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DET GAMLE 
FAABORG!
Inden længe flytter Det Rigtige Faaborg ind i Bryg-
gergården.

Derfor fik jeg hjælp af de søde mennesker fra By-
historisk Arkiv til at blive klogere på vores kommen-
de rammer, der gemmer på et flot stykke Faaborg-
historie.

I slutningen af 1800-tallet havde stort set alle byer 
et bryggeri, og i 1897 fik Faaborg sit, bryggeriet 
Sydfyn.

En kreds af fremtrædende borgere købte bygnin-
gerne i Nørregade, hvor der tidligere havde været et 
brændevinsbrænderi. Så startede man med at lave 
bayersk øl og hvidtøl. I de første år arbejdede op til 
20 mand på bryggeriet, og man anskaffede et på 
den tid meget avanceret køleanlæg. Alligevel havde 
man svært ved at konkurrere med fx Albani og bryg-
geriet Odense, og i 1907 udvidede man produktio-
nen til også at omfatte sodavand. Lige meget hjalp 
det, så for at overleve indgik man en aftale med 
Albani om at ophøre med at producere bayersk øl 
og i stedet virke som depot for Albanis øl.

Heller ikke dette rakte, og i 1914 gik Sydfyn på 
tvangsauktion.

Der blev dog snart dannet et nyt aktieselskab med 
en aktiekapital på 20.000 kr., hvoraf Albani stod for 
mere end halvdelen. Produktionen af bayersk var 
ophørt men man fortsatte med hvidtøl og sodavand. 
I 1919 var man oppe på at producere en halv million 
flasker hvidtøl og 200.000 flasker sodavand.

I årenes løb fortog man en række moderniseringer, 
og i 1958 var der en halv snes ansatte. Da var salget 
af hvidtøl faldet meget, og man satsede derfor ude-
lukkende på sodavand. Samme år blev der investeret 
i et helt nyt tappeanlæg, og man opkøbte en anden 
lokal sodavandfabrik og konkurrent, Sct. Olafskilde.

Fabriksanlægget i Nørregade viste sig efterhånden at 
være utidssvarende, og i 1971 flyttede produktionen 
til en ny sodavandsfabrik på Mosevej. Denne nye 
fabrik havde en produktionskapacitet på 12-15.000 
flaskeri timen, så man kunne også tappe sodavand 
for andre bryggerier.

I 1978 besluttede Albani at stoppe produktionen i 
Faaborg, angiveligt på grund af nedslidt maskinpark, 
og hermed lukkede bryggeriet Sydfyn. Bygningerne i 
Nørregade hedder dog stadig Bryggergården.

I 1965 havde Albani fået en mere fremtrædende rolle på facaden

Bryggeriet Sydfyn set fra Nørregade i 1910

Personalet og køretøjerne fra bryggeriet opstillet i gården i 1953

En medarbejder vasker sodavandsflasker i bryggeriets lokaler
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Hans Peder Hansen fylder sodavand på patentflasker omkring år 1920

To medarbejdere rører i det store kar i bryghuset omkring år 1920 Bryggeriets sidste ejendom i Faaborg på Mosevej i 1975

Forretningsfører Jessen i gang ved sodavandsmaskinen på Mosevej i 1975
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Klintevej	16	•	5600	Faaborg	•	Tlf.	20	29	14	60	•	www.murermester-skovlund.dk	

	

 

Hos	Murermester	Uffe	Skovlund	har	vi	over	90	års	erfaring.	De	mange	år	i	branchen	har	givet	os	en	bred	
viden	inden	for	faget.	Vores	værdier	bygger	på,	at	kvalitet	og	finish	altid	skal	være	i	top	-	og	det	forpligter.	
Kvalitet	og	ordholdenhed	er	derfor	en	naturlig	del	af	hverdagen	hos	os.	 
	

Står	du	og	skal	have	renoveret,	bygget	om,	bygget	til	eller	bare	skal	have	lavet	nogle	repationer	og	ønsker	
du	at	høre	mere	om	din	murermester	på	Fyn	eller	ønsker	du	at	indhente	et	godt	tilbud,	så	kan	du	altid	
kontakte	os	på	telefon	20	29	14	60.		

	

VI	HAR	FORTIDEN,	
TIL	AT	BYGGE	DIN	FREMTID.	



Vi skal flytte!
Når du læser disse linjer, så forestiller jeg mig, at mit kontor er et uoverskueligt, brunt 
bjerg af flyttekasser. Vi skal nemlig rykke til større og egne lokaler i Bryggergården. 

Den klassiske "putten" i kasser er startet og virker mildest talt uoverskuelig.

Jeg ved ikke, om jeg har udviklet en svag grad af samlermani, eller om det er mine 
kollegaer, der har fyldt så meget i reoler, skabe og skuffer de sidste tre år? Jeg tænker, 
pilen peger på mig. Det er i hvert fald mig, der med usikker stemme svarer: "bare lige 
læg det der, så kigger jeg på det", hver gang nogen foreslår, at noget skal i den store, 
grønne, altædende container i cykelskuret.

Så langt når det så sjældent. Det bøder jeg for  - big time  - i disse dage.

Nå, men planen er altså, at vi flytter ind i de historiske rammer i Bryggergården hen 
over de kommende måneder. Der bliver masser af plads til at lege med nye idéer, op-
levelser, koncerter og alt det andet, vi finder på. Jeg glæder mig helt vildt til at få åbnet 
kasserne  - og endnu mere til at invitere dig indenfor, når de smukke gamle bygninger 
igen sprudler af liv.

God læselyst

Henrik Poulsen
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Motion | Body Bike Biograf | Svømmehal | Holdtræninger 
Wellness faciliteter 

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

FLEXMOTION – MOTION TIL DIG

SVØMMEHALLEN 
HAR MANGE GODE TILBUD

Fra vandbasser til senior 
varmvandstræning

Vipper, svingtove, øvebassin, 
varmvandsbassin 

– svømmehal for hele familien

MANDAG
08:30 – 09:30
Bodybike

09:00 - 10:00
Body Toning

09:30 - 10:00
Senior Yoga

10:30 - 11:30
Gymnastik

13:00 - 14:00
Aqua gym. 

17:00 - 17:55
Vandbasserne

18:00- 19:00
Varmtvands Yoga

18:15 - 19:00
Aqua aerobic

TIRSDAG
08:45 - 09:55
Pilates på måtte

11:00 – 12:00
Seniorstyrke

12:00 - 12:55
Aqua-gym. 

13:30 – 14:30
Træn med din  
sygeplejerske

16:00 – 16:55
Varmtvandsgym-
nastik

16:30 – 17:30
Fysioterapeutisk 
træning 

18:00 - 19:00
Jumping

19:00 - 20:00 
CrossDance

ONSDAG
08:30 – 09:30
Bodybike Allround

09:30 - 10:30
KOL/Skånehold

15:00 - 16:00
Fysioterapeutisk
træning gymnastik

16:00 – 16:55
Aqua-gym 

16:30 – 18:00
Yoga med Ina

17:30 – 18:30
Bodycontrol

19:00 - 20:00
Vibe-cykling

TORSDAG
09:00 – 09:50
Krop og bevægelse

10:00 – 11:00
Bold og balance

11:00 - 11:55
Med fyssen i vandet

13:00 – 13:55
Aqua-gym 

18:00 - 18:55
Med fyssen i vandet

18:30 - 19:25
Power

19:00 – 20:30
Yoga Vinyasa Flow

SØNDAG
09:00 -10:00
Søndagsbike

10:00 - 11:00
Jumping

FREDAG
07:00 – 07:50
Ryg hold

08:30 – 09:25
Bodybike

09:00 – 10:00
Morgendans

09:00 – 09:55
Aqua-gym 

09:00 – 10:00
Aqua-gym

10:00 -11:00
HITFIT Dance

11:00 - 12:00
U-turn Rehab

11:00 – 11:30
Baby svøm 0-6 mdr.

11:30 – 11:55
Baby svøm 6-18 mdr.

Motionscentret har mange gode holdtilbud – også et hold til dig

Mange bikehold 

med instruktør

Varmvands-yoga og 
Vinyasa Flow Yoga med Maria



ER DU VORES NYE

ELEV? 
SEND DIN ANSØGNING INDEN 1. OKTOBER 

TIL BUTIK@ELSALGFAABORG.DK

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



Så kan vores 
friske havefyre klare det.

Græsslåning, hækklipning, beskæring,
udtynding, klargøring af bede,

bortskaffelse af affald og meget andet.

BARE RING - DE KLARER ÆRTERNE

Mangler du hjælp til din have...?

Efteråret

er sjovere,

når haven 

er pæn

Haveserviceer fradrags-berettigetFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

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

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

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

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

Der er fælles opvarmning kl. 10.20 

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

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

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

Startnumre udleveres på løbsdagen fra kl. 9.30

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

20. september 2020
BEMÆRK – Max 186 deltagere

Faaborg
Torvegade 25C · Tlf. 9632 5058



VÆRNEMIDLER
Importeret til – og produceret i Faaborg

SAGA
TELEMARKEN 7, FAABORG

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

VI LEVERER ALLEREDE TIL 

 DANSKE KOMMUNER 

 GYMNASIER 

 HØJSKOLER 

 EFTERSKOLER 

 HÅNDVÆRKERE 

 ØVRIGE ERHVERVSDRIVENDE

 PRIVATE FORBRUGERE

ALT I BEHOLDERE FRA 100 ML OP TIL 1.000 L.

Kontakt os!

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk

www.klinten-faaborg.dk
Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

SÆSONMENU

FORRET 
Jomfruhummer med blomkål på mange måder, urter og 

skilt soya med ristede mandler

MELLEMRET
Terrin af Freygård-kalv med BBQ, 

brændt løg, vanilje-vinaigrette og krydderurter 
 

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

brunet smør og urter serveres med trøffel-sauce 

DESSERT 
Klintens blomme-trifli - Blommer i mørk rom, 

lakridscreme, salt mandler og muscovado-crumble 

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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

10. november
Mortens-and
Pris 289,-

Julefrokost 
Book jeres eget lokale
Tjek vores hjemmeside

31. december 
Nytårsaften

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

PRISER
2 retter - 295,- 
3 retter - 385,-
4 retter - 475,-



FARVERIG	FAABORG-ELSKER

Når kunsten skaber 
identitet - og ro

Nogle kunstnere kan berette om en livslang interesse og tidligt talent indenfor deres kunst-
art, men for fynske Rikke König har vejen til succes som kunstner set noget anderledes ud. 

For bare fire år siden begyndte hun at male, og i dag kan hun næsten ikke følge med efter-
spørgslen. Denne sommer har hun holdt sin første fernisering i Faaborg, og fynboerne er 

vilde med de farverige værker.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Efter en barndom og ungdom i Langsted ved Verninge valgte Rikke 
König som 21-årig at tage til Schweiz for at arbejde et par måneder. 
Et par måneder, der skulle vise sig at blive til mange år.

- Jeg tog afsted lige efter midtfynsfestivallen i 1995, og jeg fik arbej-
de indenfor servicefagene. Der kom job på job, og jeg endte med at 
tage en uddannelse som aktiveringsterapeut, fortæller Rikke König.

Herfra gik det slag i slag. Rikke fandt kærligheden, og med den 
fulgte to drenge og et liv som udenlandsdansker.

Farverig faaborg-elsker
I 2015 sejlede Rikke og hendes schweiziske familie rundt i det 
sydfynske og kiggede efter en sommerbolig. Da de så husene på 
Færgevej, var de solgte.

- Det var kærlighed ved første blik! Jeg kendte ellers kun Faaborg 
fra nogle ture med Gelting-færgen, men nu er vi her to uger hvert 
forår og hver eneste sommer. 

I Schweiz er det almindeligt, at kvinderne går hjemme, hausfrau 
kalder de det, men for Rikke var det svært at finde en identitet som 
hjemmegående, og derfor opsøgte hun en tidligere interesse.

- For fire år siden begyndte jeg at male igen. Jeg skulle bare lige 
finde mig selv og startede på et begynderkursus hos en lokal kunst-

ner. Vi startede på ægte schweizermanér med tjeklister og med at 
male æbler på papir med blyant. Men da vi så tog farverne frem, så 
tog fanden ved mig, forklarer Rikke König.

Rikke kunne ikke holde penslerne stille, og kreative og farverige 
malerier opstod. Gennem et utal af malerier, har Rikke efterhånden 
fundet sin egen stil og sit eget udtryk.

Sommermånederne i Faaborg benytter Rikke König gerne til at 
besøge de mange muligheder, der er for at få den kunstneriske 
nysgerrighed stillet.

- Jeg går ofte i GaleRiget og snuser lidt rundt, når vi er i Faaborg. 
Her har jeg også mødt Els Cools, faktisk har jeg lige købt et af 
hendes malerier, og så kan vi jo også få snakket lidt schweizisk-tysk 
sammen.

Men ferietid betyder også, at Rikke er væk fra sit altelier, og det er 
ganske svært for hende at lade penslerne og farverne ligge. 

- Faktisk er det noget værre noget med det ferie, men jeg har altid 
en skitseblok på mig, så jeg kan få mine idéer ned på papir - jeg 
skulle jo nødigt gå glip af noget, smiler Rikke König.

Nødtvunget må Rikke også indrømme, at hun på familiens båd har 
en kasse farver liggende.



I hjemmet på Færgevej har Rikke König ophængt malerier forud for sin fernisering. Mange af dem er fra det, hun kalder ‘sin blå periode’



Meditativ ro
Når Rikke finder lærred og farver frem, forsvinder verden 
udenom hende. Hun forsvinder op på sit atelier på førstesalen 
og ind i sit eget lille univers.

- Jeg har en hverdag som mange andre, med hus og børn og 
mange krav. Når jeg maler, så giver det mig en indre ro, og jeg 
føler, at jeg skaber plads til mig selv igen.

Inspirationen finder hun gennem inputs fra det kursus, hun 
fortsat deltager på 2-3 eftermiddage om ugen, eller fra billeder 
på Pinterest.

- Jeg maler oftest ud fra fotos, gerne sort/hvid-fotografier. Så 
bestemmer jeg selv farverne, og jeg er meget fascineret af far-
ver. Og så skal der helst være noget bevægelse på malerierne - 
og børn. Jeg starter gerne med at lave baggrunden, og så kigger 
jeg på, hvad det kan passe til  - med den struktur og de runners, 
der er kommet frem. 

Kigger man godt efter på malerierne, så vil man opdage, at der 
næsten altid er en lille underfundighed eller et humoristisk 
indslag på Rikkes malerier. En flue, en ægte vandhund eller en 
lama på sightseeing i New York.

Det meste af roen i hjemmet forsvandt, da verden lukkede ned 
under corona-epidemien. Men samtidigt medbragte de nye om-
stændigheder også nytænkning. Med akrylfarver på et lærred 
af avispapir med corona-artikler, skabte Rikke en super-sellert. 

Malerierne blev solgt til både Island og Spanien, hvilket affødte 
endnu en nytænkning.

- I starten malede jeg store malerier på 1,2 x 1,2 meter, men det 
blev ret besværlig, så de skulle sendes til udlandet. De mindre 
malerier med corona-baggrund måler 30 x 30 centimeter og er 
nemmere at pakke og sende. 

Klar til at blive kendt
I modsætning til mange andre spirende kunstnere, så har Rikke 
ikke skulle spekulere på den økonomiske sammenhængskraft.

- Min mand kan forsørge os som familie, så det giver mig den 
mulighed og ekstra tid, istedet for bekymring. Men nu går 
salget heldigvis så godt, at jeg nu køber mine materialer uden 
dårlig samvittighed. Det går faktisk vældig godt.

Rikke König har ikke turde drømme stort, men det stort set 
tomme atelier vidner om både talent og efterspørgsel.

- Jeg synes, det er vildt flatterende, at mine malerier bliver så 
godt modtaget. Jeg har ikke turde drømme, men nu kører det jo 
af sig selv. Nu er jeg klar til at være kendt. Folk må gerne vide, 
hvem jeg er, og jeg er klar med mit udtryk. Og ellers står mit 
navn jo med stort i højre hjørne, forklarer Rikke König smilende.

Men oppe i sit atelier skaber Rikke ikke sine farverige værker 
med henblik på salg.

- Kunst købes med følelser. Jeg vil gerne have, at det skal give 
gode oplevelser. Folk skal føle noget, blive glade, begejstrede. 
Jeg maler altid til mig selv, jeg skal selv kunne lide det  - lidt på 

samme måde, som jeg da arbejdede som omsorgsperson. Der 
gav jeg pleje, ud fra hvordan jeg selv gerne ville drages omsorg 
for.

I august afholdt Rikke König sin første fernisering udenfor 
hjemlandet, og både venner, familie og lokale faabogensere 
fandt vej forbi. Herunder Els Cools, der udtrykte begejstring for 
collagerne med de smukke kvinder, og Oliver Streich, der beteg-
nede stilen som selvsikker til trods for det svære, der ligger i at 
gengive menneskers anatomi, og så er han betaget af de skøre 
indfald, der findes i mange af Rikke Königs malerier.

Rikke königs værker kan ses på hendes instagramprofil: rikke_
konig_kunst
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Info om Rikke

 Rikke Pihl Kousgaard König
 46 år
 Bor i Bellikon, Schweiz
 Hus på Færgevej i Faaborg
 Gift med Oliver König
 To drenge på 11 og 12 år

Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI



De malerier, Rikke König laver med motiver, der let kunne være fra Faaborg, har solgt  
forbløffende hurtigt. Hun overvejer nu, om der skal skabes en serie mere af disse malerier



tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

Trænger du til at udskifte reservedele i motoren, eller 
skal du måske bare klædes ordentligt på i nyt sejlertøj?  
Uanset dit behov finder du hos os et af Danmarks bre-
deste udvalg af bådudstyr, og når du handler med os, 
handler du med fagmænd, som går op i kvalitet. Vi hos 
baad-motor.dk drømmer om at blive dit foretrukne han-
delssted på nettet, når det kommer til maritimt udstyr. 

Baad og Motor ApS · Lillestrand 3 · 5600 Fåborg · Tlf.  6261 0820 

BESTIL ONLINE! afhent i butikken og få rabat på ordren

Specialister i  
MerCruiser
Mercury &

Mariner

www.baad-motor.dk

Skal du klargøre din båd
til en ny sæson på vandet?  

Specialbutik-210x136-KM.indd   1 16/02/16   09.19

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



 FAABORG KRÆMMERMARKED 
LØRDAG 5. SEPTEMBER KL. 10-15

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG TIL EN DEJLIG SENSOMMERDAG I FAABORG

Du kan stadig 
nå at være med! 

Skriv til:
signe@faaborg.dk

Senest fredag 
4/9 kl. 10.00

LYSERØD LØRDAG KL. 10.00 
PÅ TORVET I FAABORG

LØRDAG 3. OKTOBER

GÅ FOR BRYSTERNE
INVITERER TIL

Gå-tur for brysterne på cirka 4.5 km for både kvinder, mænd og børn

Du bestemmer selv, hvad du vil give for deltagelse - dog minimum 20 kr. hele beløbet går ubeskåret til "Støt Brysterne" 

Lyserød lørdag 
Støttet af 



VisitFaaborg

Let og nemt….
Book dine lokale oplevelser

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

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

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

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

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

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

Torvet 19 
5600 Faaborg 
E: visitfaaborg@fmk.dk
T: 72 53 18 18 
W: www.visitfaaborg.dk

A4 oplevelsesbooking 2020.indd   1A4 oplevelsesbooking 2020.indd   1 02/07/2020   15.1502/07/2020   15.15Sydfynske 
Svampedage
September 2020

Læs mere på www.visit-faaborg.dk



 
 

 
  

  

Bliv klar til vinteren!

Volkswagen Service Faaborg
L. Frandsensvej 8 | 5600 Faaborg | 62 61 70 69 | www.vw-faaborg.dk

Komplet bilpleje
kr. 2295,-

Bestil tid nu!



Hos Eberhart Furniture sidder de to ivrige iværksættere Rune Vigil og Esben Christof-
fersen og forsøger at sikre, at deres succes ikke stiger dem til hovedet. Deres designer-
møbler sælges i stor stil og til hele verden, og for at sikre tid til kerneopgaverne, valgte 
de i foråret 2019 at udlicitere økonomidelen af deres virksomhed til 1-Office.

- Vi så en annonce for 1-Office og kontaktede dem for lige at høre, hvad de kunne hjælpe 
med. Det viste sig, at det, de kunne tilbyde, svarede fuldstændigt til det, vi skulle bruge. 
Og så ser vi det som en stor fordel, at 1-Office er lokale og har en overskuelig størrelse, 
forklarer Esben Christoffersen.

Hos 1-Office sidder økonomiassistent Camilla Thomsen som Eberhart Furnitures faste 
kontaktperson. Hun tager sig af både debitorer, kreditorer, afstemning og moms, mens 
Eberhart Furniture fortsat klarer den strategiske del af regnskabet.

- Esben er jo en talknuser, og de er faktisk meget selvhjulpne med både regneark og et 
godt overblik over fx lager og likviditet, så jeg tager mig gladeligt af papirarbejdet fortæl-
ler Camilla Thomsen.

Good cop - bad cop
Især når det gælder den del af faktureringen, der drejer sig om rykkerprocedurer og 
debitorstyring, mærker Eberhart Furniture en positiv forskel, efter 1-Office er kommet 
ind som sparringspartnere.

- Det har tidligere været en hæmsko for os at bevare den gode kundekontakt, hvis man 
samtidigt skal minde kunden om at huske at betale deres regning. Med 1-Office inde 
over får rykkeren nu en anden autoritet, forklarer Esben Christoffersen.

Det har ikke været let for iværksætterne at lukke andre ind i deres virksomhed, men 
samarbejdet med 1-Office har været en god måde for Eberhart Furniture at outsource 
deres økonomi.

- Det kræver tillid at lukke andre ind, særligt på det økonomiske område. Med 1-Office 
er vi sikre på et retvisende regnskab, så der ikke kommer overraskelser i februar, når 
revisoren gennemgår det. Vi kan også mærke 1-Office’s engagement i opgaverne, og at 
de ønsker, at det går os godt, siger Esben Christoffersen.

Nærvær og personlig kontakt
Hos 1-Office har enhver kunde sin faste kontaktperson. Når Camilla Thomsen varetager 
opgaver for Eberhart Furniture, tager hun gerne kontakt, hvis iværksætter-iveren har 
medført forglemmelser.

- Camilla ringer af og til og rykker os for bilag. Så scanner vi bilagene ind og sender til 
hende via telefonen. Og når vi ringer derind, så føles det nærmest som at ringe til vores 
eget hovedkontor. Det frigør så meget af vores tid og giver os et godt overblik. Det er 
enormt dejligt ikke at skulle bekymre sig om den del af økonomien, tidligere klarede 
vi det lidt på gefühl, men nu bliver det med sikkerhed lavet ordentligt, fortæller Esben 
Christoffersen.

Kunsten 
at  

udlicitere

- Annonce -



- Annonce -



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



LAGERSALG
OE
Højtudstyrede modeller til strakslevering

 A+  - B   15,2 -23,3 km/l CO2 114-150 g/km  |  Prisen er ekskl. metallak  |  Bilerne er vist med ekstraudstyr
Tilbuddet gælder så længe lager haves  |  Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

 

Hos Faaborg Bil-Center
Hvor længe tør    du vente?

1 stk. 1 stk.

1 stk. 1 stk. 1 stk.

1 stk.1 stk.

Har du set vores nye sportsmodeller?

Alle bilerne tilbydes med op til 7 års tryghed!



JOURNALIST OG TILRETTELÆGGER TEDDY BRUSLUND

Teddy laver store 
dokumentarer til DR

Efter en årelang stilling som journalist og tilrettelægger på TV2, tog Teddy Bruslund sidste år 
en drastisk beslutning. Han tog orlov for at starte selvstændig virksomhed op indenfor doku-

mentarfilm, og denne sommer har han og de øvrige i virksomheden arbejdet på højtryk. Der er 
nemlig bud efter deres produktioner, der blandt andet tæller hittet ‘Sønderjysk for begyndere’.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 
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Ganske anonymt på Øster Møllevej i Faaborg bor Teddy Bruslund 
med sin hustru og det sidste hjemmeboende barn. Men færdes 
man i tv-verdenen vil navnet Teddy Bruslund vække genklang hos 
langt de fleste, og i en lang række af de kriminaldokumentarer, vi 
kender fra TV, har han været en del af holdet bag.

Opstart Saxofilm
I 2017 startede forfatter Tom Buk-Swienty og tv-producent Klaus 
Birch et nyt produktionsselskab, Saxofilm, og sidste år indtrådte 
faaborgensiske journalist Teddy Bruslund ind som partner - efter 
mange forespørgsler og overvejelser.

- Klaus Birch havde i forvejen selskabet B-film, og han havde 
spurgt mig nogle gange. Men da Tom kom med i Saxofilm, måtte 
jeg genoverveje. Jeg havde jo et godt arbejde på TV2, men jeg 
kunne også mærke, at jeg gerne ville lave noget andet end krimi. 
Jeg tog orlov fra mit arbejde på TV2 og kom med fra starten af 
2019, og da min orlov var slut i januar 2020, sagde jeg endeligt 
op - og så kom Corona, forklarer Teddy Bruslund.

Saxofilm arbejdede på dette tidspunkt på en opgave for Ribe mu-
seum, en film om den dansk-amerikanske journalist og reformist 

Jacob Riis. Opgaven indebar også en længere TV-version, hvor 
Tom Buk-Swienty skulle fortælle historien, men arbejdet måtte 
sættes i bero på grund af den smitsomme virus. 

Det var uvist for indehaverne af Saxofilm, hvorfra der nu skulle 
komme indtægter, men bekymringerne blev kortvarige.

- DR meldte sig heldigvis på banen. De manglede programmer 
og lavede en pitch-runde, hvor vi præsenterede dem for fire 
historiske dokumentarer, der kunne produceres trods corona-
problematikken. De tager to af dem, og pludseligt har vi super-
travlt, fortæller Teddy Bruslund.

Så denne sommer har Teddy Bruslund og resten af Saxofilms hold 
arbejdet på højtryk for at færdiggøre to historiske dokumentarer 
til DR.

- Vi har produceret dem på rekordtid, selvom det normalt ikke 
lader sig bare ikke gøre at lave historiske dokumentarer hurtigt. 
Normalt kan man bruge næsten et år på et enkelt program, og 
her har vi lavet to på godt tre måneder, siger Teddy Bruslund.



Som en del af en levende historiefortælling havde Saxofilm til fortællingen om Hans Horn lavet en udstilling med mange af hans malerier, 
der fungerede som kulisse i dokumentaren

Tom Buk-Swienty (t.v) og Teddy Bruslund (t.h) arbejder på dokumentaren om Hans Horn, hvor de bl.a. ligger inde med mere end 5.000 siders 
optegnelser med billeder og erindringsskrivelser. En del af optagelserne fandt sted på et loft i Den Voigtske Gaard, hvor de bl.a havde indrettet 
en tilnærmet kopi af Tom Buk-Swientys kontor
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I et ellers bælgravende mørke på loftet i Den Voigtske Gaard lyser et gardin med et portræt af Hans Horn op. Gennem gardinet træder værten i dokumenta-
ren, Tom Buk-Swienty, mens han forklarer seerne om den følsomme mand, der blev fanget i krigens rædsler og mærket for livet

52-årige Teddy Bruslund forlod en karriere på TV2 for at starte op som selvstændig i selskabet Saxofilm. Trods en turbulent start, 
er det en beslutning, han ikke har fortrudt et eneste sekund



Efterspørgsel på historiske dokumentarer
Den ene af de historiske dokumentarer er fortællingen om Hans 
Horn, der var tysk soldat under Anden Verdenskrig. Horn emigre-
rede til Nordjylland efter krigen, hvor han arbejdede som praktise-
rende læge. Han var en følsom sjæl, og krigen havde sat dybe spor 
i ham. I sit otium begyndte Hans Horn at udtrykke al den rædsel og 
gru, han havde oplevet under krigen, gennem kunst, og det blev 
en imponerende samling, som hans børn valgte at give videre til 
forfatteren Tom Buk-Swienty.

- Tom skrev bogen, Det ensomme hjerte, med fortællingen om 
Hans Horn. En stærk historie om en mand, der hadede krig, men, 
som ifølge ham selv,  var for meget en kujon til at gøre noget ved 
det. Bogen er baseret på 5.000 siders malerier og erindringsskri-
velser fra Horns egen hånd, så her havde vi et godt udgangspunkt 
for at lave en historisk dokumentar lidt hurtigere end normalt, da 
der allerede var lavet research, og vi havde en masse materiale, 
forklarer Teddy Bruslund.

Dokumentaren, der får titlen Den ensomme soldat, er delvist opta-
get i Faaborg, nemlig på et loft i Den Voigtske Gaard.

Den anden produktion handler om Albert Speer, der under Anden 
Verdenskrig fungerede som Hitlers arkitekt. Også denne dokumen-
tar trækker tråde til det sydfynske.

- Albert Speer har et barnebarn på Strynø, som vi har besøgt. Her 
mødte vi en tredje generation, der fortsat bærer det nazistiske åg, 
og det giver et godt perspektiv, fortæller Teddy Bruslund.

Det er et stort og vigtigt ansvar at skabe dokumentarer, der 
fortæller om vores fælles fortid. Og i Saxofilm er de sig det ansvar 
bevidst.

- Vi vil gerne forenkle, fortælle og formidle historien. Og dramati-
sere den. Vi står med samme udfordringer som i alle produktioner, 
vi skal få det bedste ud af folk og ud af fortællingen. Men samtidigt 
er det også en tillidssag, for virkeligheden er jo kæmpestor, og en 
dokumentar er bare en lille streg i et kæmpe maleri. Vi forsøger at 
være rimelige og retfærdige overfor sandheden ved at dokumen-
tere fair og ordentlig, siger Teddy Bruslund.

Trods den tilgængelige research til dokumentaren om Hans Horn, 
så har Teddy Bruslund og hele holdet arbejdet under et stort tids-
pres med produktionerne, og sommerferien har været inddraget 
til arbejdslejr.

Dokumentaren ’Min morfar, Hitlers ven’ blev vist den 8. august og 
kan fortsat streames. Dokumentaren om Hans Horn er programsat 
på DR til den 16. september.

Dokumentaren, der skabte national opmærksomhed
Sidste år producerede Saxofilm serien Sønderjysk for begyndere, 
der sendes i tre afsnit. Her tager Flemming Møldrup Tom Buk-
Swienty med en tur ned mod grænsen, og den sønderjyske historie 
fortælles på en ny måde.

- Det er historie med humor. Sådan lidt en onkel-humor. Det er 
en funny factual, som samtidigt fortæller noget alvorligt, bl.a. om 
genforeningen. Vi kører efter to dogmer  - der skal være noget sjovt 
og noget, folk ikke vidste i forvejen, fx lærer seeren i Sønderjysk for 
begyndere om sporten faustball, der kun spilles af det tyske min-
dretal i Danmark, og at Danmark endda har et landshold i faustball, 

der udelukkende består af tyskere, der er født i Sønderjylland, 
fortæller Teddy Bruslund.

På Facebook florerede der omkring maj klip fra udsendelserne, og 
her gik klippene viralt med mere end 1,2 millioner visninger på kort 
tid.

Trods corona-panik og en vanvittig arbejdssommer har Teddy Brus-
lund ikke fortrudt sin beslutning om at blive selvstændig.

- Aldrig! Ikke et sekund. Det er godt med nye inputs og at se, at der 
er en verden udenfor krimi. Og så har det jo været en kæmpe suc-
ces indtil videre, når man tænker over at vi er en ny virksomhed, 
der allerede skaber store produktioner, forklarer Teddy Bruslund.

Under dogmerne humor og anderledes historiefortælling arbejder 
Teddy Bruslund og resten af Saxofilm allerede på flere dokumenta-
rer.

- Vi har projekter i Afrika, hvor vi har været på research i Tanzania. 
Her har vi fundet en historie, der er meget historisk interessant og 
meget overraskende. Der er en vild historie, som jeg desværre ikke 
kan sige mere om. Og hvem ved, måske kommer der en Born-
holmsk for begyndere, siger Teddy Bruslund.

Men allerførst skal de alle have et afbræk efter den hastige produk-
tion.

- Vi har haft de vildeste produktionsforhold, hvor vi har produceret 
to dokumentarer på hver en time - på bare tre måneder. Når vi har 
afleveret det færdige produkt til DR, så trækker vi vist lige stikket i 
nogle uger, fortæller Teddy Bruslund.

I 2022 forventer Teddy Bruslund at filmen om Jacob Riis er færdig, 
også den sendes på DR.
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Info om Teddy Bruslund
Uddannet som TV - og billedjournalist
53 år
Gift med Marianne
3 børn (1 hjemmeboende)
Bor på Øster Møllevej
Formand på livstid i Snapseselskabet ‘Dyrebare dråber’
Spiller trækbasun i en blæserkvintet
Bestyrelsesmedlem i Faaborg Musikforening
Arbejdet 20 år på TV2

Teddy Bruslund har tidligere lavet  
produktioner for TV2, bl.a.:
Gerningsstedet
Rejseholdet  - Jagten på en morder
Station 2
Praksis
Dags Dato

Om Saxofilm
Producent: Klaus Birch (også indehaver af B-film)
Historisk konsulent og vært: Tom Buk-Swienty
Instruktør og tilrettelægger: Teddy Bruslund
Produktioner: Slagtebænk Dybbøl, Slaget om Als, Sønderjysk 
for begyndere, museumsfilmen Jacob A. Riis, Min morfar  - 
Hitlers ven, Den ensomme soldat



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

Er der dødsfald 
i familien?
Få rådgivning inden I vælger skifteform.
Kontakt os for møde på 70 10 11 99.

Ret&Råd Advokater
Advokat Lene Schøn Rønnov 
Mødekontor: Strandgade 7A 

DK-5600 Faaborg
70 10 11 99 · ret-raad.dk



DANMARKS 
BEDSTE 
BILVASK
Med tilfredshedsgaranti

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

Banegårdspladsen 31, Fåborg

Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

BOOK DIN JULEFROKOST NU!

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

FÆRGEGAARDENS 

Julfrokost
Op til 60 pers.

JULE-BUFFET
& PLATTER

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

fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet 

og i vandkanten.
 

www.f iordstyle .dk





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 



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

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

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

Vi har Faaborgs kraftigste  
offentlige ladestander



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.  30. aug. 12. s. e. trin. 10.30: HN (luknings-gudstj.) 10.30: LM  

søn.    6. sept. 13. s. e. trin. 10.30: LM (åbnings-gudstj.) 09.00: LM 09.30: HN 09.30: RG (Høst)

søn.  13. sept. 14. s. e. trin. 10.30: HN 10.30: LM (Høst-gudstj.)  
søn.  20. sept. 15. s. e. trin. 10.30: LJ 10.30: AA 09.30: EL (Høst) 15.15: LJ
søn.  27. sept. 16. s. e. trin. 10.30: HN 09.00: HN  
søn.    4. okt. 17. s. e. trin. 10.30: LJ 10.30: HN 09.30: LM 09.30: RG

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

KirkeNyt

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

VI ER KLAR – TRODS RENOVERING AF KIRKEN!
Søndag den 6. september skrives der lokal kirkehistorie: 
vores gamle Helligåndskirke trænger til en omfattende 
renovering – og er lukket frem til advent 2021.
Men gudstjeneste skal vi fejre hver søndag … rammen om 
gudstjenesten er i kendte omgivelser – men stadig under 
stærkt begrænsede regler – særligt pga. Covid 19.
Alligevel håber vi, at menigheden vil møde og hjælpe til 
med at gøre Det nye Hospital til vores nye samlingssted de 
kommende måneder! Vel mødt!

HØSTGUDSTJENESTE I AVERNAKØ KIRKE
Søndag den 6. september kl. 9.30 fejres høsten ved sog-
nepræst Rikke Gotfredsen. Alle øens børn inviteres som 
vanligt til at medbringe blomster, frugt, grønt eller andet 
fra årets høst til pyntning af kirken. Efter gudstjenesten 
byder vi på kaffe og de traditionelle lune æbleskiver. 

HØSTGUDSTJENESTE I DIERNÆS KIRKE
Søndag den 13. september kl. 10.30 fejrer vi Høstgudstjeneste 
ved Lene Matthies i Diernæs Kirke.
Kirken er smukt pyntet og vi vil synge alle de kendte høstsalmer 
og sensommersange.
Efter gudstjenesten er kirken vært for et lille traktement i Vå-
benhuset og uden for – i år må vi undvære den fælles frokost i 
Kirkeladen pga. Covid 19. Vel mødt!

VALG TIL FAABORG MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september finder valg til menighedsråd sted. Et 
nyt menighedsråd skal findes. Dette sker i din kirke, i dit lokale 
sogn. Tidspunkt og sted vil fremgå af dagspressen, samt hjem-
meside og Facebook. Spørgsmål vedrørende valg til menigheds-
råd kan rettes til det enkeltes sogns menighedsrådsformand. 
Godt valg!

VALG TIL AVERNAKØ MENIGHEDSRÅD
Valget foregår i forsamlingshuset kl. 19.30 tirsdag den 15. 
september. 

VALG TIL DIERNÆS MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 er der - Valgfor-
samling – Opstillingsmøde til menighedsrådet i Diernæs 
sogn i Kirkeladen.
Siden vedtagelsen af menighedsrådsloven i 1903 har der 
været et folkevalgt menighedsråd i Diernæs sogn. Der er 
valg til rådet hver 4. år, og der skal vælges 6 medlemmer. 
Kom og lad dig vælge til dette råd, vær med i et spændende 
og interessant samarbejde og fællesskab og vær med til at 
bevare Diernæs sogn som et selvstændigt sogn.

HØSTGUDSTJENESTE I LYØ KIRKE
Søndag den 20. september kl. 9.30 ved sognepræst Eva 
Ladefoged.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG I DET NYE 
HOSPITAL TORSDAG 8. OKTOBER KL. 14.30
Om kirkekunst. I Kunstforeningen Pakhuset i Faaborg har 
en række lokale kunstnere taget mod en opfordring om at 
levere et udstillingsværk, de syntes kunne være til trøst og 
håb, når de sad i kirken. Den udstilling (februar i Levins Hus) 
bliver fulgt op af en lille bog i 500 eksemplarer, der viser 
fotos af de indsendte værker sammen med en artikel om 
kirkens og kunstens udvikling frem til i dag.
I den anledning kommer Joan E. Andreasen fra Kunstfor-
eningen og holder foredrag og en dialog om kirkens billeder. 
Der bliver lagt fokus på den moderne og især den nutidige 
kirkekunst, som vi ser den hos fx Arne Haugen Sørensen, 
Per Kirkeby, Erik Hagens, Bjørn Nørgaard, Robert Jacobsen 
og Christian Lemmertz.
Samtidig vil hun drage de lokale kunstneres værker ind i en 
dialog om, hvilke billeder vi ønsker os i kirken i dag. Kaffe og 
kage 30 kr.

Menighedsrådsmøder
Torsdag 24. september kl. 18.00 i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag 30. september kl. 19.00 i Det nye Hospital, Faaborg

ORIENTERING FRA DIERNÆS SOGN
Fra den 1. september 2020, hvor Faaborg kirke lukker ned 
for at blive renoveret, er kirkens kirkesanger Nanna Kaars-
berg ”flyttet” til Diernæs kirke. Vi glæder os til samarbejdet 
og byder velkommen.
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Aldrig i sit liv har han været væk fra håndbolden så længe, som 
det har været tilfældet under corona-nedlukningen af landet.

Johnny Hvid Sunesen er vant til at leve det halve af sit liv på 
halgulvet, så foråret har budt på nogle hårde måneder, hvor den 
igangværende turnering blev stoppet før tid, og håndboldtasken 
efterfølgende har ligget længe og samlet støv i skabet.

Men nu er der snart luft for enden af fløjten, for sidst i septem-
ber starter en ny sæson, og Sunesen har høje forventninger til 
sine drenge i 2. division.

- Jeg har altid høje ambitioner, men de er også realistiske. 
Selv om der sket meget siden marts, så tror jeg på, at vi igen skal 
spille med i toppen af rækken.
Et af vores mål er, at vi går ubesejret gennem sæsonen på vores 
hjemmebane, fortæller cheftræneren.

Han understreger dog, at det ikke bliver nogen "walk in the park" 
at kæmpe med om de sjove pladser.

- Jeg ved, jeg siger det hvert år, men det passer altså også i år. 
Vi er havnet i en hamrende svær række. Nedrykkerne Odder 
kommer med et meget stærkt hold og har meldt klart ud, at de 
kun skal være i 2. division i en sæson. GOG stiller med 8-10 U-
landsholdsspillere, der bare flyver frem over banen. AGF har fået 
tilgang af flere stærke kræfter fra 1. division, og sådan kunne jeg 
nærmest blive ved rækken igennem, forklarer Sunesen.

Der er dog også en stærk tro på egne evner på både bænk og 
bane i Faaborg ØH.

- Vores kollektiv er unikt. Vi har ingen store egoer. Det er holdet 
og sammenholdet, der skal sikre os resultaterne, og holder vi os 
skadesfri, så tror jeg også, at vi kan blande os i toppen, argumen-
terer han.

Netop det med skaderne driller dog allerede, før den først bold 
har rørt netmaskerne.
- Magnus Nowak er ude frem til jul, så andre skal byde ind på 
hans plads.
Spillere som Nick Bøg Nielsen og Mads Fischer har allerede vist, 
at de kan tage ansvar, og det kommer de også til i den kom-
mende sæson.

Johnny Hvid Sunesen gider egentlig ikke tale mere om corona, 
men vil dog godt fortælle, at han savner at få nogle klare ret-
ningslinjer fra DHF.

- Hvad skal vi gøre, hvis flere spillere bliver smittet i sæsonen? 
Hvad hvis vores modstandere er smittet? Skal vi så pause turne-
ringen? Er der en plan? Det vil jeg gerne vide, så ved vi, hvordan 
vi skal agere, hvis uheldet er ud, slutter Sunesen.

Johnny Hvid Sunesen, 53 år 

Bor i Oure
Gift med Mette Sunesen
Har to drenge Emil (21) og Mathias (17)
Brøndbyfan

-Jeg har altid 
høje ambitioner  

JOHNNY HVID SUNESEN 
HERRE-TRÆNER FAABORG ØH
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LARS TRIBLER  TLF.: 71780655 

Faaborg
Maler
Firma
Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 Telf.  62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk
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Det bliver svært at finde en i Faaborg-området, der har brugt 
mere tid på halgulvet i Forum Faaborg end Per Tørslev.

Siden han var knægt, har han stort set non-stop været aktiv i 
klubben  - som spiller, træner, bestyrelsesmedlem eller noget helt 
fjerde.

I denne sæson er han tilbage i trænersædet.Han har nemlig sagt 
ja til at træne Faaborg ØHs damer i 3. division.

- Mange af de her piger har jeg trænet, da de var ungdomsspil-
lere, og jeg synes, de har et enormt potentiale. Så har jeg to 
døtre, der spiller på holdet, det betyder selvfølgelig også noget, 

fortæller Tørslev, der ser en god grobund for en oprykning til 2. 
division.

- Jeg synes godt, jeg tør sige, at det her er det bedste seniorhold 
på damesiden, klubben nogensinde har haft, og ambitionen er 
helt klart at spille med oprykningen til 2. division, men det er 
typisk marginaler, der afgør, om et hold rykker op. Taber vi den 
forkerte kamp, så rykker vi ikke op, men vi har holdet til det, 
understreger Tørslev.

Han har foreløbig sagt ja til trænergerningen i en enkelt sæson 
og håber, at klubben for alvor vil være med til at sætte fokus på 
damerne.

Tørslev er 
tilbage i Trøjen 
 

PER TØRSLEV JENSEN 
DAME-TRÆNER FAABORG ØH
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www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

 
 +45 28 35 42 47  

msp@panoramalaw.dk 
Kanalvej 11, 5600 Faaborg 
 

 

 

 

 Har du fået oprettet en 
fremtidsfuldmagt? 

 

 

 
Skab tryghed for din 
familie og bestem, 
hvem der skal tage 
beslutninger for dig, 
hvis du en dag ikke selv 
er i stand til det. 
 
Tilbud: 
 
1.000 kr. inkl. moms. 
(Spar 500 kr.) 
 
Gælder i september 
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Service Center

www.faaborg-bilcenter.dk

Skade Center

Trailer CenterBrugte BilerNye Biler

Telemarken 2, 5600 Faaborg • Tlf. 62 61 90 60 • www.faaborg-bilcenter.dk • info@faaborg-bilcenter.dk
Åbningstider for værksted og reservedele: Mandag-Torsdag kl. 07.30-16.00, Fredag kl. 07.30-14.45

Åbningstider for salg: Hverdage kl. 9.00-17.30, Søndag kl. 13.00-16.00

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

NYHED hos Faaborg Bil-Center

- Fås på alle Opel modeller!

SLIP FOR UDBETALINGEN
TILVÆLG RENTE- OG AFDRAGSFRI KØRSEL I 1 ÅR!

Når du køber ny bil hos Faaborg Bil-Center, kan du nemlig vælge helt at undgå udbetalingen  - og oven i købet slippe for det månedlige afdrag og renter i de første 12 måneder! Efter denne periode vil du blot skulle betale en lav månedlig ydelse.

CORSA EXCITE

ASTRA 5d EXCITE
kun 1.873 kr*. pr. måned

kun 2.725 kr.** pr. måned

*Opel Corsa Excite. Kontant pris 134.990 kr. 0 kr. i udbetaling. 1.873 kr. pr mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3.95% ÅOP 7,74%. Samlet lånebeløb 
149.486,75 kr. Samlede kreditomkostninger 44.818 kr. Samlet betaling 179.808kr. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Med udstyr som

Apple Carplay
Aircondition
7” Touch skærm m. farve
Fartpilot

Sæde og ratvarme
Splitbagsæder
LED kørelys
og meget mere...

0 kr.

**Opel Astra 5d Excite. Kontant pris 202.990 kr. 0 kr. i udbetaling. 2.725 kr. pr mdr. Løbetid 96 mdr. var. Debitorrente 3.95% ÅOP 6,78%. Samlet lånebeløb 
219.484,75 kr. Samlede kreditomkostninger 58.601 kr. Samlet betaling 261.600kr. Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Med udstyr som

Apple Carplay
7’’ Touch skærm m. farve
P-sensor for/bag
Fartpilot

Sæde og ratvarme
2 zonet klimaanlæg
Active Safety Brake
Midterarmlæn foran

0 kr. I udbetaling

I udbetaling

Vi gør opmærksom på at bilerne kan være vist med ekstra udstyr. 
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CCoronapandemien har som bekendt sat sit trælse aftryk over-
alt i sportens verden.
Faaborg ØH har også mærket, hvordan virussen har sendt 
kæberaslere afsted til både sporten på halgulvet og klubbens 
økonomi.

Den seneste sæson blev afblæst før tid, og aflyste arrangemen-
ter betød, at klubben fik et hul på ca. 140.000 kr. i klubkassen.

- Heldigvis er vi kommet ud på den anden side, hvad angår øko-
nomien. Vi har mærket en kæmpe opbakning fra både private 
og erhvervslivet, der har købt stort ind af vores støttebeviser og 
har valgt at fortsætte deres sponsorater i klubben. Jeg forventer 
kun en meget lille nedgang i antallet af sponsorer, som situatio-
nen ser ud, så vi er fortrøstningsfulde, forklarer formand Jens 
Blom.

På den sportslige side er tonen en lidt anden.

- Vi er kommet i en meget stærk række. Igen.
Men vi skal være gode nok til at spille med om en top-4 pla-
cering, ingen tvivl om, at det er ambitionen. Men når jeg ser 
et bomstærkt Odder-hold, der er rykket ned fra 1. division, 
Rækker Mølle der opruster, altid stærke GOG og oprykkerne 
fra Hørning, der har taget turen fra Jyllandsserien til 2. division 
uden et eneste nederlag, så ved jeg også, at ALT skal flaske sig, 
hvis vi skal helt til tops, lyder det fra Blom.

Høje forventninger til damerne og de unge

Klubben vil også være med i toppen på damesiden.

- Vi har en rigtig stærk trup på damesiden, og med et nyt træ-
nerteam i spidsen, så forventer jeg, at holdet igen kommer til at 
spille med i toppen af 3. division. Det rigtig positive er faktisk, at 
klubben nu har så mange damespillere, at vi igen kan lave et 2. 
hold, det er super vigtigt for klubben, understreger Jens Blom.

Formanden opfordrer også klubbens følgere til at holde øje 
med U-19 holdet på herresiden.
- Jeg glæder mig virkelig til at følge de her unge knægte. De gør 
det rigtig godt, og med Christian Povlsen som træner, er talen-
terne i gode hænder, og vi har en forventning om, at mindst et 
par af spillerne om et par år kan rykke op og spille 2. division. 
Det her hold er starten på vores egen "fødekæde", slutter 
formanden.

Der er sæsonstart for holdet i 2. division den 20. september, 
hvor herrerne starter på udebane mod Rækker Mølle.

Inden den første hjemmekamp i Forum Faaborg melder 
Faaborg ØH ud, hvordan man som tilskuer skal forholde sig i 
forhold til de mange corona-restriktioner, men lige nu tyder 
intet på, at kampene skal afvikles uden tilskuere.

Formand Blom:  
- Alt skal 
flaske sig
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http://gaardbutikkendyrenesverden.dk/

4-Farvetryk
CMYK  0 - 0 - 0 - 80% sort

4-Farvetryk
CMYK  0 - 30 - 85 - 0

Basis farver i logo ( 4 farve tryk)

Konsulentfirmaet 
Søren Jensen
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Navn: Magnus Balslev Andersen
Alder: 21 år
Position på banen: Højre fløj

Tidligere klubber: GOG

Har spillet håndbold siden: Han var 8 år

Beskæftigelse: Lige startet på FYNS HF

Jeg glæder mig til at se, hvad den nye 
sæson kan bringe i en ny klub  - med nye 
omgivelser, holdkammerater og træner. 

Navn: Alex Düring 
Alder: 26 år 
Position på banen: Målmand 

Tidligere klubber:  
Hogager GF, HCO, OH77 og Otterup HK.

Beskæftigelse: Pædagog medhjælper på 
Skrillinge Skolen i Middelfart.

Jeg glæder mig til at se den fantastiske 
opbakning, der er til holdet i Faaborg til 
vores hjemmekampe. Jeg ser specielt 
frem til at se en fyldt hal igen og at vinde 
kampe i Faaborg ØH trøjen.

Navn: Niklas Andreasen
Alder: 26 år (alderspræsident)
Position på banen: Playmaker

Tidligere klubber: 
Nørre Aaby, Viborg HK, Fredericia HK & 
HC Odense

Har spillet håndbold siden: 4 års alderen  
- så omkring 22 år.

Beskæftigelse: Folkeskolelærer (Antvor-
skovskole)

Jeg glæder mig til at være med på et godt 
og fremadskuende projekt med en masse 
mennesker, som vil håndbold i Faaborg.

Tre nye Faaborg ØH spillere
Faaborg ØHs herrer i 2. division har forstærket sig på flere pladser til den kommende sæson. Mød dem her:

Magnus Balslev Andersen
Alex Düring

Niklas Andreasen
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Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

Autoriseret 
el-arbejde til tiden...

FAABORG EL APS · L. FRANDSENSVEJ 3A · 5600 FAABORG
Tlf. 20 90 36 80 - kontor@faaborgel.dk

	

Brunholm	
Byggerådgivning	
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MØD	JEPPE	RAUN	

Ung Faaborg-
fotograf  rejser 
verden rundt 

27-årige Jeppe Raun er født og opvokset i Svanninge Bak-
ker, men siden handelsskolen har han rejst verden rundt 
med sit kamera for at indfange historier fra mennesker, 
der befinder sig i en væsentlig anderledes situation end 
ham selv. Læs med, når Jeppe Raun besvarer spørgsmål 
fra Det Rigtige Faaborg.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN /  JEPPE RAUN
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Efter handelsskolen tog Jeppe Raun tre sabbatår, hvor han henholdsvist tjente penge 
og rejse rundt i verden med sit kamera. I 2016 måtte han, efter et kort forløb på foto-
grafskolen, stoppe, da det var umuligt at finde en praktikplads. Han startede i stedet 
på pædagoguddannelsen, hvor hans tredje praktik foregik som udlandspraktik på en 
skole i Ghana. Med sig hjem havde han både erfaringer og fotografier fra en anden 
kultur, og netop nu og to måneder frem udstiller han sine fotografier på café Globen i 
København. Det Rigtige Faaborg har mødt faaborg-knægten, der holder af at fortælle 
historier gennem sin kameralinse.

Hvordan vil du beskrive fotografen Jeppe Raun?

Som den rejsende Jeppe Raun. Nysgerrig og med en antropologisk tilgang til foto-
grafiet. Jeg vil som fotograf gerne forstå, hvor de kommer fra, for at jeg kan tage det 
billede, jeg gerne vil have. Fx i Ghana, hvor jeg blev frarådet at prøve at få adgang til 
slumområderne. Men jeg havde brug for at forstå den frygt, der er for de områder, og 
da jeg kom derud, opdagede jeg, at det er søde mennesker, der gerne fortæller deres 
historie. Faktisk er det det, jeg gerne vil  - fortælle folks historier, men jeg er ordblind, 
så jeg må gøre det gennem mine billeder. Jeg har altid fortalt historier, og nu gør jeg 
det gennem mine billeder.

Hvad indeholder det gode billede?

Følelser. Det tekniske kommer bagefter. Fx kan et bestemt lysindfald forstærke 
følelserne i billedet. Og det at fange momentet, det øjeblik, hvor der er et lille hul, 
hvor jeg føler situationen giver mig en historie, som jeg så indfanger. Der er også stor 
forskel på, om det er en situation, hvor man som fotograf bare går forbi, eller om man 
er 'on location' og kan bruge mere tid.
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Hvordan opnår du den tillid, der tillader dig at komme ind på livet 
af de mennesker, du fotograferer?

Det lyder lidt som en kliché, men smilet er er den korteste vej 
mellem mennesker. Og empati  - jeg prøver at forstå dem og gøre 
dem trygge ved, at jeg er der. Ghana var specielt, og det var ikke 
så let som i de andre lande, jeg har besøgt. Her kan fotografer 
risikere at blive råbt af eller skulle betale for at være til stede med 
kamera. Jeg fik gennem mit praktikarbejde nogle lokale venner, 
og de tog med mig ud i slumområderne, og vi besøgte dem først 
uden kamera. Mange af gadebørnene har også dårlige oplevelser 
med journalister, og jeg forsøgte derfor at opbygge en tillid.

Hvordan påvirker det dig at være tilskuer til andre menneskers 
lidelser og nød?

Det er svært at svare på. Ghana påvirkede mig meget, da jeg var 
der i seks måneder og derfor lærte dem godt at kende. Jeg havde 
set frem til turen i mange år, men det var hårdt, da jeg både 
havde praktikarbejdet og arbejdet med fotografi ved siden af. Da 
jeg kom hjem, havde jeg intet overskud og landede i et vacuum 
- 'hvad skete der egentligt?' I Ghana havde jeg været en del af no-
get større, og nu var jeg hjemme og bare mig selv. Det var svært 
at navigere i kun at skulle være noget for sig selv igen.

Det sker på alle rejser, at jeg skal deale med det, når jeg kommer 
hjem. Men Ghana var særligt slem, der var en pige, der hev mig 
i ærmet, da jeg skulle afsted og sagde: 'don't go, they beat us 
when you go.'

Hvilken rolle har du som fotograf med at fortælle sandheden?

Jeg vil ikke pynte på deres historie, men gerne fortælle alle 
vinkler  - ikke kun de negative. Enkelte af mine billeder kan være 
dystre, men jeg vil også vise, at der sker gode ting, fx et gade-
barn, der smiler.

Hvis dine billeder giver svar, hvad er så spørgsmålet?

Hvem er vi?
Det første gode billede, jeg tog, var af en gypsy i Indien, der le-
vede et nomadeliv. Det var så fjernt og så smukt et liv, de levede. 
De tog sig af hinanden på en måde, som vi i Vesten kan lære 
noget af. I Papau New Guinea mødte jeg en stamme, og deres liv 
virkede idyllisk  - i modsætning til et hektisk liv i København. Stam-
merne er truet og forsvinder, så det er også vigtigt at dokumen-
tere deres liv og hverdag ud fra et historisk perspektiv.

Jeg læste engang en sticker på en café i New Delhi, hvor der 
stod: when you travel far enough you will find yourself. De men-
nesker, jeg møder, giver et moralsk kompas, jeg navigerer efter, 
og selvom det ikke er alle holdninger, jeg møder, jeg er enig i, så 
lytter jeg og ender med at tage noget til mig. 

Hvordan har tilskuerne taget imod dine billeder?

Ferniseringen var i fredags og blev afholdt i 'De berejstes klub'. 
Mange af tilskuerne har selv rejst meget, og de kunne relatere til 
billederne og genkende fx Ghana. Mange af billederne kan måske 
ligge fjernt for dem, der ikke selv har rejst.

Hele serien, der er udstillet, er udvalgt med en bestemt historie. 
Og præmisset for billederne har været: hvordan kommer jeg ind 
på livet af disse mennesker og får lov at fortælle deres historier?
Mange vil gerne se billederne til en udstilling, men det er de fær-
reste, der vil have dem hængende hjemme. Det kommer for tæt 
på at have billeder af sultne børn hængende over spisebordet. 
Her har jeg lavet nogle landskabsbilleder, der er mere stueven-
lige, men de dystre og negative billeder er vigtige for at forstå de 
mennesker. Og samtidigt viser de jo, at problemer er relative, og 
at vi i vores priviligerede liv har andre problemer.

Hvad skal der ske nu?

Jeg er netop flyttet tilbage til Faaborg, hvor jeg skal arbejde det 
næste års tid, så jeg kan tjene penge til næste tur. Planen for den 
tur er ikke endelig, men det bliver noget med en længere tur, 
hvor jeg går eller cykler og gerne skulle ende i Østen. Men jeg har 
også valgt, at jeg tager hjem, hvis jeg pludselig ikke gider mere.
Min drøm har været at kunne leve af mine billeder, men det er 
meget få, der kan det. I løbet af min uddannelse er jeg blevet 
glad for at være pædagog, og den uddannelse giver gode mulig-
heder for at tage noget on/off-arbejde, eller for at kunne kombi-
nere fx nødhjælpsarbejde og arbejdet med at fotografere.

Udover udstillingen har jeg også holdt to foredrag, og det er også 
en vej, jeg gerne vil gå mere ned ad. Der er også en plan for at få 
den nuværende udstilling til Fyn.

Har du lyst til at se flere af Jeppe Rauns billeder, så kan du besøge 
siden: www.wallframe.com/collections/jeppe-raun

Lande, Jeppe Raun har besøgt:
Indien - 1 måned
Italien - 2 måneder med telt og tommel, rejste gennem:
Tyskland
Østrig 
Slovenien
Bosnien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Makedonien
Grækenland
Norge - Nordlys i Tromsø
USA - 3 uger på roadtrip
Asien i 6 måneder, besøgte:
Filipinerne
Indonesien
Laos
Thailand
Myanmar
Nepal
Cambodia
Papau New Guinea

Udstyr:
Canon 7D mark 2
Zigma art-linse 24 mm/ f1,4
Zigma art-linse 35-105 mm



27-årige Jeppe Raun er globetrotter og eventyrer. Med sit kamera rejser han verden rundt for at udforske og lære. Jeppe Raun har bl.a. besøgt isolerede stammer, shamanske 
åndemagere og udsatte gadebørn, der alle giver ham lov til at forevige deres portrætter
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Mount Bromo, som er en Vulkan, der ligger på Java i Indonesien, var i udbrud, da 
Jeppe Raun kom forbi i 2016. Billedet er taget klokken 4 om natten, så det krævede 
en lukketid på hele 30 sekunder. Dette billedet vandt Indieframes fotokonkurrence 
#wallframe i 2018

Denne dreng kommer fra en stamme kaldet Ahka, i det nordlige Laos. Børn har det med 
at være nysgerrig og umiddelbare, så da der stod en hvid mand i lejren, kom drengen 
løbende med og et kæmpe smil, og Jeppe Raun nåede lige at trykke på udløseren 

Papau New Guinea er et land, hvor der er over 800 forskellige stammer og ligeså mange sprog. Denne stamme besøgte Jeppe Raun i 2016, 
og billedet vandt Indieframes fotokonkurrence #wallframe i 2017

Det første billede Jeppe Raun tog, som var mere end bare et feriebillede. 
Billedet er taget i 2013 under den årlige kamelfestival i byen Pushkar, 
Indien, hvor denne gypsy-danser og hendes familie havde gjort stop med 
caravanen

Agbogbloshie er verdens største elektronik-losseplads, hvor gammel elektronik fra blandt andet 
Europa bliver shippet ulovligt til Ghana, hvor det bliver brændt, og der efterlades kun kobber tilbage 
til nyt elektronik



FÅ SMILET TILBAGE - BESTIL  EN TID I DAG...

TANDTIPS I EN CORONATID

Faaborg Raadhusgaarden 5                 tlf. 62 61 34 02
Haarby  Bøgevej 1                             tlf. 64 73 13 90
Svendborg  Sankt Nicolai Gade 12  tlf. 62 21 46 84BESØG OS & BOOK ONLINE
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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.....

Det kan være svært,  Det kan være svært,  
at finde noget, at smile af  at finde noget, at smile af  

i en coronatid...i en coronatid...
Men det er svært at lade være, 
hvis man holder smilet smukt!

 

 
 

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

DU SER 
FORSKELLEN

70 ÅR MED 
KVALITET

Odensevej 199, 5600 Faaborg

Tlf.: 26 16 61 17

FØR FØR

EFTER EFTER

KøbsTrygheds Plus
FORLÆNG TRYGHEDEN PÅ DIN NYE OPEL - HOS FAABORG BIL-CENTER 7  år

*

*KøbsTryghed Plus dækker til og med bilens 7. år eller til den har kørt 200.000 km, hvad end der indtræder først
Købstryghed Plus kan tilvælges til og med bilen fylder 23 mdr. fra første indregistrering.

Priser fra kun
4.795,-

Dit lokale bilhus



INDENDØRS AKTIVITETER 

2020/2021
HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN – START 19. AUGUST
DAME SENIOR    ONSDAG KL. 18.00 – 20.00

SVØMNING I FORUM FAABORG – START 1. SEPTEMBER 
BØRNEHOLD    TIRSDAG 18.00 – 19.00 EL. 19.00 – 20.00
             -  START 31. AUGUST 
 
VANDGYMNASTIK, VOKSNE  MANDAG KL. 8.00 – 9.00 EL. 9.00 – 10.00
VANDGYMNASTIK, VOKSNE  TORSDAG  KL. 8.00 – 9.00
VARMTVANDGYMNASTIK,VOKSNE  TORSDAG KL. 9.00 – 10.00
TILMELDING, SE HJEMMESIDEN

GYMNASTIK I SVANNINGE HALLEN – START 31. AUGUST
BØRN 0 – 3 KLASSE   MANDAG KL. 16.00 – 17.00
FORÆLDRE/BARN CA. 1 - 3 ÅR  MANDAG KL. 17.00 – 18.00
BØRNEHAVEHOLD   ONSDAG   KL. 15.45 – 16.45
 
BADMINTON I SVANNINGE HALLEN – START 8. SEPTEMBER 
MOTIONSBADMINTON   TIRSDAG KL. 17.00 – 20.00 
 
STÅ OP TIL NOGET GODT I SVANNINGE HALLEN – START 22. SEPTEMBER
MOTION OG SOCIALT SAMVÆR  TIRSDAG KL. 09.30 – 11.00 

FODBOLD, INDENDØRS I SVANNINGE HALLEN – OPSTART I UGE 43/44

FLOORBALL I SVANNINGE HALLEN – START 2. SEPTEMBER
UNGDOM (DRENGE & PIGER) FRA U7 - U15 ONSDAG KL. 16.45 – 18.00
VOKSNE -   U15 ÅR OG OP   ONSDAG KL. 20.00 – 22.00

Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk
Følg Faldsled/Svanninge på Facebook.

Idræt for alle, 

hele året, 

hele livet

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN, HOLD
Bike Puls (CN)  mandag   kl. 17.30–18.25 
Bike Puls (CN)   mandag   kl. 18.40–19.35
Bike, (IS) tirsdag     kl. 17.30–18.30
Bike, (KP) onsdag    kl. 18.00–19.30  
Bike, (CJ)  torsdag    kl. 18.15 –19.15
Bike Surprice(CN)  fredag      kl. 17.30–18.30
Vibe (IS-CN) lørdag      kl. 08.30–09.30

Spinning instruktører: Inge Strandgård (IS), 
Carine Junge (CJ), Kim Pedersen(KP) 
& Carsten Nøhr(CN).

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN, HOLD
Crossgym, Kristine         torsdag kl.  18.15 - 19.00 
Floorwork Fun, Kristine torsdag    kl.  19.10  - 20.15
Jumping Fitness, M&M tirsdag     kl.  17.30 - 18.30
Jumping Fitness, M&M søndag    kl.  10.00 - 11.00
TRX, Lars mandag  kl.  18.00 - 18.30
TRX, Lars  onsdag    kl.  16.45 - 17.15
TRX, Carina torsdag    kl.  17.30 – 18.00
Yoga, Inge                tirsdag    kl.  19.00 - 20.00
Yoga, Ann                      onsdag    kl.  17.30 - 18.30
Yoga, Ann                   onsdag    kl.  18.45 - 20.00
Yoga, Ann              lørdag     kl.  09.30 - 10.30



SØREN BØJE TAKKER AF

Efter 40 år 
er det slut

I mere end fyrre år har folkeskole-elever på Sydfyn set frem til ‘Søren-musik’ i mu-
sikskolen, når Søren Bøje med nærvær, interesse og indlevelse har præsenteret dem 

for musikkens verden. Når undervisningstimerne var overstået, har Søren Bøje 
engageret sig i andre musiske aktiviteter som jazz-festivaller, bigband-koncerter og 
det lokale Faaborg sommerspil. Nu har 65-årige Søren Bøje valgt at gå på pension, 

men musik bliver der fortsat plads til.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 
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Vi skal tilbage til 1972, hvor Søren Bøje får sin første guitar. Det 
viser sig hurtigt, at Søren ikke bare har et talent for strengespil-
let, men også et naturligt talent for at lære fra sig. I 1979 bliver 
han ansat som underviser på Haarby musikskole, og der følger 
flere jobs i kølvandet, bl.a. på Dreslette skole.

- Det har været fantastisk  - at det, der startede som en hobby, 
endte med at blive hele mit liv, fortæller Søren Bøje.

Cadeau for en stor indsats
For nyligt postede 65-årige Søren Bøje et opslag på Facebook, 
hvor han offentliggjorde, at hans tid som musik-underviser er 
endegyldigt ovre. 

I disse dage takker jeg af efter 40 fantastiske år med musik-
undervisning.
Fra Per (Cussion) i 80’erne og til Frederik Bull i 2020 - og alle 
elever og gode kolleger der imellem.
Tak for de spor, jeg fik lov at sætte og dem, I alle satte hos mig.
Kærlig hilsen Musiksoeren@

Opslaget affødte en masse reaktioner, hvor især kommentarer 
fra tidligere elever og samarbejdspartnere gjorde stort indtryk 
på Søren.

Her kommenterede tidligere kollega Per Cussion Rasmusen 
med denne hilsen:

Selv tak Søren ... de første år med guitar og band var med til 
at definere vores liv og give det indhold og adgang til vores 
inderste forståelse af os selv - det skylder vi dig stor tak for - du 
er jo stadig et stort forbillede med den statur og glæde i livet 
som du har.

Søren Bøjes sidste musikelev blev stortalent og guitarist Frede-
rik Bull, og han er ikke i tvivl om, hvad musik-Søren har betydet 
for ham.

- Jeg har haft Søren til guitarundervisning i 5-6 år, og han er en 
mega-engageret, dygtig og rolig underviser. Han har en plan 
for, hvad man skal lære for hele året, og uden at man lægger 
mærke til det, så tilpasser han niveauet, så musiknumrene 
passer både til min stil og min alder. For mig har guitarunder-
visningen været højdepunktet for ugen. Uden Søren kunne jeg 
forestille mig, at det havde set meget anderledes ud med min 
musik, forklarer Frederik Bull.



I 1990’erne gik Søren Bøje sammen med Jan Valbak og andre forældre på Engha-
veskolen om at skabe Faaborg sommerspil. Senere blev Søren Bøje også inviteret 
ind i arbejdet omkring faaborg-revyen

Det er ikke kun gennem musikken, Søren Bøje kan udtrykke sine kreative sider. 
Også når det gælder udtryk på lærred kan han skabe stemninger, hvilket han 
satser på, der bliver mere tid til i denne hans tredje alder



54

De mange reaktioner er kommet bag på Søren Bøje.

- Jeg føler mig fuldstændigt løbet over ende. Der 
kommer kommentarer fra elever, som jeg troede, 
havde glemt mig, men det har de åbenbart ikke. 
Det giver gode minder at læse kommentarerne og 
besvare dem. Jeg har også fået rigtig mange beske-
der på mail, som jeg er i fuld gang med at besvare, 
fortæller Søren Bøje. 

Ud over at lære fra sig på guitaren, så har Søren 
Bøje også sikre sine elever store musikalske oplevel-
ser, når han fx har planlagt koncerter med forskel-
lige bands, Big Band-koncert i Tivoli eller koncert i 
Tyskland, hvor musikskole-eleverne kom ud og fik 
lov at optræde på en rigtig scene.

Dette blev der også kvitteret for i kommentartråden 
på nettet:

Stor tak til dig Søren. 
Uden dig ville jeg ikke ture stå på en scene, du har 
fået en usikker gut til at hvile og tro på sig selv.
Jeg vil være dig evigt taknemmelig

Et blød punkt for de svageste
Den engagerede og dygtige musikunderviser er 
med årene blevet en institution på musikskolen, 
hvor de små elever ofte har glædet sig længe, når 
de endeligt kan begynde til Søren-musik i 1. klasse

- Vi begynder med alt det basale som fløjte og 
trommer. Her har det været sjovt at se, at selv 
de mest tåbelige, små drenge, der spillede fløjte 
med næseborene, fik noget ud af undervisningen. 
Eleverne kommer virkelig ind under huden i den her 
type arbejde, siger Søren Bøje.

Blandt de tidligere musikelever er der flere, der er 
nået hele vejen til musikkonservatoriet og lever af 
at spille musik. Det gør naturligvis Søren Bøje stolt, 
men der er også en helt anden gruppe af musikele-
ver, der har bidt sig godt fast i hukommelsen og i 
hjertet på musik-Søren.

- Der var også grupper med mere forsigtige elever, 
som ville en masse. Dem tog jeg virkelig til mig. De 
var måske ikke så fagligt dygtige, men de kunne 
finde en identitet og trivsel gennem musikken. Mu-
sik kan være en dyr interesse, og der har også været 
børn, der tydeligvis ville have gavn af musikken, 
men som ikke havde råd. Jeg har nogle gange søgt 
støtte gennem Red Barnet, så de børn også kunne 
gå til musik, forklarer Søren Bøje.

Da Søren Bøje fyldte 63, havde han tre ønsker: en cowboyskjorte, en våddragt og 
en tatovering. De besøgte deres søn i San Fransisco, hvor Søren fik tatoveret sit eget 
symbol på ‘musik-Søren’ - et plekter med en g-nøgle i midten. Cowboyskjorten fik 
han, da de kom tilbage til Danmark, og våddragten har han først fået i år, fortæller 
han grinende
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“Tak for din fremra-
gende berigelse i, til 
og over de sydfynske 
bakker og folk, Sø-
ren! Jeg ville dælme 
nødig have været en 
musikindføring med 
dig foruden!”

I sit musikværelse i hjemmet har Søren Bøje mere end tyve guitarer hængende. 
Gennem sin musikalske karriere har han spillet sammen med flere store navne, 
bl.a. Niels Jørgen Steen og Etta Cameron



Ændret plan for pension 
Efter planen skulle Søren Bøje gå på pension til næste år. Men 
pludselig sygdom fik ændret planen, så pensionslivet begyndte 
allerede i år.

Sidste år fik Søren Bøje en kræft-diagnose, men musikken var 
fortsat så vigtig for ham, at han vendte tilbage til undervis- 
ningen af fem elever. Dette forår var uheldet atter ude, og Sø-
ren Bøje fik en hjerneblødning, der betød et endegyldigt farvel 
til undervisningen.

- Jeg fik svært ved at finde ordene efter hjerneblødningen, men 
heldigvis kunne jeg hurtigt efter spille guitar igen. Jeg nærmer 
mig mit gamle jeg, og udefra kan det godt ligne, at jeg er i or-
den igen, men der er fortsat nogle udfordringer, fortæller Søren 
Bøje.

Med sit opslag sidste onsdag kom Søren Bøje en tur ned ad 
memory lane, og han er fortsat ved at fordøje, hvor meget han 
har betydet for mange mennesker.

- Det var jo bare en hobby, og det har nu givet mig så mange 
oplevelser og indhold i mit liv. Jeg har sat gang i mange ting, og 
det er også lidt vemodigt, at det skal slutte. Jeg har tilsynela-

dende betydet meget for mange, og det er virkelig gået op for 
mig nu, hvor der bl.a. kommer hilsner fra elever, jeg underviste 
helt tilbage i 1978. Jeg synes dog alligevel, at det hele nu er 
sluttet af med bravour på bedste vis, siger Søren Bøje.

Om Søren Bøje:
Gift med Gunild Hansen, sammen har de tre børn og fire 
børnebørn
Musikskoleunderviser gennem 40 år
Aktiv i Faaborg Musikforeningen gennem10 år

“Tak Søren … for dejlige år med dig 
som kollega i musikskolen. Altid åben, 
imødekommende og engageret. Og dine 
elever … man ser dit engagement der 
også. Ønsker dig alt det bedste.”
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Åben 24/7

Grusbane

Bad/omklædning

Book din tid på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Kun 115,- pr time







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Smørrebrød
Pr. stk. 17,-

Zeni Ripasso
Lang og behagelig finish 
med krydret frugt og silke 
fine tanniner. Bravo!

Pr. flaske 79,- 

Rossignol bourgogne
Saftig elegance med hindbær, 
jordbær og burgundisk skov-
bund. Fløjlsbløde tanniner og 
eksotiske krydderier fra fadet

Pr. flaske 99,- 

45 DAYS
Fra To Øl

Pr. dåse 11,95 

Slagteren sælger lækre 
bøffer, salater og 
kartofler 
Fra 129,- for 2 pers.  
KOM OG SE!

Prosper Maufoux
Lys gylden i glasset med herlig  
frugtig duft af æble, pære, citrus
og nektarin.

Pr. flaske 79,- 

Curioso Grand
Edizione
Rund, solmoden weekendvin 
med masser af krop og god sødme

Pr. flaske 79,- 

Fynsk Forår 
50 cl. 

Pris 15,- 

Tilbud gælder til og med 30. sept.

Kære kunder 
Vores fantastiske slagterafdeling tilbyder:

HOLD AFSTAND 

SPRIT HÆNDER 
PAS PÅ HINANDENi

BILLIGT

FAABORGS KLART STØRSTE UDVALG AF VIN

FAABORGS KLART STØRSTE  UDVALG AF SPECIAL-ØL

Toscano Rosso

PINOT NOIR 2014

MACON-VILLAGES 2018 VALPOLICELLA SUPERIORE 2017

BEGRÆNSET PARTI

Hver torsdag
Hver fredag


