november 2020

Dyreborg / Horne / Haastrup / Faldsled / Millinge / Svanninge / Korinth / Vester Aaby / Øerne

89 ÅR OG FIKS PÅ FINGRENE
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CHRISTINA HAR
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NU HJÆLPER
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ULYKKE ÆNDREDE LISES LIV
NU PASSER SERVICEHUNDEN MILLI PÅ HENDE
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Svanninge Bakker dannede i januar 1966 ramme om Odense og Faaborg skiklubbers mesterskaber i langrend, og ugen efter skulle der dystes om Danmarksmesterskaberne i det samme terræn.

DET GAMLE
FAABORG!

Så er det atter tid til at lette på låget til skattekisten med
de mange minder.
Sammen med Faaborg Byhistoriske Arkiv kan du igen
dykke ned i den sort/hvide fortid på disse sider.
Husk vi meget gerne vil låne dine billeder, hvis du har
et eller flere albums med ældre billeder af byens liv liggende i skuffen.
Veninderne Merete og Lise tilbragte en dejlig sne-weekend i de fynske alper, Svanninge
Bakker, i december 1969.

Brand i Herregårdsmejeriet på Odensevej 16 den 20. september 1981
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Frihedskæmpere vender hjem til Horne 6. maj 1945. På billedet ses
Aage Kjøller, Bøjden, Jens Jacobsen, Sdr. Hjørne, Harry Andersen, Ernst
Jensen, K.P. Knudsen, København

Kig ind i skolekøkkenet på Vester Aaby skole, hvor der er u-landsdag med travlhed i
køkkenet

Vognmand Harry Andersens hus lå på Hornelandevej og blev sprængt i luften af tyskerne den 24. februar 1945, da der var opbevaret våben i huset.

Østergade 4 med Storch og Møllers eftf. Niels Isaksen i 1948

Senere i 1971 rykkede Pinholt Materialisthandel ind på Østergade 2

Østergade 8 - E. N. Knippels Farvehandel ca. 1965
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shop

AMOK
20-50%

Spar

40%

NU

Svinedrengen
moskusdyne sval

599,- NU 1.599,-

SPAR 400

SPAR 1.100

Mellem højde
Normalpris 999,-

Normalpris 2.699,-

Z-CUBE
OPSTILLING 3

ÅBENT
SØNDAG

BER

10-14

28%

Spar

DANSK

DANSK

47%

PRODUCERET

Fås i
s val,
lun og
varm
Spar

4.197,-

1. NOVEM

PÅ UDVALGTE MØBLER
OG SENGE
TIL DIN BOLIG
Svinedrengen
hovedpude

Stærk pris

Fås i ﬂere farver. Leveres samlet.
SE Z-CUBE SERIEN PÅ MØBLER.DK

PRODUCERET

Palermo sofa
3 + 2,5 pers.

NU

15.999,-

SPAR 14.571

Okselæder i dessin 639.
Koldskum med duntop i sæde.
Normalpris 30.570,Bordplade i massiv
hvidolieret eg.
Mulighed for 2
tillægsplader
B50 x L120 cm.

Space 3600 lænestol
+ fodskammel

NU

9.999,-

SPAR 3.999

NorD spisebord
Ø120 cm

NU

Stærk pris

Sort Elite læder.
Normalpris 13.998,-

Spar

50%

2.699,-

SPAR 2.998

NorD
SPISEBORDSSTOL

GlobaL

Normalpris 11.997,-

Zensizone boxmadras
180 x 200 cm

COMFORT

NU

9.998,-

SPAR 9.998

Space 3600 lænestol
og fodskammel

NU

8.999,-

9.999,-

SPAR 3.999

Spar

Sort læder i dessin Elite
og sokkel i børstet stål
Normalpris
13.998,Normalpris
19.998,-

50%

5-zonet high pocketfjedre.
Topmadras med 50 mm latex.
Ekskl. ben og gavl. Normalpris 19.996,-

Ekskl. ben og gavl

SHOP DØGNET RUNDT
PÅ MØBLER.DK

Vestergade 1 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 94 96 · www.møbler.dk

Mandag - torsdag 10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00
Lørdag 10.00-13.00 · 1. søndag i måneden 10.00-14.00

MASSER AF GODE
TILBUD I BUTIKKEN
Jens

Lars

HUSK! Altid at tjekke
vores tilbud online
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Her er det "dyreste"
magasin i historien
Ja, ok.
Der er altså ikke tale om kroner og øre, selvom den lidt kække overskrift
sikkert leder dine tanker i den retning. Næh, der er tværtimod tale om dyr.
Masser af dyr.
Du finder dem i stort set alle udgaver i historierne i dette magasin.
Køer, æsler, ænder, pingviner og hunde!

KONTAKT
Det Rigtige Faaborg ApS
Bryggergården 4-6
5600 Faaborg

Vi er lykkes med at snige dyr ind i alle historier på eller anden måde.
De får altså ikke hovedrollen hele vejen igennem, men de er der.

info@detrigtigefaaborg.dk
Tlf.: 93 96 80 10

Så uanset, om du er mest til poter, klove, våde muler ... eller spændende
mennesker, så er der noget til dig.
Rigtig god læselyst.
Henrik Poulsen

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Mads Holdgaard
Salgsansvarlig / Partner

Janne Schwartz
Salg og kontor

Sarah Kroman,
Vært

Pernille Pedersen
Journalist

Ole Billum
Partner

Malene Kniep
Projektsalg
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OUR ICONIC RADIO
NOW UPGRADED

MODEL ONE+
®

DAB+ / FM / Bluetooth Radio

NEW
EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48

Østergade 39, 5600 Faaborg

Mandag - torsdag
Fredag 		
Lørdag 		

kl. 10-17.30
kl. 10-18
kl. 10-14

Her er vejled
nin
altid gratis g

Områdets største udvalg i lingeri, nattøj, strømper og badetøj

Slip juledrømmene løs hos Lingeri By Storm

Lækre
elegante kjoler,
skjorter & kimonoer
fra det danske
fashion brand

Kom ind og
se de unikke
nyheder fra
Design By
Laerke

L I N G E R I BY STO R M

Ø s t e r g a d e 2 8 - 5 6 0 0 Fa a b o r g - E- m a i l : i n f o @ l i n g e r i b y s t o r m . d k

VI ER STOLTE AF AT KUNNE PRÆSENTERE VORES FANTASTISKE PERSONALE,
SOM KAN HJÆLPE MED BÅDE RENGØRING OG HAVE

Anne-Grethe

Anne-Marie

Bente

Ingelise

Isi

Jane

Berit

Conny

Dorte

Helle

Jytte

Jørgen

Kaj

Kirsten

Niels

Niels-Christian

FAABORG RENGØRING
Bjarne

TLF.: 62 61 22 47

Lissy

Faaborg Rengøring Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk, www.faaborg-ren.dk - følg os på facebook
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VI LEVERER ALLEREDE TIL
DANSKE KOMMUNER
GYMNASIER
HØJSKOLER
EFTERSKOLER
HÅNDVÆRKERE
ØVRIGE ERHVERVSDRIVENDE
PRIVATE FORBRUGERE

ALT I BEHOLDERE FR
A

100 ML OP TIL 1.000

SAGA

TELEMARKEN 7, FAABORG
WWW.SAGA-OIL.DK
TLF.: 31 13 58 33

L.

MEDLEM AF

SE MERE PÅ

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

VI FINDER ALTID EN

LØSNING

Niels Sigh,
Lene Kromann og
Rasmus Hermansen

BROLÆGNING, HAVE, HÆK,
GRÆS, GRAVEOPGAVER, PLANTNING,
HEGN OG EJENDOMSSERVICE

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

LILLEMARKSVEJ 1 - 5600 FAABORG
WWW.HORNEHAVESERVICE.DK

SÆSONMENU

AKTIVITETSKALENDER
SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

Restauranten er åben

torsdag til lørdag kl. 17-21
eller efter aftale
31. december

Nytårsaften

AFL
YST

FORRET
Kold pocheret torsk – Rødebedecreme – Rødbedechips og syltede rødbeder
Vildtterrin – Friske brombær – Brombærskum – Jordskokkechips

HOVEDRET
Rosastegt oksefilet – Okseriette – Syltede kartoffel – Variation
af svampe – Pommes Anna – Rødvinsglace

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

Helstegt rødspætte – Sauté af sovoykål og majs
Syltede porre –Grillede citron - Dampede kartofler
med urter – Sauce beurre blanch
Urtefaseret unghanebryst – Selleripuré
Saltbagt selleri – Syltede blomkål – Pommes Anna
Kyllingesky smagt til med cremefraiche

OST
3 slags oste – Kompot – Nødder – Friske bær – Hjemmebagt knækbrød

DESSERT
Klintens ”kæmpe eskimo”- Solbærmousse – Mørk Chokolade – Vanilje
Klintens Æbledessert – Æblekompot – Syltede æbler
Æblechips – Vaniljeis
Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk
www.klinten-faaborg.dk

Kontakt os!

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN
Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

FAABORG KOGRÆSSERLAUG MANGLER MEDLEMMER

Få bøffen direkte
fra Sundet
De fleste faaborgensere har nok bemærket de sorte kvier, der sommeren over har græsset på
arealerne omkring Sundet. I denne artikel kan du læse om lauget, der passer køerne, hegnet
og arealerne, samt hvorfor græssende køer er en god idé for både flora, fauna og klima.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

Lars Torup og Svend Anker Petersen parkerer bilerne ved grusparkeringspladsen ved gymnasiet. Bevæbnet med gummistøvler, le,
fil og en spand med æbler, sætter de kursen mod laugets skur tæt
ved Sundet.
Lars Torup og Svend Anker Petersen er hhv. formand og næstformand i FNoK, Faaborg Naturpleje- og Kogræsserlaug, og de har
begge været med siden opstarten i 2002. Med jævne mellemrum
tilser de, eller andre medlemmer af lauget, de vidtstrakte græsarealer, hvor kvæget holder til. De sikrer sig, at kvierne ikke er syge, at
det tre kilometer lange hegn er intakt, og at der hverken er vokset
græs eller ukrudt op under hegnet.
Da omfartsvejen blev etableret i 2001, overtog FMK de sønære
arealer. Disse arealer skal afgræsses, da man ellers risikerer, at
sjældne og værdifulde naturområder forsvinder. Naturområderne
er vigtige, da de medfører en stor mangfoldighed af planter,
insekter, fugle, svampe mm. Kommunen foreslog derfor at danne
et laug, der kunne stå for afgræsningen og dermed værne om den
biologiske mangfoldighed.

Naturpleje er en gave til friluftslivet
Da Svend Anker med spanden med æbler i den ene hånd
nærmer sig flokken af kvier, begynder jorden af dundre, og 13
enorme dyr kommer farende mod ham. Med et stort smil kigger
han over på Lars og udbryder: ‘Se nu den her, det må være 2222,
den er s’gu stor,’ og Lars svarer tilbage, at 2224 er endnu større,
nok den største i flokken. Køerne har fuldt fokus på æblerne, der
bliver kastet, mens Lars og Svend Anker beundrende se til: ‘Er de
ikke fine?’ siger de i munden på hinanden og gnubber hver en
fugtig mule.
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I FNoK opkøber de hvert forår et antal kreaturer og sætter dem
på græs omkring Sundet og i Sundbakkeren. Det er gennem

denne afgræsningen, at de udøver den vigtige naturpleje, forklarer Lars Torup.
- Fuglelivet opblomstrer ved afgræsningen, især når der er direkte adgang til søbredden. Der kommer også en bredere flora, når
jorden udpines og bliver overdrevsjord. Så kommer der røllike,
harekløver mm., hvilket igen giver flere insekter, sommerfugle.
De frie stendiger giver bosteder for markfirbenet, som er en truet
dyreart, fortæller formanden.
Omkring første maj ankommer årets kreaturer, der gerne leveres
af en lokal landmand. Forinden er hegnet er gennemgået, og
arealet er ryddet for skidt mm.
Nu skal opgaverne for laugets medlemmer forklares og fordeles.
Der skal laves en vagtplan, og der bliver forklaret om, hvad man
skal holde øje med af eventuelle sygdomstegn, når medlemmerne på skift tilser dyrene. Medlemmerne lærer også, hvordan de
skal forholde sig, hvis noget skulle vise sig ikke at være i orden.
- Vores medlemmer fører dagligt tilsyn med dyrene. To medlemmer deles om en uge, hvor de tjekker, at dyrene er sunde og
raske, og at der er strøm på hegnet, hvorefter de noterer ned i
logbogen. Det er yderst sjældent, at der er opstået situationer,
hvor bestyrelsen eller dyrlægen må tilkaldes, men en enkelt gang
har vi haft en kvie, der blev dræbt af et lynnedslag, fortæller
Svend Anker Petersen.
Flere gange i løbet at sæsonen er der arbejdsdage, hvor der skal
slåes græs under hegnet, tidsler skal bekæmpes, og der bliver
ryddet op i vandhullet. Og måske ender dagen med en gang fælles hygge i det fri.

Medlemmerne i FNoK er en blandet skare, lige fra pensionerede skolelærere til børnefamilier. Lars Torup (tv) er uddannet biolog og naturvejleder. Svend Anker Petersen (th)
er uddannet ingeniør. Begge har været med i FNoK, siden lauget blev etableret i 2002

Kød med klimabevidsthed og dyrevelfærd
Spanden er tom for æbler, men kvierne håber tydeligvis på
mere. Med blanke, regnvåde pelse stiller de sig nærmest op på
parade, mens enkelte giver nogle begejstrede spjæt med bagbenene. Lars og Svend Anker fortsætter deres begejstrede snak
om kvierne med hver deres hånd på en mule, mens de bakker
hen over hegnet og får det lukket efter sig.
Når sommeren går på hæld, er der ikke brug for afgræsning
længere, og når kalenderen nærmer sig slutningen af september eller starten af oktober, må kvierne derfor lade livet.

- Når der er for få dyr, så spiser de kun det bedste og saftigste
græs, og de skal jo også helst spise ‘skrubbet’, det grove græs,
kærstar og siv, forklarer Lars Torup.
Skulle du have lyst til at være med til at sikre gode, lysåbne
naturarealer tæt på Faaborg, og vil du gerne have klimavenligt
kød i god kvalitet til rimelige priser, så er der ledige andele til
den kommende sæson. Du kan kontakte formand Lars Torup
for yderligere information om arbejdet i FNoK.

Dyrene skydes på marken, hvilket på forhånd er godkendt af
dyrlægen. Dagen forinden tilses dyrene, og der laves en attest
på det enkelte dyr, som slagteren kontrollerer, inden han går
igang.
- Det foregår meget stille og roligt. Vi lægger hø ind i en fangstfold, og køerne går derind frivilligt og gumler løs. Slagteren
skyder dem derinde, og måske bliver de andre lidt urolige, men
de spiser som regel videre, og de når ikke at blive stresset,
forklarer Lars Torup.
Umiddelbart efter slagtningen transporteres dyrene til opskæring hos slagteren, hvor de modner i tre uger. Kødet fra dyrene
deles herefter i forhold til de andele, den enkelte har købt, og
slagteren skærer ud efter kundens ønske.
- Vi er klar over, at tendensen i tiden med at spise mindre kød,
betyder noget for vores forening. Men vi vil påpege, at afgræsningen er et betydelig naturhensyn. Hvis vi ikke havde græsædende dyr, ville vi heller ikke have strandenge, græsland og
rigkær - alt ville i stedet blive til skov, krat og rørskov, fortæller
Svend Anker Petersen.
Ved Sundet ville det betyde, at det rekreative område med stikstier til Øhavsstien og bakkearealerne og de vide udsigter med
fuglekig ville blive erstattet af en tur gennem skov med kun få
meters kig væk fra stien.
Den afgræssede jord kan også binde mere CO2, end der frigives, og dyrene fodres ikke, hvilket sparer klimaet for dyrkning
af afgrøder til foder eller transport af foder. Så på den måde,
forklarer formandsskabet for FNoK, er denne type oksekød det
mest klimabevidste valg frem for kød fra det intensive landbrug.

Plads til flere
I år har FNoK haft 13 kvier gående på græs i områderne
omkring Sundet. Lauget indkøber altid 2-årige kvier af robuste
racer, der kan gå ude hele året, fx Hereford, Galloway eller
Welch Black. I år har det været Angus-kvier, der har afgræsset
områderne.
De valgte racer er også venlige racer, så det er sikkert for offentligheden af gå ind på områderne.
- Vi sikrer også, at der ikke går moderdyr med deres kalve,
for det er oftest dem, der bliver aggressive, hvis man komme
imellem dem. Blandt vores kvier kan man roligt færdes, fortæller Svend Anker Petersen.
FNoK har et ønske om igen at komme op på cirka 16 dyr, så
græsset kan holdes bedre.
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Når vi spiser kød, er kød fra lokal naturpleje et godt valg rent klimamæssigt,
men også fordi naturplejen sikrer plads til den biodiversitet, der er trængt i
dagens intensive landbrug (Foto: Privat)

Fakta om FNoK
I FNoKs formålsparagraf står der, at foreningen skal:
1) drive naturpleje på arealer i Faaborg-Midtfyn
Kommune
2) producere kalve, okse- og evt. lammekød på et
miljømæssigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til
fordeling mellem foreningens medlemmer

CYKEL

TA X I
Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

Ved folden hænger en kasse med en logbog,
hvori erfaringer, observationer, sjove historier
løbende skrives ned

Svend Anker Petersen er en populær mand blandt dyrene, når han disker op med friske æbler.
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I 2003 blev bakkerne ved Sundet købt af Aage V. Jensen Naturfonde, hvor formålet var at lave et stort overdrev til gavn for planter og dyr og give offentligheden
adgang til området. Området skal drives uden brug af sprøjtemidler og gødning
for at holde vandet i Sundet og grundvandet rent.
FNoK afgræsser 7,6 hektar for Faaborg-Midtfyn Kommune omkring Sundet og 7,9
hektar for Aage V. Jensen Naturfond i Sundbakkerne.

VI HAR UDVIDET HOLDET!
Vi er både stolte og glade for at have Camilla tilbage.
Hun står klar med nyslebet saks og inspiration til din næste frisure.

Herregårdscentret 8, 5600 Faaborg
Tlf.: 62613322, info@center-frisoren.dk
www.center-frisoren.dk

TROELS FRYD

BIRGITTE FRYD

INDEHAVER

INDEHAVER

23 43 18 35

65 96 18 35

Mokkaffe er din virksomheds leverandør af kaffe og meget mere.
Læs mere om os på mokkaffe.dk - eller endnu bedre, tag en snak med os. Vi tager gerne kaffen med.

Du er også meget velkommen til at sende os en mail på kontakt@mokkaffe.dk

TILBUD

SPAR OP TIL 40%

TILBUD

VINTERHJUL

Original VW alufælg m/vinterdæk
Polo & T-Cross 16” 6.995,Golf & Passat 16” 7.395,- od tid
Tilbuddet gælder så længe lager haves

e i g ing 468,t
f
i
k
s
l
hju med opbevar
Bestil
,te 299

if
Hjulsk

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

Vi bor et attraktivt sted
Ny måling om livet i Faaborg-Midtfyn Kommune
viser, at borgerne i Faaborg og på Faaborg-egnen
synes, at deres lokalområde er attraktivt.
Faktisk synes hele 86 procent af de adspurgte i Faaborg, at deres lokalområde er
attraktivt, og lige så mange vil anbefale det til andre.
På Faaborg-egnen er tallet 83 procent. Både i Faaborg og på egnen er der tale
om en stigning i antallet, der altså synes, at deres lokalområde er attraktivt.
Sammenligner vi med kommunens to øvrige egne, Forstadsbåndet og Ringeegnen, scorer Faaborg-egnen højst, hvad angår borgernes syn på lokalområdets
attraktivitet. Måske er det naturen på Faaborg-egnen, der spiller ind? I hvert
fald svarer 92 procent af de adspurgte, at de i nogen eller høj grad gør brug af
naturen.
Undersøgelsen Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune måler på borgernes
generelle tilfredshed med livet og en række faktorer, der knytter sig til det –
eksempelvis helbred, jobmuligheder samt fællesskaber og deltagelse i disse.
Kommunen har et mål om at øge borgernes tilfredshed med livet, og målingen
bruges til at følge udviklingen.
Læs hele undersøgelsen på www.fmk.dk/detgodeliv

Sammen om livet
Samarbejde skal forebygge og
mindske ensomhed blandt ældre
i Faaborg-Midtfyn.
I oktober lød startskuddet på projektet ”Sammen om livet”, hvor Haastrup Udviklingsråd og
Falsled-Svanninge-Millinge Lokalråd er inviteret
ind til et samarbejde med kommunens lokale
institutioner. Sammen skal parterne afprøve
en række forskellige ideer til, hvordan man kan
hjælpe borgere, der føler sig ensomme eller er
i risiko for at blive det, til at blive en del af fællesskabet og de mange aktiviteter, der allerede
findes i de fire små lokalsamfund.
Samarbejdet er et eksempel på en indsats, der
skal mindske ensomheden blandt ældre og
dermed også påvirke de ensomhedstal, man
kan læse af rapporten Det gode liv i FaaborgMidtfyn Kommune. Rapporten viser samtidig,
at nogle af de faktorer, der bidrager til tilfredsheden med livet, er at være en del af et fællesskab, og at man ikke oplever ensomhed.
De første ideer prøves af i foråret 2021. Projektet har fået støtte fra kommunens værdighedsmidler.

Juletræet tændes
fredag 13. november

Vi må ikke samles på Torvet i år, MEN
se med på TV2 Fyns facebookside fra kl. 16.50

Der er stadig slikposer til børnene

Der er 400 poser, så det er "først til mølle".
Børnene skal selv hente i SuperBrugsen
fredag 13. nov. kl. 10-20

hed

Vi passer din virksom

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.
Du får hjælp til:
Bogføring
Lønadministration
Fakturering

Betaling af kreditorer
Regnskab
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.

1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk

TAK

FORDI DU KØBER
DINE JULEGAVER
LOKALT
MED
E
V
N GA
E
DER
V
E
I
H
G
ULIG
M
0
100

KØB VORES GAVEKORT I
SUPERBRUGSEN ELLER PÅ TURISTKONTORET

NU PASSER
SERVICEHUNDEN
MILLI PÅ HENDE

Ulykke
ændrede
Lises liv

Mens nogle handicaps er synlige for enhver, så er andre en del sværere at få øje
på. Fælles for begge typer er bl.a., at de kan kræve brug af hjælpemidler. Måske
en kørestol. Måske en servicehund. Her kan du læse om servicehunden Milli
og om, hvordan ejeren, Lise Snitkjær, opfordrer til, at omgivelserne forholder
sig dem, når de sammen færdes i bybilledet.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT

“Du må altså ikke tage din hund med ind i butikken.”
Sådan hører Lise Snitkjær af og til personale og kunder sige, når
hun tager til byen på indkøb. Men Milli er Lises servicehund, og
en del af jobbet er netop at gå med ind i butikker. For Milli giver
Lise den tryghed, der skal til for at færdes ude, og så hjælper den
13 måneder gamle servicehund også Lise med at finde tilbage til
bilen eller cyklen, når kurven er fyldt af varer.
- Jeg har fået tildelt Milli efter den præcis samme paragraf, som
personer med andre handicaps får tildelt fx en kørestol. Hun er et
hjælpemiddel, som jeg har brug for, og det kan godt påvirke mig,
når andre ikke udviser forståelse for os. Man ville jo heller ikke
bede en kørestolsbruger om at lade sin kørestol blive udenfor,
fortæller Lise Snitkjær.
De fleste steder, hvor de færdes, kender folk både Lise og Milli,
og der er ingen problemer. Eller, det vil sige, næsten ingen pro22

blemer, for Milli er en stor, bedårende hvalp, og det er fristende
for de fleste at snakke med hende eller kæle hende.
Møder man Milli på stranden uden arbejdevesten på, så er det
helt ok at udleve sin indre dyreven og klappe løs. Men når Milli
får vesten på, er hun på arbejde. Nu skal hun sikre, at Lise kan få
handlet med ro i sindet. Mærker Milli en utryghed hos sin ejer,
stiller hun sig prompte ind mellem hendes ben, og når Lise atter
en gang ‘snurrer rundt i karrusellen', som hun kalder det, så
guider Milli hende retur til den rette parkeringsplads.
Vi møder Lise i hjemmet i Faaborg, hvor Milli har indtaget sin
vante plads- lige ved Lises side. Selvom Milli ikke er officielt på
arbejde under interviewet, mærker hun, at situationen er svær
for Lise. Milli trykker sig helt ind mod Lises krop, og med en bevægelse med snuden beder hun nærmest om at blive nusset på
maven, hvilket synes at berolige dem begge.

Flere læsere har sikkert mødt Lise Snitkjær og Milli i Føtex,
hvor de ofte handler ind sammen

Lise Snitkjær har altid været en ‘norgesfreak’, som hun kalder det. Hvert år
rejser hun til Norge, gerne flere gange og gerne længere tid ad gangen. Når
corona-restriktionerne atter tillader ture til Norge, er det øverste på Lise
Snitkjærs liste en tur derop - og Milli skal naturligvis med

Lise Snitkjær er 56 år. I 1998 var hun involveret i en alvorlig ulykke, der bl.a. gav hende en hjerneskade, PTSD og en méngrad på 75%.
I dag hjælper servicehunden Milli hende med at skabe tryghed og struktur i hverdagen

Tiden før karusellen
Med en hånd på maven af Milli fortæller Lise om den ulykke, der
ændrede hendes liv. Imens hun fortæller, blinker hun ofte med
øjnene, for beskadigede tårekanaler har stoppet tåreproduktionen, og hendes øjne tørrer hurtigt ud.
Før de såkaldte karusselture begyndte, var Lise Snitkjær en aktiv
kvinde med et godt arbejde. Hun er uddannet socialpædagog,
psykomotoriker og dyretekniker, ligesom hun holdt af at løbe og
undervise i bevægelse.
Men den 19. december 1998 tog livet en drastisk drejning. Ved
landbrugsskolen i Korinth blev Lise påkørt af en billist, der skulle
hjem efter en julefrokost, og herefter blev alting sort.
- Jeg kom på Faaborg skadestue, men blev ret hurtigt udskrevet
med et par brækkede hænder og håndled. Men da jeg kom hjem,
mistede jeg synet fuldstændigt på mit højre øje.
Lise kom retur på sygehuset, og der viste sig flere skader. Synsnerven til højre øje var revet over. Herudover havde Lise også
fået en skade på frontallapperne, piskesmæld og brækket sin
kæbe flere steder.
I dag er Lise tilkendt førtidspension som senhjerneskadet, og
skaderne har medført mange gener og smerter, samt diagnosen
PTSD. Under en operation i 2011, hvor begge Lises kæbeled blev
udskiftet med kunstige, blev tårekanalerne ødelagt, så hun i dag
ikke har en naturlig tåreproduktion.
- Jeg kan slet ikke det samme som før. Jeg kan fx ikke problemløse
længere. Jeg har store søvnproblemer, og det betyder, at jeg har
meget få og små kasser, jeg kan fylde med gøremål hver dag. Jeg
må hele tiden prioritere mine ressourcer.
Udover Millis hjælp, så er Lise bevilliget en bostøtte to gange om
måneden, samt en ledsager 15 timer om måneden, som hun
bl.a. benytter til sygehusbesøg, biografture mm. På sigt håber
Lise, at Milli kan erstatte behovet for yderligere hjælp.
Milli sikrer struktur og tryghed
Om natten er Lises PTSD værst. Den sidder i kroppen, der
spænder op nærmest som en flitsbue. Ofte må hun allerede ved
4-tiden erkende, at det ikke bliver til mere søvn denne nat. Et
let klap på madrassen, så vågner Milli fra sin plads på gulvet ved
siden af sengen og hopper op og lægger sig ind til Lise. Måske
giver hunden hende lidt ro, måske en times søvn mere.
Tiden som førtidspensionist kan føles lang, men med Milli i huset
er der mange krav til Lise som ejer. Som regel følger de en fast
dagsplan, hvor det er Millis behov, der er styrende.
- Hver morgen cykler vi på min christianiacykel til Dyreborg eller
Bjerne, hvor vi leger ved stranden et par timer. Når vi kommer
hjem står den på morgenmad, pelspleje og støvsugning, for når
man har hund, skal der støvsuges ofte.
Når frokosten er indtaget, går Lise og Milli dagligt en tur på
mellem 15 og 20 kilometer, hvorefter resten af dagen står på
gøremål i hjemmet eller i byen.
Lise har tidligere haft servicehund, Tjalfe, som hun havde i 15 år.
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I den periode, der gik, inden hun fik Milli, blev det tydeligt, hvad
en servicehund betyder i Lises hverdag.
- En hverdag uden hund er en hverdag uden ro og med stort
afsavn. Jeg kommer ikke ud af huset, jeg er ikke social, og jeg
får langt mindre søvn. I perioden mellem mine hunde var jeg
træt, og jeg gik rundt som i en tåge. Det var en virkelig ulykkelig
tilstand.
Ulykken har påvirket Lises selvværd i negativ retning. Men når
hun går med Milli, oplever hun, at hun får mange flere smil fra
omverden. En social icebreaker, kalder Lise det, og det gør hende
mere rolig og tryg i situationen.
Når Milli ikke er på arbejde, er hun hvalpetosset som andre
hvalpe. Men hun er sig sit ansvar og sin rolle bevidst- hvis Milli
ligger ude i haven, og Lise er indenfor, så lunter hun med jævne
mellemrum ind og tjekker, om alt er ok.
- Det giver mig sådan en blandet følelse af taknemmelighed,
nødvendighed og afhængighed.
Når vesten spændes om kroppen på Milli, er hun på arbejde. Og
her er det Lises klare opfordring, at omgivelserne respekterer
Millis funktion. Her er det allerbedst at ignorere den nuttede,
pelsklædte hjælper og give hende ro til opgaven.
Og det burde være nemt at se, hvornår Milli er i funktion som
servicehund, for på vesten står med store bogstaver: HUND PÅ
JOB

Milli er 75 % golden retriever og 25 % border collie
og er 13 måneder gammel. Hun er trænet i Servicehundeforeningen og tildelt sin ejer, Lise Snitkjær,
efter grundige interviews, der skal sikre det helt
rette match

Tidligere arbejdede Lise Snitkjær på Novo Nordisk og var meget fysisk
aktiv. I dag skal hun afpasse sine gøremål ganske nøje til de begrænsede
ressourcer, hun har. Opgaver, der kræver evnen til at problemløse, kan
hun ikke længere klare, fx e-mails eller opkald fra kommunen. Men nogle
gange lykkes det - en af Lise Snitkjærs største sejre var, da hun for nyligt
lærte at mestre netbank
25

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

Hotel

MORTENSAFTEN

10/11-2020

VINAFTEN
7/11-2020

FÆRGEGAARDEN
C h r . I X ’ s Vej 3 1 – 5 6 0 0 Fa a b o rg

Køkkenet åbner
kl. 17.00

4 retter inkl.
vinmenu

R E S E R VAT I O N

62611115
www.hotelfg.dk

MORTENSAFTEN TIRSDAG 10.11.2020

VINAFTEN LØRDAG 7.11.2020

SPRØDSTEGT ANDESTEG/SVINEKAM M. KLASSISK TILBEHØR
RIS A LA MANDE MED KIRSEBÆR SAUCE
BEGGE RETTER: 295,-

CORONA-VENLIG VINAFTEN MED PLADS TIL 45 PERS.
PRIS: 545,- / TILMELDING PÅ 62611115 SENEST 4. NOV.
HUSK MUNDBIND

VI HAR FORTIDEN,
TIL AT BYGGE DIN FREMTID.

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.

Klintevej 16 • 5600 Faaborg • Tlf. 20 29 14 60 • www.murermester-skovlund.dk

DYREBORG
HÅNDVÆRKERSERVICE
TIL PRIVATE OG ERHVERV

Udfører alle
former for håndværk
både ude og inde, med høj kvalitet
til den rigtige pris
v. Henrik Jørgensen
Dyreborgskovvej 16
5600 Faaborg
Tlf.: 30 74 19 28

FROST VVS A/S
G a s , s a n i t e t , b l i k , va n d o g va r m e ti l d i g

SALG OG
SERVICE
VARMEPUMPER

@) BOSCH

GASFYR
FROST VVS A/S er VE-godkendt til montering
af varmepumper.

VE-godkendelsesordningen er for de installatør- og
montørvirksomheder, som er blandt de bedste til at
installere vedvarende energianlæg som varmepumper.

Mail: dyreborghs@gmail.com
www.handvaerkerservicedyreborg2.webnode.dk

BOSCH Climate Partner

VIESSMANN installatør

FROST VVS A/S • Odensevej 97 • 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 52 00 • mail@frostvvs.dk • www.frostvvs.dk

NYHED
Grandland X SUV plug-in hybrid er landet i Faaborg
Hos Faaborg Bil-Center sætter vi strøm til din køreoplevelserne med den nye plug-in hybrid Grandland X.
Den powerfulde og topudstyrede plug-in hybrid fås med op til 300 hk, med firehjulstræk og kan køre over 50 km
på ren el. Vi har allerede modtaget den flotte SUV i Faaborg, og vil du være blandt de første til at køre afsted
i den højteknologiske SUV, så kig forbi Telemarken 2 i Faaborg og bestil den til en ekstraordinær stærk pris.

NY OPEL GRANDLAND X
Plug-in hybrid 225 HK FRA

299.990,OPGRADÉR TIL ULTIMATE

300 HK, firehjulstræk og masser af udstyr!

FREMHÆVET UDSTYR PÅ ULTIMATE
• AGR-førersæde
• Nøglefri adgang og start
• Apple CarPlay*
• Sort tagfarve
• 19" bi-color alufælge
• Adaptive LED-lygter

• El-bagklap m. håndfri betjening
• P-sensorer for/bag
• Adaptiv fartåilot m. stop-funktion
• 360˚ bakkamera
• 2-zonet aut. klimaanlæg
• 8'' Navigation

Se den komplette udstyrsliste på Opel.dk

71,4 km/l CO2 31 g/km | Prisen er ekskl. metallak | Bilen er vist med ekstraudstyr | *Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version | Tilbuddet gælder så længe lager haves |
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

300 HK og
76,9 km/l

FAABORG

KirkeNyt

DIERNÆS
LYØ
AVERNAKØ

SALMESANG UDEN SUPPE
ONSDAG 4. NOV. KL. 17.30 I DET NYE HOSPITAL
En kort gudstjeneste ved sognepræst Henrik Nedergaard. Grundet corona-situationen vil der ikke blive serveret
suppe.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG I DET NYE HOSPITAL
TIRSDAG 10. DEC. KL. 14.30 - JULEAFSLUTNING
Foredrag ved historiker Henning Frandsen om den danske jul
og dens mange traditioner. Foredraget er et mix af historiske
facts, anekdoter, tegninger og fotos.

KONCERT I DET NYE HOSPITAL
TORSDAG 5. NOV. KL. 18.00 OG 21.00
Spirituel blueskoncert med H. P. Lange trio. De tre musikere;
Niels Bonefaas, banjo fiddle - H. P. Lange, guitarer, banjo
og sang – Dave Stevens, kontrabas giver en medrivende
koncert. Der er kun 42 pladser. Derfor er der arrangeret to
koncerter. Billetter a’ 50,-kr. kan købes via www.Place2book.
com se link på kirkens hjemmeside under arrangementer.
HØJSKOLEEFTERMIDDAG I DET NYE HOSPITAL
TIRSDAG 10. NOV. KL. 14.30
SOGNEREJSE OG SELSKABSREJSE
Tidl. sognepræst Vibeke Hammerum fik sammen med kollegerne i Korinth og Faaborg stablet i alt fem sognerejser på
benene.

Valgte til menighedsrådene 2020-2024
Lyø sogn: Sabina Stoltz-Andersen, Kirsten Møllegaard Jørgensen, Peder Toni Jeppesen, Helle Kanne Larsen og Asta
Bøgebjerg.
Avernakø sogn: Dorthe Damkjær, Ulla Hellerup Christensen, Dorthe Boelskifte, Trine Bilberg Lykke Nielsen og Mette
Bach.
Diernæs sogn: Dorthe Høstrup Thomassen, Mette Otte
Petersen, Carsten Sønderholm Kristensen, Jørgen Elmelund Christensen, Gurli Birthe Jakobsen og Kirsten Vinsten
Lehrmann.

VALG TIL FAABORG MENIGHEDSRÅD
TIRSDAG 17. NOV. KL. 9.00-20.00
Så skal du til stemmeurnerne - Da der skal være valg til menighedsrådet i Faaborg sogn. Dette finder sted tirsdag den
17. november 2020 i Det nye hospital fra kl. 9.00 til 20.00.
Alle stemmeberettigede vil få automatisk besked via deres
private e-boks. Mere om afstemningsvalget kan findes på
vores hjemmeside og på vores facebookside.
Perioden starter 1. søndag i advent 29. nov. 2020 - her vil
alle fire menighedsråd tiltræde til bedste virke for kirkernes
liv og vækst.

MUSIK OG FORTÆLLING I AVERNAKØ KIRKE
LØRDAG 14. NOV.
Fra Avernakø vil vi allerede nu gøre opmærksom på et arrangement i november. Vi fejrer nemlig genforeningen med
at høre om og synge "De forbudte sange" den 14/11 om
eftermiddagen, og hvem ved, måske er der Sønderjysk kaffebord bagefter!
MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG 22. NOV. KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE
Stemningsfuld gudstjeneste ved sognepræst Henrik Nedergaard, hvor musikken vil være i centrum.

FAABORG KIRKE UNDER RENOVERING
Så er renoveringen for alvor begyndt i Faaborg kirke, derfor
er området omkring kirken også spærret af. Følg med og se
billederne på vores Facebookside @øhavskirkerne.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag 3. november kl. 19.00 i Det nye Hospital, Faaborg
Konstituerende møde onsdag 25. november kl. 17.00 i
Kirkeladen, Diernæs.

Gudstjenester

Faaborg

ons. 4. nov.
søn. 8. nov.
søn. 15. nov.
søn. 22. nov.
søn. 29. nov.
søn. 6. dec.

17.30: HN			
10.30: HN
10.30: LJ
15.15: LJ
10.30: LM
10.30: AA		
10.30: HN
19.00: HN (musikgudstjeneste) 09.30: LM
10.30: LM
10.30: LJ		
10.30: HN (lucia)
10.30: AA
09.30: EL

Salmesang uden suppe
22. s. e. trin.		
23. s. e. trin.		
Sidste s. i kirkeåret		
1. s. i advent		
2. s. i advent		

Diernæs

Lyø

Avernakø

15.15: HN

09.30: RG

LM: Lene Matthies, HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, AA: Anette Agersnap
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
www.faaborg-kirke.dk

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

www.diernaes-kirke.dk

www.lyoe-kirke.dk

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

www.avernakoe-kirke.dk
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Øhavskirkerne

Så er der nyt fra Faaborgs egen tøjserie.
Fiórd er en kærlighedserklæring til
livet i vandkanten og naturen.
Fiórd er skabt med stolthed,
designet og trykt i Faaborg.
Tøjet er lavet af det lækreste
økologiske bomuld, alle kollektioner
er nummererede og fremstilles kun i
et begrænset oplæg.
Med hver eneste del af Fiórd-serien følger også
et stykke historie fra De Syv Verdenshave.
Et stykke sejl fyldt med eventyr.
Et stykke sejl der har udtjent sin rolle
på et af Ø-havets gode skibe.
Et stykke sejl som en stolt skipper
har doneret til en ny rejse med Fiórd.
Bliv repræsentant for det gode
liv i Vandkantsdanmark.
Besøg www.fiordstyle.dk og bliv en
del af bevægelsen i dag.
fiórd - wave up your life...
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facebook og instagram

NET

søg på fiordstyle
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følg rejsen på

STØ

www.fiordstyle.dk

P LOKA

fiórd hoodie / pris 395,-

fiórd hoodie / pris 395,-

BESTIL, SE HELE KOLLEKTIONEN
OG ALLE NYHEDERNE PÅ:

www.fiordstyle.dk
følg rejsen på

facebook og instagram
søg på fiordstyle

fiórd tee - dame / pris 199,- fiórd cap / pris 150,-

fiórd sweat / pris 375,- fiórd cap / pris 150,-

fiórd tee / pris 199,- fiórd sweat pants / pris 250,-

fiórd hoodie / pris 395- fiórd bøllehat / pris 150,-

fiórd hoodie / pris 395- fiórd hue / pris 175,-

ALLE UGENS DAGE

7 - 21
ENGVEJ 6 - FAABORG
Bestil til allerede nu!
SKIFT TIL

VINTERHJUL
VI HAR ALTID ET GODT TILBUD

tæt på dig

i

Alting er i år anderledes på grund af Covid19
Vi vil derfor som noget helt særligt gerne tilbyde alle,
der overvejer at søge om optagelse, en personlig
rundvisning og samtale fra d. 19/10 2020 og frem
til d. 28/2 2021.
I kan booke en rundvisning ved at skrive til
post@faaborg-gym.dk eller ringe på 62 61 89 10

Meget
stærkt socialt
sammenhold
Høj faglighed

VINTERDÆK

BLIV KLAR TIL DEN KOLDE TID

BESTIL SERVICE

Kig ind eller ring og hør nærmere

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg
faaborgautoteknik.dk

Udenlandsrejser
Find os på Facebook

Læs mere på faaborg-gym.dk

SKAL VI FLYTTE SAMMEN...?

Vi har e
n
klar til d kontorplads
ig på to
dage

Få en kontorplads i
vores lokaler i Bryggergården,
og bliv en del af et levende hus

FAKTA
For bare 2000 kr. om måneden
ekskl. moms får du:
Dit eget bord og kontorstol i vores
kontorfællesskab lige midt i byen
Adgang til mødelokale
Mulighed for at bruge for vores sal
Gratis internet
Fri kaffe, the og vand

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

Rengøring
Gratis annoncepakke i vores medier
Søde og inspirerende kollegaer ;-)
Kontakt Henrik Poulsen og
hør mere på 93 96 80 10.

Vi dækker hele Fyn · Tlf. 62 63 22 90 · www.dit.as · info@dit.as
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MØD POUL DER STADIG
TRYLLER I VÆRKSTEDET

89 år og fiks
på fingrene
Når Poul Rasmussen ikke ligger på alle fire ude i den
blomstrende have, så finder man gerne den 89-årige
tidligere møbelsnedker inde på værkstedet. Her
forvandler han genbrugstræ til kreative figurer eller
kunstfærdigt udformede haveborde, som han nyder
at glæde familien og vennerne med.
Dette er fortællingen om et aktivt liv som pensionist
- et liv fyldt med glæde, kreativitet og kærlighed.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
Det er træ, vi går op i her
Selvom sommeren er slut, blomstrer haven fortsat i et væld af farver. Her
finder man gule og hvide kinesiske trompet-blomster, mørklilla natskygge og
aqapantos.
De efterhånden afblomstrede træer og den faldende temperatur tvinger Poul
ind fra haven, ind til den anden af hans store interesser, nemlig træarbejdet på
værkstedet.
Så snart man træder ind ad døren til værkstedet, hænger dufter af træ i luften.
Lokalet afslører hurtigt, at Poul ikke udelukkende er træmand, men også en ordensmand. Save, boremaskiner, stemmejern. Alt værktøj hænger på sin plads,
og laget af træstøv er minimalt på både drejebænk, båndsav og rundsaven.
I hvide plastikspande med låg opbevarer Poul de træklodser, som er limet
sammen af genbrugstræ i forskellige farver og nuancer. Træet er så godt som
alt sammen noget, der fortæller en historie fra lokalsamfundet: træ fra en
kirkegårdslåge i Diernæs, eller et stykke massivt træ fra bunden af bolværket på
Munkholm.
- Jeg begyndte at arbejde med træ i værkstedet, da jeg gik på pension fra mit
arbejde som møbelsnedker. Det betyder meget for mig at kunne arbejde med
træ, og jeg tror, min baggrund gør mig kritisk overfor det, jeg laver. Vi skal ikke
have noget klamphuggeri her, fortæller Poul smilende.
Når de sammenlimede klodser er klar, drejer Poul dem til en nøje planlagt
facon, hvorefter de enten lakeres eller vokses med bivoks, der smeltes ind i
træet. De enkelte dele sættes til sidst sammen, og pludselig står et kunstværk
klar. Klar til at blive foræret væk til venner og bekendte.
-Vores naboer har hver især fået en vagthund, og alle vores børn har fået et
havebord. Det giver mig en glæde at give tingene væk, og folk bliver glade for
at modtage. Jeg har aldrig lavet noget, der var for godt til at give væk, vi kan jo
ikke beholde alt selv, fortæller Poul.
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Poul Rasmussen har gjort det til sit speciale at lave små
fine dyr i træ. Naturligvis skabt af genbrugstræ

Kærligheden afblomstrer aldrig
Huset på Prices Havevej er bygget af Sonja og Poul tilbage i 1959,
og her har de sammen tilbragt de sidste 61 år.
I stuen ved sofabordet forklarer Poul, at uden Sonja kunne han
ingenting, mens han kigger hen over kaffekopperne og lige ind i
øjnene på sin hustru, for hun er livets kilde, fortsætter han.
Sonja returnerer humoristisk den romantiske erklæring med et
mere pragmatisk svar, om at Poul har så god tid til at ligge på alle
fire i haven hele sommeren og til at stå i værkstedet om vinteren,
da hun jo sørger for, at der bliver lavet mad til ham.
På bordet står en drejet træskål, som har sin helt egen historie.
En dag, da Poul gik forbi Helios, stod Uffe Skovlund og var ved at
fælde et stort birketræ. Træet, kunne Poul se, havde en masse
små knuder, som kan give et flot mønster i træet. Skovlund gik
med til at forære Poul træet, og da han skar det op i mindre
længder, var luften omkring savklingen pludselig tæt af gnister.
Metallet fra klingen var stødt mod et hængsel inde i stammen,
der oprindeligt have været en del af en låge.
Min hustru er min inspirationskilde, fortsætter Poul efter fortællingen om hængslet og træets mønster. Igen supplerer Sonja og
forklarer, at hun ikke udelukkende er en inspirationskilde, for af
og til er hun også en bremseklods.
- Jeg er nok hans største kritiker, er der fx en løber i lakeringen, så
får han det at vide. Det er en ommer, smiler Sonja.
Med tre børn, der for længste er flyttet hjemmefra, er huset
egentlig for stort til parret, men haven og værkstedet er det, der
holder dem fast på adressen, selvom der er kommet mange år på
dåbsattesten.
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En tro kopi
Foruden sin hustru, så henter Poul også inspiration til sine figurer
alle steder, hvor han kan komme til det, fx i reklamerne. Ser han
en figur, som han kan lide, så laver han lidt om på den og sætter
en produktion i gang. Nogle gange er figuren mere eller mindre
en kopi fra andre designere, mens de andre gang udspringer
mere fra Pouls egen kreativitet.
- Jeg har drejet nogle ugler, som var min helt egen idé, men de
var svære at lave med det flade ansigt, de skal have. Oftest holder
jeg mig til kopierne, og det er lovligt nok, så længe jeg udelukkende forærer dem væk og ikke sælger dem. Jeg har for nyligt fået
en lille træsæl foræret, og mon ikke det var en hentydning til, at
jeg gerne måtte lave nogle reproduktioner af den, smiler Poul.
Alt det træ, som Poul kommer forbi, gemmer han og sorterer i typer. Ser han møbler af godt træ på et loppemarked, og møblerne
ikke kan sælges, så bringer han det gerne hjem til værkstedet.
Han ser det som nærmest en skandale, hvis godt træ ender med
at blive brændt. Selvom alt træ kan bruges, så er nogle typer træ
særdeles godt at bruge i de små figurer.
- Jeg har et stykke judastræ liggende, og når man skærer det, så
får det sådan en grønlig farve. Og til maverne på fuglene bruger
jeg hyldetræ, som er næsten hvidt, forklarer Poul.
Poul har planer om at fortsætte sit virke i værkstedet, så længe
helbreddet tillader det. Og måske står der snart endnu flere
finurlige fugle eller små sæler på høvlebænken.

Poul Rasmussen arbejder i gennemsnit halvanden time dagligt i værkstedet,
når det ikke er havesæson

Poul har lavet omkring otte styks af disse haveborde. Understellet er af
jern og lavet af smed Frederiksen

Poul og Sonja har boet i huset på Prices Havevej i snart 61 år. De byggede selv huset i 1960, og glæden
ved haven og værkstedet er den primære årsag til, at de vælger at blive boende i det store hus
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Claus Perregaard
Indehaver,
Ejendomsmægler
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Salg og Vurdering Rosenbeck
Indehaver,
Salgskoordinator
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Salgskoordinator
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Saugstedlund 104, 5600 Faaborg

Hempel Plougs Vej 1, 5600 Faaborg

Reventlowsvej 17, Korinth, 5600 Faaborg

Lys entré og dejligt køkkenalrum, hvor måltiderne kan indtages med
fjordudsigt, velindrettet bryggers, ﬂot badeværelse og to gode
værelser. På 1. sal opholdsstue med altan og udsigt, badeværelse med
kar og to værelser - det ene med rigtig god skabsplads, og alt er
tidssvarende og veludført, så huset er klar til indﬂytning! Familievenligt
villakvarter ved fjorden. Velanlagt have med højbede, plads til leg og
skøn uforstyrret terrasse med sol - og fjord forude. Garage med
integreret udhus.

Moderniseret bolig (2011) i familievenlige omgivelser og hyggeligt
kvarter. Entré med bryggersfunktion, masser af skabsplads og
teknikrum, stort køkkenalrum med lækkert køkken og hvidevarer, god
plads til eftermiddagshygge og udgang til overdækket terrasse, stue
med brændeovn, to dejlige værelser - et med badeværelse, og i husets
anden ende fordelingsgang til badeværelse og to lyse værelser - begge
med skabsplads. Haven er velanlagt og nem - afskærmet terrasse.
Carport og integreret udhus.

200 kvm. rummelig ejendom i Korinth by. Her er endv. en stor velanlagt
baghave. Boligen indeh.: En god entré, et ﬁnt (spise)køkken, spise- og
opholdsstue, endnu en dejlig stue (tidl. forretning), toilet og baggang.
På 1. sal 3 værelser, badeværelse og et ﬁnt opholdsrum / værelse med
skabsplads. Lyst og hyggeligt - charmerende atmosfære og velholdte,
gedigne kvadratmeter. Fyr- og vaskerum og disponibel plads i kælder.
Træpillefyr. Garage med integreret udhus. 10 min. til Faaborg.

Villavej og fjordudsigt.

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Sag

2.500.000
125.000
2.135
9.868/8.758
56003323

Grund
Bolig
Rum/værelser
Opført
Kontakt

Moderniseret bolig til børnefamilien.

804 m²
183 m²
5/4
1978
62614800

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Sag

NY PRIS

1.795.000
90.000
2.343
7.093/6.293
56004068

Grund
Bolig
Rum/værelser
Opført
Kontakt

892 m²
146 m²
5/4
1999
62614800

Rummelig ejendom med uforstyrret have.

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Sag

730.000
40.000
1.596
2.903/2.572
56004000

Grund
Bolig/kælder
Rum/værelser
Opført
Kontakt

1.070 m²
220/16 m²
6/3
1900
62614800

Lindevej 23, 5600 Faaborg

Velholdt villa.
Velbeliggende vinkelbygget villa
i Faaborgs vestlige bydel - i
rolige omgivelser og med kort
gåafstand til stranden ved
Frydensbergvej. Her er tillige
kort gåafstand til skole,
boldbaner og
børnepasningsmuligheder.
Den delvis overdækkede
sydvendte terrasse bør
fremhæves, ligesom såvel hus
som have er med nemt
vedligehold.
E

995.000
50.000
1.869
3.971/3.520

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.

Grund
Bolig
Rum/værelser
Opført/omb.

720 m²
121 m²
5/2
1962/1973

NYHED

Sag
Kontakt

56003896
62614800

NYHED

NYHED

D

F

Svendborgvej 381, V. Aaby, 5600 Faaborg

Tårngade 8, 5600 Faaborg

Lillemarksvej 11, Horne, 5600 Faaborg

Ejendommen fremstår indﬂytningsklar stand og ligger tilbagetrukket fra
vejen. Der er en dejlig lukket have og gå-afstand til Bøgebjergskolen og
til indkøb. Der er desuden gode busforbindelser lige udenfor døren.
Flot tilstandsrapport med kun en K3 og en K2.
Vester Aaby er en velfungerende landsby mellem Faaborg og
Svendborg. Der er et godt og aktivt lokalråd og et rigt foreningsliv. Der
er desuden kort afstand til Fjellebroen havn.

Det ﬁne, gamle byhus ligger midt i byens atmosfære med al dets
historie og velbevarede håndværk, og kvadratmeterne fordeler sig på
ﬁn entré, et godt køkken - moderne og lyst og med stalddør til fantastisk
gårdhave, spise- og opholdsstue, tidssvarende badeværelse og to
dejlige værelser. Fredet og sjældent udbudt. Mulighed for
naturoplevelser, vandsport og en dukkert på en svalende sommerdag,
men også overskuelig hverdagslogistik og et aktivt fritidsliv. En helt unik
bolig og beliggenhed.

Idyllisk ejendom på uforstyrret grund med egen sø, solrig terrasse og
masser af plæneplads. Entré og bryggers, ﬁnt køkken og stor stue med
synlige bjælker og klædeligt lysindfald, lækkert badeværelse med kar
og stor gildesal med utallige indretnings- og anvendelsesmuligheder.
På 1. sal repos og lys opholdsstue, 2 gode værelser, badeværelse og
soveværelse med walk-in-closet. Alt velholdt, indbydende og gedigent
- så det hele kan tåle at blive brugt. Stort udhus med ﬂere
anvendelsesmuligheder.

Pæn og løbende istandsat villa beliggende.

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Sag

750.000
40.000
1.354
2.998/2.657
56002910

Grund
Bolig/kælder
Rum/værelser
Opført
Kontakt

1.048 m²
106/6 m²
3/2
1937
62614800

Fantastisk bolig og beliggenhed - fredet byhus.

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Sag

895.000
45.000
978
3.579/3.172
56003935

Grund
Bolig/kælder
Rum/værelser
Opført
Kontakt

71 m²
70/10 m²
3/2
1720
62614800

Idyllisk ejendom - fantastisk grund/god plads.

Kontantpris
Udbetaling
Ejerudg./md.
Brt/nt u/ej.udg.
Sag

2.195.000
110.000
1.207
8.670/7.695
56004048

Grund
Bolig
Rum/værelser
Opført
Kontakt

5.405 m²
238 m²
6/3
1900
62614800

EDC Faaborg
Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

Det handler om at gøre sig umage
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679,699,2

pr. m

Tæpper Gulve Gardiner

Bestil

GARANTBUSSEN
eller lån prøver
med hjem helt gratisil

25RAåNrsTI

www.garant.nu

GA

Montering med limfrit G5
clicksystem der sikrer tætte
og stærke samlinger. Select
sortering giver et ensartet udseende. Velegnet til gulvarme.
24 varianter af lak og olie. Der
må forventes at være op til
15% spild pga. afslutningerne.
20 års garanti.

NORDIC

®

ROOTS

N OAK
WESTER

399,2

pr. m

Western Oak

Akustik designkork
Lunt, lyddæmpende og komfortabelt at gå på.
Korkbagsiden i kombination med gulvets opbygning dæmper trinstøjen med op til 20 DB. Vandspild fra f.eks. en hundeskål er intet problem, idet
gulvet er vandfast. Monteres med limfrit click
system. 8,5 x 238 x 1522 mm. 30 års garanti.

WN
DUKESBTEOR
BER

169,2

pr. m

MONTERING

Vi kan montere
dine gulve og
gardiner for dig

SIVANA

TRIA200 cm

1.6pr9. st9k ,0x
F.eks. 14

OPMÅLING

Klassisk berber tæppe vævet med store løkker og som egner sig til både stuer og værelser.
Ekstra tyk skumbagside til en høj gangkomfort. Fås i 6 farver samt i 4 og 5 m rullebredde.

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

Gratis opmåling
til gulve og
gardiner

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

Sivana Tria er et lækkert, håndlavet kelimtæppe,
der findes i mange farvekombinationer og størrelser.

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.

Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen
Mødekontor: Strandgade 7A
DK-5600 Faaborg
70 10 11 99 · ret-raad.dk

Butikkens åbningstider

Man-fredag kl. 7.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND

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
GULVE

Vi har mere end 55 års erfaring i gode løsninger

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

BUTIKKEN

Så handler
du samme sted
som malermesteren

Kontakt os
Svendborgvej 69, 5600 Faaborg

info@svanningemaler.dk / Tlf.: 62 61 77 95

Tlf. 62 61 77 95

- DET BLIVER
OGSÅ JUL I
PAKHUSET I ÅR
Sådan lyder løftet fra Thomas Pedersen fra Det Hvide Pakhus.

- Med de restriktioner der er i skrivende stund, så
er vi helt klar til en corona-venlig jul. For os og vores gæster bliver det en jul i et andet tempo, end vi
plejer. Der bliver ikke musik, dans og mulighed for at
drikke store drinks i baren.
Til gengæld skruer vi helt op for julehyggen, og giver
mere plads til samtale og nærhed ved de enkelte
borde, som der heller ikke bliver så mange af som
tidligere, fortæller han.

Vanen tro er Det Hvide Pakhus også klar til at sende
et stort antal nytårsmenuer ud af huset på årets
sidste dag, ligesom de er klar med deres efterhånden
berømte "tømmermænds burger" den 1. januar.
Spisehuset holder i øvrigt også åbent med sin helt
egen julemenu i december.

Arrangementerne med julehygge og god mad finder
sted de tre første weekender i december, og starter
tidligere på dagen, da restauranten skal lukke kl. 22,
som restriktionerne er nu.
- Vi er klar til at byde gæsterne indenfor fra kl. 17,
så der er nogle gode timer at være sammen i. Vi
har valgt at give den lidt ekstra på madsiden i år, og
gæsterne kan vælge fra tre til fem retter tilberedt af
julens traditionelle råvarer - med et tvist, smiler kokken.
Den megen debat om brug af mundbind på restauranter fylder ikke meget hos Thomas Pedersen.
- Ærlig talt nej. Det bruger vi ikke meget tid på. Vi
overholder selvfølgelig ALLE regler på området, men
jeg oplever ikke, at vores gæster ser det som et problem, at de skal bære mundbind, når de går til deres
bord eller skal på toilettet. Min opfattelse er, at folk
bare er glade, når de kan komme ud og spise en god
middag, understreger han.

- Annonce -
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DU SER

FØR

FØR

EFTER

EFTER

FORSKELLEN
70 ÅR MED
KVALITET

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej
Odensevej 199,5 5600
5600Faaborg
Faaborg

Tlf.:62
26 61
16 61
1799
Telf.
97
www.faaborgmalerfirma.dk

RAP REN en anden løsning
HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

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

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

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

En sund
mund
styrker dit
immunforsvar
- I KAMPEN MOD INFLUENZA
OG ANDRE ”ALMINDELIGE”
INFEKTIONER OG VIRA.
Det er vigtigt, at huske på i en tid, hvor helbredet
ydermere risikerer, at blive udfordret af COVID-19.

VI HOLDER DIN MUND
OG TÆNDER I TOPFORM!

tænder for livet
TANDLÆGERNE

Vi følger som ALTID de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for
tandklinikker samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne
i forbindelse med Coronavirus/COVID-19.

Haarby Bøgevej 1
Faaborg Raadhusgaarden 5
Svendborg Sankt Nicolai Gade 12

FAABORG • HAARBY • SVENDBORG

tlf. 64 73 13 90
tlf. 62 61 34 02
tlf. 62 21 46 84

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

Er din bil klar til vinteren?

På vore 3 klinikker arbejder tandplejere
Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 53 -16 C
og tandlæger tæt sammen, og kommer
Font: Montserat Light CMYK 0-0-0-90
hele vejen rundt om din tandsundhed
og dit smil.

Vi garanterer dig et yderst professionelt
Vintertjek, montering
af dine vinterhjul og opbevaring
og trygt tandlægebesøg
af dine sommerhjul : kr: 499,- alt incl.

Hvis du ikke har plads eller ønsker at bøvle med dine sommer/vinterhjul, så opbevarer vi dem gerne

Vinterdæk - vi har byens bedste priser.

Bedst buy 4 stk. fra kun 999,GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Faaborg Bil-Center
Autoriseret kvalitet siden 1978

www.faaborg-bilcenter.dk

ApS

Nye Biler

Brugte Biler

Service Center

Trailer Center
Skade Center

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

Kun 115,- pr time
Åben 24/7
Grusbane
Bad/omklædning

Book din tid på
faaborgtennishal.dk
Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

NU HJÆLPER HUN ANDRE

Christina
Kjølby har selv
været på røven
Christina Kjølby ved udmærket, hvordan det er at være
på røven, og for nyligt fik hun en idé, til hvordan hun kan
hjælpe andre, der i perioder har svært ved at få det hele til
at hænge sammen. Hun dannede facebookgruppen Faaborg restvarer, og på kort tid meldte flere end 400 medlemmer sig på banen - nogle for at modtage hjælp, andre
for at donere.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
- Alle kan komme i en situation, hvor de er på røven. Måske på grund af sygdom
eller en uventet regning. Men jeg er overrasket over, hvor stort behovet egentlig
ser ud til at være her i området, fortæller Christina Kjølby.
Opstartet af en ren amatør
Det startede helt tilfældigt i begyndelsen af juli. Corona-situationen betød for
mange, at de var hjemme i selvisolation og karantæne, og mange var i en trængt
situation økonomisk.
- Jeg har selv en meget skrabet økonomi. Jeg er på førtidspension, og vi har mange
dyr, så der kan komme uforudsete udgifter til fx dyrlæge. Så under corona spurgte
jeg forskellige steder, om jeg måtte aftage restvarer fra butikkerne og donere til
karantæneramte, der ikke selv kan gå ud og handle, forklarer Christina Kjølby.
At levere restvarer giver god mening for Christina Kjølby. Hun er nemlig vant til at
spare på pengene, når hun fx handler brugt tøj, ligesom hun forsøger at bekæmpe
madspild ved at købe butikkernes ‘too good to go-tilbud’.
Ret hurtigt opdagede Christina Kjølby, at der var et ganske stort behov for disse
restvarer, og hun lagde derfor sit koncept over på Facebook, hvor hun dannede
gruppen Faaborg restvarer.
- Jeg har absolut ingen facebook-snilde, så jeg havde brug for hjælp til at oprette
gruppen. Og jeg har tydeligt meldt ud derinde, at jeg er en ren amatør til Facebook, forklarer Christina Kjølby.
Gruppen voksede hurtigt, og medlemmerne kommer fra et bredt spekter - lige fra
socialt udsatte til folk der er i økonomisk trængt situation, enten permanent eller
midlertidigt.
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Christina Kjølby startede gruppen Faaborg restvarer.
Gennem gruppen er hun blevet venner med Jimmie
Thor, der nu skal hjælpe til i den hurtigt voksende
gruppe

Baseret på tillid
I starten overvejede Christina Kjølby at lave en form for budgetskema, der kunne vise, om de personer, der bad om hjælp,
reelt havde et behov. Men hun nåede frem til, at et tillidsbaseret system fungerer bedre.
- Jeg har valgt at have tillid til, at de mennesker, der skriver og
beder om hjælp, i virkeligheden har brug for hjælp. Det er så
min opgave at rationere de varer, som den enkelte får udleveret, fortæller Christina Kjølby.
Der eksisterer et stort tabu om økonomiske problemer, oplever
Christina Kjølby. Det er de færreste, der vover at skrive direkte
på opslaget i gruppen, og i stedet skriver de en privat besked.
- Jeg henter varer næsten dagligt. Det kan både være madvarer
og tøj. Det hele kommer hjem, madvarer kommer på køl eller
frys, og så lægger jeg tingene op som opslag i gruppen med
teksten: ‘Skriv, hvis du har brug for donation’, forklarer Christina
Kjølby.
Herfra begynder beskederne så at tikke ind, og Christina Kjælby
udvælger de mest trængte, og noterer alle ordene ned på en
blok papir. Resten af varerne fordeles til gruppens øvrige medlemmer. I alt anslår Christina Kjølby, at hun bruger tre til fire
timer dagligt på hjælpearbejdet.
- Jeg har et stort hjælper-gen, og med det her arbejde kan jeg
både arbejde hjemmefra og gå ind og hvile mig, når der er brug
for det. Når jeg har aftalt et tidspunkt med folk, så pakker jeg
varerne og hænger en pose med det hele ud på min låge, hvor
de så henter det, fortæller Christina Kjølby.
Dagligt kommer der mellem seks og ti personer og afhenter en
pose med dagligvarer eller tøj.

Kjølby, at donationen betød, at hun nu havde tid og overskud til
at pleje sig selv, da hun lider af angst.
- Det er dét, der gør det hele værd - de positive tilbagemeldinger. Eller se folk stå med tårer i øjnene, når de henter deres
varer. Det betyder virkelig noget for folk, der har meget lidt,
forklarer Christina Kjølby.
Det har krævet lidt justeringer at kunne være i hele sagsgangen
med uddeling af restvarer. I starten gik Christina Kjølby ud til
lågen og gav posen med varer direkte til aftagerne.
- Det var virkelig hyggelig, og vi fik en masse snak, men jeg
måtte altså lave det om. Primært på grund af corona, men også
da folk meget gerne ville vise, at de var taknemmelige og gerne
forklare, hvorfor de havde brug for varerne, og det endte med
at tage alt for meget af min tid, siger Christina Kjølby.
I stedet har hun nu planer om, at den container, som Faaborg
restvarer har fået doneret, kan få en slags samtale-café på
taget, hvor folk kan få en kop kaffe og en snak med andre i
samme situation som dem selv.
Det kan dog stadig hænde, at Christina Kjølbys hjælper- og
omsorgsgen løber af med hende.
- Normalt er der ikke udbringning af varer, men en dag fik jeg
en besked, der lød: ‘Jeg har mine børn denne weekend, og vi
har intet at spise, og jeg har ingen bil’. Så pakkede jeg s’gu en
ordentlig kasse med varer og kørte ud til dem med, fortæller
Christina Kjølby.
I dag tæller gruppen mere end 450 medlemmer.

Næstekærlighed
Det oprindelige mål med gruppen var, at der skal være mad nok
til alle. Men gruppen har også tiltrukket andre personer, end
dem, der har brug for hjælp, og derfor kan gruppen også sikre
trængte familier andet end udelukkende mad.
- I gruppen har vi mange private donorer og anonyme sponsorer. De giver alt lige fra tøj, cykler, barnevogne eller billetter til
fodboldskole. Det kan være svært at se hos andre personer, at
de har brug for hjælp, men herinde kan de være anonyme, og
så er det lidt lettere at tage imod, siger Christina Kjølby.
Initiativstarteren er især rørt over de mange henvendelser fra
anonyme donorer. Som fx da en familie henvendte sig til hende,
da de ikke havde råd til at afholde en børnefødselsdag.
- Jeg oprettede et anonymt opslag på baggrund af den henvendelse, og vupti, så var der reaktioner. Gruppen er formidable
til at byde ind, og de bød ind med både lagkagebunde, lys til
lagkagen og aflagt legetøj, der kunne bruges som gave, fortæller Christina Kjølby.
En anden taknemlig modtager skrev efterfølgende til Christina
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Det er fortsat et tabu at være økonomisk trængt, oplever Christina Kjølby.
Langt de fleste medlemmer af gruppen Faaborg restvarer skriver nemlig
private beskeder, når de har brug for at få doneret madvarer

Christina Kjølby er 48 år, bor sammen med sin mand Jesper, deres søn Ziggy og en masse dyr

Sådan ser et opslag ud i facebook-gruppen "Faaborg Restvarer
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Fremover skal varerne opbevares på køl i denne container, som borgmester Hans Stavnsager har trukket i
trådene for at skaffe. Containeren er doneret af Ryslinge Tagdækning, og transporten af den er doneret af
Ringe Grafik. Gulvet er doneret Haastrup Savværk og Faaborg Farvehandel har doneret malingen. Christina
Kjølby har en plan om at oprette en samtalecafé på toppen af containeren, hvor folk i trængte situationer
kan mødes over en kop kaffe

Den taknemmelige modtager
34-årige Jimmie Thor er én af dem, der modtager varer fra
Faaborg restvarer.
- Jeg blev tilføjet til gruppen af en ven. Jeg og min kæreste er
begge på elevløn, og vi har fire børn i alderen 8 - 16 år. Vi går i
forvejen meget op i at bekæmpe madspild, og så er det rart at
kunne spare nogle penge eller få lidt ekstra, der ellers ikke var
råd til, forklarer Jimmie Thor.
Jimmie Thor ved godt, at han ikke er den, der har størst brug
for madvarerne, og derfor sørger han altid for at skrive på sine
opslag: ‘Det vil jeg gerne have, hvis ikke andre har brug for det.’
Første gang, Jimmie Thor skulle hente varer, faldt han i snak
med Christina Kjølby. Efter tre timer og adskillige kopper kaffe
var et spirende venskab opblomstret, og i dag er begge familier
blevet venner, og Jimmie Thor hjælper gerne til i Faaborg restlager ved behov.
Det store behov for donationer betyder flere opgaver for folkene bag gruppen, der indtil for nylig kun omfattede Christina
Kjølby.
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- Vi vil gerne have flere sponsorer, og det kræver nok en
omstrukturering og flere hænder, hvilket Jimmie har lovet at
hjælpe med, forklarer Christina Kjølby.
Har du brug for lidt luft i økonomien, eller har du overskud,
du vil donere af, så kan du melde dig ind i facebookgruppen
Faaborg restvarer.
Faaborg restvarers sponsorer:
Shell
Super Brugsen
Dagli´Brugsen Millinge
Faaborg Bazar
Barlebo Ost
Loppeladen
Horne Kræmmermarked
Føtex
Butik Elisa (Tåsinge)
Herudover har Christina Kjølby et samarbejde med Projekt
Husvild om et lager med varmt tøj mm.

renovering med gamle sten

Kasper Boe

Din lokale Murermester

Boe Byg

Kvalitet - Service - Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen

21417474
Lokalt tømrerfirma der kan klare alle
opgaver inden for faget – Du finder os i Årets Landsby

Tagspær
til tag
med høj
rejsning

Festivalbar
bygget til
Northside
festival

Nye energikrav

Professionelle droneoptagelser
Vi kan inspicere tag, tagrender eller skorsten fra jorden.
Det går lynhurtigt og kan laves med kort varsel.
Vi har certifikat og forsikringer på plads!

Er du klar over, at der fra
1. januar 2021, gælder nye krav til
energimærkning hvis du udskifter
dine døre og vinduer?
Vi er klar med rådgivning
om dette.

Trænger dit hus til et eftersyn inden vinteren?
Vi tilbyder at gå dit hus igennem.

Stor, flot og
indbydende
terrasse i
lærketræ

DIN SUPERBRUGSEN FAABORG
TILBYDER ALLE DAGE I NOVEMBER
2400

GRAM

LEVIN

S JU
ÅRET

TAFFEL

CHERRY VALLEY
AND DYBFROST

ORIGINALE
FRANSKE KARTOFLER

Pr. stk. 59,-

175 G.

ZENI RIPASSO

1 ENKELT
BITTER

9,95

Vejl. pris 109,95

NU KUN
Pr. flaske 69,-

MIDTFYNS

JULEØL

70 cl

Pr. flaske 89,ortvin

julep
s
t
e
r
Å

10 ÅRS TAWNY
FRA BARROS

5 VARIANTER, 50 cl.

Allerede 200 flasker solgt!!

Ex. pant

Pr. fl. 29,95

5

M
0 GRA

275-4

SLAGTERENS
HJEMMELAVEDE
SPEGEPØLSE EL. SYLTE

Pr. fl. 99,-

SPAR

100,95

JULEFROKOST MED DET HELE
SE INDHOLD I BUTIKKEN ELLER KONTAKT
SLAGTERAFDELINGEN PÅ 6361 7002

FRIT VALG

1 STK. 39,95
2 STK. 69,95

-

75,
Pr. kuvert 1

,-

15
Pr. kuvert 1

Tilbud gælder til og med 30. november

Åbent alle dage 8-20
Faaborg

