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Goe' gamle Faaborg...
Ja, det er svært ikke at blive ramt af lidt nostalgi, når 
man bladrer i arkiverne hos Faaborg Byhistoriske Arkiv.

Denne måned har vi valgt at gøre plads til en række 
stemningsbilleder fra Lagonis Minde i Faaborg, ligesom 
vi tager en tur til skolen i Aastrup, hvor en flok unge sko-
leelever stiller op med smil og fine tasker. Måske nogle 
du kender... 
Husk vi altid gerne tager imod dine billeder fra 
områdets fortid.

Første skoledag i Aastrup Skole i 1969

Lagonis Minde 9 -11. Vester Mølle Colonial & Foderstofforretning ca. 1900 

Græsset slåes på Lagonis Minde i 1935 med Vester Mølle i baggrunden

Tyske Soldater forlader Faaborg i 1945.  I bagrunden ses Thepavillionen i Museets have

Lagonis Minde 6 kaldet "Støberhusene", der blev nedrevet 1966
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Lagonis Minde 15  - Mazda Faaborg 1979

Lagonis Minde 8 Faaborg Brandstation opført i 1899 senere Falcks  
Redningskorps. Billedet her er fra 1907

Lagonis Minde 8 Faaborg Brandstation opført i 1899 senere Falcks  
Redningskorps. Billedet her er fra 1964

Lagonis Minde 9  - Faaborg Jernstøberi og maskinfabrik i 1939.
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Jeg har før gjort det 
på denne plads ...
Altså brugt linjerne til at hylde mennesker, opslugt af en passion.
Derfor kan det virke som lidt af en gentagelse, når jeg her sender beundrende tanker afsted mod 
de store personligheder, du kan møde i denne måneds magasin.

Ud over en jernvilje, og høj arbejdsmoral, så har de også det til fælles, at de normalt ikke gør det 
store ud sig selv og deres meritter, men hvor er det inspirerende at blive lukket ind i den verden, 
de hver især befinder sig i, og mærke den ild, der nærer deres ustoppelige drive.

Glæd dig til at møde Helge, Iben, Kurt og Dang, der alle har noget på hjerte, som de her deler ud af 
med store smil.

God læselyst.

Henrik Poulsen
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EL-SALG FAABORG 
STORT UDVALG 

BELYSNING UDE OG INDE 
HÅRDE HVIDEVARER 

FLADSKÆRME 
COMPUTERE 



HJÆLP VORES 
ELEV EMIL! 

VORES UNGE ELEV ER ENDNU IKKE I TRÆNING TIL
 AT LØFTE DE STORE SKÆRME. 

KAN DU IKKE HJÆLPE HAM AF MED DENNE 
50" PHILIPS SKÆRM TIL EN VÆRDI AF 5999,-

KONKURRENCE 

VIND EN 50" PHILIPS SKÆRM 

VÆRDI 5999,-

VÆR MED I KONKURRENCEN

Udfyld kuponen og aflevér den i El-salg Faaborg senest den 

15. april, så er du lodtrækningen om fladskærmen, der bliver 

leveret og tilsluttet hjemme hos den heldige.

Hvad ved Emil intet om?
 Fladskærme

 Vaskemaskiner

 Symaskiner

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

Her er vejledning altid gratisEL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg



KOM MED I KØKKENET

Dang åbner 
døren til Thailand 

 
Gennem 14 år har Dang serveret kunstfærdigt dekorerede thailandske retter til sine 

gæster på Torvet i Faaborg. Hun har ingen egentlig uddannelse indenfor den 
kulinariske branche, men hun besidder en ægte passion for den gode smag, 

som trækker kunder til fra hele Fyn.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Når døren for enden af stentrappen midt på Torvet slåes op, er 
det som at træde ind i et nyt univers. Her troner gyldne drager i 
vinduerne, krystaller hænger i cirkler fra loftet og luften
er fyldt af lydene fra rislende vand, der flyder fra en asiatisk krukke, 
mens klemtende musik strømmer sagte fra de lettere skjulte højt-
talere i loftet.

En lille kvinde svæver hen over de bløde gulvtæpper med sindrige 
mønstre. Hendes bevægelser, mens hun hælder kaffen op og stil-
ler kagen frem, er på en gang yndefulde og beslutsomme. Her er 
en kvinde, der ved, hvad hun vil, men også en kvinde, der virker 
ydmyg overfor situationen.

Mødet med den kolde nation
I 1992 kom Dang til Danmark efter at have mødt en dansk mand 
i Thailand. Selvom Dang på forhånd havde læst en masse om 
Danmark, var det noget af et chok at møde den danske vinterkulde 
og sne.

Døtrene Siriphan og Thida fulgte med til Danmark kort efter, da 
Dang og hendes danske mand havde etableret sig i deres nykøbte 
hus på Henrik Stengårdsvej.
 
Elleveårige Thida startede i femte klasse på Sundskolen, mens 

Dang og Siriphan på 18 år startede på sprogskole. Samtidigt med 
sprogundervisningen arbejdede Dang i landbruget. Senere fik hun 
arbejde på slagteriet på havnen i Faaborg.
 
- Jeg lærte meget dansk igennem arbejdet. Jeg havde nogle utrolig 
søde kollegaer, og de var gode til at rette mig og pjatte med med 
det hele, hver gang jeg sagde noget forkert, fortæller Dang.
 
I alt nåede Dang at arbejde på slagteriet i 12 år, inden hendes 
interesse for madlavning for alvor kom til sin ret.

Opstart af virksomhed
På sprogskolen skulle kursisterne komme med en nationalret til 
deres julefrokost. Dang lavede en karryret og små kunstfærdige 
konfektstykker, der imponerede de fleste. Skolelederen, Eva 
Nielsen, spurgte Dang, om hun havde interesse for madlavning, og 
da svaret lød 'ja', fik de i 1995 hurtigt sat gang i undervisning i thai-
landsk madlavning på Sundskolen gennem AOF, hvilket afstedkom 
en stor interesse for det thailandske køkken.
 
- Da vi havde et arrangement på skolen med forskellige udstillinger, 
kom der en journalist, og han skrev om min mad. Så det var første 
gang, jeg blev rigtigt 'kendt' for min mad. Jeg elsker at lave mad, 
men jeg har ingen uddannelse i madlavning, fortæller Dang.



Blandt de ansatte er der Thida og hendes kæreste Tae  - “ham med skægget”. Her er Tae igang 
med at holde styr på indkomne bestillinger

Selv under den aktuelle corona-nedlukning er der fart på i køkkenet - mange kunder har bestilt 
takeaway

Selv om Dang arbejder mange timer hver dag, så er der altid plads til et stort smil

I 1992 kom Dang til Danmark og i marts 2007 åbnede hun restaurant på Torvet i Faaborg



Dang gik med en drøm om at starte en lille forretning med thai 
takeaway, og hun kiggede jævnligt efter mindre lokaler til leje i 
byen. Pludseligt kom der en restaurant til salg midt på Torvet i 
Faaborg.

- Jeg syntes først selv, at det var for stort et sted. Jeg kendte jo 
ikke så godt til branchen dengang, men jeg var heller ikke bange 
for noget, så efter en snak med banken, købte jeg restauranten, 
fortæller Dang.
 
På dette tidspunkt var Dang 53 år, og for at komme godt i gang 
ringede hun til sin yngste datter, der boede og arbejdede på en 
thai- og sushirestaurant i København.

- Hun sagde heldigvis ja, og vi startede op sammen i marts 
2007. Vi fik en utrolig flot og varm velkomst, og til receptionen 
havde vi mange forskellige retter, som man kunne komme og 
smage og hilse på, fortæller Dang.
 
Den 9. marts i år kunne Dang så fejre, at de gennem 14 år har 
serveret anmelderrost mad for deres gæster med udsigt til 
Torvet og Ymerbrøden.

Passion eller pension
Lige siden opstarten har der været travlt i køkkenet hos Dang. 
Selv under den aktuelle corona-nedlukning er der fart på  - fak-
tisk er der mange kunder, der henter takeaway helt fra
Odense, Svendborg og Nyborg. 

- Vi har altid haft takeaway, så det var nemt at tilpasse os under 
corona-restriktionerne. Vi har klaret os igennem helt uden hjæl-
pepakker - takket være al den støtte, vi har fået fra vores gæster.
 
Trods travlhed, hænder det af og til, at Dang får tid til at forlade 
køkkenet og kigge op i restauranten til gæsterne, og det er her, 
hun henter meget af sin arbejdsglæde.

- Jeg arbejder hver dag, enten med at forberede maden eller 
indkøb. Jeg henter varerne selv, så jeg kan sikre, at råvarerne 
er friske. Om sommeren arbejder jeg fra klokken 6 morgen til 
midnat, og der er meget travlt i de fire sommermåneder, men 
jeg elsker Faaborg om sommeren og de mange turister. Særligt 
sidste sommer, hvor mange danskere blev hjemme, havde vi 
nogle meget travle måneder, med rigtig mange gæster i vores 
restaurant både ude og inde. Men når jeg har tid til at hilse på 
gæsterne, og jeg mærker en kærlighed fra mine kunder, så giver 
det mig energi til at arbejde, fortæller Dang.
 
Blandt de ansatte er der Thida og hendes kæreste Tae  - “ham 
med skægget”, som de fleste turister kalder ham. Han står 
for udeservering om sommeren, og sørger for kolde drikke til 
gæsterne i de varme sommerdage, men hjælper til i køkkenet 
udenfor sæsonen. I køkkenet er det dog Dang, der er eneher-
sker.

Hun er kokken, og det har hun været gennem alle årene.

 - Min datter og svigersøn er interesseret i at overtage, hvis de 
kan finde en god kok. Så vi kommer til at mangle en kok, hvis jeg 
skal stoppe med at arbejde. Jeg siger hele tiden, at det er mit 
sidste år, men det har jeg sagt i 5-6 år nu. Det er hårdt at stå op 
i så mange timer, især om sommeren, men jeg er ikke stresset, 
og heldigvis har jeg et godt personale, fortæller Dang.
 
Spørger man Dang, hvordan hun har skabt en sådan succesfuld 
virksomhed, så svarer hun med en livsbekræftende enkelthed.
 
- Jeg forstår ikke min egen succes, jeg ved bare, at jeg elsker at 
lave mad, jeg elsker min restaurant og så elsker jeg Faaborg.
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En lille hær af trofaste ansatte sørger for,  
at det hele glider i køkkenet 

Thida, Dangs datter, er interesseret i at overtage restauranten på sigt, hvis den rigtige kok viser sig



Der er ikke noget, der hedder vinterfyring hos Fynske Far-
ver. Ordrebogen er fuld året rundt hos virksomheden, der 
startede som malerfirmaet Gunnar Pedersen i Svendborg 
og efter sammenlægning med en række andre malerfir-
maer i 2008 har haft det festlige navn”Fynske farver”.
 
- Det betyder meget, at vi kan holde på vores gode folk, 
som kunderne lærer at kende. Den ældste medarbejder 
kom i lære her i 1974, som er det samme år som jeg blev 
født, fortæller malermester Morten Raft, som driver virk-
somheden sammen med sin hustru, Sabrina Raft. 
Han ser de gode medarbejdere som Fynske Farvers stør-
ste force.

- Den relation, de og vi selv opbygger til kunderne, ville 
man ikke kunne købe sig til med 1000 annoncer. Den har 
vi arbejdet frem, siger Morten Raft. 

Troværdighed holder på kunderne 
Ordholdenhed er et lige så vigtigt redskab som malerko-
sten, når det gælder om at gøre kunderne glade, mener 
han. 

- Vi holder et højt niveau, og mindst lige så vigtigt holder 
vi vores aftaler. Derfor kan vi beholde kunderne i mange 
år. 
Blandt andet har boligforeninger i Svendborg været faste 
kunder gennem 30 år, og sygehuset har benyttet firmaet i 
hele 60 år. TV2 i Odense og KAMI i Faaborg er også man-
geårige kunder hos Fynske Farver. 

- Vi må jo gøre noget rigtigt, siden de bliver hos os, kon-
staterer Morten Raft, der blandt andet lægger vægt på en 
god og ærlig dialog. 
- Vi kan begå fejl præcis som vores kolleger. Den store for-
skel er, om man får dem rettet hurtigt, og det gør vi vores 
allerbedste for. 

Kundekreds på hele Fyn  
Fynske Farver er sammensat af malerfirmaer fra Svend-
borg, Faaborg og Odense, så det har fra starten væert na-

turligt at se Fyn som et samlet marked fortæller Morten 
Raft.

Morten Raft har selv et nært forhold til Faaborg, da han 
havde sine første år i firmaet da det var placeret på Mar-
kedspladsen i Faaborg.

Sidenhen er både firma og opgaver vokset betragteligt 
ligesom hovedsædet i dag ligger i Svendborg. 

- Men jeg nyder da stadig at komme til Faaborg, når vi 
jævnligt har opgaver i området. Lige nu glæder jeg mig i 
særdeleshed over arbejdet på det tidligere sygehus, der 
bliver ombygget og istandsat, og hvor der etableres 40 
lejligheder.
Her står vi for alt malerarbejder sammen med Guldfeldt.

Fynske Farver 
sætter præg på byen
Med ordholdenhed og faglig stolthed holder firmaet både på sine folk 
og sine kunder. 
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Malerfirma

Ægteparret Morten og Sabrina Raft, som begge er malermestre, 
driver Fynske Farver sammen



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

VI SØGER EN MURER - KONTAKT KASPER PÅ Tlf. 21 41 74 74

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!

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

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

Indvendig 
renovering 

af byhus

Festivalbar
bygget til
Northside
festival

Tagspær 
til tag

med høj
rejsning

Nænsom
renovering af  

Bryggergården

Fritlægning af bjælker,
isætning af døre og 

glaspartier.



SOMMER PÅ HAVNEN
 
Sommeren er lige straks over os. Det betyder blandt  
andet midlertidige aktiviteter på den gamle slagteri-
grund i Faaborg, og du kan være med.

Fra den 15. maj til 15. august kan privatpersoner og foreninger 
være med til at skabe liv på den gamle slagterigrund. Har du 
gode ideer til midlertidige sommeraktiviteter, så er det nu, du 
kan søge om at blive en del af programmet. Aktiviteterne kan 
både foregå indenfor, i Tulipbygningen, og på plænen mellem 
Øhavsmuseet og Tulipbygningen.

FRA BØRNESJOV TIL KULTUR OG FØDEVARER 
Alle kan søge om lov til at afvikle midlertidige aktiviteter, og 
aktiviteterne kan både være for børn og voksne. Det kan være 
alt lige fra kunst- og kulturarrangementer til arrangementer med 
fokus på leg, outdoor, sport, fødevarer mmv.

DET PRAKTISKE 
Grundlæggende skal du/I selv stå for at afvikle aktiviteterne, 
men vi hjælper selvfølgelig med at få det praktiske på plads, så 
aktiviteten kan gennemføres, herunder adgang til strøm mv. 
Af hensyn til sikkerheden er der et max deltagerantal på 150 
personer for aktiviteter i Tulipbygningen.
Gældende Covid-19 restriktioner og anvisninger skal følges. 

SÅDAN GØR DU 
Du kan læse mere og finde ansøgningsskema på  
www.fmk.dk/faaborg

SØG STØTTE 
Husk, der er mulighed for at søge tilskud til aktiviteter i kommu-
nens eksterne udviklingspulje. Læs mere om betingelserne, og 
hvordan du gør på www.fmk.dk/faaborg

VI HÅBER, AT RIGTIG MANGE VIL VÆRE MED, SÅ VI SAMMEN FÅR SKABT LIV OG SJOVE  

DAGE PÅ DEN GAMLE SLAGTERIGRUND – TIL GLÆDE OG GAVN FOR BÅDE TURISTER OG BYENS EGNE BORGERE.

I løbet af foråret vil tre lokale kunstnere – Els Cools, Oliver 
Streich og Bruno MacDonald – skabe et kunstværk på gavlen 
og plænen ved Direktørboligen. Du er velkommen til at 
komme forbi og stoppe op, når de er i gang.



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

Skift til sommerdæk!

KIG IND OG FÅ ET GODT 
TILBUD PÅ SOMMERDÆK

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 forår

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



LØBER STADIG I BAKKERNE HVER UGE

Hurtige Helge på 90
Med sine 90 år er Helge Paustian det ældste medlem af Faaborg Ski- og Motion, hvor han 
to gange om ugen mødes med klubkammerater til en løbetur i bakkerne. Da sneen faldt, 
spændte Helge skiene på og tog en tur rundt i skoven ved Sollerup. Læs om det impone-

rende aktive liv, og få Helges bud på, hvordan man får et langt og godt liv.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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I stuevinduet i parcelhuset står to store sølvballoner med hvert 
sit tal, 9 og 0, som tilsammen bevidner, at Helge netop er rundet 
de 90 år.

- Mine døtre var her og fejre mig, hende fra Sjælland den ene 
dag, og hende fra Fyn en anden dag, så vi ikke blev for mange 
samlet. Min datter på Sjælland fylder snart 60, og så tager vi den 
ene ballon og vender om, så får hun dem retur, fortæller Helge 
Paustian.

Tonen er slået an, og på nærværende og humoristisk vis fortæller 
Helge om sit særdeles aktive liv.

Altid aktiv
Helge har altid været aktiv, fortæller han. Lige siden han kom til 
Faaborg fra Vordingborg i 1942, har han været at finde i mange 
af byens klubber, bl.a. roklubben, hvor han gennem et par år var 
rochef, og i orienteringsklubben - ja, faktisk alle de steder, hvor 
man skulle løbe, påpeger han.

- Omkring 1970 startede jeg så op i skiklubben. Det var sammen 
med Knud Hansen, det var ham, der fandt klubhuset, og han var 
en god formand. Det var skiklubben, der opfandt Alpeløbet, og 
det har jeg løbet med i cirka 25 gange, tror jeg, fortæller Helge 
Paustian.

Helges ene datter, Bente, blev også en del af løbefællesskabet i 
skiklubben, og når familien ikke sled løbeskoene i bakkerne, så 
stod ferierne gerne på skiture.

- Familien har altid løbet på ski, og vi har været i både Østrig, 
Italien, Norge og Sverige. Sidste skitur var for fem år siden, hvor 
vi både løb langrend og alpin. Men her i februar, hvor der var sne, 
fik jeg lejlighed til at prøve skiene igen, og jeg var to gange på 
langrend i Sollerup, fortæller Helge Paustian.

I familiealbummene er der mange billeder fra skiturene, og 
Helge, der bor alene, efter hans hustru Maia døde for to år 
siden, tager af og til albummene frem og mindes de mange gode 
stunder. 

- Vi var fire par, der tog afsted sammen på skitur gennem skiklub-
ben, og vi havde det rigtigt hyggeligt. De andre par var noget 
yngre end os, og vi er nu tre tilbage fra dengang, og vi mødes 
jævnligt og fortæller anekdoter fra turene, fortæller Helge Pau-
stian.

Det er fortsat en tradition i Faaborg Ski- og Motion at arrangere 
en årlig skitur.



Gennem mange år var Helge gymnast på et stort mandehold i Ollerup. ‘Vi var med til landsstævne fire gange, og vi trænede i lang 
tid for at komme med. Det var fandeme sjovt,’ fortæller Helge Paustian

Helge Paustian har altid været fysisk aktiv. Men han har også været aktiv på mange andre områder, bl.a. med en post som sekretær gennem 23 år Metals 
bestyrelse. Helge Paustian har også været formand for automekanikerne i Faaborg, hvor han også var skuemester, som havde til opgave et bedømme lærlin-
genes svendestykker



Nemmere at vinde med alderen
Det har været distancen på 10 kilometer, der har været Helges 
foretrukne, og han har deltaget i et utal af løb. Helge finder kas-
sen med medaljer frem og mappen med de mange diplomer fra 
Alpeløb, Eventyrløb mm. Den bedste tid, vi kan finde på diplo-
merne, er fra 1987, hvor de 10 kilometer blev tilbagelagt på bare 
45 minutter. Her var Helge 56 år.

- Når der var konkurrence, så farede jeg afsted, og så jeg en med 
gråt hår foran mig, så skulle jeg afsted og overhale. Vi var opdelt 
i aldersklasser, og jo ældre jeg blev, jo nemmere blev det at 
vinde, for så var der ikke så mange modstandere, forklarer Helge 
Paustian.

Det nyeste diplom er fra 2013, hvor Helge løb i klassen for mænd 
over 80. Her blev tiden 1 time og 6 minutter, hvilket indkasserede 
en førsteplads og dertilhørende guldmedalje.

I dag er løbeturene reduceret til fem kilometer, og Helge konkur-
rerer ikke længere. Nu har turene i bakkerne fået en helt ny 
betydning for ham.

- Det er fortsat skønt at løbe, selvom jeg må både gå og løbe. Det 
går ikke så stærkt, som det plejede, men jeg gør det for mig selv. 
Jeg har det godt bagefter, det giver mig noget, fortæller Helge 
Paustian.

Skiklubben har et godt socialt sammenhold både før og efter 
løbeturen, når de mødes hver onsdag og søndag. Men selve lø-
beturen klarer Helge alene. For han kan ikke følge med de andre 
længere, og det er heller ikke vigtigt.

- Jeg giver mig god tid til at stoppe og kigge mig omkring, for vi 
har den mest fantastiske natur. Mange andre farer bare forbi, og 
det gjorde jeg jo også selv engang, fortæller Helge Paustian.

I skiklubben fik de også fejret Helges runde dag. Her er det en 
tradition, at fødselaren giver en omgang øl, og så bliver der sun-
get en sang. Snart kan de også fejre, at Helge har været medlem i 
klubben gennem 50 år.

Om at holde sig frisk og rørig
Hver eneste morgen laver Helge sin morgengymnastik, og først 
når alle øvelserne er udført, kan han begynde sin dag. Helge bor 
alene, efter 62 års ægteskab med Maia endte for to år siden, 
men han føler sig ikke ensom.

- Vennerne falder jo fra med årene, men så har jeg en god fami-
lie, som jeg ser ofte, fortæller Helge Paustian.

Helge er ud af en søskendeflok på fem brødre. To af dem bor i 
Faaborg, og de tre brødre mødes en gang om måneden til god 
snak og en øl. Herudover bor datteren Lisbeth også i byen, og når 
turen går mod Sjælland, kører de gerne sammen.

Efter 23 år som sekretær i Metals bestyrelse har Helge også et 
godt socialt netværk her, og en gang om måneden mødes han til 
en omgang bowling i Svendborg med seniorklubben.

Helge passer selv huset og haven. Faktisk kan det være ret 
umuligt at få lov til at hjælpe ham med noget, fortæller datteren 
Lisbeth, for alting er altid ordnet, når de kommer på besøg. 

I den velholdte stue vidner bøger og puslespil om, at Helge hol-
der sig aktiv både fysisk og mentalt. 

- Jeg har et godt helbred, og jeg tager ingen piller af nogen slags. 
Og så har jeg været heldig med aldrig at have brækket nogen 
knogler, fortæller Helge Paustian.

I haven dyrker Helge sine egne grøntsager, og han har videreført 
den gode vane med at spise sund kost, som Maia i mange år 
sørgede for, at han fik. 

Der er ingen tvivl om, at Helge er en sund og aktiv mand. Men 
han er også jordnær og hjertevarm. For spørger man Helge om, 
hvad han er allermest stolt af, så er det ikke de mange guldme-
daljer.

- Det giver en god følelse at vinde en guldmedalje, men det er jo 
bare sjov, og man skal ikke tro, at man er noget, bare fordi man 
vinder. Jeg er allermest stolt af, at mine børn er kommet godt i 
veje, fortæller Helge Paustian.
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Hvert år tog Helge Paustian og hans familie på skitur med andre 
fra skiklubben. Og hver søndag om vinteren tog familen til Svan-
ninge og løb på ski. ’Jeg tror næsten, vi kunne løbe på ski, inden vi 
kunne gå,’ fortæller datteren, Lisbeth Paustian

Drivhuset er en af de bedste gaver, som Helge Paustian har fået gennem 
tiden. Hvert år passer han sirligt grøntsagerne i drivhuset og køkkenhaven 
og bruger dem som en del af en sund kost



To gange om ugen løber Helge Paustian 5 kilometer i Svanninge Bakker. Og det vil han fortsætter med, 
fortæller han, lige indtil han stiller … løbeskoene

20



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

Vi følger som ALTID de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 
samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i forbindelse med COVID-19.
Husk mundbind, sprit af ved ankomst og hold afstand i venteværelset.

tænder for livet
TANDLÆGERNE I FAABORG

tænder for livet
TANDLÆGERNE I HAARBY

tænder for livet
TANDLÆGERNE I SVENDBORG

Font: Montserat ExtraBold PANTONE P 66 -8 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.....

Bestil tid til et 
forårseftersyn!

 Vi tror også på bedre tider

REKRUTTERING
• Bistår virksomhedens i deres ansættelsesproces
 
• Jeg tager mig af hele processen og præsenterer  
  2-3 kandidater til ansættelse

JOB- & KARRIERERÅDGIVNING
• Er du ledig, opsagt eller ønsker at skifte job

Tobias Stanek | Tlf.: 2248 9039
Indehaver

Bryggergården 4-6, 5600 Faaborg

E-mail: tobiasstanek@prosee.dk
Web: www.prosee.dk

Seriøs rekruttering 
og effektiv rådgivning

NY I FAABORG



De seneste måneder har vi på Det Rigtige Faaborg sammen 
med Ugeavisen forsøgt at sprede lidt fællesskab og glæde i en 
tid, hvor der måske ikke, har været så meget at smile af.

Vi har blandt andet sammen med byens blomsterhandlere 
uddelt forårsbuketter i morgentrafikken, overrasket eleverne 
på Faaborg Gymnasium med brunsviger, sendt søde breve fra 
Enghaveskolens 4. klasse til beboerne på Stensvang Plejecenter 
og afholdt en fantastisk facebook transmitteret live-koncert 
med Posten, Piloten og Pianisten.

Foto: Janne Schwartz/Henrik Poulsen

Tusind tak for opbakningen - her er et gensyn med nogle af de dejlige øjeblikke

Så glad kan en mand faktisk også blive for blomster.

Gymnasieelev Sara Raviv bliver overrasket med brunsviger og besøg af rektor 
Jesper Hasager.

Der var både brunsviger, røde hjerter og varme tanker til de mange 
gymnasieelever, som Jesper Hasager og kollegaerne besøgte.

Eleverne i 4. klasse på Enghaveskolen arbejdede flittigt for lave både fine 
tegninger og rørende breve til beboerne på Stensvang Plejecenter.



Tusind tak for opbakningen - her er et gensyn med nogle af de dejlige øjeblikke

Korsvejens Blomster, Vivi's Blomster, Westergård Blomster og Blomsterværkste-
det Tine p. delte blomstergaver ud i morgentrafikken.

Hanne Andersen fra Westergård Blomster sende mange buketter afsted i den 
kolde morgen.

Posten, Piloten og Pianisten sørgede for en aften med højt humør, da de spillede 
en ønskekoncert i Bryggergården, der blev sendt direkte på facebook.

Eleverne havde på forhånd fået lidt information, om de ældre de skulle skrive en 
hilsen til. Det affødte en lang række gode spørgsmål, som måske kan besvares, 
når de unge forhåbentlig kan besøge Stensvang, når situationen tillader det.

Silja og Alfred hyggede sig med at skrive et brev til Rosa, som de vidste havde 
arbejdet på en telefoncentral og godt kunne lide at sejle.

Koncerten kan stadig ses på facebooksiden: Det Rigtige Faaborg - det har mere 
end 10.000 allerede gjort.



Mokkaffe er din lokale virksomhedsleverandør 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

Flot og elegant 
kaffeautomat 
Kaffe enten af hele bønner eller malet kaffe.
Fåes i model, som kun laver kaffe og varmt vand, men også i en model med  
mulighed for enten kakao eller mælkepulver. Brygger både i kop og kande. 

 AUTOMATEN KAN LEJES FRA 299 KR. + MOMS PR. MÅNED 
– ØNSKER DU EN KØBSPRIS, SÅ SPØRG

SPØRG OS, HVIS DU VIL VIDE LIDT MERE

	

Tlf. 62 61 77 95 

DYGTIGE MALERE - Vi maler for dig både ude og inde
GULVLÆGGERE - Vi leverer og monterer både gulv eller tæpper
STOR BUTIK med maling, gulve, tæpper og ALT tilbehør

Vi har mere end 55 års erfaring 

Svendborgvej 69, 5600 Faaborg
info@svanningemaler.dk / Tlf.: 62 61 77 95 
Læs mere på www.svanningemaler.dk

Kontakt os

Butikkens åbningstider
Man-fredag kl. 8.00 - 17.30

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND ALT I FARVER  
OG GULVE



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.  28. mar.  Palmesøndag 10.30: LJ 19.00: LJ (musikgudstjeneste)  09.30: RG

tors. 1. april  Skærtorsdag 10.30: LM 19.00: LM 09.30: EL 
fre. 2. april  Langfredag 10.30: HN    
søn.  4. april  Påskedag 10.30: LJ 09.00: LJ 09.30: HN 09.30: LM
man. 5. april  2. påskedag 10.30: HN 10.30: AA  
ons. 7. april  Altergangsandagt 16.00: LJ   

søn.  11. april  1. s. e. påske 10.30: LM 10.30: AA  
ons. 14. april  Altergangsandagt 16.00: HN   
søn.  18. april  2. s. e. påske 10.30: LJ 09.00: LJ 09.30: LM 09.30: HN

ons. 21. april  Altergangsandagt 16.00: HN   

søn.  25. april  3. s. e. påske 10.30: LM 10.30: HN  

ons. 28. april  Altergangsandagt 16.00: LM   

fre. 30. april  Bededag 10.30: LM 09.00: LM  09.30: RG

søn.  2.  maj  4. s. e. påske 10.30: HN 10.30: LM (konfirmation) 09.30: EL 

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

KirkeNyt

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

Via Dolorosa

Påskens begivenheder har inspireret til utallige musikalske 
værker. Fra det mindste lille præludium til kæmpeværker 
for kor, orkester og solister.  Blandt de fornemste værker 
finder vi Joh. Seb. Bachs passioner og Händels oratorier. 
Men også mindre værker har fundet deres plads i reper-
toiret. Blandt dem Josef Haydns ”Jesu 7 korsord”, G. B. 
Pergolesis ”Stabat Mater” og Franz Liszts ”Via Crucis”, der 
alle er skrevet for betydeligt mindre ensembler. 

Via Dolorosa, smertens vej (eller Via Crucis), er den 
rute gennem Jerusalems gamle bydel, som Jesus fulgte 
Langfredag. Den udgår fra Tempelpladsen og slutter lige 
udenfor bymuren, hvor Jesus i sin tid blev gravlagt. Ruten, 
der blev skabt i 1500tallet af franciskanermunke, består af 
14 korsvejsstationer, der hver især er knyttet til bestemte 
begivenheder som skete under Jesu vandring til korsfæ-
stelsen. 1. Station; her dømmes Jesus til døden. 2. Station; 
hvor Jesus tager korset på sig. De næste 7 stationer be-
skriver den dramatiske vandring med korset til korsfæstel-
sespladsen. De sidste 5 stationer foregår i den nuværende 
gravkirke, i hvis umuddelbare nærhed Jesus blev korsfæ-
stet og gravlagt. Det er en meget fortættet, emotionel og 
symbolsk vandring, der, igennem tiden, er blevet beskrevet 
musikalsk gennem en lang række værker – værker som vi 

også har gjort brug af i Faaborg kirke.  Franz Liszt (Ungarsk 
komponist og klavervirtuos 1811-1886) komponerede sit 
Via Crucis i 1874-79. Værket består af 15 satser; et indle-

dende præludium og 14 satser alle med reference til kors-
vejsstationerne.  Det er musik med en helt anden inderlig 
og emotionel karakter, end den virtuose og frembrusende 
musik som han ellers er kendt for. Franz Liszt var selv me-
get glad for værket og det findes i udgaver for kor og orgel, 
for harmonium og for klaversolo.  Vi regner med at opføre 
Franz Liszt’s værk – ikke i år – men i 2022, når vores kirke 
igen er åben, og når coronarestriktionerne forhåbentligt er 
fjernet.

Organist Bo T. Lerche

Altergangs-andagter i Det nye Hospital
Grundet de særlige tider og begrænsninger, vil 
der hver onsdag kl. 16 være altergang ved  
organist og en af sognets præster.

Præsterne er naturligvis altid til rådighed for
hjemmebesøg/hjemmealtergang.

Kirkesangere søges.

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse  
til kontaktperson Lis Kamilla Andersen på  
tlf.: 62 61 89 06 / likahoan@gmail.com i



NY OPEL MOKKA 
Er landet hos Faaborg Bil-Center!

Læs mere på www.faaborg-bilenter.dk

eller kig forbi telemarken 2, 5600 Faaborg
Binzen, diesel
eller ren el -
valget er dit!



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:

… 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.

√ Bogføring   
√ Lønadministration 
√ Fakturering 

√ Betaling af kreditorer
√ Regnskab 
√ Ejendomsadministration

1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk

Vi passer din virksomhed



Dansk producerede akustikpaneler som  
fås i flere farver og størrelser og til både loft 
og væg. Perfekt til at forbedre akustikken i 
hjemmet.

648,-
Akustik- 
paneler

FRA PR. STK.

22.995,-

Nordic Shades® 
Markise M6030

Pris fra

199,-
Prima Berber 

Normalpris 
pr. m2 239,-

Selv en lille detalje kan gøre en stor forskel i 
hjemmet. Prima Berber er et danskproduce-
ret, praktisk gulvtæppe med god komfort.  
Fås i 3 farver og i 400 og 500 cm.

VIND  
DIN MARKISE  
Værdi op til 

29.995,-
Se mere på  
garant.nu

Er du klar til
lysere tider? 

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

Spar 

40,- 
pr. m2

www.garant.nu

GARDINEKSPERT
helt GRATIS og uforpligtende!

Bestil en

Hjem
til
dig

500,-
SPAR

Pr. motor

GÆLDER  
I MARTS  

OG APRIL

Betjen gardinerne med en fjernbetje-
ning eller lad dem køre automatisk på 
de tidspunkter, du bestemmer.
Kom ind i butikken og prøv det.

499,-
Shade ask  

plank Contrast

Spar

208,-
pr. m2

Normalpris 707,-
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



Det er en erfaren herre, der sætter sig i chefstolen i Sydbank Faaborg. Kar-
rieren har både budt på kørsel af fragt, ejendomssalg og mange kilometer i 
benene i forskellige banker.
 
Et gensyn med vante rammer vil møde Jens Madsen, når han den 6. april 
begynder som filialchef i Sydbank på Torvet 1 i Faaborg. Pudsigt nok ligger 
Sydbank i samme bygning, hvor Jens Madsen i 1987 kom i lære som bankas-
sistent i daværende Sydfyns Discontobank. 

-Jeg har haft gode tider i Faaborg og kender området, så jeg glæder mig meget 
til at arbejde i byen igen. Mit tætte kendskab til området flugter meget fint 
med Sydbanks værdier om at være lokalt forankret og kende sine kunders 
behov godt, siger Jens Madsen, kommende filialchef i Sydbank, Faaborg. 

Usædvanligt CV
Jens Madsens CV er lidt usædvanligt for en bankmand. Han kommer fra en 
vognmandsfamilie i Broby, og for at bidrage til forretningen valgte han tidligt 
i karrieren at trække stikket helt til bankverdenen og køre lastbil i fem år. På 
et tidspunkt kørte han en mobilbank for sparekassen Faaborg, og her var der 
en medarbejder, der syntes, at Jens Madsen hørte mere hjemme i en bank end 
bag rattet i en lastbil. Det syntes han også selv, så herefter fulgte fem år i Spa-
rekassen Faaborg og en periode som filialchef i Broby. Karrieren slog igen et 
sving, da Nybolig i Svendborg headhuntede Jens Madsen til at tage sig af salg 
af erhvervsejendomme. Efter nogle år i Nybolig trak bankverdenen igen og 
Jens Madsen var chef i henholdsvis BankTrelleborg, Sydbank og Alm. Brand 
Bank.

Afløser Morten Smidt
Jens Madsen afløser Morten 
Smidt, der har været filialchef i 
Sydbank i Faaborg i fire år. Mor-
ten Smidt skal nu være filialdi-
rektør i Sydbanks nye afdeling i 
Nyborg, fordi Sydbank opruster 
på Fyn.

-Det har været fantastisk at være 
i Faaborg i en periode, hvor alle 
andre banker har indskræn-
ket og lukket filialer, mens Syd-
bank har oprustet og ansat flere 
medarbejdere, og jeg kan med 
sindsro give stafetten videre til 
Jens Madsen. Han er en god fyr 
med begge ben på jorden, der 
har meget erfaring med bankar-
bejde blandt andet fra Sydbank. 
Det betyder at han kender vo-
res værdier om ordentlighed 
og lokal forankring til bunds og 
dermed bliver en gevinst for Fa-
aborg, siger Morten Kunøe.

NY CHEF I SYDBANK I FAABORG

Morten
Jens
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KURT AVLER NOGLE AF  
LANDETS FINESTE HESTE

Stutteri 
Rose i 
Svanninge
I denne artikel kan du møde en mand, der er 
som besat af heste. I alt, hvad han foretager sig, 
er der heste indblandet, og netop denne fascina-
tion for den helt optimalt proportionerede hest 
har givet Kurt Kamuk stor anerkendelse i heste-
kredse. I år kunne han fejre 40 år som dommer 
i Dansk Varmblod, og så har han netop vundet 
titlen som "årets frivillig".

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Fascinationen for heste begyndte allerede i barndommen, hvor 
Kurts far, Ernst Kamuk, avlede heste på stutteriet Bigården i Ha-
astrup. Her fik Kurt sine første erfaringer med avl.

- Jeg startede som knægt med at avle høns, kaniner og duer. Det går 
lidt hurtigere avlsmæssigt, så jeg fik en stor erfaring med at kombi-
nere individer indenfor en race, siger Kurt Kamuk.

Ønsket om at få sine egne heste havde altid været der, men først 
skulle han lære at passe de mindre dyr. Den første pony fik Kurt 
således, da han var en stor knægt.

- Det var nærmest en tradition i min familie, at man fik en hest i 
den alder. Det skulle være en med stamtavle, så man ikke startede 
fra nul. Der var altså gjort meget avlsarbejde i forvejen, siger Kurt 
Kamuk.

Kurt og hans bror passede deres ponyer, samtidigt med at de var 
med til at bruge naboens heste på gården Lundsfryd i Korinth. 
Dengang var heste primært arbejdsdyr, som blev brugt i landbrugs-
arbejdet til træk og kørsel.

- Som femårig kom jeg med til Brahetrolleborgskuet, som var det 
helt store i byen hver sommer. De store varmblodsheste havde 
min helt store interesse, og det gav mig blod på tanden, siger Kurt 
Kamuk.
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Opstart af stutteri
Kurt blev uddannet mekaniker, og han tog et bevidst valg om ikke 
at være selvstændig. Der skulle nemlig være tid til at drive et stut-
teri i fritiden.

I 1978 købte Kurt Kamuk sit eget stutteri på Vængegyden ved Svan-
ninge Bakker. Stutteriet fik navnet Stutteri Rose, som kommer fra 
Kurts to første avlshopper, Rosinante og Bigårdens Rosine.

- Det er de gamle brugsheste, der ligger til grund for de heste, vi 
avler i dag. De udgør grundstammen til alle dem, vi har avlet videre 
på. Avlen og det at fremme gode, danske heste har altid været 
spændende for mig, siger Kurt Kamuk.

Stutteri Rose har avlet med to stammer gennem årene. I 1995 
indkøbte de den hollandskfødte hoppe Fatima, og denne hoppe 
er stammoder til de fleste heste på stutteriet. I Fatimas stamtavle 
finder man 25% fuldblod og 25% angloaraber-blod, hvilket kombi-
neret med præstationsstærke varmblodshingste er basis for vores 
stutteriets avl af springheste.

- Alle heste, der bliver født her, får efternavnet Rose. Det er en stut-
teri-ejers ret. På den måde kan man altid følge de heste, man har 
avlet, og det er blevet til mange gennem årene, siger Kurt Kamuk.

Næsten hvert år har stutteriet avlet to nye føl, og Kurt følger nøje 
de fremavlede hestes karrierer. Hvis en af hans heste klarer sig godt 
i internationale spring- eller dressurkonkurrencer, så føler han en 
faglig stolthed. Heste-ejerne kan også finde på at sende taknem-
melige billeder eller mails, når deres heste klarer sig godt.

Forvandle og forfine
Kurt har gjort det til sit livsværk at dygtiggøre sig indenfor heste-
verdenen. Især er han begejstret over den forvandling, der er sket 
indenfor avlen, hvor hestene ikke længere skal være arbejdende 
brugsdyr, men derimod dygtige indenfor ridesporten.

Når Kurt i sit virke som dommer skal vurdere heste, så gør han det 
ud fra deres såkaldte eksteriør, der kan defineres som hestens ydre 
form eller kontur.

- Jeg fik min interesse for eksteriør fra Aksel Lysemose, der var 
kåringsformand i Dansk Sportsheste Avlsforbund, og jeg kom lidt i 
lære hos ham. Jeg syntes, det kunne være sjovt at kunne dømme 
heste, siger Kurt Kamuk.

Sidenhen er Kurt blevet dommer på landsplan i Dansk Varmblod, 
og støder han i den forbindelse på heste, der stammer fra hans 
eget stutteri eller egen stamme, så træder han ud som inhabil og 
lader en anden dommer dømme hesten.

Når avlen skal forbedres og udvikles, så må man som avler have for 
øje, hvad hesten skal bruges til. Ridesporten er delt op i forskellige 
discipliner, og en avler må træffe sine valg.

- Det er fascinerende med den udvikling, der er sket de sidste tyve 
år. Vil man op og avle topheste, må man tænke specialiseret. Jeg 
arbejder udelukkende på at lave et føl, der kan få en topplacering, 
allerhelst til OL. Men her er både avlen vigtig, men også det at af-
sætte føllet til de rette folk. Vejen derhen er lang, siger Kurt Kamuk.

Endnu har Kurt til gode at have en hest af egen avl med til OL, men 
hans heste klarer sig godt internationalt.

 - Jeg har en, der går i sport i Schweiz og springer 150 cm, og en der 

er solgt til en pige i Norge, hvor jeg følger hendes karriere. Jeg har 
også solgt heste til dressur i både England og USA, og det er megt 
sjovt, når de kommer ud og præstere, siger Kurt Kamuk.

I dag avler Kurt på hoppen Filippa, der nåede at have ti år i sport, 
inden den blev sat i avl, hvilket er en stor fordel for avlshopper. 
Filippa har sprunget i klassen 145-150 cm og er dermed udnævnt 
som elitehoppe. Filippa har fået tre føl, som alle er videre hos 
konkurrenceryttere.

Viden kommer med erfaring 
I 2000 fik Kurt æren af at afsætte en helt særlig hest til en helt 
særlig ejer. På føl-auktion solgte han hingsteføllet Lentus Rose til 
LEGO-familien for hele 105.000 kroner.

Det er ikke tilfældigt, at Kurts heste er både talentfulde og værdi-
fulde. Og han er bestemt ikke kommende sovende til sin succes.

- Jeg har i flere år dømt flere hundrede heste om året. Jeg var også 
tidligere dommer ved hingstekåringer, hvor jeg var en del af avls-
ledelsen, der dømmer hingste. Vi tager på ture til avlsforeninger i 
hele Europa, og på den måde er jeg hele tiden orienteret om, hvad 
der foregår udadtil, siger Kurt Kamuk.

Stutteriets nuværende avlshoppe, Filippa Rose, er en af de heste, 
der betyder allermest for Kurt. Filippa Rose er 16 år, og stutteriet 
har ofret meget tid på hoppen.

- Jeg har haft hende helt fra føl, og hun blev trænet hjemme og på 
Stutteri Ask, hvor chefberider Søren Møller trænede hende. Jeg 
kørte hende til træning hos ham på Nordfyn, og mellem træninger-
ne konditionstrænede jeg hende i bakkerne. Forud for konkurren-
cer, var det også mig, der skulle varme hende op, siger Kurt Kamuk. 

Forrige år fik Filippa Rose et føl til en rytter der har store ambitio-
ner og tidligere har vundet placeringer til både DM og EM.

I år har Kurt modtaget en guldmedalje for sine 40 år som dommer. 
Et job, der udøves helt på frivillig basis. Den store frivillige indsats 
har også lige sikret Kurt titlen som ‘årets frivillige’ i Dansk Varm-
blod, hvor foruden æren vandt en uges ophold i sommerhus.

Eksteriør
Eksteriørbedømmelsen bruges til at fastholde de enkelte racers 
karakteristika, samt til at give grundlag for hestens optimale brugs-
værdi og holdbarhed. Bedømmelse af hestens eksteriør er et vigtigt 
styringsredskab i avlsarbejdet.

Magasinet Ridehesten skrev om Kurt Kamuk, da han i 2019 fyldte 
70 år:

Kurt Kamuk er en særdeles aktiv herre, der det meste af sit liv har 
været medlem af Dansk Varmblod. Han er aktiv avler og rytter, og 
springhestene ligger ham tættest på hjerte. Han har avlet mange 
gode heste på Stutteri Rose, der er beliggende op ad Svanninge 
Bakker, hvor Kurt også udøver sin ridning på de kilometerlange 
ridestier.

I Dansk Varmblod har han været repræsentant i utroligt mange 
år og er fortsat en del af det aktive team i region 3. Kurt er over-
dommer og benyttes ofte til dommergerningen. Til udenlandske 
kåringen er han aktiv tilskuer og følger med med stor interesse.

Kurt er visionær og har altid gang i tanker om, hvordan vi kan 
udvikle vores avl. Han er aktiv jæger og har altid gang i projekter i 
hjemmet eller hos sine børn.



72-årige Kurt Kamuk ridder fortsat på sin nuværende avlshoppe. Her nyder 
han det fantastiske terræn i Svanninge Bakker og de mere end 75 kilometer 
ridestier, området byder på

72-årige Kurt Kamuk har netop modtaget Dansk Varmblods  
frivillighedspris

I reolen på kontoret har Kurt Kamuk samlet brochurer fra de kåringer, han har deltaget i. I brochu-
rerne har han gjort sig notater om de enkelte heste, og på den måde kan han se sin egen vurdering 
af hestene



Mette Stokholm | Advokatfuldmægtig 
Tlf.: 28 35 42 47, msp@borch-advokater.dk

Havnegade 19, 5600 Faaborg

Har du sikret dig selv 
og dine nærmeste?

Skab tryghed for din familie med  
et testamente og undgå strid  

mellem arvinger. 
tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

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



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

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

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

L I N G E R I  BY  STO R M 
Østergade 28  -  5600 Faaborg  -  www. l inger ibystorm.dk  -  T l f. :  42  53  25  41

Vi har 
alle de 
kendte
brands

Lingeri til 
dig i dag

Områdets største udvalg i lingeri, 
nattøj, strømper og badetøj

Køb det i vores butik eller webshop

www.lingeribystorm.dk



Kontakt Henrik Poulsen for  
en rundvisning på Tlf.: 93 96 80 10  
eller mail: henrik@detrigtigefaaborg.dk

Vi sørger selvfølgelig for nyt gulv  
og maling, inden du flytter ind.

KOM PÅ TOPPEN I 
BRYGGERGÅRDEN TIL LEJE

120 m2 kontorlokale 
med thekøkken, depot 
samt bad og toilet.



Gavekort 

500 KR
Gælder alle mærker 

Vi samarbejder med alle forsikringsselskab

Når du vælger vores værksted og har en forsikringsskade,
giver vi dig et gavekort på 500 kr. til Volkswagen Service Faaborg 

MAKS. ET GAVEKORT PR. SKADE

KLIP GAVEKORTET UD OG GEM DET, HVIS UHELDET SKULLE SKE

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

HUSK....

At du har frit 

værkstedsvalg



TA´ MED TIL SYDENS SOL

Faldsled-par købte 
hotel i Spanien
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Fra en lille landsby på Tenerife og i 23 graders varme, lyder en 
glad stemme i telefonen: 

- Vi er glade hver morgen, vi står op. Og der er altid noget at 
lave, fortæller Iben Lundahl om deres nye liv som hotelejere på 
ferieøen Tenerife.

Skru ned for tiden og op for lyset og varmen
Efter 40 år med elinstallatør-forretning besluttede Iben og Jens 
Lundahl tilbage i 2013, at det var på tide at lade sig pensionere. 
Jens, der var 62 år på det tidspunkt, havde netop gennemgået 
en knæoperation, og Iben var efter mange års arbejde som 
sekretær også klar til at starte et nyt kapitel i livet.

En del af tiden skulle nu nyde i lejligheden i Puerta de la Cruz, 
som Jens havde købt tilbage i 2000.

- Vi er kommet i lejligheden hvert år, lige siden vi købte den. 
Men i slutningen af 2018 var vi i festligt selskab med nogle ven-

ner, og pludseligt havde min mand indgået en aftale om at købe 
en lille finca. Da han sagde, vi ville købe det, sad jeg med åben 
mund og polypper. Normalt er vi ikke spontane - og vi fik også 
stedet til en lav pris, fortæller Iben Lundahl.

Da parret dagen efter tog deres finca i åsyn, gik det op for dem, 
at der medfulgte både hotel og restaurant. Men selv ikke det 
kunne tage modet fra dem

- Mange syntes, at det var helt vildt, og flere sagde, at de gerne 
ville hjælpe til. Det var fantastisk, og vi hørte ingen kritiske 
røster. Nogle venner sagde dog: ’gider I virkelig det nu - vil I ikke 
bare slappe af?’ Men vi har slappet af i mange år, lige siden 
vi gik på pension i 2013. Nu skulle vi lege lidt, fortæller Iben 
Lundahl.

Siden 2019 er tiden gået med at renovere stedet, og i oktober 
2020 slog de endeligt dørene op for gæster.

Planen var, at pensionisttilværelsen skulle gå med at ligge og dase i solen på Tenerife. 
Men hurtigt blev parret Iben og Jens Lundahl rastløse. En hurtig beslutning blev start-
skuddet til et nyt og mere aktivt seniorliv, for nu var de pludseligt blevet hotel-ejere på 

Tenerife.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO PRIVAT
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I haven ved El Refugio de Maria dyrker Iben og Jens Lundahl bl.a. citroner, 
mandler, blommer, guuava, figner, æbler, laurbær, valnødder, avocadoer, 
appelsiner og pærer. De har også en urtehave, da de gerne vil være selv-
forsynende - næste skridt er at sætte forårsløg, gulerødder og porrer mm.



Fra skrot til slot
Iben har altid ment, at alle burde have et lille husmandssted, 
hvor de kunne nyde tilværelse. Men da parret tog ud til fincaen 
dagen efter, beslutningen blev indgået i venners lag, var de 
målløse. Ikke blot over, at der fulgte hotel og restaurant med i 
købet, men stedet var nærmest ubeboeligt. Konklusionen blev, 
at stedet i det mindste ‘havde muligheder’.

Da deres søn og svigerdatter nogen tid senere så stedet, ud-
brød de spontant ‘det kan I da ikke mene’.

- Haven var total tilgroet og lignede en jungle. Da vi ryddede 
den, fandt vi to små æbletræer neden under ukrudtet. Lejlighe-
den var ubeboelig, restauranten havde ingen møbler, køkkenet 
havde intet inventar, og der var skrammel overalt. Kun hotelde-
len var i en ok stand, fortæller Iben Lundahl.

Efter at have fordøjet chokket, og efter møder med banker, 
advokater og notar, holdt parret fast i beslutningen om at købe 
stedet.

- Synes man, det går langsomt i Danmark, så skulle man prøve 
at købe noget i Spanien. Det tager lang tid, og der gik fire måne-
der, inden stedet var vores. Den 12. februar 2019 fik vi endelig 
papirer på, at det var vores, og vi fejrede det med champagne 
på terrassen i Puerto de la Cruz, fortæller Iben Lundahl. 

Med skødet i hånden kunne renoveringsprojektet endelig be-
gynde. REl Refugio de Maria kunne tage form.

- Vi har haft venner boende, som har hjulpet os meget, og 
mange lokale håndværkere blev hyret ind. Alt er blevet malet, 
der er kommet nye vandrør, nyt køkken, nyt varmeanlæg, nyt 
gasfyr, nye toiletter, nye elinstallationer. Vinduerne er renoveret 
og der er bygget en stor carport, forklarer Iben Lundahl.

Efter to år med hårdt slidt, kan parret i dag nyde synet af deres 
vivienda vaccional, hvor nogle af naboerne henvendte sig spon-
tant og nu fungerer som personale.

- Vi havde ingen forudsætninger for at starte op selv, og vi købte 
det egentlig bare for sjov, men nu har vi fem ferielejligheder 
og en restaurant. Næsten fra starten af var der fuldt booket 
hver dag med gæster fra hele verden: australiere, franskmænd, 
tyskere, hollændere, tjekkere. Og de lokale er gode til at besøge 
restauranten, særligt i weekenderne, fortæller Iben Lundahl.

Håbet er, at mange danskere også vil få øjnene op for refugiet.

Succes trods hårde odds
Iben virker ikke imponeret over deres bedrift med at købe og 
renovere et hotel på Tenerife. For til trods for de bureaukratiske 
udfordringer, så har parret udelukkende haft positive oplevelser 
i processen.

- Jens er god til spansk, og jeg kan klare mig. Jeg kan godt 
snakke om desserter og forretter, men jeg kan ikke sproget godt 
nok til at forhandle i banker mm. Men jeg tror, alle kan gøre 
det, som vi har gjort - hvis man bare tager herned. Man skal 
bare have et NIE-nummer og en licens, forklarer Iben Lundahl.

De måtte dog søge hjælp til bogføring og håndtering af de 
spanske regler. Fx viste det sig at være vigtigt, at de ikke kaldte 
stedet et hotel, men derimod ferielejligheder, eller vivienda 

vaccional.

- Vi havde ikke på forhånd et succeskriterie. Det var mere ‘går 
det, så går det’. Det var et hobby-projekt, da det ikke var sjovt 
at ligge på terrassen hver dag i solen. Vi ville udfordre os selv, 
og vi er glade og hygger os med det - det er bestemt ikke en 
pestilens, forklarer Iben Lundahl.

Særligt personalet har overrasket meget. Da nabodatteren til-
bød sin hjælp, ansatte de hende.Og senere kom også naboens 
svigerdatteren og svigerdatterens bror på lønningslisten.

- Det er det, der har overrasket os allermest - at de ansatte er 
så pligtopfyldende. De tager alting af sig selv. Giver vi dem en 
opskrift, og så gør de det bare. Vi skal ikke gå og minde dem 
om opgaverne, og de er meget bevidste om at værne om deres 
arbejdsplads. Vi er som én stor familie, fortæller Iben Lundahl.

Det gode personale betyder også, at Iben og Jens med ro i ma-
ven kan rejse retur til Danmark, når mærkedage eller corona-
vaccinationer kræver det.

- Vi flytter ikke permanent til Spanien, men vi har været her 
meget de sidste to år. Nu rejser vi snart til Danmark, da vi skal 
have vores vaccination mod corona, og så ved vi ikke, hvornår vi 
kommer retur til Spanien. Men heldigvis tager personalet sig af 
det hele imens, fortæller Iben Lundahl.

Til maj fylder Jens 70 år, og derefter går turen atter mod sydens 
varme og glade gæster på refugiet.
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Restauranten er på 170m2, og der er plads til cirka 40 gæster indendørs 
og 48 gæster udendørs. Her serverer de international mad, fx dansk, 
spansk og fransk



El Refugio de Maria var oprindeligt ejer af en fransk mand, der havde købt stedet til sin 
hustru. Desværre blev hun syg, og stedet blev solgt til Iben og Jens Lundahl

Lejligheden i Puerto de la Cruz ligger blot 12 kilometer fra landsbyen Pinolere, hvor  
El Refugio de Maria ligger. I fugleflugtslinje er der omkring 3.675 kilometer fra parrets 
hus på havnen i Faldsled til refugiet på Tenerife



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 AFRAP 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

En kasse salgsafdelingen på Faaborg 
Andels-Svineslagteri som viser sor-
timentet til potentielle kunder, altså 
dagligvarebutikker.

- Dåserne indeholder også små billeder 
af lokale seværdigheder som Kaleko 
Mølle, Horne Kirke og lignende. Man 
har solgt både middagsretter og eg-
nens attraktioner, fortæller Tissel Lund 
Jacobsen fra museet.

Foto: Jørn Ungstrup

Øhavsmuseet har  
tusindvis af  effekter 
fra Faaborgs fortid 
Derfor kan alle naturligvis ikke være 
udstillet.
I en kommende serie har vi fået lov at 
kigge ind på hylderne i museets store 
magasin, og få historien om nogle af de 
spændende genstande.

KOM MED I ARKIVET



LUFT TIL VAND

VARMEPUMPER

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

Bosch Compress
7000i AW luft til vand
varmepumpe

En af markedets
absolut bedste luft til
vand varmepumper

FROST VVS A/S - Odensevej 97 - 5600 Faaborg - Tlf. 62615200

www.frostvvs.dk

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

STØT OS - VI STØTTER DEN LOKALE SPORT

Skattefradraget for private til rengøring og  
vinduespolering er hævet til 25.000 kr. pr. person

Endnu en grund til 
at lade os klare det

Svendborgvej 171, 5600 Faaborg
Telefon: 62 61 70 80 | www.jhlrengoring.dk



FRA BIO-OLIE TIL MUNDBIND, OVERFLADESPRIT OG HANDSKER

SAGA 
- nytænkning i krisetider
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Nye kreative tanker på et corona-marked 
Gennem de sidste år har SAGA Oil arbejdet sammen med virksomhe-
der der eksporterede bio-olie og smøreolie til bl.a. Tyskland, Sverige og 
Spanien, men for godt et år siden ændrede verden sig i en sådan grad, 
at SAGAs ydelser ikke kunne bruges.

- Grænserne lukkede, og vi havde produktionsstop fra den ene dag til 
den anden, fortæller økonomiansvarlig Gudrun Harboe.

- I det første døgn var der meget tomt heroppe, og vi måtte overveje, 
hvad vi nu skulle finde på, for der var jo et meget uvist tidsperspektiv 
med corona-pandemien. Men heldigvis er Jørgen meget idérig, forkla-
rer indkøbsansvarlig Helle Kjeldsen om sin ægtefælle.

Jørgen Kjeldsen konstaterede, at håndsprit - og manglen på samme - 
var det marked, de skulle bevæge virksomheden ind på. 

- Vi gik på nettet, fandt en brugt tappemaskine fra Holland, og så gik vi 
ellers i gang med at lave etiketter og søge godkendelser og tilladelser. 
Vi fjernede Oil fra firmanavnet og to uger senere stod vi med vores 
første, nye produkt  - håndsprit, forklarer Gudrun Harboe.

SAGA har senere udvidet sortimentet, så det også omfatter mundbind, 
overfladesprit, handsker mm.

Kvalitetsprodukter med fremtidsperspektiv
SAGAs produkter er 100 % dansk, og virksomheden har deres egen 

biolog med i processen, når de udvikler nye produkter. Kunderne kan 
derfor være helt sikre på, at de får et ordentligt produkt.

- Vi har naturligvis alle godkendelser på plads. Og så har vi i samar-
bejde med vores biolog fundet det helt rigtige forhold mellem sprit og 
glycerin. Det er nøje udregnet, så vi er sikre på, at det virker, samtidigt 
med at det ikke udtørrer huden, fortæller salgs- og marketingsansvarlig 
Sofie Sehested.

Kriser er midlertidige, også coronakrisen, mens øget håndhygiejne 
kommet for at blive. Derfor arbejder SAGA på at udvikle sortimentet til 
det fremtidige marked.

- I et historisk perspektiv er der erfaringer for at pandemier ændrer 
grundlæggende ved folk forståelser og indstillinger, fx hygiejneforstå-
elsen. Når corona forsvinder, er det vores gæt, at der fortsat vil være 
stort fokus på håndhygiejne, forklarer Helle Kjeldsen.

Der er også godt nyt på vej til de mange hygiejnebevidste kunder, 
der er trætte af lugten af sprit. For udover en variant med en mild 
duft af jordbær, arbejder SAGA netop nu på at udvide sortimentet, så 
håndspritten tilføres dufte, fx citrus og lavendel.

Besøg vores webshop 
På webshoppen sagashop.dk kan du købe alt fra håndsprit og overflade-
sprit til mundbind, handsker og smarte enkeltpakkede vådservietter.

Da grænserne lukkede den 11. marts 2020, stod SAGA Oil med kapacitet, de ikke kunne udnytte. 
Virksomheden valgte at tænke ud af boksen, og kort tid efter grænselukningen stod de med helt nye 

og højaktuelle produkter til en raserende coronakrise, nemlig håndsprit og værnemidler.

- ANNONCE -

Fællesfoto: Helle Kjeldsen, Sofie Sehested, Gudrun Harboe, Jørgen Kjeldsen, Jan Jensen, Michael Johansen Berøringsfri dispenser: SAGA forhandler denne mobile, berøringsfri 
spritdispenser. Der medfølger batteri, så den kan placeres uafhængigt af 
stikkontakter



	
	

Vi	klarer	følgende	opgaver	for	dig….	
	 	

• Levering	af	grus,	sten	&	sand	
	 	

• Container	udlejning	(skibscontainer	og	affalds-container)	
	 	

• Kran-arbejde	(evt.	med	grab	eller	til	andre	opgaver)	

	

			”Hold	øje	med	de	blå-hvide	biler…	
												-	Vi	er	altid	på	farten,	for	at	hjælpe	vores	kunder!”	

FORÅR PÅ VEJ

Tag ud og nyd 
naturen med 

outdoor-udstyr fra 
ZEJR!

SE HELE 
UDVALGET PÅ 

www.ZEJR.dk

Bryggergården 6, 5600 Faaborg
Mobil: 41 83 42 80     mail: jeppe@zejr.dk

Lotte og Jens kan give dig eller din 
virksomhed overblik over hvilke 
muligheder du har... 

– book et møde nu på 6261 1100

Lotte Højmark
Rådgiver

tlf. 6261 1100 
lh@sparekassen.dk

Jens Jacobsen
Formuerådgiver

tlf. 6323 0110
jej@sparekassen.dk

Rise Sparekasse
Faaborg afdeling
Bryggergården 2
5600 Faaborg
www.sparekassen.dk 

FOR
DIG OG
FAMILIEN

Hvad drømmer du om nu og i fremtiden?







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Lu´Li Appassimento
Luca Maroni har igen, igen, igen, 
igen givet Lu’Li 98 Point! 

Anmederne har talt. Samstem-
mende: Lu’Li er ved på 79,95 kr. pr. 
flaske ”lidt af et kup”.

Vin til enhver lejlighed ...

Pr. flaske
Vejledende pris  er 119,95

Les Glaneuses
Rosé 2020, Frankrig

-Et køligt glas sydfransk rosé - var det noget? 

Den yndefulde  flaske emmer af feminin charme. 
Smagen - dugfrisk og rislende bærsaftig 
– rammer plet hos begge køn.

Nyd denne dejlige rosé som aperitif/hyggeglas, 
eller til  fisk og skaldyr, sushi, salater, fjerkræ og 
friske oste. Servér ved 8-10°C

119,-Ta’ 2 flasker
Vejl. pris 99,95 / flaske

L´Opera
Luca Maroni tildeler vanvittige 98 
ud af 99 mulige point til Barbanera 
- L’Opera 2017.

De danske anmeldere går også 
hvert år i selvsving over L’Opera, 
der fandt vej til listen over de 100 
bedste vinkøb hos Thomas Ryd-
berg, prædikater som ”Godt køb!”, 
”Usandsynligt meget vin til prisen” 

Ta’ 2 flasker 
Vejl. pris 125.-

SPAR 151,-

99,-

L´Ostal Cazes Rose 2019 Famosa Rosé Argentina 
Blandt top 7% af alle vine i verden 
(N.V. Vintage), præsenteret i Vivinos 
2017 Wine Style Awards: Languedoc-
Roussillon Rosé (Vintage 2015) og 
næsten 4 stjerner på vivino med over 
3000 anmeldelser!

Famosa er en frugtrig og forfriskende rosevin der 
domineres af delikate hindbær, jordbær og roser.  
Den naturlige blide syre giver vinen et friskt ud-
tryk. Eftersmagen er elegant og afbalanceret. Den 
friske og frugtrige stil gør vinen til det perfekte 
valg, når der skal serveres fjerkræ, pasta retter,  
lys fisk og skaldyr eller som aperitif. 

Tá 2 flasker 
Vejledende pris 119.-/flaske

Pr. stk. 
Svarer til kun 24,75 pr. flaske

69,-

ÁN/2
Kæmpe vinhit fra Mallorca
AN/ 2 gør det gang på, gang på. De 
opnår en vanvittig høj kvalitet på de 
lokale druesorter de har. 
AN/ 2 er en EKSTREMT efterspurgt vin, 
som alle vil have fingrene I - specielt 
når prisen er dertil. 

Pr. flaske 
Vejledende pris 219,95 149,-

129,- 99,95

Ta´2
Ta´2

Ta´2


