning eller læskekalkning. Felter, 
der skal danne grundlag for udbudsopgaven.

At nykalke en kirke lyder måske som en simpel opgave, men der 
må man tro om igen. Under kalken kan man nemlig støde på 
gamle kirkeudsmykninger, og så skal udvalget umiddelbart sikre, 
at Kalkningstjenestens bevaringsafdeling tilkaldes og får mulighed 
for at undersøge sagen.

På vej tilbage mod våbenhuset drøftes den nye lyssætning. Eller 
belysningsprojekt, som de kalder det. Selvom belysningen udgør 
en mindre del af budgettet, så vil det være noget af det, som 
kirkegængerne vil lægge allermest mærke til, når de atter træder 
ind i Faaborg kirke. 
Her vil medarbejderne få mulighed for at programmere forskel-
lige lysscenarier, hvor kirken eksempelvis oplyses af lys, der er 
placeret højt oppe, og sammen med levende lys ved bænkeræk-
kerne kan der skabes en hyggelig stemning, når der fx afholdes 
kyndelmisse, mens det er mørkt udenfor.



Bag alteret er det optegnet flere felter med prøvekalkninger Formand for meninghedsrådet - Thomas Patrick Ingemansen

Provst Lars Jonsson og tidligere menighedsrådsformand Erik Buch

Byggeudvalgsmøde i Det nye hospital



Ingen ombygning - kun visuelle og æstetiske justeringer
Bortset fra en omgang maling og kalkning i 1980, så er Faaborg 
kirke senest renoveret midt i 1800-tallet, hvor prædikestolen 
blev skiftet og indretningen blev ændret. Tagrenoveringen skal 
nu sikre, at kirken kan benyttes de næste 500 år, mens den 
indvendige overhaling skal sikre, at kirken følger med tiden og 
kan bruges til mange forskellige formål. 

Thomas Patrick Ingemansen, der er nytiltrådt formand for 
menighedsrådet, er kendt som en driftig og nytænkende herre. 
Han vil gerne sikre, at kirken kan skabe rammen om andre 
tiltag end selve gudstjenesterne og de øvrige kirkelige ritualer. 
Således har han indtil videre åbnet kirken op for bl.a. rockkon-
certer. Menighedsrådsformanden mener dog, at kirkens ånd og 
traditioner er båret med ind i det nye projekt.

- Jeg håber, folk vil sige, at “Gud, hvor er det her dog et fan-
tastisk rum”. Vi har i dag et helt unikt kirkerum. Dette unikke 
kirkerum har vi også, når renoveringen er færdig, dog med et 
mere moderne touch og mere nutidig. Hele renoveringen vil 
bære præg af dyb respekt for vores 500 år gammel kirke. Vi 
skal værne omkring vores tro og traditioner, og især den dejlige 
kirke vi har, men derfor kan vi godt modernisere kirkerummet, 
så vi kan bruge kirkerummet til meget mere, end det vi bruger 
det til i dag. Vi moderniserer jo ikke på selve essensen af vores 
kirke, blot kirkerummet. Jeg håber derfor fortsat, at folk vil 
finde en indre ro, når de kommer i vores kirke, siger Thomas 
Patrick Ingemansen.

Praktiske foranstaltninger
Der vil fortsat blive afholdt gudstjenester på søn- og helligdage, 
som det sker dag. Dog vil disse gudstjenester foregå over i 
sognehuset “Det nye hospital”. Her vil mødesalen blive lavet 
om til noget, der ligner en kirke, og i stedet for kirkeorglet vil 
der blive brugt klaver, men det er også den største forskel, lover 
menighedsrådet. Personale m.v. er stadig det samme, og de 
vil forsøge at få sognehuset til at ligne en kirke så meget som 
muligt. Folk skal stadig føle de kommer til at være i kirken. Der 
kan dog være specielle gudstjenester, der vil blive afholdt fra 
Diernæs kirke. 

De øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter, som mange kender 
dem i dag, vil der også være ændret lidt på. Der er fx indgået 
en aftale med Diernæs kirke om, at Faaborgs sognebørn må 
benytte deres kirke til begravelser og bisættelser. Menigheds-
formanden forklarer:

- Vi har derfor besluttet i menighedsrådet, at alle begravelser 
og bisættelser skal foregå derfra. Det samme gælder vores 
konfirmationer i foråret 2021. De vil ligeledes blive afholdt fra 
Diernæs kirke. Hvad angår de dåb, der måtte komme i vores 
renoveringsperiode, vil de som udgangspunkt blive afholdt på 
den pågældende søndag under gudstjenesten, ligesom vi ken-
der det i dag.  Har dåbsfamilien nogle særlige ønsker, vil man 
altid kunne kontakte vores kirkekontor og præster, for at aftale 
nærmere. Det samme gælder fx bryllupper. Her vil det være op 
til brudeparret og præsten at finde den løsning, der lige præcis 
passer til det enkelte brudepar, siger Thomas Patrick Ingeman-
sen.

Menighedsrådet opfordrer dog alle til at orientere sig i kirke-
bladet “kirkenyt", der udkommer hver måned i dette magasin, 
samt følge med på Facebook under siden @øhavskirkerne eller 
se på kirkens hjemmeside, der løbende vil være opdateret.
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Konkrete tiltag

 Tagkonstruktion stabiliseres med et wirespil  
 mellem hvælvingerne

 De tekniske installationer opgraderes  
 (el + varme)

 Altertavlen flyttes 1 meter frem

 Yderste bænkerækker fjernes

 Der bliver fleksible, flytbare stole til  
 opsætning i de yderste rækker

 Munkestolene, altertavlen og  
 orgelet restaureres

 Lyssætningen moderniseres

 Alle overflader indvendigt kalkes

 Gulvene istandsættes og det gamle  
 mønster reetableres

 Nyt farvevalg af inventar og paneler mm. 

 Nyt caféområde bagest i rummet

 Nyt legehjørne

Tidsplan herfra

 6. JULI  
 Menighedsrådet skal godkende  
 det endelige udbudsmateriale

 3. AUGUST 
 Udbudsmaterialet udsendes

 31. AUGUST
 Menighedsrådet godkender indstillingerne

 7. SEPTEMBER  
 Projektets udførelse opstartes

 SEPTEMBER 2020 - NOVEMBER 2021
 Renovering!

 1. SØNDAG I ADVENT 2021 
 Faaborg kirke er nyrenoveret og  
 åbner for gudstjenester mm.



Skitsen viser nogle af de mange tiltag, der vil kunne ses i kirkerummet efter fornyelsen. Bl.a. er der indrettet et legehjørne i et af sideskibene, og knæ-
faldet kommer til at være i niveau med resten af gulvet



 

SUSHI I FAABORG

barsushidk barsushiodense

Du finder vores Foodtruck på Vestkaj i Faaborg, 
hver dag hele sommeren fra kl.12-20

 

Læs din hf som en Film- medie hf 
• Fokus på film, medier og formidling
• Hyggeligt studiemiljø og gode filmfaciliteter
• Start i august - der er stadig ledige pladser
• Kontoret åbner igen den 3. august

FILM- MEDIE HF
                på HF & VUC FYN Faaborg

HF & VUC FYN Faaborg, Tlf. 62 65 66 33

 

Læs mere på vucfyn.dk/film

Bestil tid hos en vejleder på vucfyn.dk/book

Ses vi?

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



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

Ring til Niels eller en af hans kolleger på 63 21 60 00 eller besøg  
www.bdo.dk/svendborg.

Gør det, du er bedst til. Lad os klare din bogføring, løn- 
administration, rapportering, momsadministration og 
øvrige administrative services, så du får mere tid til de  
opgaver, som skaber værdi for din virksomhed. 

FÅ MERE TID TIL DIN 
KERNEFORRETNING



tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

JULI TILBUD KUN 20 kr
Et madbrød eller to flutes

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

Klip 
annoncen ud

og benyt det

GODE tilbud

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 
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



DE	HVIDE	BODER	SMAGER	AF	SUCCES

Kaj og kartoflerne 

Hvad stiller man op, når man er blevet pensionist, men ikke kan tåle at sidde stille? Man 
starter da sin egen virksomhed. Det gjorde multitalentet Kaj Jensen for seks år siden, da den 

første af De hvide boder så dagens lys. I dag har han 10 boder fordelt på Sydfyn, som han i 
sæsonen forsyner dagligt med frugt og grønt - alt sammen frisk og fra Fyn. Fra maj til sep-

tember sidder han nu slet ikke stille, men arbejder 12 timer dagligt - alle ugens syv dage.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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68-årige Kaj Jensen har prøvet det meste i sit aktive arbejdsliv. Øl-
mand, politibetjent, grossist, ejendomsmægler og grønthandler. 
Det eneste, de mange erhverv har til fælles, er, at de er opstået 
tilfældigt.

Kajs seneste beskæftigelse har på samme måde nærmere fundet 
ham, end han har fundet den.

- Jeg var lige kommet mig ovenpå et længere sygdomsforløb, 
og jeg faldt i snak med en kartoffelavler. ‘Du skal s’gu da sælge 
nogle kartofler,’ sagde han. Jeg startede en bod i Middelfart og en 
hjemme hos mig selv, og snart havde jeg boder her og der og alle 
vegne, forklarer Kaj Jensen.

Samtalen fandt sted ved en 70 års fødselsdag, og i dag har Kaj 
boder med både kartofler, ærter, asparges, jordbær og øvrigt 
frugt og grønt efter årstiden.

En dag i Kaj Jensens fodspor
Det Rigtige Faaborg er hoppet med ind i bilen til Kaj, han har 
nemlig for travlt i denne tid til et interview, så det bliver et rul-
lende et af slagsen. På vej mod boderne i Svendborg kaster Kaj et 
rutineret blik mod højre, da vi passerer bageren på Svendborg-
vej. ‘Tjek’, siger han og noterer sig, at der både er kartofler og 
jordbær på hylderne endnu. Selvom klokken kun er lidt over 11, 
så han Kaj været i gang længe:

Når uret viser 5.30 står Kaj op  - alle ugens dage. Han kører på 
varetur og dernæst til lageret, hvor bilen bliver fyldt op, og nu 
går turen videre til dagens første opfyldning. De første boder, han 
fylder op, er dem, der er opstillet foran byens bagere, samt hos 
bagere i Svendborg, Nr. Lyndelse og Odense.

Når boderne ved 9-tiden er klar til de kunder, der er tidligt på 
færde, henter Kaj flere friske jordbær hos sin leverandør i Broby-
værk.

Klokken 10 åbner han de sidste boder og kører retur til lageret, 

hvor dagens forsendelse af kartofler bliver leveret fra Akkerup. 
Kartoflerne skal pakkes i poser, så de er klar, når Kaj gør sig klar 
til dagens første genopfyldningstur, der som regel starter klokken 
11. 

Her kører Kaj bl.a. forbi de to boder, han har i Svendborg. Den 
ene står ved Wendorfbageren, og den anden står på Jessens 
Mole ved fiskehandler Bendixen. Boden ved bageren giver et 
godt og stabilt salg, og Kaj kan næsten  - ud fra vejret og ugeda-
gen - spå om, hvor meget opfyldning, der er brug for.

- Jeg sælger mest på ugens sidste dage, og salget går også klart 
bedre, når solen skinner. Den eneste bod, jeg aldrig har kunnet 
greje er boden på Jessens Mole. Nogle dage er der intet salg, og 
andre dage er der nærmest udsolgt. Jeg har opgivet at finde ud 
af det, fortæller Kaj Jensen.

Over frokost er Kaj retur i Faaborg, hvor han afhenter varer hos 
sine øvrige leverandører. På Vesemosegård står de klar med ær-
ter, og i Svanninge på Knabegården er det hvide og grønne aspar-
ges, der ryger ind bag i vognen. Senere på sæsonen vil turen også 
gå til Strandby efter kirsebær. Selvom turene er tidskrævende, så 
er det indsatsen værd, forklarer Kaj Jensen.

- Jeg vil kun have friske kvalitetsvarer. Mine boder skal sælge 
bæredygtigt, fynsk frugt og grønt, og så skal det hele altid være 
fra i dag, slår Kaj Jensen fast.

Om eftermiddagen får Kaj Jensens faste kunder, der primært er 
restauranter og plejehjem, deres leveringer, og Kaj kan nu køre 
retur til lageret og gøre regnskabet op og gøre klar til næste dags 
leveringer.

Når boderne skal lukkes om aftenen, er det sønnen Casper Stelz-
ner Jensen, der kører den sidste runde.

Foruden de daglige ture rundt til boderne, så er Kaj Jensen også 
fast forhandler på Torvet hver tirsdag og lørdag.



To gange dagligt kører Kaj Jensen ud og fylder op i boderne med friske 
forsyninger

Kaj Jensen kan ikke sidde stille nok til at lade sig pensionere, og ved et rent 
tilfælde endte han som forhandler af frugt og grønt

Lone og Kaj Jensen har gennem de seneste seks år drevet De hvide boder. I år håber de på at kunne udvide sortimentet med honning fra Avernakø
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Hver dag maj, juni og juli tager Kaj Jensen flere ture rundt til sine ti boder og fylde op med friske frugt og grønt



Begejstret kone, begejstrede 
kunder, begejstret Kaj
Egentlig kunne Kaj Jensen med sindsro gå på pension og nyde sit 
otium, men han er ikke typen, der kan sidde stille. 

- Når jeg ellers er fit for fight, så skal jeg lave noget. Det er godt at 
have noget at stå op til, ellers bliver både jeg og min kone tosset, 
griner Kaj Jensen.

Hustruen Lone er også en del af De hvide boder, og hun passer 
den gårdbutik, de har på Bjernevej, samt mange andre opgaver.

- Hun er den, der fejer op efter mig, og det er en stor opgave, 
griner Kaj Jensen.

Foran bageren i Svendborg har Kaj Jensen i år fået opsat et køle-
skab, hvor kartofler, ærter og asparges ligger. Han er lidt frustreret 
over, at lågen dugger til på ydersiden, for det er svært at se ind til 
varerne. Men temperaturen er i orden, viser termostaten.

Mens Kaj står og grubler over det fugtige mysterium, kommer der 
kunder i boden. Som så ofte før, får Kaj et par kommentarer med 
på vejen.

- Det er sådan nogle lækre kartofler, du har her, de smager vidun-
derligt på en rugbrødsmad, siger den første kunde.

- Jeg handler altid i din bod, når jeg er i byen, det er meget læk-
kert og frisk, og jeg kører gerne efter det, siger en anden.

Kaj Jensen tager sig godt tid til at snakke med kunderne, og da 
han atter sætter sig ind i bilen, er smilet endnu bredere end 
tidligere.

- Det er sådan noget her, jeg bliver glad i låget af, og det er virkelig 
noget, der kan få mig til at fortsætte mange år endnu - og det gør 
jeg også, hvis mit helbred holder til det. Jeg glemmer helt, at jeg 
er 68, smiler Kaj Jensen.

På hjemturen forklarer Kaj, at kunderne er meget loyale, når de 
handler i hans boder. Naturligvis er der et svind, og der kan ligge 
både spændeskiver og kapsler i pengekassen. Men det bliver så 
rigeligt opvejet af alle de gode oplevelser.

- En dag lå der en seddel i en af pengekasserne, hvor der stod 
‘Hej, jeg mangler otte kroner, smider dem i i morgen, hilsen Helle,’ 
og det er da herligt. Jeg er vild med det arbejde her, jeg vågner før 
uret hver eneste dag, og jeg glæder mig til at arbejde hver dag, 
fortæller Kaj Jensen.

Når sæsonen er slut omkring midten af august, tager Kaj og Lone 
sædvanligvis en måned til Spanien for at restituere. Hvor de tager 
hen i år med corona-restriktioner er fortsat uvist.



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

søn.    5. juli 4.s.e.trin. 10.30:  LM 14.00: LM  
søn.  12. juli 5.s.e.trin. 09.00: HN 10.30: HN  09.30: LM
søn.  19. juli 6.s.e.trin. 10.30: HN 10.30: LJ 15.15: EL 
lør.    25. juli    11.00: LM (Konf.) 
søn.  26. juli 7.s.e.trin. 10:30 LJ 10.30: LM  
søn.    2. aug. 8.s.e.trin. 09.00: LJ 10.30: LJ 15.15: EL 09.30: RG
søn.    9. aug. 9.s.e.trin. 10.30: LM 09.00: LM  

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Jonssen, 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

HENRIK NEDERGAARD TILBAGE IGEN 
Pga. corona-situationen vender Henrik Nedergaard tilbage 
til sit embede igen allerede 1. juli.             

Det betyder så også, at Vibeke Hammerums vikariat udløber 
på dette tidspunkt. En stor og hjertelig tak til Vibeke for hen-
des indsats siden starten af januar – og et stort og hjerteligt 
velkommen tilbage til Henrik.

ÆNDRET ÅBNINGSTID I 
HELLIGÅNDSKIRKEN - FAABORG KIRKE 
Frem til 1. september vil kirken være åben alle 
dage fra kl. 8.00 - 19.00. 

”FØR SØNDAGEN”
I juli og august indbyder vi til ”Før søndagen” fredag kl. 16 
i Faaborg kirke – en halv time tid med musik, salmer og 
søndagens evangelium.

ORIENTERINGSMØDER 19. AUGUST  
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. 

SØNDAG 5. JULI 2020 KL. 14.00 
GUDSTJENESTE OG KIRKEFORTÆLLING I DIERNÆS KIRKE 

Gudstjeneste ved sognepræst Lene Matthies. Efter guds- 
tjenesten fortæller graver/kirketjener Anja Bonde Cline om  
Diernæs kirke, og vi slutter med kaffe/the i Kirkeladen.

RUNDVISNING - FAABORG KIRKE 
OG JIM LYNGVILDS KIRKEKUNST

Der vil hen over sommeren være mulighed for at deltage i  
rundvisninger ved enten præsterne eller frivillige fra menig-
hedsrådet. Man møder blot op - ingen tilmelding.  
Rundvisningen varer ca. 40 minutter.

Onsdage  
1. juli, 8. juli, 15. juli, 22. juli, 29. juli, 5. august og  
12. august - alle dage er tidspunktet kl. 19.00.

Søndage  
5. juli kl. 11.45, 12. juli kl. 10.00, 19. juli kl. 11.45,  
26. juli kl. 11.45 og 2. august kl. 10.00 - alle tidspunkter  
er efter gudstjenesten den pågældende søndag. 

Den 12. juli og 2. august slutter man i Klokketårnet.

Alle rundvisningerne foregår på dansk.

FAABORG KIRKE SØGER 
HVERDAGSSANGERE
Kunne du tænke dig, at være hverdagssanger i Faaborg 
kirke? Så har du nu muligheden. 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.



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.
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INVESTERING	PÅ	84	MILLIONER	
SKAL	SIKRE	BILLIGERE	VARME

FFVs gigantiske 
varmeprojekt
 
Når man lover noget, så holder man sit løfte. Efter 
den markante stigning på fjernvarme, der kom for-
rige år, har FFV nu lovet sine forbrugere, at prisen 
vil falde i 2021. På den tidligere genbrugsplads på L. 
Frandsensvej arbejder de derfor på højtryk for tiden, 
for snart skal deres investering på 84 millioner - en ny, 
kæmpe, eldreven varmepumpe - sikre billigere varme. 
Hver af de 2.100 tilsluttede husstande kan se frem 
mod betragtelige besparelser.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Har du også holdt for rødt i rundkørslen ved Havnegade eller ved havnen? Så 
kan du finde forklaringen her. Underleverandører til FFV graver nemlig i disse 
dage flere store rørledninger ned rundt om i byen. Det gamle varmeanlæg 
ved Sundvænget skal forbindes med et nyt anlæg på L. Frandsensvej, ligesom 
byggeriet af Øhavsmuseet på Vestkajen og flere nye husstande skal kobles på 
fjernvarmesystemet.

Byt til nyt
Når det sker netop nu, at der opjusteres på fjernvarmeområdet, så skyldes det 
ifølge afdelingschef for vand, varme og spildevand, Dennis Pedersen, flere ting:

- Gaskedlen på Sundvænget 5 har en vis alder, og den skulle udskiftes på sigt. 
Men vi har som leverandører af fjernvarme længe været underlagt en energi-
politisk aftale, hvor vi har været bundet til gas som energikilde, som vi først nu 
kan begynde at udfase. Teknologien med varmepumper er også relativt ny, så 
vi har afventet, at teknologien kunne levere varmepumpe-energi i den stør-
relsesorden, vi har behov for, forklarer Dennis Pedersen.

Smede, murere, tømrer, elektrikere og projektledere arbejder målbevidste 
og fokuserede på pladsen på L. Frandsensvej. Mure skal brydes ned, enorme 
tanke skal flyttes ind, mure skal mures op igen. Rørføringer skal tilsluttes og 
sammenkobles i et uoverskueligt system, og det hele har en skarp deadline - 
den 1. januar 2021 skal forbrugerne have varme fra det nye anlæg, og dermed 
kunne mærke en besparelse, der løber op i ca. 2.000 kroner årligt pr. husstand.
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Manden, der har det helt store overblik over byggeriet, er Mark 
Lange fra Verdo Energy Systems. Han har tidligere bygget varme-
anlæg, men et byggeri i denne størrelse og med både gaskedel 
og varmepumpe, det kræver koncentration.

- Her på pladsen er der meget samlet i ét projekt. Der er to 
systemer, der giver mulighed for at skifte mellem gas og el. Vi skal 
projektere anlægget, hvor der er mange og mange store kompo-
nenter, men det er egentlig bare at starte nedefra og bygge det 
op. Det særlige ved denne proces er, at det ikke er færdigprojek-
teret - vi projekterer lige så hurtigt, som vi bygger, og det er ret 
usædvanligt. Men heldigvis har vi meget erfaring med sådanne 
projekter, fortæller Mark Lange.

At det nye anlæg bliver en kombination af en ny gaskedel og 
en ny, kæmpemæssig varmepumpe  betyder, at FFV altid kan 
vælge den billigste energi og dermed sikre kunderne den billigste 
varme.

Grøn, klimavenlig energi
Den gamle central på Sundvænget kører på gas. Det nye anlæg 
kommer til at køre på en blanding af en 20 megawatt gaskedel, 
der kan køre på biogas, og en 10,5 megawatt varmepumpe, der 
er drevet af el fra vindmøller.

Bag bygningen, hvor varmepumpen skal samles og opstilles, 
er der et 800 kvadratmeter stort område, hvor et gigantisk 
fordamperanlæg er under opførelse. Anlægget opsamler varme 
fra luften, som trækkes ned oppefra. Hver eneste time trækkes 
op mod 4 millioner kubikmeter luft gennem blæseelementerne, 
afhængigt af lufttemperaturer og varmebehovet, og herfra 
konverteres varmen fra luften over på væske, der løber videre i 
systemet. 

Den opvarmede væske er ammoniak, der skal gennem varme-
pumpens mange stempler og kompressorer, før den endeligt 
finder vej til de enkelte fjernvarmeanlæg i hjemmene.

Den nu nedkølede luft blæses ud igen gemmen tusindvis af fin-
ner. Hele systemet fungerer som en form for omvendt køleskab, 
forklarer Dennis Pedersen, der har en baggrund som maskin-
mester.

- FFV har en klimavenlig energiplan, hvor vi vil mere og mere 
over på grøn energi, som fx el fra vindmøller. Når vi alligevel 
vælger at opstille en gaskedel, som kan køre på biogas, så er 
det for at være på den helt sikre side, hvis der skulle komme 
en isvinter eller et nedbrud af varmepumpen, fortælle Dennis 
Pedersen.

En overgang spekulerede FFV i at investere i en varmepumpe, 
der udvinder varme fra vand i stedet for luften. Varmeudvinding 
fra vand har en højere COP-faktor, forklarer afdelingschefen, 
som er et udtryk for, hvor meget varme der kan produceres ud 
fra en bestemt mængde el. Desværre var forholdene i Faaborg 
ikke optimale for vandpumpeløsningen.

Ud over en masse penge, så vil hver enkelt husstand spare 
miljøet for 1,5 tons CO2 årligt.

Ingen grund til bekymringer
Det nye anlæg er designet til at overholde de gældende regler 

for støj og vil dermed hverken betyde støjgener for naboerne 
eller forsyningsproblemer for forbrugerne, lover Dennis Peder-
sen.

Hele projektet har været i høring, og der har ikke været ind-
vendinger. Men der kan godt komme nogle af de nærmeste 
beboere forbi og spørger til byggeriet. Bliver bygningen stående 
i rå beton? Vil der kommer støj fra anlægget, og vil det kolde 
luft genere sommerens grillaftener på terrassen eller den omgi-
vende natur?

Men både naboer, forbrugere og naturelskere kan føle sig 
trygge. For der er tænkt på det meste og målt på det hele.

- Pladsen bliver et roligt sted, da den ikke er bemandet. Der vil 
være besigtigelse til tider, og så er der en alarm tilknyttet. Selve 
betonbygningen bliver beklædt med bølgeblikplader, og vi er 
ikke bekymrede for støj, da anlægget og bygningen er designet 
til det, fortæller Dennis Pedersen.

De mange millioner af kølig luft, der afledes, vil heller ikke 
skabe kolde briser eller have betydning for flor og fauna. Det vi-
ser de mange beregninger, som FFV har fået lavet på baggrund 
af bekymringer. Og når det nye anlæg skal sættes i funktion, så 
vil forbrugerne ikke komme til at mærke meget.

- Når det nye anlæg skal sættes i drift på det nye ledningsnet og 
levere sin første varme, vil vi sørge for, det giver mindst muligt 
gene for vores kunder, som vil blive informeret via sms, brev og 
vores hjemmeside, siger Dennis Pedersen.

Den nye varmepumpe vil forsyne forbrugerne med 95 % af det 
samlede varmebehov, og projektet forventes at stå færdigt midt 
i december.

Dennis Pedersen er afdelingsleder for vand, varme og spildevand 
og forsøger at have det store overblik over hele projektet
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Dette er hovedrolleindehaverne i hele projektet. Nemlig de to rør der 
fører alt det varme fjernvarmevand ud til kunderne

På byggepladsen arbejder de mange håndværkere hårdt på at kunne have 
det hele færdigt, så forbrugerne allerede til december kan få klimavenlig og 
billig varme fra det nye anlæg

Den nye gaskedel, der kører på biogas, er på 20 megawatt
Mark Lange (t.h.) fra Verdo Energy Systems er manden, der skal sikre, at alle rør-
føringer på det enorme anlæg ender med at være placeret og forbundet korrekt

På et 800 m2 stort område står fordamperanlægget, der trækker udeluft ned gennem sine mange finner og trækker varmen ud af den, før varmen ender hos 
forbrugerne
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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

Lørdag 19. september 2020 fejrer

Horne Mandskor 175 års jubilæum 
i Horne Forsamlingshus kl. 11

Oliver Streichs morsomme billede til jubilæumsbogen om Horne Mandskor



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

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

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 







KIMESBJERGAARD	
OG	DE	2.200	VINSTOKKE

Vinbonden 
fra Horne

Hvordan smager vin, produceret i Danmark, eller nærmere betegnet Horne? 
Rimeligt, hvis man spørger producenten selv. Men smagen er ikke det vigtigste, 

det er indsatsen, erfaringen og processen. Og spørger man kunderne, så er de 
enige, for de valfarter til den lille gårdbutik, der ligger pænt anonymt flere kilo-

meter ud ad en lille grusvej.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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I 2008 flyttede Leif og Kirsten Ganderup fra Odder, hvor de havde 
boet og arbejdet i mere end 20 år. Leif som landskabsarkitekt og 
Kirsten som ergoterapeut. 

Gården, Kimesbjerggaard, hvor Kirsten er barnefødt som femte 
generation af gårdejere, skulle sælges, og hun kunne ikke bære, at 
familiegården skulle forlade familiens hænder. Således havnede Leif 
og Kirsten på en 6 hektar stor landejendom for enden af Tåstebjerg-
gyden i Horne.

Fra hobbyprojekt til produktion
Leif kunne fortsætte sit arbejde hjemmefra, og den gode plads gav 
mulighed for at dyrke en interesse, som han havde oparbejdet gen-
nem de sidste år i Odder, nemlig vinproduktion.

- Jeg fik et år en bog i gave, som var en slags vin-bibel, og kort efter 
købte jeg et par vinstokke - det skulle bare prøves af. Det er lidt som 
at lege ‘den lille kemiker,’ forklarer Leif Ganderup.

Overtagelsen af gården bød på mange renoveringsopgaver, men 
også mulighed for at udvide hobbyprojektet. Leif købte og plan-
tede de første 1.200 vinstokke i det, som Leif kalder 1. parcel; otte 
forskellige sorter, fire røde og fire hvide. I dag står der 2.200 stokke i 

mange forskellige druesorter: Bolero, Solaris, Villaris, Orion, Felicia, 
Sauvignon Gris, Cabernet, Catis og mange flere.

- Sydpå siger man, at én mand kan passe 5.000 stokke selv, så vi 
burde jo ikke have noget at beklage os over. Vindyrkningen og pro-
duktionen giver os noget at beskæftige os med, og det er med til at 
holde hjernen i gang, og så er det jo bare at håbe, at nogen kan lide 
det, vi laver, fortæller Leif Ganderup.

De mange sorter skal sikre, at der hver år er druer, der er modnet til-
strækkeligt til at give en god smag. Forholdene i Danmark gør, at det 
er svært at producere enkeltdruevine, og oftest er det nødvendigt at 
blande druerne for at opnå en tilfredsstillende smag.

- Vi har et lille smagepanel, og her mødes vi og sidder og kombinerer 
med pipetter i forskellige blandingsforhold. Vi har fundet ud af, at 
det giver en god smag, hvis vi blander Bolero og Rondo 50/50. Det 
er vigtigt at holde styr på blandingsforholdet, for det skal angives på 
bagetiketten, forklarer Leif Ganderup.

På Kimesbjerggaard kan de hvert år producere omkring 2.000-2.500 
flasker. Håbet er, at de om 2 år kan producere 4.500 flasker årligt.



På den 6 hektar store grund afholder Leif Ganderup også vinsmagninger og rundvisninger, hvor han fortæller og forklarer om vindyrkning og -produktion. Her kan man høre mere 
om fx druezoner, bladmasser, fotosyntese, luftskifte i jorden, og hvordan vinstokke oprindeligt er en slyngplante, der slet ikke vokser op til den ligusterhækform, som vinbønderne 
giver dem
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Den ædle kunst at vinificere
Mellem de lange rækker af vinstokke traver Leif Ganderup og 
holder øje med planterne. De står godt her i den sydfynske 
muld, for her er der vind, vand og temperatur, som planterne 
godt kan lide - klimazone 1 betegnes området i vinproducent-
kredse. 

- Vandet fungerer som en radiator, der holder nattefrosten væk 
i yderperioderne. Og så er her også et godt mikroklima på Syd-
fyn, der bl.a. betyder, at vi ikke behøver bruge skrappe midler 
for at bekæmpe skadedyr og sygdomme i stokkene, fortæller 
Leif Ganderup.

Leif betragter sine stokke og forklarer, at det ser ud til at blive 
en god høst i år, for der er allerede en god frugtsætning. Han 
lurer dog lidt på områdets harer, der har fået smag for de nye 
skud

Når druerne modnes omkring august får Leif travlt, for de skal 
høstes på det helt rette tidspunkt. Her er det nødvendigt at tilse 
druerne hver eneste dag. De skal inspiceres, de skal smages på, 
og så skal der måles på ochle-tallet, syretallet og ph-værdien.

- Hver stok har sit eget optimale stade, og hver sort modnes 
forskelligt. Når en sort er modnet optimalt, bliver klaserne 
håndplukket, og vi kan gå videre til den næste proces, forklarer 
Leif Ganderup.

Høsten lander i vineriet, hvor en større investering har sikret 
Leif Ganderup udstyr til at varetage det meste af processen selv. 
I luften hænger den fermenterede duft af gæring, og lokalet 
ligner et nærmest et laboratorium med tanke, baljer, pipetter, 
ballonflasker, gærrør, ståltanke, tappeapparater, opskriftsjour-
naler og meget andet. 

Vandkanten i Horne er klimazone 1, hvor druer kan vokse og modnes tilstrækkeligt til at drive vinproduktion. Alle druesorter kan vokse i Danmark, 
mens det ikke er alle, der kan modne



I gårdbutikken på Tåstebjerggyden 21 har Leif og Kirsten Ganderup er stort udvalg af egne vine. Herunder rødvine, hvidvine, rosévine og mousserende vine

De høstede druer afstilkes og presses til most. Herefter hældes 
mosten og skallerne i gæringstanke, hvor den gærer indtil den 
ønskede alkoholprocent. Herefter omstikkes vinen to gange 
inden flaskning. Kimesbjerggaard lagrer typisk deres rødvine 
et halvt til et helt år på egefad, hvorefter de flaskes og lagres 
yderligere 1 år inden salg.

- At producere vin er en indviklet proces, mens det at sælge vin 
er en fornøjelig, men omstændelig proces. Kunderne vil rigtig 
gerne snakke om vinene, og de vil smage på den. Men alt det 
viser jo bare, at det er en branche i opblomstring. Det holder 
mig i gang med noget, jeg interesserer mig for, og vi har heldig-
vis mange kunder - fra hele landet faktisk, lige fra København 
til Skagen, og endda fra udlandet ser vi turister, fortæller Leif 
Ganderup.

Ambassadør for de danske vin
Dansk vin har en særlig status hos vinkendere, men Leif Gande-
rup har et ønske om at udbrede kendskabet til de danske vine. I 

Danmark er der omkring 100 erhvervsvinavlere, men branchen 
er i hastig udvikling.

- Vi kan i Danmark ikke producere vine som i Sydeuropa, men 
med vores vinproduktion vil vi gerne bevæge os på en måde, 
som er ærlig overfor os selv. Vi vil gerne være med til at ud-
brede kendskabet til den danske vin og være en slags vinambas-
sadører, forklarer Leif Ganderup.

Ofte er det ikke smagen, som får kunderne til at købe de danske 
vine. Det er mere det, at det er dansk. 

- Men heldigvis synes de fleste, at vores vine smager rimeligt. 
Og flere synes endda de smager godt, griner Leif Ganderup.

Til sommer bliver Kimesbjerggaard en del af Øhavsmuseets til-
tag ‘Bike and Wine’, hvor cykelentusiaster kan kombinere turen 
med en omvisning på vingården.
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Vinstokkene placeres i espaliere, når de opnår en vis højde. 
Topskuddene skal hvert år bindes ned, så de vokser vandret. 
Dermed kommer det nye 1. årsskud til at skyde opad

Den største investering har været vine-
riet, hvor druesaften vinificeres, lageres 
og fyldes på flasker

Leif og Kirsten Ganderup flyttede fra Odder 
til Kirstens fødegård i Horne, hvor de nu har 
startet egen vinproduktion
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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

Tusind tak for den flotte modtagelse.
Den er vi meget taknemmelige for.

Kig ind og 
se de nyeste 
styles til sol  
og sommer.



Kanalvej 13 - 5600 Faaborg
Telefon: +45 7253 1800
E-mail: faaborghavn@fmk.dk

www.faaborghavn.fmk.dk

Åbningstider i sommerhalvåret  
Mandag - Fredag kl. 08:00-14:00

Ø-hop med Faaborg III
Ø-hop med Faaborg III - besøg både Lyø og 
Avernakø på samme tur. 

Læs mere på oefaergen.fmk.dk

Tag på et ø-hop med Faaborg III og oplev både 
Lyø og Avernakø på én eller flere dage på samme 
billet. Alle billetter er retur billetter uanset om du 
besøger en eller begge øer.

Du kan finde links til øerne, seværdigheder, caféer, 
indkøbsmuligheder, overnatningsfaciliteter med 
mere på forsiden oefaergen.fmk.dk



Open by Night
i Faaborg

 
Torsdag 16. juli kl. 10-21
Torsdag 30 juli kl. 10-22

Kom trygt til hyggelige Faaborg
vi sørger for corona-venlig

underholdning



EN	AF	LANDETS	ÆLDSTE	MARINEFORENINGER	

Minen, marinen  
og det blå fællesskab

Faaborg Marineforening kunne i 2014 fejre et flot 100 års jubilæum. Dermed ligger 
en af landets ældste marineforeninger i Faaborg, og den lever i bedste velgående.

AF HENRIK POULSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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I dag kan alle med interesse for det "blå" Danmark blive medlem af 
foreningen, men tidligere krævede et medlemskab, at man enten var 
fisker, ansat i handelsflåden, havde gjort tjeneste under Dannebrog 
eller var en del af marinehjemmeværnet.

Foreningen varetager blandt andet vedligeholdelsen af den sømine, 
der er er placeret på Dosseringen. Det har den gjort, siden den 
første mine blev skænket til byen i 1921. Oprindeligt blev minen 
brugt som sparebøsse, hvor byens borgere kunne smide en mønt i 
til fordel for trængende søfolk og sømandsenker, men i dag fungerer 
minen udelukkende som militært mindesmærke.

Minen der i dag står ved Langelinie, er en amerikansk øvelsesmine, 
marineforeningen skænkede Faaborg i forbindelse med byens 
775-års jubilæum i 2004. Her 16 år senere har minen netop været 
igennem den helt store renovering, så den igen står nymalet og skin-
nende på sin plads. 

Forleden blev genopsætningen af minen markeret af en del af 
bestyrelsen.

- Vi vil jo gerne have at minen tager sig godt ud, så den har fået den 
store tur, fortæller formand Torben Ralph Nielsen. 

- Minen er blevet malet hos Pluscoat i Faaborg, mens Faaborg Værft 
har sponsoreret materialerne til renoveringen, så nu er den klar til 
en 15-20 år igen, lover Sven-Anker Plum, der har stået for logistikken 
omkring opfriskningen af minen.

Ud over minen, så har marineforeningen også en flagstang på Dos-
seringen, der sammen med en ditto på Voigts Minde bliver brugt til 
at markere årets flagdage.

- Det hører med til vores officielle pligter at sørge for, at Dannebrog 
glider til tops, når der skal flages. Det er noget, vores medlemmer 
tager sig af på en frivillig turnusordning, forklarer Torben Ralph Niel-
sen, mens flaget smyger sig op ad stangen ved siden af den blankpo-
lerede øvelsesmine.

Det er dog langt fra de officielle pligter, der fylder mest i foreningen. 
Det er derimod det sociale fællesskab, der oftest er henlagt til den 
røde træbygning på Kanalvej. Her mødes en stor del af de 76 med-
lemmer til ugentlige hyggeaftener og månedlige fællesspisninger, 
ofte tilsat røverhistorier og kammeratligt drilleri.

- Har du været her et kvarter, og du ikke har fået den første sviner, så 
er der helt sikkert noget galt, griner Martin Prætorius, der selv sidder 
i bestyrelsen og sjældent svigter hyggestunderne omkring baren. - Vi 
har et unikt fællesskab, og passer godt på hinanden. Selv om det er 
de samme 12 røverhistorier, der kører i ring, så kan vi ikke undvære 
dem eller hinanden, understreger han, mens en kold Tuborg findes 
frem fra skabet.

- Skulle der være nogen, der vil se, hvem vi er, og hvad vi laver, så er 
man altid velkommen til at kigge forbi en onsdag aften, så kan man 
se, om foreningen kunne være noget for en. Det er jo ikke længere 
et krav, at man har vredet havvand ud af sokkerne, så bare kom, vi 
tager godt imod nye medlemmer, smiler Torben Ralph Nielsen.
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Minen står nu igen flot, nymalet og skinnende på Dosseringen Det sociale liv fylder meget for medlemmerne af Marineforeningen. Her er 

det formand Torben Ralph Nielsen og Martin Prætorius, der hygger sig ved 
baren i klubhuset

Marineforeningens klubhus på havnen i Faaborg Marineforeningen sørger for at hejse Dannebrog på Dosseringen og Voigts 
Minde på årets flagdage

Fra venstre: Lejla W. Sørensen, Martin Prætorius, Sven-Anker Plum, Trygve Guttesen og Torben Ralph Nielsen







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

L`Ostal Cazes
Rosé, 75 cl.

Replica 
Zinfandel
Italien, 75 cl.

L´Opera
Italien, 75 cl.

Frit valg 

pr. flaske 49,-

Into The 
Woods
Languedoc, 
Frankrig, 75 cl.

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  
und große auswahl von fleisch für 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


