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FAMILIEN FREDERIKSEN 
OG DE STORE MASKINER

BESØG HOS SVANNINGE SKOVSERVICE

DRØMMEN OM ET  
DAMPLOKOMOTIV

 EJNER OG LARS VIL HAVE
 F657 PÅ SKINNER

HER HAVNER DIT TOILETSKYL
EFTER 4 ÅR OG 40 MILLIONER STÅR 

ET NYT RENSEANLÆG KLAR

-SKAGENSMALERNE SKAL 
HA' KONKURRENCE
MØD FAABORG MUSEUMS NYE DIREKTØR



DET GAMLE 
FAABORG!
Åhhhh...disse minder.

Selv om vi på disse sider tidligere har været i den del af 
arkivet, der rummer et utal af scener fra Faaborg- 
Gelting Liniens kulørte liv, så stikker vi igen til søs med 
kurs mod bankospil, grænseshopping og højt humør. 

Husk pas, billet og trolley, ab geht die Fahrt!

Værsgo' at gå om bord. Busser, biler og passagerer er klar til at tage sydpå engang i 1980'erne

Kaffe, brikker og blødt brød. Et billede af det legendariske bankospil på færgen

Rasmus Jensen "Tarok" ombord på M/F Gelting Syd

Sådan som mange husker Gelting-færgen ved kajen i Tyskland

Kø ved kioskerne på færgens kioskgang
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Et blik ind i Perfume Shop på M/F Gelting Syd

Birthe Kjær er en af de mange kunstnere, der har optrådt på M/F Gelting Syd Hovmester Kaj Madsen sørger for, at restauranten er klar til skibets gæster

Kom bare nærmere - her kan handles toldfrit
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VIL DU SIKRE DIT HJEM MOD 
REGN, SKYBRUD OG ROTTER
INDEN EFTERÅR OG VINTER?

FOREBYG FUGTSKADER I HJEMMET! VI RENGØR DIN KLOAK

VI TILBYDER 
 TØMNING AF TAGNEDLØBSBRØNDE

 SPULING AF KLOAKLEDNING

 SPULING AF DRÆN

 GENNEMSYN AF KLOAK, BRØNDE OG RØR MED TV-INPEKTION

 ROTTESPÆRER

RØRTEKNIK

Rasmussen & Co. ApS Rørteknik blev etableret i 2011 af 
Simon Rasmussen. 

Dengang fungerede virksomheden som en klassisk 
entreprenørvirksomhed med fokus på grav-, jord- og 
betonentreprise. 

I 2017 ændrede Simon Rasmussen dog kurs, og i dag er 
forretningens fokusområde rørteknisk arbejde.

HISTORIEN BAGRasmussen & Co. Aps Rørteknik
Kastanievej 2, 5600 Faaborg

Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

www.rasmussenogco.dk



Ich bin ein Haastrupper 
De kan noget i Haastrup. 
Måske er det den tyndere luft deroppe i højderne, der gør forskellen.
Den forskel, der for nylig sikrede dem titlen som Årets Landsby i Danmark.
De fik prisen på grund af det unikke sammenhold, der bragte de 345 beboere gennem første 
etape af corona-krisen.  

- I Haastrup har borgerne virkelig stået sammen. Hele landsbyen har givet en hånd med og løst 
opgaven sammen, sådan sagde formanden for dommerkomitéen og tidligere minister, Carsten 
Hansen, da han afslørede årets landsby.

I Haastrup hjælper alle, så længe de kan - herefter bliver de hjulpet af andre. 
Det, synes jeg, er et smukt og ganske enkelt mantra, som vi alle sammen kunne lære noget af. 

Hvis du vil med til Haastrup og smage på sejrens sødme, så tag en smuttur med os.
Jeg lagde vejen forbi forleden med kameraet, resultatet kan du se i dette magasin.

Tillykke deroppe på toppen.

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

Motionscentret har mange gode holdtilbud – også et hold til dig
MANDAG
08:30 – 09:30
Bodybike

09:00 - 10:00
Morgendans

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

19.00-20.00
Body Boost

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

15.30-17.00
Fitness 13-15 år

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 

15.30-16.30
Fitness 11-13 år

17.00-18.00
Body Bike

18:00 - 18:55
Med fyssen i vandet

18:30 - 19:25
Power

19:00 – 20:30
Yoga Vinyasa Flow

LØRDAG
10.00-11.00
Cross Dance

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
Body toning

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.

Mange bikehold 

med instruktør

Varmvands-yoga og 
Vinyasa Flow Yoga med Maria



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

S C A N D I N A V I A



	
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.	



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 
Kold pocheret Torsk – Rødbedecreme 

 Rødbedechips – Syltede rødbeder

MELLEMRET
Vildtterrin – Friske brombær – Brombærskum – Jordskokkechips

 
HOVEDRET

Rosastegt oksefilet – Okserilette – Oksekæber - Syltede kartoffel 
Variation af svampe – Rødvinsglaze

DESSERT 
Klintens ” Kæmpe Eskimo” – Vanilje – Solbær – Chokolade

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,-



MØD FAABORG MUSEUMS NYE DIREKTØR

-Skagensmalerne 
skal ha' konkurrence

Første juni fik Faaborg Museum en ny direktør, Anne Højer Petersen. Den nye direktør 
bobler nærmest over af begejstring, når hun fortæller om planerne for museet. Med en træt 

bygningsmasse og begrænset mulighed for fysisk udvidelse har fremtidens museum dog 
trænge kår, men Anne Højer Petersen er optimistisk. Hun øjner bl.a. mulighed for, at der 

arbejdes tværfagligt, hvilket skal få kunstglæden ud til et endnu bredere publikum.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / JØRN UNGSTRUP
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Hvad er det for et museum, du overtager?

Det er et fantastisk sted! Men det vidste jeg jo på forhånd. 
Fynboerne er en hjørnesten i dansk kunst på samme måde som 
skagensmalerne, men skagensmalerne er et mere kendt brand, og 
jeg kunne da godt tænke mig at give dem lidt konkurrence på den 
front. Tænk, hvis fynboernes malerier kunne hænge ude omkring i 
landet og inspirere folk til at komme til Faaborg.

Jeg søgte netop denne stilling, da her er en anderledes museums-
form med mange kunstarter, men med en mere snæver kunstner-
kreds. Museet er født af sit sted, hvor motiver og stedet skaber 
en særlig sammenhæng. Det er et sted, der både giver en visuel 
kunstoplevelse, men også en mere rummelig sanseoplevelse, bl.a. 
pga. den fantastiske arkitektur.

Du har tidligere modtaget et legat med begrundelsen ‘visionært og 
engageret kunstfagligt virke’. Hvordan vil Faaborg få det at mærke?

Jeg tror på vigtigheden af det, jeg gør. Kunst er en vigtig berigelses-
mulighed for alle mennesker, det er både følesesmæssig og mental 
føde.  Museerne tilbyder både oplevelser og oplysning. Mit eget 
engagement vil komme til at skinne igennem.

Jeg ser museet som en institution, der er et vigtigt mødested, da 
rammerne kan noget befordrende for tanker og dialog. Det er et 
sted, der rummer tid, og som mange mennesker besøger med tid, 
og det rum giver plads til ro og refleksion.

Nogle af dine opgaver er både at tænke tanker omkring restaure-
ring og udvidelse af museet, og du har tidligere nævnt, at museet 
skal overleve og eksistere i symbiose med lokalområdet og gøre 
en forskel. Hvilke konkrete tiltag kan du nævne?

Den bygningsmæssige forfatning er kritisk. Der er brug for meget 
og snarlig hjælp. Museet repræsenterer en international arkitek-
tonisk perle, hvor både rammer og indhold passer sammen. Alt, 
hvad der er her på museet, er lavet til stedet. Stolene, skiltene, 
belysningen. Folk opdager måske ikke, hvorfor besøget føltes så 
særligt, men jeg tror, det bl.a. handler om den totaloplevelse, 
stedet giver. Og når folk hører om min ansættelse på Faaborg 
Museum, så er reaktionen fra dem, der kender stedet, oftest et 
smil, fordi den oplevelse, de har haft, stadig sidder i de. Tænk at 
arbejde et sted, der får folk til at smile!

Vi må udvikle museumsdriften til de forhold, vi befinder os i idag. 
Man skal udvikle for at bevare, men man skal også bevare for at 
udvikle, så man ikke mister sit historiske ståsted og ‘det særlige’. 
Museet er groet i og af sit sted, og det ligger så fint her på kanten 
af byen med Grønnegade som en slags ydre ringgade. Vi skal 
invitere flere folk indenfor, og vi skal bevæge os rundt i byen og 
mærke den resonans, der er med byens øvrige arkitektur. Som 
jeg husker det, så har Faaborg andenpladsen i Danmark, når det 
drejer som om antal fredede bygninger, kun overhalet af Ribe. 
Men Faaborgs rige arkitekturhistorie, er endnu ikke lige så kendt 
som Ribes.

Jeg vil gerne engagere og udvikle og pudse lidt på det arvesølv, 
der er i Faaborg og på museet, og som er relativt ukendt for både 
de lokale og for verden omkring os. 

Jeg mener selv, jeg er god til at relatere. Jeg ønsker den hest 
mulige kvalitet på museet, men jeg vil også lave formidling i øjen-
højde og være let at forstå, og så synes jeg bare, at museet bliver 
smukkest af at blive brugt, være fyldt med mennesker og blive 
elsket af flest muligt. 



Den nye museumsdirektør, Anne Højer Petersen, ser det som en fordel at være uddannet kunsthistoriker, da hun på denne måde lettere kan sælge ‘sin egen overbevisning’. 
I Faaborg findes der lokal kunst, der også har national berettigelse. ‘Lad os dog råbe det ud over hustagene,’ siger museumsdirektøren



Du har talt om, at du gerne vil sætte museet i spil på nye og 
tværfaglige måder, hvordan skal det ske konkret?

Det skal fx ske gennem det samarbejde vi netop har lanceret 
med Øhavsmuseet, Danske Digterruter, SDU og BaggårdTeatret. 
Her skaber vi lydteater, hvor vi kommer væk fra museerne og 
ud i landskaberne. Her mikses kunsten med arkæologi, geologi, 
drama og teater, og forhåbentlig kan det engagere flere folk, 
nye folk, folk, der ikke nødvendigvis havde valgt kunsten til i 
første omgang.

Det er en kulturtur, der starter i Faaborg by, hvor vi bl.a. hører 
om H.C. Andersen og hans forelskelse i Riborg Voigt, og turen 
slutter på Lerbjerg i Svanninge Bjerge. Undervejs vil der fx være 
dialog, der er baseret på brevveksling mellem Anna og Fritz 
Syberg, og som udspiller sig mellem skuespillerne Pilou Asbæk 
og Sonja Richter.

Vores kunst tåler jo ikke til vind og vejr, så det kan være svært at 
møde folk i naturen og trække dem ind på museet, men selvom 
kunsten hænger i historiske haller, så skal vi som museum ryste 
den historiske ‘finhed’ af os og opsøge andre publikummer. Det 
er denne tur med lydteater et godt eksempel på, og jeg tror, at 
vi alle håber på en god synergi-effekt mellem fagområderne.

Gennem tiden som statsanerkendt museum har der kun været 
tre direktører, hvoraf de alle er kvinder. Hvilket aftryk håber du 
at kunne sætte?

Overlevelse! Først og fremmest overlevelse. Mit fokus de 
kommende år er især på bygningsmassen, som er en vigtig og 
integreret del af hele museumsoplevelsen  - også i fremtiden.

Derudover vil jeg gerne ‘massere’ kunsten lidt - trække de folk 
ind, som ikke tror, de interesserer sig for kunst. Mange opdager 
jo, at det ikke er så farligt, når først de er her. Ideelt set skabe 
en folkebevægelse, hvor kunstmuseer bliver en del af fleres 
hverdag.

Denne sommer har der fx været afholdt familie-workshops 
med akvarelmaling, og mit håb er, at deltagerne får nye øjne på 
kunstværkerne efter at have arbejdet med det selv, og at det 
skaber nye samtaler, når folk betragter kunsten. Men omvendt 
har vi på museet også en kapacitetsgrænse, og vi er udfordret 
på plads og aktiviteter, hvor vores faciliterer lige nu kun tillader 
os at være udendørs.

Egentlig vil jeg gerne sætte det aftryk, at jeg har et anker i 
fortiden og et blik for fremtiden. Det kan være en frustration i 
hverdagen at være museumsleder, når ressourcerne er for få, 
eller det kan være umådeligt meningsfuldt, hvis man også har 
det lange lys på og husker, at de spor, man sætter, faktisk også 
er til glæde for generationerne efter os.
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Fakta om Anne Højer Petersen, 55 år

 Uddannet kunsthistoriker
 Tidligere museumsdirektør Fuglsang Kunstmuseum 
 Gift med Morten
 Mor til Jacob, startet uddannelse i Odense
 Flyttet i midlertidig lejlighed i Faaborg og elsker at  
 kunne gå på arbejde
 Morten flytter til Faaborg, så snart familiens hus er  
 solgt

Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI
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Anne Højer Petersen har en drøm om, at museet 
har det lange lys på i erhvervelsesoptikken og måske 
erhverver sig nogle af de privatejede Anna Syberg-
værker. Dog er hun bevidst om, at det samtidigt  
betyder, at værkerne dermed forsvinder fra et  
kunstnerisk kredsløb og ind i evigheden



For museumsdirektør Anne Højer Petersen er det skiftende kunstværker, der indtager 
pladsen som hendes favoritter. For tiden er det Harald Holms "Bananer" fra 1902, der 
har påkaldt sig hendes opmærksomhed, nysgerrighed og interesse

‘Det bliver ved med at kaste sig selv ud i øjnene på mig. Det er så utroligt hver-
dagsagtigt - egentlig er det jo et ikke-motiv, det er ingenting i de flestes optik, 
og alligevel er der opstået denne farvesymfoni. Motivet opstår for beskueren, 
fordi kunstneren valgte det. Jeg måtte stoppe op, da maleriet trængte sig på, 
og jeg tænkte: det var da lige godt fantastisk’





tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

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

bortskaffelse af affald og meget andet.

   Kunderne siger: 
   “De knoklede løs, og har afleveret et fantastisk resultat”. 

     “Min have står knivskarp” 

     “Er bare så tilfreds - langt over 100%” 

Mangler du hjælp til din have...?

Vi ønsker

alle et

godt efterår
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

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



Bestil synstest 
på louisnielsen.dk

Faaborg
Torvegade 25C Tlf. 9632 5058

Gratis 
synstest 
med
sundhedstjek
når du køber
briller fra 795 kr.

Normalpris 245 kr. Vi stiller ingen diagnose, men henviser til en læge eller øjenlæge, hvis undersøgelsen viser noget usædvanligt. Fra prisgruppe 795 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1.5) er med i prisen. 
Tilbuddet gælder kun 12. - 25. oktober 2020. © 2020 Specsavers

Vi ses! 



FIND LYSERØDE TEGN  I  FAABORG, HORNE, FALDSLED, 
MILLINGE, HÅSTRUP, DIERNÆS, KORINTH OG VESTER ÅBY
OG DU KAN VINDE FEDE PRÆMIER!! 

BIDRAG MED LIGE DET BELØB DU ØNSKER
DOG MINIMUM 20 KR. PÅ MOBILEPAY: BOX48528
DU SKAL SKRIVE "BOX" FORAN MOBILEPAY NUMMERET

ALLE DER BIDRAGER I INDSAMLINGEN DELTAGER I LODTRÆKNINGEN OM DE LÆKRE PRÆMIER! 

I hele uge 40 kan du tage på gåtur i Faaborg & omegn hver for sig 

Send billeder 

fra gåturen til:

henri
k@detrig

tigefa
aborg

.dk

FØLG MED PÅ FACEBOOK  

DRAGEFESTIVALDRAGEFESTIVALDRAGEFESTIVAL
 Efterårsferien står i dragernes navn 

Kom og vær med
Det er en unik mulighed for børn,

forældre og bedsteforældre til at

genopdage en ældgammel

tradition, og i fællesskab udfordre

deres håndværksevner!

Byg din egen drage
Der er materialer og værktøj, 

så alle børn kan bygge deres egen

drage. Der er dragebyggerassistenter

til at styre hele arrangementet.

Find os 
Ved madpakkehuset på Vestkajen

ved Faaborg havn.

Fredag 16/10 kl. 11-16 & lørdag

17/10 kl. 10-15

Opstillingen og afviklingen laves ud fra de officielle retningslinjer for bekæmpelse af covid 19

G

r

a

t

i

s



Kasper Boe
Din lokale murermester

T. 21417474

Opmuring af hvælving og
renovering med gamle sten



Tillæg for håndvask   ................................................  kr. 295,-
Tillæg for maskinvask  ............................................... kr. 150,-
Tillæg for sæderens med imprægnering  ............... kr. 395,-
Tillæg for SUV ............................................................ kr. 495,- 

Alle priser er incl. moms.

Ring og bestil tid på 62 61 70 69
eller book en tid online på 
www.vw-faaborg.dk

Indvendig bilpleje
Støvsugning
Højtryksrensning med luft
Rensning af måtter
Rengøring af interiør
Pudsning af ruder indvendig 
Opfriskning af interiør

Vinter bilpleje
Lak- og insektrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreperation (excl. lak) 
Indvendig bilpleje  
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr. 2295,-kr. 1195,-kr. 695,-

Komplet  
indvendig og  
udvendig bilpleje
Indvendig bilpleje 
Polering 
Lakforsegling (12 mdr. garanti)

Efterår
Bestil tid til bilpleje

Faaborg Bilpleje

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



De klarer det hele
Lars Tolbøll har valgt en ordning, hvor 1-OFFICE står for hele regnskabet.  - De 
klarer det hele: Betaling af bilag, fakturering, bogføring, momsregnskab, og de 
opre�er sagsnumre �l regningerne. Vi bruger et system, der hedder Visma, og her 
modtager jeg fakturaer og skal bare godkende dem.

Vidensbank
Som tømrer har man ikke nødvendigvis �den �l at have styr på alle reglerne 
omkring økonomi. - 1-OFFICE har fingeren på pulsen med alle de nuværende 
regler – og alle de nye, der hele �den kommer. Jeg kan fokusere på at lave det, jeg 
har forstand på, og skal ikke være opmærksom på, om det sker noget nyt.

En udvidet familie
Lars Tolbøll har Tina Grevegaard som fast kontaktperson i 1-OFFICE, men han 
betragter hele kontoret som hans forlængede arm.   - Der er så mange rare men-
nesker at komme ned �l, det er lidt som en familie.

Her er en god stemning og en god jargon, og man kan al�d ringe. Chris�an er god 
�l det tekniske, så ham ringer jeg �l, hvis jeg fx har computerproblemer.

En anbefaling
Lars Tolbøll anbefaler i høj grad andre erhvervsdrivende at indgå et samarbejde 
med 1-OFFICE.  - I bedste ejendomsmæglers�l vil jeg sige, at det må bliver en stor 
femmer.

En stor femmer !
Lars Tolbøll er tømrermester i Faaborg Tømrerforretning og er 
begejstret for samarbejdet med 1-OFFICE. Med en fyldt ordrebog 
og 5 mand, der skal holdes beskæftiget, er det en fordel at kunne 
uddele nogle af  arbejdsopgaverne i firmaet.

- Annonce  -- Annonce  -
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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

DYREBORG 
HÅNDVÆRKERSERVICE

Udfører alle 
former for håndværk  

både ude og inde, med høj kvalitet 
til den rigtige pris

TIL PRIVATE OG ERHVERV

v. Henrik Jørgensen 
Dyreborgskovvej 16 

5600 Faaborg

Tlf.: 30 74 19 28 
Mail: dyreborghs@gmail.com 

 
www.handvaerkerservice- 

dyreborg2.webnode.dkwww.askholmbegravelse.dk

Sinebjergvej 41, 5600 Faaborg

Lokal bedemand  
     42 40 44 41 

LARS HØRKILD 
ASKHOLM

SUSAN HØRKILD 
ASKHOLM

Askholm Begravelse 
FAABORG • BROBY • RINGE 



EJNER OG LARS VIL HAVE F657 PÅ SKINNER

Drømmen om 
et damplokomotiv

 
En rigtig veteranjernbane har da et damplokomotiv! Sådan hører de frivillige ved Sydfyns 

Veteranjernbane ofte deres gæste sige, mens de forgæves må konstatere, at heller ikke i 
Faaborg er der længere et damplokomotiv. På landsplan er der omkring ti køreklare damp-
lokomotiver tilbage, og i Faaborg har de taget kampen op og satser stærkt på at få dampen 

tilbage. Kampen kræver dog flere års frivillig indsats, og nå ja - cirka 1,5 millioner.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Som så mange gange før går Ejner Jansen og Lars Dolleris på den 
gamle remise og roder med mekanik og andre restaureringspro-
jekter i foreningen Sydfyns Veteranjernbane. De har en fælles 
drøm, nemlig atter at se damplokomotivet komme susende hen 
ad skinnerne i kulrøg og vanddamp. Det er nu seks år siden, at 
lokomotivets kedel måtte give endeligt op, men nu er der måske 
udsigt til, at en ny er på vej.

DSB F 657 kommer til Faaborg
Vi skal langt tilbage i årene, tilbage til 1949, da damplokomotivet 
DSB F 657 tudede i fløjten for første gang hos producenten Frichs 
i Aarhus. Hernæst fulgte ti år med rangeringsarbejde i Odense og 
så en tur til færgehavnen i Nyborg.

I 1968 havde DSB F 657 kørt sin sidste tur, og nogle år senere 
landede det som blikfang på Egeskov Slot.
Tyve år senere, i 1988, forærer greve Claus på Egeskov damplo-
komotivet til Sydfynske Veteranjernbane, hvor ihærdige mænd 
gik i gang med et omfattende renoveringsprojekt. Ejner Jansen er 
pensioneret kedelpasser, og han har været med helt fra starten. 
Han fortæller om modtagelsen.

- I april 1988 ankom F 657 på en vognbjørn, til Faaborg. Vi var 17 
mand i starten, men antallet skrumpede dog hurtigt til seks per-
soner. I årene 1988 til 1999 blev F 657 splittet fuldstændigt ad. Vi 
fik det hele repareret, sandblæst, malet og samlet igen, forklarer 
Ejner Jansen.

Her 50 år efter sin fødsel kunne F 657 atter få fyret op i kedlen 
igen, denne gang på en prøvetur fra rundremisen i Faaborg og ud 
af et 30 meter langt spor.

Dampende togture til og fra Korinth
Tre år senere blev F 657 flyttet til en remise, der havde fast for-
bindelse til de store spor, og i efteråret 2003 kunne de ihærdige 
lokomotivbyggere fejre den første prøvetur tur/retur til Korinth, 
og turen kunne ikke have forløbet bedre. 

Fyrbøderen fik skovlet sig gennem de 450 kilo kul, turen kræver, 
og dampkedlen fik omsat 3.000 liter vand til fremaddrivende 
damp. De elleve års istandsættelse resulterede i den perfekte 
prøvetur.

I årene 2004 til 2012 dampede lokomotivet afsted mellem Fa-
aborg og Korinth efter køreplanen, og både de frivillige og gæster 
var begejstrede. Lars Dolleris har været frivillig i foreningen siden 
2000 og fortæller om dampens nærmest magiske tiltræknings-
kraft.

- Vi kan bare se, at når vi kører med damplokomotiv, så er det et 
tilløbsstykke. Folk kommer og kigger, når toget kører forbi, og vi 
i foreningen synes naturligvis, at en rigtig veteranjernbane har 
et damplokomotiv. Det kræver noget arbejde, for vi skal starte 
tidligt om morgenen med at varme kedlen langsomt op, men så 
kan vi jo nå at få snakket lidt og drukket noget kaffe. Og langsomt 
begynder det at dampe fra lokomotivet, fortæller Lars Dolleris.



Ejner Jansen, 76 og Lars Dolleris, 37 er begge uddannede lokoførere og fyrbødere. Skulle der være en frivillig, 
der gerne vil uddannes til fyrbøder, så kan foreningen også klare det. Uddannelsen tager ca. to år



Især juleturene til Korinth efter juletræer står som noget 
særligt fra dengang, det kunne foregå under dampens ma-
giske dyne og med masser af børn og nisser ombord. Men 
efter otte år måtte de atter tage lokomotivet ud af drift, da 
kedlen trængte til et grundigt eftersyn. Desværre måtte de 
sande, at en reparation ikke kunne komme på tale.

- Det så næsten håbløst ud, og hvis vi havde valgt at 
reparere den, så var der ikke gået længe, inden den villle 
kræve endnu en reparation. Så vi besluttede os for at lave 
en ny kedel, men det skulle vise sig at være en lang proces, 
fortæller Ejner Jansen.

Danmarks første nye dampkedel
Prisen for en ny kedel lyder på 1,5 millioner kroner. Lige nu 
har foreningen skaffet de 200.000 kroner via fondsmidler, 
og de har en stærk tro på, at der viser sig en pengestærk 
faaborgenser eller flere fondsmidler. Men penge er ikke alt.

Når finansieringen er på plads, så begynder en proces på et 
halvt år med at designe og beregne på en ny kedel til F 657. 
Det er en helt unik opgave, men ikke en umulig opgave. 
Virksomheden Danstoker har tidligere leveret en kedel 
til Odin-lokomotivet i ved Danmarks Jernbanemuseum i 
Odense. 

Et halvt år mere skal bruges på at få bygget den nye kedel, 
der til sidst skal sættes ind i lokomotivet og godkendes af 
myndighederne.

- Vi skal nok bruge 2-3 måneder på at få den monteret i lo-
komotivet, men så bliver vi også den første veteranjernbane 
i Danmark, der lægger en ny kedel i et damplokomotiv, 
forklarer Lars Dolleris.

Det er med andre ord allertidligst om to år, at faaborgen-
sere og andre tog-entusiaster igen kan høre dampfløjten 
og så haste mod skinnerne for et glimt af ren nostalgi. De 
frivillige bevarer dog deres begejstring, for damp - det er det 
eneste rigtige.

- Indtil vi kan få den nye kedel, så arbejder vi med resten 
af toget, hvor det meste trænger til at blive frisket op og 
istandsat. Og imens venter vi på at kunne køre ved damp-
kraft igen, for dampkraft er noget for sig selv. Det er hele 
måden, maskinen kører på, det larmer ikke så meget som 
en dieselmotor, Og så er der da noget nostalgisk over det, 
sådan en rigtig drengedrøm om at være lokofører på et 
damplokomotiv, fortæller Ejner Jansen.

Lars Dolleris stemmer i og fortæller om sin egen fascination 
for damp som drivmiddel.

- Jeg har altid interesseret mig for damplokomotiver. Min 
far kom meget i foreningen, og jeg var med som dreng - og 
så gik der tyve år med det. Jeg synes, det er en glæde at 
lave noget mekanisk, og så er det en stor glæde at gøre 
noget, der kan glæde andre. Og naturligvis glæden ved at 
have et socialt fællesskab, vi er gode til at lave små sociale 
arrangementer og nyde en kop kaffe, fortæller Lars Dolleris.

Skulle du have lyst til at være med i fællesskabet i Sydfyns 
Veteranjernbane, så kan du kontakte formanden.
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Ejner Jansen har været med siden opstarten i 1988, 
hvor F 657 landede i Faaborg. Damplokomotivet er 
hans smertensbarn, og han håber snart at kunne 
se det dampe afsted fra remisen med retning mod 
Korinth



Send os et billede af dit barn – udklædt til  
Halloween – og vær med i konkurrencen  
om flot Halloween æske fra Lego. 
 
Send billede på mail til: 
danskrenseriforening@gmail.com 
 
Vi trækker lod blandt de indsendte billeder. 
 
Konkurrencen gælder fra 15/10 til 15/11 2020. 
 
Vinderen får direkte besked. 
 
Et udvalg af billeder, samt vinderen af konkurrencen,  
vil blive lagt op på vores Facebookside. 
 

Halloween 
KONKURRENCE
Vind flot Halloween 
æske fra Lego

RENO
TEXTIL    SERVICE●

FORENING 
●

D
A

NS
K RENSER

ID
RF

rekord RENS 
Vestergade 45, 5600 Faaborg 
Tlf.: 62611489
Åben mandag til fredag fra kl. 9 - 17

Skulle du have lyst til at være frivillig i Sydfynske 
Veteranjernbane, så kontakt formanden eller 
kom ned en lørdag og kig. ‘Der kræves ingen for-
udsætninger, blandt de frivillige har de folk med 
forskellige baggrunde, fx et postbud, en lærer, 
en skattemand - en boghandler tilmed. Alt kan 
bruges’, fortæller Ejner Jansen, ‘for det handler 
bare om at komme ned og have det sjovt sam-
men med os’

fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet 

og i vandkanten.
 

www.f iordstyle .dk



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.

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.

299.990 ,-

NY OPEL GRANDLAND X 
Plug-in hybrid  225 HK FRA  • AGR-førersæde

 • Nøglefri adgang og start
 • Apple CarPlay*

 • Sort tagfarve
 • 19" bi-color alufælge
 • Adaptive LED-lygter

Se den komplette udstyrsliste på Opel.dk

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

NYHED

OPGRADÉR TIL ULTIMATE
300 HK, firehjulstræk og masser af udstyr! 

Grandland X SUV plug-in hybrid er landet i Faaborg

300 HK og
76,9 km/l



Kom og deltag i vores 
efterårsaktiviteter

Del af regeringens  
Sommer i naturen 2020

Øhavscenter Faaborg 
siger mange tak for den store opmærksomhed 

ved indvielsen af vores nye jollehavn.

Onsdag 14. oktober 

Afslutning på Bøjden 
Camping med et udvidet 

Blå Flag arrangement med 
krabbesuppe m.m.

Mandag 19. oktober 
kl. 19-21.30 

Garn, ruse og vodbinding i 
Øhavscenteret på Munkholm

Dette finder sted hver 
mandag frem til 8. marts 

2021

Lørdag 12. december 
kl. 10-15 

Julemarked ved 
Øhavscenteret

Vi planlægger desuden flere "Syng med aftener" i løbet af efteråret og vinteren.



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.    4. okt. 17. s. e. trin. 10.30: LJ 10.30: HN 09.30: LM 09.30: RG
ons.    7. okt. Salmesang og suppe 17.30: LJ   

søn.  11. okt. 18. s. e. trin. 10.30: HN 09.00: HN  

søn.  18. okt. 19. s. e. trin. 10.30: LM 10.30: AA 09.30: EL 
søn.  25. okt. 20. s. e. trin. 10.30: LJ 19.00: LM (musikgudstj.)  09.30: LM
søn.   1. nov. Alle Helgen   10.30: LM (For Faaborg sogn)
       19.00: HN (For Diernæs sogn)  

søn.   8. nov. 22. s. e. trin. 10.30: HN 10.30: LJ 15.15: LJ 15.15: HN

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

SALMESANG OG SUPPE
ONSDAG 7. OKT. KL. 17.30 I DET NYE HOSPITAL
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Lars Jonssen 
samles vi til suppe, samtale og sang. Alle er velkomne, og 
det er gratis at deltage!

HØJSKOLEEFTERMIDDAG I DET NYE HOSPITAL
TORSDAG 8. OKT. 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. 
Samtidig vil hun inddrage de lokale kunstneres værker ind i 
en dialog om, hvilke billeder vi ønsker os i kirken i dag. 
Kaffe og kage 30 kr.

FÆLLES-FOREDRAG
TORSDAG 22. OKT. KL. 19.00 I DET NYE HOSPITAL, FAABORG
Faaborg og Diernæs sogne inviterer denne aften til et 
spændende foredrag med journalist Pernille Pedersen. Hun 
fortæller om modstandsbevægelsen i Faaborg og opland 
med udgangspunkt i sin bog ”Faaborg besat”, som udkom i 
foråret 2020. 
Alle er meget velkomne og det er gratis.

”DE GODE FORTÆLLINGER”
ONSDAG 21. OKT. KL. 10.00 I KIRKELADEN, DIERNÆS
De gode fortællinger starter igen. Så kom for at høre 
en god historie. Alle er meget velkommen. Diernæs 
menighedsråd giver kaffen.

MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG 25. OKTOBER KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE
Stemningsfuld gudstjeneste ved sognepræst Lene Matthies, 
hvor musikken vil være i centrum. 

ALLE HELGENS GUDSTJENESTER
SØNDAG 1. NOVEMBER KL. 10.30 I DIERNÆS KIRKE FOR 
FAABORG SOGN OG KL. 19.00 I DIERNÆS KIRKE FOR DIER-
NÆS SOGN. 

Vi tænder lys og mindes vore kære ved en stemningsfuld 
gudstjeneste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem, 
der er gået bort i det forgangne år.

MUSIK OG FORTÆLLING I AVERNAKØ
LØRDAG 14. NOVEMBER
Fra Avernakø vil vi allerede nu gøre opmærksom på et ar-
rangement 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 kaf-
febord bagefter!
Avernakø menighedsråd

Menighedsrådsmøder
Onsdag 30. sept. kl. 19.00 i Det nye Hospital, Faaborg
Tirsdag 3. nov. kl. 19.00 i Det nye Hospital, Faaborg



Book hurtigt 
og nemt din 
plads på hold, 
med vores 
Booking APP

Local Fitness Faaborg • Find os på Markedspladsen 13

DAG KL. HOLD INSTRUKTØR

Mandag 08:00 - 09:00 Stræk & bevægelighed Heidi Tsimisiris

Mandag 08:00 - 09:00 Bike Puls Leif Pedersen

Mandag 09:00 - 10:00 Bodytoning Heidi Tsimisiris

Mandag 10:15 - 11:15 Skånehold Heidi Tsimisiris

Mandag 17:00 - 18:00 Bike Fatburner Lars Blom Nielsen

Mandag 18:45 - 19:45 Dancefit Patricia Kobs Olsen

Tirsdag 09:00 - 10:00 Bike puls Poul Gundlach

Tirsdag 17:30 - 18:30 Step Christa Astrup Sørensen

Onsdag 07:30 - 08:30 Bike Watt Alexandra Nyegaard

Onsdag 09:00 - 10:00 Pilates Marianne Baekgaard

Onsdag 10:00 - 11:00 Skånehold - åndedræt Marianne Baekgaard

Onsdag 18:00 - 19:00 Bike Watt Lars Blom Nielsen

Onsdag 18:30 - 19:30 Zumba Christina Werner

Torsdag 16:30 - 17:30 Pilates Marianne Baekgaard

Torsdag 17:30 - 18:30 Puls/Styrke Marianne Baekgaard

Torsdag 18:30 - 19:30 Crossdance Christina Werner

Torsdag 19:00 - 20:00 Bike Watt Alexandra Nyegaard

Fredag 08:00 - 09:00 Bike Watt Leif Pedersen

Fredag 08:00 - 09:00 Stræk & bevægelighed Heidi Tsimisiris

Fredag 09:00 - 10:00 Bodytoning Heidi Tsimisiris

Fredag 09:00 - 10:00 Fysio Pilates Ulla Juhl Hansen

Fredag 09:20 - 10:20 Skåne Bike Poul Gundlach

Fredag 10:20 - 11:20 Mindful Yoga Ulla Juhl Hansen

Lørdag 08:00 - 09:00 Bike Watt Alexandra Nyegaard

Lørdag 08:30 - 09:30 Yoga Betina Thygesen

Lørdag 10:00 - 11:00 Crossdance Marina Olesen

Søndag 10:00 - 11:00 Bike Watt Poul Gundlach

HOLDPLAN FAABORG

Book hold via appen eller under din profil. Der tages forbehold for ændringer.
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Mandag 08:00 - 09:00 Bike Puls Leif Pedersen
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Mandag 10:15 - 11:15 Skånehold Heidi Tsimisiris

Mandag 17:00 - 18:00 Bike Fatburner Lars Blom Nielsen

Mandag 18:45 - 19:45 Dancefit Patricia Kobs Olsen

Tirsdag 09:00 - 10:00 Bike puls Poul Gundlach

Tirsdag 17:30 - 18:30 Step Christa Astrup Sørensen

Onsdag 07:30 - 08:30 Bike Watt Alexandra Nyegaard

Onsdag 09:00 - 10:00 Pilates Marianne Baekgaard

Onsdag 10:00 - 11:00 Skånehold - åndedræt Marianne Baekgaard

Onsdag 18:00 - 19:00 Bike Watt Lars Blom Nielsen

Onsdag 18:30 - 19:30 Zumba Christina Werner

Torsdag 16:30 - 17:30 Pilates Marianne Baekgaard

Torsdag 17:30 - 18:30 Puls/Styrke Marianne Baekgaard

Torsdag 18:30 - 19:30 Crossdance Christina Werner

Torsdag 19:00 - 20:00 Bike Watt Alexandra Nyegaard

Fredag 08:00 - 09:00 Bike Watt Leif Pedersen

Fredag 08:00 - 09:00 Stræk & bevægelighed Heidi Tsimisiris

Fredag 09:00 - 10:00 Bodytoning Heidi Tsimisiris

Fredag 09:00 - 10:00 Fysio Pilates Ulla Juhl Hansen

Fredag 09:20 - 10:20 Skåne Bike Poul Gundlach

Fredag 10:20 - 11:20 Mindful Yoga Ulla Juhl Hansen

Lørdag 08:00 - 09:00 Bike Watt Alexandra Nyegaard

Lørdag 08:30 - 09:30 Yoga Betina Thygesen

Lørdag 10:00 - 11:00 Crossdance Marina Olesen

Søndag 10:00 - 11:00 Bike Watt Poul Gundlach

HOLDPLAN FAABORG

Book hold via appen eller under din profil. Der tages forbehold for ændringer.

27 HOLD HVER UGE
- Så kom og find, holdet der passer til dig.

Følg os på  
Facebook, og se 

nye hold og gode 
tilbud som den  

første.

GRATIS
oprettelse ved  

brug af rabatkoden

̎  27hold ̎
*Gælder f.o.m. 1/10-20 

t.o.m.31/10-20

Danse Event 
hver måned



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

FLYTTEBIL M. LIFT UDLEJES

FRA 499,- PR. DAG

NYHED     NYHED

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

Niels Sigh, 
Lene Kromann og  
Rasmus Hermansen

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

Ret&Råd Advokater
Louise C. Madsen

Advokatfuldmægtig 
Mødekontor: Strandgade 7A 

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

Kan du klare boligkøbet
uden en advokat?
Møder i Faaborg efter forudgående telefonisk aftale
på 70 10 11 99. Vi glæder os til at høre fra dig.



 

 

Nabgyden 46 – 5600 Faaborg – Tlf. 30 74 72 12 
Læs mere på www.nykilde.com 

 

Afspændende massage 
Healingsmassage 

Hjælp til personlig udvikling 
 

Meditationsaftener 
 

Kurser i Healingsmassage 

Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

FÆRGEGAARDENS

Klassisk 
Julefrokost

Ring og få  
et godt tilbud

Á LA CARTE
JULEBUFFET

PLATTER

VI HAR STYR PÅ ALLE RETNINGSLINJER - DU KAN TRYGT SPISE HOS OS 

BOOK DIN JULEFROKOST NU!

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
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PÅ BESØG HOS 
SVANNINGE SKOVSERVICE

Familien Frederiksen 
og de store maskiner
I 1986 overtog Peder Frederiksen virksomhe-
den, der dengang talte bare to mand og seks 
traktorer. I dag består Svanninge Skovservice 
A/S af 14 ansatte og en imponerende ma-
skinpark, og Peder Frederiksen har for nyligt 
overdraget sit livsværk til sine to sønner, Jens 
og René Frederiksen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN /  PRIVAT
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Virksomheden har rødder helt tilbage til tiden efter Ander Anden 
Verdenskrig, hvor Torben Banke kørte læssevis af tørv med sine 
heste. Senere ansatte han en ung mand, Peder Frederiksen, der 
som 21-årig i 1986 overtog virksomheden under navnet Skoventre-
prenør Peder Frederiksen.

Overlevering til næste generation
Med årene voksede virksomheden, og Peder Frederiksen, der befin-
der sig allerbedst bag rattet i en skovningsmaskine, måtte varetage 
flere og flere administrative opgaver. I 2004 skiftede virksomhe-
den navn til det nuværende Svanninge Skovservice A/S, og i 2008 
ansatte hans sin ældste søn, Jens Frederiksen, som ansat nummer 
otte.

På daværende tidspunkt var juletræsproduktion en stor del af virk-
somheden, men da det allerede her stod klart, at Jens Frederiksen 
med tiden skulle overtage virksomheden, og da han ingen interesse 
havde i juletræer, blev produktion stille og roligt afviklet. 

- Jeg har altid vidst, at jeg ville overtage virksomheden. Fra jeg var 
lille har jeg været med min far på arbejde. Han var ikke en far, der 
tog med os ud til håndbold, men i maskinerne blandt en masse 
træer - her havde vi en masse kvalitetstid. Jeg tror, interessen kom-
mer af sig selv, når man bliver taget med på den måde, forklarer 
Jens Frederiksen.

Med Jens Frederiksens indtræden som en del af ledelsen, har den 
nu 56-årige Peder Frederiksen kunnet læne sig tilbage og atter 
komme ud i skoven, hvor han vil være - bag rattet på en skovnings-
maskine.

- Min far er ikke vild med opgaverne på kontoret, og i foråret købte 
vi en ny maskine til ham, så nu kører han i skoven igen, som han 
allerhelst vil, siger Jens Frederiksen.
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Selvstændige ansatte
Når de store fynske entreprenører, skovfogeder, landmænd eller 
godsejere skal have ryddet eller udtyndet et stykke skov, så ringer 
de ofte efter mandskabet i Svanninge Skovservice. Her tager de 
14 ansatte fat med deres maskiner, som de med mange års erfa-
ring opererer med stilsikker behændighed.

Maskinparken er ganske imponerende og består af bl.a. skov-
ningsmaskiner, udkørselsmaskiner, flishugger, gravemaskine og et 
utal af traktorer og motorsave.

Jens Frederiksen står for den daglige drift, og mange af de an-
satte har kendt ham, siden han var en lille dreng.  Alligevel er det 
gået gnidningsfrit at overtage lederrollen.

- Mange har været ansat her i mange år, og vi har haft både et 
25-års jubilæum og fire 20-års jubilæer. Mændene er gode til selv 
at planlægge deres arbejdstid og opgaver, og de brokker sig of-
test kun, når det er berettiget - fx hvis jeg betjener deres maskine 
og har glemt at tage mine sko af og sviner gulvet til, fortæller Jens 
Frederiksen grinende.

Tillid til næste generation
Peder Frederiksen har med sindsro overdraget virksomheden til 
sønnerne. I 2016 købte sønner sig ind med hver 24 %, og i år har 
de købte sig yderligere ind, så de nu hver ejer 45 %, mens Peder 
Frederiksen fortsat ejer 10 %. 

- Far er glad for, at vi har overtaget. Jeg tror, han kan mærke, at 
vi har styr på det, og han har taget det nemt og givet slip. Han 
har lovet, at han fortsat vil hjælpe os i fem år, men når han fylder 
60, så skal vi ikke spørge ham mere, har han sagt, forklarer Jens 
Frederiksen.

Mens lillebror René Frederiksen har sin faste plads i en af ma-
skinerne, så har Jens Frederiksen overtaget både ejendommen, 
hvor virksomheden ligger, og opgaverne på kontoret. Sammen 
med sin familie, der tæller hustru og to piger på hhv. 1,5 og 
3,5 år, har de siden august 2020 boet på samme adresse, hvor 
maskinhallen ligger, og hvor førstesalen udgør kontoret. Overta-
gelsen af virksomheden har været et familieforetagende, hvor 
alle var med på råd. 

Selvom Jens Frederiksen selv mener, han er god til at skelne 
mellem arbejdstid og fritid, så kan det være svært helt at slippe 
arbejdstankerne, når fx en maskine kommer hjem fra skoven.

- Maskinerne er oftest ude i skoven, men bliver der kørt en 
maskine hjem til maskinhallen, og jeg går i haven og leger med 
pigerne, så tænker jeg da lige: ‘gad vide, om den er gået i stykker’, 
fortæller Jens Frederiksen.

Jens Frederiksen har sammen med sin lillebror René Frederiksen 
overtaget Svanninge Skovservice A/S efter deres far, Peder Frederiksen



Drømmen er lige nu
Jens Frederiksen har også en dyb fascination for de mange 
timer alene i en skovningsmaskine, og timerne på kontoret 
kan godt blive lange.

- Lige nu har virksomheden den størrelse, som den skal have, 
og vi drømmer ikke om at udvide. Vi drømmer dog om at 
kunne ansætte en blæksprutte på kontoret, for jeg kan godt 
lide at sidde i maskinerne. Når man fx har siddet 8 timer og 
kigget på en kran, så skal jeg ikke hjem og tømme hovedet 
- så er hovedet helt tømt, og jeg er klar til tid med familien, 
siger Jens Frederiksen.

Om der på sigt skal ske endnu et generationsskifte, vil Jens 
Frederiksen ikke spå om, men allerede nu oplever han, at 
pigerne nyder at komme med ud i maskinerne og tilbringe 
kvalitetstid med deres far.

Maskinskovning
Fældebunkelægning
Udkørsel
Udslæbning
Flishugning
Grenknusning
Rodfræsning

Hegnsklipning
Skovrejsninger
Mekanisk renholdelse
Maskintransport
Køb af råtræ og flis
Manuel skovning mm.

Opgaver i Svanninge Skovservice A/S:

Svanninge Skovservice A/S og de 14 ansatte arbejder 
årligt mere end 500.000 m3 til flis, hvoraf det meste 

sælges til Fjernvarme Fyn. Herudover leverer de 
råtræ til lokale savværker, der bl.a. bruger 

træet til paller og spærproduktion

Hvert år investerer Svanninge Skovservice 2-4 millioner i maskinparken. De 
har alle de maskiner, som de har brug for, så investeringerne dækker alene 
geninvesteringer. I alt råder maskinparken over ca. 4.500 hestekræfter



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 



FAABORG 
 Smedemestervej 2 - Tlf.: 62 61 95 88 Kaj Josefsen Tony Wahl

NY TOYOTA  
YARIS
HYBRID FRA KR. 165.990  
26,3 km/l 

 

BENZIN FRA KR. 129.990  
1,0  - 72 HK 18,5 km/l
1,5  - 125 HK 18,5 km/l

DER ER HYBRID  - OG SÅ ER DER TOYOTA HYBRID



Mens hun sad med familien i Tyrkiet, blev hun pludselig ejer af 
en butik i Faaborg - en by, som hun dengang kun havde besøgt 
tre gange i sit liv, men havde været begejstret for.

- Jeg havde arbejdet i en boghandel i Odense i 17 år og ville ger-
ne videre og have noget mere ansvar, eller som min mand siger, 
jeg trængte til at kunne bestemme selv, smiler Mette Knudsen.

Så da en konkurs pludselig resulterede i, at en boghandel blev 
til salg i Faaborg, tøvede hun ikke med at sige ja, selvom hun 
egentlig lå under sydens sol på familietur.

- Mine børn og svigerforældre kiggede en ekstra gang, da jeg 
2000 km. hjemmefra kaldte dem sammen og fortalte, at jeg nu 
ejede en boghandel i Faaborg, ville sige op på mit job i morgen 
og skulle starte i Faaborg fire dage senere, husker hun. 

I Faaborg overtog Mette en butik i knæ efter en konkurs. Og 
med en buldrende finanskrise uden for døren, var det mildt 
sagt en sej omgang at få tingene til at hænge sammen, selv om 
hun ikke var i tvivl om, at hun havde gjort det rigtige. 

- Jeg har aldrig fortrudt, men jeg har også haft en kanon god 
opbakning hjemmefra. Min mand Erik, der er politikommissær, 
lovede mig fra starten at klare butikkens regnskab, at der så 
også fulgte en række praktiske opgaver med regnskabet, det 
har han heldigvis aldrig protesteret over, griner hun. 

I oktober 2016 rykkede Mette Knudsen lidt længere ned i star-
ten af Gågaden, blev medlem af Bog & Idé, og fik større lokaler 
til de mange idéer hun havde i tankerne. 

- Her kunne jeg indrette, som jeg ville, og da Legekæden i Fa-
aborg lukkede, fik jeg hurtigt legetøj på hylderne og er sidenhen 
også blevet medlem af Legekæden, hvilket også betyder, at 
legetøj i dag fylder væsentligt mere end førhen. 

Mette Knudsens 10-års jubilæum skulle netop i disse dage 
have været fejret med en stor tilbudsfest og en kæmpe tak til 
kunderne.

- Jeg skylder de lokale kunder alt. Deres opbakning har hjulpet 
butikken gennem corona-krisen.
Da landet lukkede ned i marts, var jeg overbevist om, at det var 
slut, og at jeg så alligevel ikke nåede at opleve mit første runde 
jubilæum i Faaborg. Men heldigvis tog jeg fejl. Godt og grundigt 
endda. For faaborgenserne har virkelig forstået at bruge de 
lokale butikker, og det er jeg så taknemmelig for, ellers var det 
ikke gået, og jeg tror,  det er billedet mange steder.
Derfor havde jeg og mine kollegaer også glædet os til at lave 
en jubilæumsfest uden lige, men det tør jeg ikke, sådan som 
situationen er lige nu, men jeg lover, at både festen og de gode 
tilbud kommer på et senere tidspunkt, slutter jubilaren. 

Mette fejrer 
10 års jubilæum

Den 11. oktober kan Mette Knudsen fra Bog & Idé - Legekæden fejre jubilæum.
Her er det nemlig præcis 10 år siden, at hun overtog nøglerne til boghandlen i Østergade.

-Annonce-



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

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

tænder for livet
TANDLÆGERNE I FAABORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE

FAABORG  • HAARBY • SVENDBORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE I HAARBY

tænder for livet
TANDLÆGERNE I SVENDBORG

Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 53 -16 C
Font: Montserat Light CMYK 0-0-0-90

Bud på 
tilpasset 
logotype

”tænder for livet” har dybe 
rødder - i Faaborgklinikker-
nes DNA,  - et empatisk og 
sympatisk budskab som 
rejser berettigede forvent-
ninger om sublim tandbe-
handling. 
Og ved at bruge ordet  
”TANDLÆGERNE” - sætter 
vi os ligesom automatisk 
på ”tronen”

Når man skal lave lokal 
segmenteret markedsfø-
ring-  på trøjer,  brevlinie,  
annoncer. online bannere, 
Google adwords m.m. så 
kan man gøre brug af de  
respektive enheders  
tilpassede logo.

Jeg har prøvet efter bedste 
evne at tænke på hvad der  
giver det bedste billede af 
hvem i  er, og hvad I står for   
både i Faaborg,  Haarby og 
Svendborg - og lander 
altså her...

Kig på det med åbne øjne 
og varme hjerter...

Vi skal videre.....

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

- det virker selv på afstand!

På vore 3 klinikker arbejder tandplejere 
og tandlæger tæt sammen, og kommer 
hele vejen rundt om din tandsundhed 

og dit smil.

Vi garanterer dig et yderst professionelt 
og trygt tandlægebesøg

Aldrig har 
smilet 
været mere 
vigtigt...

VI HOLDER DINE TÆNDER 
OG DIT SMIL I TOPFORM

På vore 3 klinikker arbejder tandplejere 
og tandlæger tæt sammen, og kommer 
hele vejen rundt om din tandsundhed 

og dit smil.

 

  
Er du på vej til at købe ny bolig? 
Vi er din lokale køberrådgiver og hjælper dig 
trygt og sikkert igennem handlen. 

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Mange hilsner Mie og 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



EFTER 4 ÅR OG 40 MILLIONER 
STÅR ET NYT RENSEANLÆG KLAR

Her havner 
dit toiletskyl
Siden 2016 har FFV Spildevand A/S arbejdet på et stort projekt, hvor det 

fyrre år gamle renseanlæg skulle udskiftes og fremtidssikres. Fire år og fyrre 
millioner senere nærmer projektet sig sin afslutning, og for nyligt koblede 

de al overflade- og kloakvand over på det nye system. Kom med en tur rundt 
i det enorme anlæg.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / FFV 
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Michael Rasmussen er ansat i FFV Energi & Miljø A/S og pro-
jektchef på byggeriet af det nye renseanlæg. Han har siddet 
med i projektet, lige siden den første spirende idé kom på 
bordet tilbage i 2016, og iført hjelme, støvler og en gasalarm 
begiver vi os en våd eftermiddag ud på byggepladsen ved Dyre-
borg, hvor Michael Rasmussen har lovet at give et overblik over 
anlægget.

Renovering eller byt til nyt?
Støvlerne svupper højlydt i den våde, mudrede jord, og gennem 
hele byggeprocessen har mandskabet kæmpet en del med 
jorden herude, forklarer Michael Rasmussen. Enten er jorden 
knastør, så støvet lægger sig overalt, eller også er jorden mud-
ret, så maskinerne må kæmpe for at få fremdrift. 

- Et stort rektangulært areal ud mod Knoldsborgvej ligger ned-

sænket, og kun hjulspor vidner om nylig aktivitet. På dette areal 
har det gamle renseanlæg haft sine trippelkanaler liggende på 
et enormt betonfundament, fortæller Michael Rasmussen.

- Vi talte med Rambøl om at renovere de eksisterende rens-
ningskanaler, men det viste sig at blive for besværligt, for kana-
lerne skulle holdes fulde af vand under drift, og vi ville skulle 
renovere, mens anlægget var i drift. I stedet for tænkte vi så 
tanker om at bygge et nyt anlæg udenfor det gamle, som kunne 
omkobles efter opførslen, forklarer Michael Rasmussen.

I nybygningsplanen er en del af det gamle anlæg bevaret, bl.a. 
indløbs- og ristebygværket samt sand- og fedtfanget, som er de 
anlæg, kloakvandet først møder, når det ankommer til Dyre-
borg.



Under jorden i flowmålerbygningen måles der konstant på den mængde vand, der 
udledes. Her kan de også se, om det fx regner andre steder i kommunen, for så 
stiger vandflowet

Projektchef Michael Rasmussen har været med, siden 
idéen om et helt nyt anlæg opstod i 2016. Han har 
en baggrund som bygningsingeniør, og når pladsen i 
Dyreborg står færdigt, er hans næste projekter bl.a. 
to nye genbrugspladser i hhv. Ringe og Årslev

Der er også opført et nyt maskinhus på pladsen. Her står el-tavler, fire enorme 
blæsere, der producerer ilt til procestankene, og i kælderen står de pumper, der 
fører den bundfældede slam retur
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Fra toilet til åbent hav
Spildevandet fra store del af kommunen finder hver 
dag vej til Dyreborg. I nordlig retning kommer der 
vand helt oppe fra Radby, mod vest fra egnen om-
kring Broby og i østlig retning modtager anlægget 
vand helt ude fra Vester Aaby. Foruden spildevand 
fra husstandene, så løber der også overfladevand i 
rørene.

- Det nye anlæg er mere robust ved varierende 
belastninger. Det er jo ikke konstante vandmæng-
der, fx er der en større belastning ved regnvejr, da 
vores rørsystem leder kloakvand og overfladevand 
sammen, forklarer Michael Rasmussen.

Når vandet ankommer til Dyreborg, sker det via ind-
løbet, hvorfra det ledes over til indløbsristene. Her 
sker der en grovfiltrering, hvor bl.a. plastik, papir, 
kviste og de berygtede og frygtede vatpinde sorte-
res fra, og sand og grus i vandet bundfælder sig og 
sorteres fra i sandfanget. I fedtfanget frasorteres 
det skidt, der ligger sig i overfladen af vandet, og 
det hele lander i containerne som slam-affald.

Denne proces er spændende nok, men det bliver 
tydeligt på Michael Rasmussens stemme, at herfra 
bliver det endnu mere spændende. For det er nu, at 
vandet når den nye del af anlægget.

Udenfor det nedsænkede areal ligger projektets 
største investeringer, nemlig to store procestanke 
og to store efterklaringstanke. Fra jordniveau er 
tankene ikke imponerende ud, men fra den bro, 
der løber over tanken, kan man se, at det meste af 
tankene befinder sig under jordniveau.

Vandet løber ud i procestankene via det nye forde-
lerbygværk, der udgør indledningen på det nye an-
læg. Fem meter nede -  på bunden af tankene, leder 
beluftningsbatterier iltbobler op gennem vandet, 
biologisk rensning kaldes processen. Her fjernes en 
række organiske stoffer samt kvælstof og fosfor. Det 
foregår ved, at de bakterier, der i forvejen findes 
i spildevandet, udsættes for skiftevis iltholdige og 
iltfrie forhold og dermed omdanner og fjerner de 
skadelige stoffer.

Det nu lidt renere vand ledes herfra til anlæggets 
næste fase, efterklaringstankene, hvor vandet ren-
ses mekanisk, og endnu mere slam bundfælder sig. 
Det rensede vand løber herfra til udløbsbygværket.

Det rensede vand ledes ud ved Lyø krog, hvor en 
havledning fører vandet 200 meter ud i havet.

Anlægsarbejdet startede i april 2019 og står helt færdigt i oktober 2020. Betonet 
fra de gamle trippelkanaler er blevet knust og brugt som bundopbygning i de nye 
adgangsveje på pladsen. Genbrug og miljøvenlighed er nemlig et af fokus- 
områderne for FFV, når de bygger 

30 m

1 : 1500

31. august 2020, 14:51
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Jorden fra udgravningerne til de fire fem-meter-dybe tanke er blevet doser sammen til en vold, der 
omkranset pladsen og sikrer, at anlægget ikke skæmmer naturen. Øhavsmuseet har været med ind over 
gravningen af de 1,5 hektar jord, men har ikke gjort nogle fund

30 m

1 : 1500

31. august 2020, 14:51



Up to date
Det nye renseanlæg har flere fordele. Renseprocessen er 
optimeret, så den er forbundet med færre driftsudgifter, især 
elforbruget er nedsat, og der er behov for færre kemikalier 
til rensningen. Begge dele betyder, at anlægget er langt mere 
klimavenligt end det gamle. 

For naboerne til anlægget medfører det nye anlæg langt færre 
lugtgener. Tidligere udledte forrådnelsesprocessen en del svovl-
brinte, som har en ækel stank af rådne æg, men også det er der 
ændret på.

- Vi har også bygget et nyt ventilationssystem. Tidligere havde 
vi udfordringer med svovlbrinte, som er en gasart, der kommer 
fra organisk materiale, og den forrådnelse medfører lugtgener, 
og vi fik en del naboklager. Men det er også en meget farlig gas, 
så vores folk herude bærer altid en gasalarm, hvis der skulle 
være udslip, fortæller Michael Rasmussen.

I ventilationssystemet føres luften gennem en brønd med et 
vandtågefilter, og herfra ledes det op gennem et barkfilter, der 
ligger i et tykt lag på jorden. Siden juni har det været slut med 
både lugtgener og naboklager.

Anlæggets kapacitet har været under nøje overvejelser. I 

Faaborg skal der ikke længere renses vand fra garveriet og 
slagteriet, hvilket tidligere var en stor opgave for anlægget. Til 
gengæld kommer der flere store regnskyl og flere mennesker til 
området. 

- Det nye anlæg kan bremse tilledningen, og skulle der komme 
store, lokale regnskyl, så kan vi lukke for vandet fra et bestemt 
område, som så løber ud i de sparebassiner, der er etableret 
rundt omkring, forklarer Michael Rasmussen.

Når den sidste etablering af asfaltveje og belysning på plad-
sen er færdig, vil det igen være muligt for skoleklasser mm. at 
komme på rundvisninger på anlægget.

Info om renseanlægget
Kom i drift i uge 25
Renser og udleder 5 millioner m3 vand årligt
Renser op til 1.800 m3 i timen
Er i drift 24/7

Kun 3 ting må komme i toilettet
Pis, papir og lort

Altså ikke: vådservietter, vatpinde, bind mm.
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Her forlader det rene vand anlægget, og løber ud i havet sydvest for Faaborg



Med et Canto Vegas får du et tidløst og klassisk 
fladvævet væg-til-væg tæppe til ethvert hjem. 
Slidstærkt og velegnet på underlag med gulv- 
varme eller på trapper. Fås i flere farver.

Et akustikgulv med kork er lyddæmpende og 
mindsker rum- og trinstøj. Gulvet er vedligehold-
elsesfrit, lunt at gå på og velegnet til gulvvarme.  
Du får 25 års garanti. Begrænset lager.

Med New Padura Hickery får du et bredt plankegulv i Amerikansk nøddetræ, 
hvor den smukke struktur i gulvet er særligt fremhævet. Monteres med limfrit 
kliksystem, godt til gulvvarme og med 20 års garanti. Begrænset lager.

Produceret i 100 procent ren, ny uld. Har en læk-
ker skumbagside og 5 års garanti på gennemslid 
ved alm boligbrug. 

349,-
NEW PADURA  

HICKERY

PR. M2 

NORMALPRIS  
599,-  

299,-
EGE IMPALA

 PR. M2 

NORMALPRIS 
369,-

SPAR 70,- 

PR. M2

SPAR 250,- 

PR. M2

Med et laminatgulv er du sikret et slidsttærkt 
gulv, som køkkenet ofte henleder tankerne til. 
Her får du et aflangt flisedesign, ingen vedlige- 
holdelse og livslang garanti. Monteres med  
limfrit kliksystem. Begrænset lager.

99,-
FINESSE

PR. M2 
NORMALPRIS 279,- 

SPAR 180,- 

PR. M2

99,-
CANTO VEGAS

NORMALPRIS  
159,-

SPAR 59,- 

PR. M2

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

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

Et tæppe som sikrer dig stemning og varme 
fra første sekund. Det unikke farveskift mellem 
pastel- og neutrale farver gør tæppet nemt at 
style i hjemmet.

2.699,-

SIVANA  SOFT TONE COLORF.EKS. 200 X 300 CM

NORMALPRIS 4.499,- 

SPAR  

40%

Gratis opmåling til 
gulve og gardiner

OPMÅLING

299,-
AKUSTIK GULV  

GREYHOUND OAK

PR. M2 

NORMALPRIS  
399,- SPAR 100,- 

PR. M2



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

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

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

SERVICEEFTERSYN OMFATTER BL.A.

 9  
 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

AUTORISERET SERVICE EFTERSYN TIL DINtil at forlænge bremsesystemets levetid.
OPEL, DER ER 5 ÅR ELLER ÆLDRE

DIN OPEL FORTJENER ET SERVICEEFTERSYN HOS OPEL

SERVICE GARANTEREDE MAX. PRISER

1.398 1.198
FÅ ET BREMSETJEK!

Bremserne er afgørende for sikkerheden. Vi anbefaler derfor, at 
du jævnligt får foretaget et bremseeftersyn, hvor bremseklodserne 
ses efter, og anlægsfladerne bliver renset og smurt. Dette er med 
til at forlænge bremsesystemets levetid.

Bremseeftersyn hos Faaborg Bil-Center indeholder bl.a.:

Afmontering af bremseklodser 

Afrensning og smøring af anlægsflader
Slibning/pudsning af bremseklodser



SSVVAAMMPPEEDDAAGGEE  
11.. ––  44..  ookkttoobbeerr  22002200  

 

SSYYDDFFYYNNSSKKEE    
  
 
 
 
Bliv klogere på, hvad svampe er, og hvad svampe kan  
bruges til, når Sydfynske Svampedage åbner for aktiviteter,  
events og udstillinger med svampe som omdrejningspunkt  
i Faaborg og omegn. 
 
Se mere om arrangementerne og køb billetter:  
Visitfaaborg.dk og facebook.com/sydfynske.svampedage 
Mødested oplyses ved billetkøb. 

 
Torsdag den 1. oktober 

13.00-16.00 Glaskursus ved Annette Boock 
  Lav dine egne, smukke svampe i glas. 
 Lundely Glas. Pris 250 kr. + materialer. 

19.00-20.00 Det store potentiale i svampe i naturen og kulturen 
 Foredrag ved professor i mykologi Jens C. Frisvad.  

Det gamle Bibliotek. Der serveres kaffe/kage. 
Entré 60 kr. for medlemmer af Svampeforeningen  
og medlemmer af Folkeuniversitetet.  
Entré 70 kr. for ikke-medlemmer.   
 

Fredag den 2. oktober 

13.00-13.15 Officiel åbning ved Anne Møllegaard Mortensen, 
formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 

 Teltet på Torvet i Faaborg. 
 
13.00-17.00 Teltet på Torvet er åbent – Fri entré 
 Udstilling af svampe  
 Kom og få en snak med de svampekyndige.  
 Svampefarvet garn  
 Udstilling ved Karen Marie Wagner. 
  
14.00-16.00 Svampebestemmelse 
 Kom med dine egne svampefund og få dem bestemt af 

de svampekyndige. 
 Teltet på torvet. Fri entré. 
  
15.30-18.00+ Svampetur og gastronomisk aften  
19.00-22.00 Vi tager på tur med en svampekyndig, og bagefter får vi 

mad med de svampe, vi har fundet. Thomas fra Det 
Hvide Pakhus laver en lækker 3-retters middag til os. 

 Svampetur og -middag. Pris 400 kr. + drikkevarer. 
 
19.00-22.00 Gastronomisk aften  
 For dig, der gerne vil deltage i svampemiddagen, men 

ikke ønsker at tage med på svampeturen. 
 Det Hvide Pakhus. Pris 350 kr. + drikkevarer. 

  
 

 

 

 

 

 

Lørdag den 3. oktober 

10.00-16.00 Teltet på Torvet er åbent – Fri entré 
 Bålmad med svampe  
 Kom og smag i løbet af formiddagen. 
 Udstilling af svampe  
 Kom og få en snak med de svampekyndige. 
 Svampefarvet garn   
 Udstilling ved Karen Marie Wagner. 
 
10.00-12.00 Svampetur 
 Mødested oplyses ved tilmelding Pris 50 kr. 
 
13.00-16.00 Glaskursus ved Annette Boock 
  Lav dine egne, smukke svampe i glas. 
 Lundely Glas. Pris 250 kr. + materialer. 
  
13.30-15.30 Tegnekursus ved Lene Bøg Jørgensen 
 Lær at tegne svampe af en professionel illustrator. 
 Det Gule Pakhus. Pris 75 kr. inkl. materialer. 
 
14.00-16.00 Svampebestemmelse 
 Kom med dine egne svampefund og få dem bestemt  
 af de svampekyndige.  
 Teltet på torvet. Fri entré. 
 
Søndag den 4. oktober 

10.00-14.30 Friluftsarrangement for hele familien 
 Sydfynske Svampedage holder åbent hus, hvor alle  
 er velkomne. Vi befinder os på Naturlegepladsen 

Gåsebjergsand, hvorfra vi med jævne mellemrum  
 går ud på tur, kigger på svampe og laver mad af de 

spisesvampe, vi finder. Svampekyndige er til stede  
 hele dagen, så du kan også få bestemt dine egne 

svampefund. 
 Naturlegepladsen Gåsebjergsand. Gratis. 
 
16.00-17.45  Fantastic Fungi. The Mushroom Movie 
 Dokumentarfilm om de uendelige muligheder,  
 svampe repræsenterer. 
 Filmen byder på fantastisk smukke filmoptagelser  
 og utrolige animationer af natur og svampe i bl.a. 

Nordamerika og Canada.  
 Helios-Teatret. Pris 50 kr. 

 
Ret til ændringer forbeholdes.

Blågrøn Bredblad. Illustrator Lene Bøg Jørgensen 

Medlemmer af Pahati, som er den fynske lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme, står bag Sydfynske Svampedage  
i samarbejde med Trente Mølle, VisitFaaborg, Faaborg Folkeuniversitet, Det Hvide Pakhus, Lundely Glas, Helios-Teatret og SuperBrugsen. 

 



Åben 24/7

Grusbane

Bad/omklædning

Book din tid på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Kun 115,- pr time



Vi glæder os til at se jer i butikken TORSDAG 10. SEPTEMBER KL. 12-19

Vi byder på et lille glas og står også klar med spændende
SMAGSPRØVER PÅ GODE ÅBNINGSTILBUD!

Tilbuddene sælges efter først til mølle 
og gælder til og med 18.09.2020 eller så længe lager haves.

Nyhed! 
VINOBLE åbner nu iFaaborg!

VINOBLE FAABORG

Mellemgade 17   ·   5600 Faaborg   ·   www.hammerhansen.dk

Lykkekasse

blandet vin efter 

vinhandlerens valg 

til kun 499,-

JUNE BY G’VINE
ROYAL PEAR AND CARDAMOM 
GIN LIQUOUR, 70 CL., 30%

En fantastisk nyhed i sortiment! Ultra lækker 
og charmerende gin-likør lavet på pære og 
kardemomme. Nyd den med en tør tonic i 
forholdet 1:3 og pynt med en skive pære... 
så er festen igang!

90
Points

93
Points

Årg. Vin  
  
 
SKØNNE VINE TIL HVERDAG OG FEST!

2018 HVIDVIN, CHARDONNAY, Maison de La Villette, Sydfrankrig                125,00 99,00 26,00
2018  RØDVIN, PINOT NOIR, Maison de La Villette, Sydfrankrig                     125,00 99,00 26,00
2018  HVIDVIN, RIESLING, Hubert Beck, Alsace, Frankrig                             99,00  3 fl. 250,00 47,00
2017 RØDVIN, CABERNET SAUVIGNON ESTATE, Kaiken Wines, Mendoza, Argentina   99,00 3 fl. 250,00 47,00
2016 RØDVIN, AAA SHIRAZ-GRENACHE, Paxton, Australien, BIODYNAMISK 149,00 99,00 50,00
 PORTVIN, 10 YEARS TAWNY ERVAMOIRA, Ramos Pinto, Portugal            299,00 199,00 100,00

STÆRKE SAGER TIL STÆRKE PRISER!

 GIN, PINK GRAPEFRUIT, 43,8%, Sacred Spirits            399,00 299,00 100,00
 GIN, NAME & NATURE, 40%, West Cork Distillers            299,00 250,00 49,00
 GINLIKØR, JUNE BY G’VINE, 30%, Pear and Cardamom, Maison Villevert  299,00  2 fl. 500,00 98,00
 GINLIKØR, JUNE BY G’VINE, 30%, Peach, Maison Villevert           299,00  2 fl. 500,00 98,00
 

Detailpris
inkl. moms

Tilbud Spar

Hammer Hansen

Hammer Hansen A/S
CVR-nr.: DK-83 23 84 10

Mellemgade 17
5600 Faaborg
Telefon 62 61 05 12
E-mail: khh@hammerhansen.dk

Østergade 30
5610 Assens
Telefon 64 71 24 12
E-mail: khh.a@hammerhansen.dk

Bankforbindelse:
Sparekassen Faaborg
Konto: 0828 8010119988

kontorartikler - papirvarer - blæk/toner - møbler - maskiner - emballage - catering - aftørringspapir - lotterier – lædervarer

www.hammerhansen.dk

Vi er en del af Danmarks største kontorforsyningskæde

Hammer Hansen

Hammer Hansen A/S
CVR-nr.: DK-83 23 84 10

Mellemgade 17
5600 Faaborg
Telefon 62 61 05 12
E-mail: khh@hammerhansen.dk

Østergade 30
5610 Assens
Telefon 64 71 24 12
E-mail: khh.a@hammerhansen.dk

Bankforbindelse:
Sparekassen Faaborg
Konto: 0828 8010119988

kontorartikler - papirvarer - blæk/toner - møbler - maskiner - emballage - catering - aftørringspapir - lotterier – lædervarer

www.hammerhansen.dk

Vi er en del af Danmarks største kontorforsyningskæde

Hammer Hansen

Hammer Hansen A/S
CVR-nr.: DK-83 23 84 10

Mellemgade 17
5600 Faaborg
Telefon 62 61 05 12
E-mail: khh@hammerhansen.dk

Østergade 30
5610 Assens
Telefon 64 71 24 12
E-mail: khh.a@hammerhansen.dk

Bankforbindelse:
Sparekassen Faaborg
Konto: 0828 8010119988

kontorartikler - papirvarer - blæk/toner - møbler - maskiner - emballage - catering - aftørringspapir - lotterier – lædervarer

www.hammerhansen.dk

Vi er en del af Danmarks største kontorforsyningskæde

GIN  
Name & Natur 

kr. 250,-
GIN  

Sacred Grapefruit 

kr. 299,-
PORTVIN  

Tawny 10 års  

kr. 199,-
Faaborg’s ROM 

kr. 349,-
Andersens Winery,  
Mousserende Vin  

Fra  kr. 199,-

FaaborgAlle priser er netto incl. moms. Der tages forbehold for udsolgte varer samt 

udefrakommende prisstigninger. Priserne er gældende til og med den 17. oktober 2020.

Hammer Hansen
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Haastrup 
ÅRETS LANDSBY 

2020
 

Nu kender hele Danmark Haastrup. 
Det er vel egentlig også på tide,  

vil nogle sige.

Med titlen som Årets Landsby har  
haastrupperne sikret sig en positiv plads 
i mediemøllen, der samtidig har kastet 

ranke rygge og naturlig stolthed af sig på 
toppen af de Fynske Alper.

Med til at sikre landsbyen titlen var en 
nøje planlagt tre timers rundvisning i om-
rådet, hvor bedømmelseskomitéen blev 

præsenteret for 20 nedslag, der fortæller 
noget om Haastrup og det unikke sam-

menhold, der binder byen sammen.

Forleden, da champagnepropperne atter 
var landet, bad jeg medlem af udviklingsrå-
det Anstina Krogh føre mig og mit kamera 
rundt i landsbyen og vise mig en håndfuld 
eksempler på det, som gjorde dommer-

kommitéen bløde i knæene. 

Lutherlunden er anlagt som en sansehave ved kirken med 12 små steder, 
man kan slå sig ned ved eller spadsere forbi. De 12 steder berører forskellige 

emner, der vedrører et menneskes liv.
På billedet er Bye Bæk, et gammelt vandingssted for kreaturer og heste, der 

blev udgravet i forbindelse med anlæggelsen af lunden.

Når man siger 
Haastrup, så kom-
mer man ikke uden 
om købmandspar-
ret Anne og Kent 
Gregersen. Da landet 
lukkede ned, tilbød de 
straks gratis vareud-
levering, så udsatte 
og utrygge borgere 
kunne undgå indkøbs-
turen. Parret fandt 
frivillige, der sørgede 
for, at varerne kom 
ud til de borgere, som 
ønskede det.



Anstina Krogh er en del af udviklingsrådet i Haastrup, medlem af kommunalbestyrelsen og har en finger med i spillet i meget af det, 
der foregår i landsbyen. Hun bor sammen med sin mand Michael Krogh, der driver Kroghs Tømmerfirma. På billedet sidder hun på 
en bænk i Lutherlunden, hvor hun søger hen, når hovedet for alvor trænger til ro efter en hektisk dag.

Den på alle måder store haastrupper Peter Jensen fylder 
godt i Haastrup. Hjertet for landsbyen er lige så stort som 
manden selv. Han står i spidsen for virksomheden DTE, en 
koncern med mere end 500 ansatte og en årlig omsæt-
ning i nærheden af en milliard. Han er en solid økonomisk 
støtte bag mange de projekter, der gennem årerne er ført 
ud i livet i Haastrup.

Gitte og Peter Stovgaard-Hansen købte Stormgården 
tilbage i 2018. Gården er tidligere hovedgård i Haastrup 
og kan dateres helt tilbage til 1500-tallet.
De er også en del af Foreningen Storm, der står bag 
Storm Folkefestival og har store planer for Stormgården. 
Drømmen er blandt andet Storms Folkesal med plads til 
koncerter, festivaler, udstillinger og lignende.

Under coronanedlukningen spillede den lokale trompetist 
Sara Brunse  fra landsbyens kirketårn. På den måde kunne 
haastrupperne samles hver for sig om de smukke toner, 
der kunne høres langt omkring.



Holkegade 2B · 5600 Faaborg 
Tlf.: 63 81 55 01 · baa@fysio-wellness.dk
www.fysio-wellness.dk

...brug for indsigt 
i din egen krop?
Din krop taler til dig - lær at forstå sammenhængen
i dine smerter og få glæden i kroppen tilbage.

Præsentér dit fysiske problem og
jeg hjælper dig videre…også mentalt.

Vi finder sammen vejen til en større frihed i dine bevægelser.
Slip for smerter, frustration og besvær - få glæde, velvære 
og letheden tilbage.

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

F RO ST  V VS  A / S
G a s ,  s a n i tet ,  b l i k ,  va n d  o g  va r m e  ti l  d i g

Skal det være grønt?
- Så tag FROST VVS A/S med på råd!

PROFESSIONEL RÅDGIVNING, HVAD ENTEN DER GÆLDER STØRRE PROJEKTER, RENOVERING AF  
KØKKEN OG BADEVÆRELSE, MINDRE PROJEKTER ELLER OPTIMERING AF DIN VARMEKILDE 

GAS-SERVICE på abonnement med vagtordning eller som enkeltstående service. Priser fra 1.475,- inkl. moms

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.  
Der er tale om en mærkningsorden, der viser at virksomheden har dokumenterede kompetencer  
til at installere VE-anlæg korrekt, så kunden kan få det største udbytte af sin VE-installation.



LØRDAG 3. OKTOBER  
ER DET LYSERØD LØRDAG

Her er vi igen gået sammen med Vores 
Faaborg & Egn om at støtte brysterne.

Desværre kan vi ikke samles om den 
gode sag på samme vilkår som sidste 
år på grund af corona-situationen. Vi er 
dog enige om, at sagen er så vigtig, at 
brysterne, trods den øjeblikkelige kamp 
mod en anden sygdom, stadig fortjener 
opmærksomhed. 
Derfor håber vi, at du vil hoppe i 
vandreskoene og finde mobilen frem og 
bakke op om årets projekt.

Vi har hængt lyserøde tyl-sløjfer op på 
udvalgte steder i hele området sammen 
med information om, hvordan du støt-
ter. Derfor finder du i Falsled, Diernæs, 
Korinth, Vester Aaby, Millinge, Haastrup 
og Faaborg de lyserøde lygtepæle hist 
og her.

Frem til og med den 3. oktober, hvor 
det er Lyserød Lørdag, kan du støtte 
ved at gå en tur for brysterne lige der, 
hvor du bor, og samtidig sende et beløb 

til kampen mod brystkræft. Du vælger 
selvfølgelig selv, hvor langt du vil gå, og 
du kan støtte med lige det beløb, du 
ønsker - fra 20 kr. og opefter, så deltager 
du også samtidig i lodtrækningen om 
flotte præmier bl.a. fra:

Jim Lyngvild  - Restaurant Klinten -  
Mikado  - Brand Stuff  - Det Rigtige  
Faaborg  - Tøj og Kunst

Det beløb, du ønsker at støtte med, 
overfører du til mobilpay: BOX48528.
Du må også meget gerne sende et bil-
lede fra din lyserøde gåtur til henrik@
detrigtigefaaborg.dk, så forsøger vi at 
samle billederne af jeres gåture.

Så er det ud at 
gå for brysterne

SÅDAN GØR DU
 Gå en tur

 Send et valgfrit støttebeløb via mobilepay til BOX48528 - senest den 4. oktober

 Send gerne et billede fra din gåtur til henrik@detrigtigefaaborg.dk

 Kryds fingre for at du vinder en af de flotte præmier

 Nyd glæden ved at have støttet kampen mod brystkræft

1
2
3
4
5

Signe Pardorf fra Vores Faaborg 
& Egn har sørget for at pynte med 
lyserødt tyl - måske også i nær-
heden af dig







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

-15%  
PÅ ALT 

A.H. RIISE ROM 

Tilbud gælder til og med 31. oktober.

VINFEST I DIN 
SUPERBRUGSEN FAABORG

VI LAVER 
GAVEKURVE 
PÅ BESTILLING 

KIG IND ELLER KONTAKT 
HANNE PÅ 63617004

FAABORGS KLART STØRSTE UDVALG AF VIN

TJEK PRISEN!!!

SPAR 80,95

SPAR 70,95

VORES BESTSELLER

HALV PRIS

SPAR 99,-

HUSK HUSK

THE AMERICAN  
RED BLEND
BAG IN A BOX - 3 LITER
Velegnet til alle slags kød,  
vegetariske retter og faste oste.

Pr. boks 99,- 

LA CUVEE
BAG IN A BOX - 3 LITER
Rødvin fra Frankrig med et velafbalance-
ret niveau af syre og sødme. Velegnet til 
retter som kylling, and, grillet lam og oste 

som Brie og Camembert.

Pr. boks 99,- 

ZENI RIPASSO
Lang og behagelig finish 
med krydret frugt og silke 
fine tanniner. Bravo!

Pr. flaske 69,- 

COTES DU 
GASCOGNE
Super lækker Sauvignon Blanc

Pr. flaske 49,- 

LUIS CANÀS
CRIANZA 2016

Pr. flaske 79,- 

L´OPERA 
Rosso Veronese

Pr. flaske 49,- 


