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Faaborgs festlige 
fortid fyldt med 
minder
Tak til Bjarne Herhold for at invitere os med indenfor i 
den Gamle Biograf, til en tid med fest og farver.

De øvrige billeder er venligst udlånt af Faaborg  
Byhistoriske Arkiv..

Faaborg Kalkværk, Firmaets biler og ansatte opstillet på pladsen i Klostergade. 7 lastbiler og 2 personbiler

Østergade 24 - Slagtermester Lauritz Nielsen´s forretning 1962 - Al-
strøms Boghandel 1991

Vognmand Svend Nielsens lastbil en Bedfordt årgang 1937. Læg 
mærke til lygterne og bilen er forsynet med generator

Oasen Bodega  - Strandgade 2

Et kig ind i haven til Teaterhytten på Banegårdspladsen i 1984
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Borgmester Alf Toftager og frue med "trækvogn" med champagne og blomster i forbindelse med gågadens indvielse i 1977

Christianshavns Blues Band med blandt andre Lone Kellerman,  
Franz Beckerlee og Søren Berlev i Den Gamle Biograf

Den Gamle Biograf i Østergade i 1989

De lokale Palander Brødre på scenen i Den Gamle Biograf i 1989
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UDSALG

Eco Home er bære- 
dygtigt, forbedrer  

akustikken og har 10 års plet-
slid-falm garanti.

Du får et akustikgulv med 2 lag kork,  
ingen vedligeholdelse og 25 års garanti. 
Begrænset lager.

599,-
Eg Skagen 

hvid mat lak
Spar

50,-
pr. m2

Normalpris 649,-
pr. m2

299,-
European Oak

Spar

100,-
pr. m2

Normalpris 399,-
pr. m2

Eg Skagen hvid mat lak har ekstra brede 
planker som er nemme at gøre rene. Vel-
egnet til gulvvarme. Begrænset lager.

Nordic Flex Floor dessin 15357 er en flek-
sibel gulvløsning som lægges løst. Det er 
velegnet til mindre rum, slidstærkt og vedli-
geholdelsesfrit. Begrænset lager.
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299,-
Eco Home

Introduktionspris 

Normalpris 329,-
pr. m2

Spar

30,-
pr. m2

299,-
Nordic 

Flex Floor
Spar

100,-
pr. m2

Normalpris 399,-
pr. m2

Canto Faust er et moderne væg-til-
væg tæppe med skumbagside, og 
fås i flere farver.

89,-
Canto Faust 

Spar

30,-
pr. m2

Normalpris 119,-
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

GULV- OG  
GARDINBUSSEN

– vi tager de gode tilbud 
med ud til dig!

Bestil



Lige pludselig sker det
Der er meget, jeg ser frem til her i 2021.

Oppe i toppen af listen står den første gigantiske fest, vi kommer til at holde her i Bryggergården, 
når corona-tøjlerne slækkes i en grad, så fadøllen atter kan løbe frit.

På den anden side af væggen til mit kontor, hvor jeg skriver disse linjer, er en hær af håndværkere 
i gang med at forberede vores store festsal til de kommende stormløb af gæster, der sammen med 
os vil skabe byens nye rammer for store oplevelser. 
Koncerter, foredrag, udstillinger, markeder. Vi vil det hele.

Jeg forestiller mig dog, at den første aften bliver en impulsiv fest i en eksplosion af følelser.
Måske en tilfældig onsdag. Den dag vi igen får mulighed for at samles mindst 100 mennesker til 
uskønne dansetrin, kærlige omfavnelser og måske en enkelt gin & tonic. 

Den aften tænker jeg på, når corona-skyerne bliver lidt for mørke.

Og husk så lige ... om en måned er det forår.

Rigtig god læselyst

Henrik Poulsen
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Find din
fremtid
lokalt

PRAKTIKPLADS

garanti

FYNSFREMTID.DK  
– Praktikplads i Faaborg-Midtfyn

Det kan være svært at få en praktikplads, 
når man er i gang med en erhvervsuddannelse. 
Derfor er blandt andre LO, Dansk Byggeri, 
Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd, Faaborg-Midtfyn 
Kommune og en række uddannelsesinstitutioner 
gået sammen om en praktikpladsgaranti på  
otte centrale områder: 

SOSU · Tømrer · Smed · VVS  
Murer · Industritekniker 
Elektriker · Landbrug

Læs mere om på

Lokal 
praktikpladsgaranti

FF_A4_annonce.indd   1FF_A4_annonce.indd   1 19/01/2021   13.5319/01/2021   13.53



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 gratisEL-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

EL-SALG FAABORG 
STORT UDVALG 

BELYSNING UDE OG INDE 
HÅRDE HVIDEVARER 

FLADSKÆRME 
COMPUTERE 



PÅ UDFLUGT TIL TRÆKRONERNE

Til tops  
med lokal 
eventyrer

 
I april 2020 gik friluftsmennesket Lars Simonsen all in på at starte en ny klub i  

Faaborg, hvor familier kan mødes til aktiviteter i naturen. Lars Simonsen fik stiftet en 
underafdeling til Falsled-Svanninge Idrætsforening, fik samlet en flok instruktører og 

fik søgt og tildelt fondsmidler. Siden da har klubbens medlemmer og andre interes-
serede klatret til tops i de sydfynske skove, sovet i telte mellem trætoppene, ligesom 

klubben har afholdt det første DM i træklatring. 
Velkommen til FS Træklatring.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / PRIVAT
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“Åh, de her knuder! Er det den øverste nu?” lyder det forpustet 
og forundret fra midten af en bøgestamme i den sydlige del af 
Pipstorn skov. Bagpå stammen hænger 58-årige Anne Kolath Jen-
sen, der sammen med sin søn, Thor Kolath, er taget til træning 
med FS Træklatring.

På den anden side af stammen forsøger 28-årige Thor Kolath sig 
med en ny klatreteknik med slynger, der kan bringe ham nærme-
re den bladløse trækrone, selvom stammen er glat i det regn-
fulde vinterføre. Fra skovbunden dirigerer Lars Simonsen sikkert 
slagets gang, mens han på én gang opmuntrer medlemmerne og 
holder øje med, at alle sikkerhedsforskrifter overholdes.

“Ja, så skal du have lang slynge, en 120’er tror jeg. Med en skrue-
karabin i, så har du en dobbelt sikring, og så er det principielt det 
samme som før, bare uden taljetrækket.”

Lars Simonsen holder blikket rettet mod Thor, der kæmper med 
den nye teknik, mens han forklarer, at det er samme teknik, som 
man kan anvende, når man klatrer på klipper eller i bjerge.

Mellem bladene i skovbunden og i bæltet om livet på Lars Simon-
sen er der klatreudstyr i alle afskygninger; slynger, reb, rebbrem-
se, ascendere, prusiksnor, karabiner og handsker, og på hovedet 
bærer instruktøren den obligatoriske hjelm.

Det er nu otte måneder siden, at Lars Simonsen stiftede FS Træk-
latring, der er den første af sin slags på Fyn og bare den anden 
træklatringsklub i hele landet.



Træklatring er for alle mellem 5 og 75 år De 15 medlemmer af FS Træklatring træner sammen hver torsdag mellem 16 og 19 samt 
nogle lørdage

Lars Simonsen er initiativtager til FS Træklatring



Sammen som familie
Allerede for ti år siden investerede Lars Simonsen og hans fami-
lie i klatreudstyr som en del af deres eventyrlystne familieform. 

Da familien rykkede til Svanninge, fik datteren en god veninde, 
som også var interesseret i klatring.

- Vi har en regel i familien om, at man skal gå til sport mindst én 
gang om ugen. Da vi spurgte pigerne, hvad de ville gå til, sagde 
de klatring. Så gik jeg all in på at lave en klub. Lynhurtigt meldte 
tre andre instruktører sig, blandt andet Søren Friis Larsen, som 
har været med til at søge fondsmidler og få klubben op at stå. 
Han har tidligere haft med klatring at gøre på både Holstens-
huus og i Forum Faaborg, fortæller Lars Simonsen.

FS Træklatring blev stiftet som en underafdeling under Falsled-
Svanninge Idrætsforening, så de ivrige instruktører undgik at 
skulle finde en bestyrelse. I stedet kunne de bruge tiden på at 
klatre og etablere klubben.

Inden sommerferien var der allerede aktivitet i klubben, hvor 
en gruppe på 6-8 stykker klatrede. Herudover søgte klubben en 
del fonde, blandt andet en sommerpulje under DGI, som skulle 
bruges på at afholde et danmarksmesterskab.

- Sidste weekend i efterårsferien afholdt vi DM i hurtigklatring 
på Gåsebjergsand, faktisk det allerførste DM for amatørklatrere 
nogensinde, og vi havde arrangeret det sådan, at klatrene og 
deres familier kunne tilmelde sig overnatning i telte 5 meter 
oppe i træerne. Vi vil gerne gøre træklatring til et familiefore-
tagne, og til DM deltog min datter, søn og kone, ligesom den 
ene instruktørs børn var med, forklarer Lars Simonsen.

I alt deltog omkring 100 mennesker i DM-weekenden, hvor der 
om aftenen blev lavet mad ved bål.

Naturterapi og fællesskab
Den faste medlemsskare ligger på omkring 15 personer, men 
det er ikke medlemsrekruttering, som klubben har fokus på i 
denne opstartende fase.

- Vi skal først lige lære stederne her i området at kende og have 
alle godkendelser på plads. Og så skal vi lære, hvordan vi bedst 
underviser andre i klatring, fortæller Lars Simonsen.

Træklatring er sædvanligvis kendt fra events, efterskoler eller 
teambuildingaktiviteter, men ikke som familiesport. Det har FS 
Træklatring nu lavet om på - med stor succes, synes de selv.

Anne Kolath Jensen har altid været glad for træer og friluftslivet 
generelt. Gennem DGI tog hun et instruktørkursus i træklatring, 
og i dag nyder hun at være sammen med andre ude i naturen.

- I træerne er vi i bevægelse, ligesom kroppen er skabt til. Na-
turen kan også gøre noget godt for fællesskabet - hvis man fx er 
genert eller tilbageholden, så er det som om, at disse barriere 

nedbrydes herude, og man giver hurtigere slip, forklarer Anne 
Kolath Jensen.

Lidt længere oppe ad bakken, hvor dagens klatring foregår, 
ligger Thor Kolaths hund. Det er nemlig ikke kun familiens men-
nesker, der kan være med, når dagen byder på klatring. 

- Herude er der også plads til at falde lidt udenfor, og man kan 
lære mange nye færdigheder. Det er også nemt at finde noget 
at være fælles om, måske er der nogle, der henter brænde, 
mens andre klatre, eller måske går man for sig selv og undrer 
sig over et bestemt mønster, man ser i barken på et træ, fortæl-
ler Thor Kolath.

Lars Simonsen tvivler heller ikke på naturens mange fordele. 
Foruden at være eventyrer, så arbejder han som projektleder 
for Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor han tager sårbare unge og 
veteraner ude i naturen.

- Naturen giver en ro. Man skal ikke bekymre sig om noget ude i 
skoven. Jeg nyder bare at være her. Alt det andet, det må vente, 
når man står her mellem alle de store træer. Man kan selv af-
passe sin aktivitet afhængigt af humøret eller energien, måske 
vil man kigge lidt på fra afstand af, og så er man jo stadig med, 
forklarer Lars Simonsen.

Mens Lars Simonsen med rutinerede bevægelser pakker udstyr 
og grej sammen, forklarer han om klubbens fremtidige planer, 
der blandt andet involverer ansøgning om to top-ankere til 
Svanningehallen, så de kan klatre indendørs, samt flere aktivite-
ter for hele familien, herunder bålaftener, undervisning i bush-
craft og udenlandsture med overnatning i telte eller shelters.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

FS Træklatring er aktive følgende steder på Sydfyn:

- Pipstorn skov
- Svanninge bjerge
- Svanninge bakker
- Gåsebjergsand
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Er man medlem af FS Træklatring kan man frit bruge 
udstyret, der bl.a. er indkøb for fondsmidler fra Fri-
luftsrådet og DGI samt et tilskud fra Falsled Svanninge 
Idrætsforening



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

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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

Skab tryghed for dig selv og 
din familie med en fremtidsfuldmagt. 

Vil du have afklaret, hvem der kan tage 
beslutninger på dine vegne, hvis du en 

dag ikke selv er i stand til det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale 



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG
Reparation og vedligeholdelse
Badeværelser og vådrum
Flise- og klinkearbejde
Byggerådgivning
Fugearbejde



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

FAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk, www.faaborg-ren.dk - følg os på facebook

Vi går mod LYSERE TIDER
Servicefradrag til rengøring og haver er steget til kr. 25.000 pr. person i husstanden i 2021!

 Anne-Grethe

Ingelise

Bjarne Kirsten

Anne-Marie

Isi

Lissy Niels-Christian

Bente

Jane

Berit Conny

Jytte

Niels

Helle

Kaj

Dorte

Jørgen



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



NY BOG FRA LOKAL FORFATTER

Skibet hed 
Jutlandia...

Den 23. januar var det 70 år siden, krigsskibet Jutlandia sejlede ud fra Langelinje mod kri-
gen i Korea. Det var også dagen, hvor den seneste bog fra succesforfatteren fra Svanninge, 

Jesper Bugge Kold, udkom. Bogen, "Pigen fra det store hvide skib," giver et indblik i for-
holdene på krigsskibet, som for mange blot er en ørehænger med Kim Larsen. Som noget 

nyt er bogen skrevet i samarbejde med en anden forfatter, nemlig odenseanske Mich Vraa.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / LINDHARDT OG RINGHOF
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Fra kedsomhed til krigsfortælling 
Idéen til bogen opstod på en sommerhusferie på bornholm. Jes-
per Bugge Kold havde læst samtlige bøger, han havde medbragt 
og kedede sig efterhånden. 

- Jeg satte mig til at se en dokumentar om Jutlandia, og det viste 
sig, at det jo fandeme er en god historie. Jeg ville gerne læse en 
roman om den historie, men opdagede, at det fandtes der ikke.

Fortællingen om Jutlandia fik derfor omgående en plads i forfat-
terens mangefacetterede idébank, og en dag over en kop kaffe 
med forfatterkollegaen Mich Vraa hev han idéen frem.

- Jeg kunne ikke slippe den idé igen, og jeg vendte den med Mich. 
Det er nok 2-3 år siden nu. Mich foreslog, at vi kunne lave den 
sammen, og det gik jeg så og tyggede lidt på og endte med at 
holde ham op på den idé.

For omkring et år siden gik forfatterparret så i gang med det nye 
bogprojekt. Foråret blev brugt på researcharbejde, videreudvik-
ling af idéen og fortællingen og på at finde et forlag, der kunne 
udgive bogen.

- Hele efteråret havde jeg orlov fra mit arbejde, og vi fokuserede 
på skrivearbejdet. Det er en anden proces, når man er to, der 
skriver sammen. Når jeg skriver selv, sidder jeg med al tvivl og an-
svar. Det kan føles ensomt at have den her gryde, der koger oppe 

i hovedet og ingen at dele det med. Når vi er to, kan vi sparre og 
løse problemerne hurtigt, og vi kan ping-ponge. Det har fungeret 
enormt godt, selvom vi begge må gå lidt på kompromis, og man 
måske ikke føler helt det samme ejerskab, som når man skriver 
alene.

Udgivelsesdatoen for den nye bog blev 23. januar, som markerer 
70-årsdagen for Jutlandias afsejling fra Langelinje i København.

Identitetsskifte
Romanen har to hovedpersoner, og de to forfattere delte skrive-
arbejdet op således, at de havde hver sin hovedperson at skrive 
ud fra. Jesper Bugge Kold skulle nu sætte sig ind i tankerne på en 
11-årig koreansk pige, mens Mich Vraa skulle agere en 27-årig 
dansk sygeplejerske.

Jesper Bugge Kold, der tidligere i sine bøger har været både 
nazist, krigsturist og en 10-årig pige, har let ved at leve sig ind i 
andres sted.

- En dygtig forfatter skal kunne det hele. Og jeg synes, det er 
spændende at sætte sig ind i mange nye ting, fx en anden kultur 
og en helt anden tid. På den måde kan teksten blive levende for 
læseren. Vi har også måttet sætte os ind i emner som shama-
ner, tro og overtro, og vi har bl.a. lært, at en krage på vejen, der 
skriger, bringer ulykke.



Jesper Bugge Kold arbejder aktuelt på et nyt bogprojekt, men han holder kortene tæt til kroppen

Jesper Bugge Kold har skrevet den aktuelle udgivelse i et makkerskab med kollegaen Mich Vraa



De to kvindelige hovedroller i bogen er valgt for at viser forskel-
lige perspektiver på handlingen.

- Den 11-årige Yun har vi valgt som hovedperson, da verden set 
med hendes øjne viser et perspektiv, hvor det ikke er muligt at 
blive en aktiv part af krigen. Hun er en pige, og hun kan ikke som 
sin bror få stukket et gevær i hånden og skulle kæmpe. Hun er et 
uskyldigt offer i krigen, og hendes rolle viser også, hvad en piges 
rolle i samfundet dengang var.

Bogens anden hovedperson er sygeplejersken Molly, der arbejder 
ombord på krigsskibet. Her kommer læseren tæt på begivenhe-
derne på skibet, men Molly repræsenterer også den tendens, der 
var blandt skibets besætning. Hun har ting med i sin bagage fra 
den tyske besættelse i Danmark, hvor hun var kæreste med en 
tysk soldat, og på bagkant af den tid leder hun efter sig selv. 

Den glemte krig
For mange er Koreakrigen en glemt krig, eller i hvert fald en krig, 
der blev overskygget af Vietnamkrigen, og Jutlandia er reduceret 
til en frase i en god popsang. Med bogen ønsker forfatterne at 
vise et stykke vigtig danmarkshistorie.

- Det er jo bare en pissegod, dansk historie. Danmark var det 
eneste land, der pressede på for at behandle civile ombord på et 
hospitalsskib. Der var mange sårede soldater, men der var langt 
flere civile ofre og massiv hungersnød. Den danske besætning gik 
mod reglerne, som fx da en læge var ulydig og tog et barn med 
ombord.

Da Jutlandia søgte besætning forud for afsejlingen, var der god 
opbakning fra det danske sundhedspersonale. I alt skulle skibet 
bruge 42 sygeplejersker, men fik flere tusinder ansøgninger. En 
stor del af det sundhedspersonale, der blev udvalgt til at komme 
ombord, havde på en eller anden måde været involveret i det 
danske modstandsarbejde.

- Vi er i 1951, og Danmark har næsten lige været besat. Men 
danskerne viser udsyn og medfølelse med mennesker i nød, og 
den store opbakning viser, at deres lægeløfte og sygepleje-ed har 
vejet tungt. Måske er der et perspektiv til besættelsen - dan-
skerne kunne se sig selv i Koreas situation, hvor en ideologi havde 
besat et land.

Danmark som nation blev verdenskendt på den politiske historie 
omkring Jutlandia. Da regeringen gjorde klodsede krumspring 
for at slippe nemmeste muligt om ved hjælpearbejdet, afslog FN. 
Danmark tilbød medicin til krigens ofre. FN takkede nej. Danmark 
tilbød at sende ambulancehjælp. FN takkede nej. Da Danmark 
endeligt tilbød den noget dyrere løsning med et hospitalsskib, 
takkede FN ja, og det endte som en solstrålehistorie.

- Der er også noget totalopofrende i besætningens indsats. De 
fleste afslog at tage til Danmark eller Japan på deres retsmæssige 
orlov, og det viser en ret sympatisk side af mennesket, må man 
sige.

Jutlandia endte med at behandle tre gange så mange civile som 
soldater.

Research fra kælder til sal
De to fynske forfattere enedes hurtigt om den overordnede hi-
storie, og det stod klart, at den ikke skulle fortælles fra lægernes 
perspektiv.

- Lægerne havde en mere sporadisk kontakt med patienterne. Så 
det var bestemt ikke en piberygende overlæge, der skulle have 
hovedrollen. Derimod stod sygeplejerskerne hele tiden nede på 
gulvet med patienterne mellem hænderne.

Fra hvert sit kvindelige perspektiv har de siddet i henholdsvis 
Svanninge og Odense og skrevet for med jævne mellemrum at 
mødes og agere redaktører på hinandens tekster.

Fortællingen om Jutlandia har også krævet en del litterært 
researcharbejdet, især da den planlagte feltrejse til Korea blev 
afblæst på grund af corona.

- Vi har fx læst en masse bøger om kultur og overtro, og så har vi 
brugt mange læger og sygeplejersker, da vi jo ikke ved en skid om 
behandling, og hvilken medicin, man bruger til hvilke behand-
linger. Det maritime grundlag skulle også være på plads, så vi 
anvender de korrekte termer. Nu kan vi begge snakke skibssprog.

Fortællingen om Jutlandia er skrevet så realistisk som muligt, 
mens hovedpersonerne er ren fiktion.

- Vi har haft adgang til interviews og personer, der ved en masse 
om skibet, så den historiske ramme er gjort så virkelighedstro 
som mulig. Men romanen er vores historie, vores take på, hvor-
dan det kunne være sket.

Samarbejdet med den mere erfarne Mich Vraa har givet gode 
erfaringer til Jesper Bugge Kold. 

- Jeg synes nok, at jeg har lært noget, Mich er virkelig erfaren, og 
det har været meget gavnligt. Omvendt har han måske også lært 
en anden måde at gøre det på. Jeg tænker meget i en helhed og 
på alt det rundt om bogen, hvor Mich derimod gerne vil lukke 
døren og skrive. Vi har været gode til at udnytte hinandens for-
cer. Jeg er god til at finde på historier, og Mich er god til at skrive 
dem.

Selvom karakteren Molly, der er skrevet af Mich Vraa, fylder 
mest, er bogen skrevet som en helhed mellem de to forfattere. 

- Planen var, at der skulle komme den bedst mulige bog ud af det. 
Det behøvede ikke at være et milimeterdemokrati. Det har været 
et forholdsvis smerterfrit samarbejdet, og jeg vil ikke udelukke at 
lave flere bøger i samarbejdet med andre. Men forventningerne 
til den nærmeste fremtid må være, at jeg udgiver noget selv.

Romanen "Pigen fra det store hvide skib" er femte udgivelse fra 
Jesper Bugge Kold.
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Det legendariske hospitalsskib Jutlandia er omdrejningspunkt i den nye 
roman / Foto: Arkiv.dk

Under researcharbejdet opdagede Jesper Bugge Kold et morsomt sam-
mentræf. Hans egen mor kunne fortælle, at hun som 7-årig stod på kajen 
og vinkede med sine forældre, da Jutlandia stævnede ud fra Langelinje 

Bogen har allerede fået en fin modtagelse i flere store dagblade. 
Foto: Sune De Souza
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Kyndelmisse

” … og så kom Kjørmes Knud!”

Sådan lyder sidste linje i Jeppe Aakjærs muntre vintersang 
fra 1916, Sneflokke kommer vrimlende. Hvem er så denne 
Knud; jo, der er ikke tale om en lystig fyr fra Kjørmes, men 
om en gammel helligdag, som vi i Danmark kalder Kyndel-
misse, der fejres den 2. februar. Kyndelmisse er så igen en 
sproglig tillempning på dansk af helligdagens oprindelige 
latinske navn: Missa Candelarum, som betyder Lysenes 
Messe.

Og det med Kjørmes Knud havde Aakjær lært af blandt an-
det St. St. Blicher, der i 1838 skrev sit vemodige vinterdigt, 
Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde 
hvas og hård”.

Kyndelmisse fejres stadig, men nok mest i Sognegårde, 
visse kirker og på Højskoler som en værdifuld kalenderdag 
– akkurat som Sankt Hans, der lever videre i vores sange, 
bevidsthed og traditioner.

Aakjær og Blicher digtede sange, der stadig synges og 
hører til vores kæreste udtryk for ”rigtig vinter”… Husker 
I den i øvrigt, vinteren? Den med hård frost og sne, bitter 
kulde og forfrosne tæer, med slædefart og skøjteløb, gå-
ture i skoven og langs stranden, med røde kinder og isblå 
himmel og sol over Ø-havet.

Hmm… nu går selv vinteren til psykolog – den er i skriven-
de stund blevet til forskelsløse, grå dage med længsel efter 
ikke at blive pryglet på grund af klimaforandringer og krav 
om at ændre adfærd. Men med håb om Corona-fri tider, 
hvor ordene ”sammen hver for sig” mødes med hjertelig 
latter som værende lige så meningsløse, som at skulle 
være solidarisk med sig selv.

Fællesskab og nærvær – det er, hvad vi trænger til. Jo, 
Kyndelmisse slår sin knude! Som i øvrigt betyder: nu binder 
vi en knude og sætter skel, så vinter og vemod, sorg og 
savn bliver det næstsidste af, hvad vi har at sige - og så 
ser vi fremad og kender vores menneskelige begrænsning:  
Hertil og ikke længere! Fra nu af går det som altid kun 
fremad mod lysere tider. Livet har vi på mange måder kun 
på naturens og historiens betingelser. Men det første og 
det sidste ord har Gud. Derfor kan vi trygt gå fremtiden i 
møde. Giv tid, giv tid … og Gud i vold!

Kyndelmisse minder os om, at vi hver dag kaldes til livet 
– ikke døden. Vi kaldes til fællesskab med Gud og vores 
næste. Det høres i vor Guds første ord: ”Der blive lys!”  
Ord, der gentages, når velsignelsen lyses over dig – også 
på dine mørkeste dage – og som gør, at du kan række lyset 
videre til andre mennesker. Som Grundtvig digter:

Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får du lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Lene Matthies
 
  

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.

Første gang onsdag den 3. februar kl. 16.
Præsterne er naturligvis altid til rådighed for
hjemmebesøg/hjemmealtergang.

Sol opstår og sol nedgår,
når den har gjort sin gerning;
Gud give os at skinne så,
som himmellys, skønt af de små!
Da randt for os guldterning.
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MØD MARIA BONEA

Fra elendighed 
i Rumænien til 
idyl i Horne
I denne artikel kan du læse om en kvinde med modet 
til oprør og evnen til integration. Rumænske Maria 
Bonea har med en indædt vilje kæmpet sig væk fra et 
dårligt ægteskab og væk fra et land med korruption 
og urimelige løn- og boligforhold. I dag bor Maria 
med sin nuværende mand i Danmark, hvor de har 
købt deres eget hus i Horne. Her har de et godt liv og 
verdens bedste naboer, mener Maria, der netop nu er 
ved at læse op til indfødsretsprøven - hun vil nemlig 
være dansker.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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I en gammel, men nyrenoveret, landejendom i Horne tager 53-årige Maria 
Bonea imod med et bredt smil og åbne arme. Der er også et glimt af 
nervøsitet i hendes øjne, for Maria har sagt ja til at fortælle sin historie. En 
historie, som rummer en del mørke sider.

På det veldækkede kaffebord er der stillet an med hyldeblomstsaft lavet 
efter en gammel rumænsk opskrift og tærte fra Hornekøbmanden. I den 
anden ende af bordet er der stablet op med gamle fotoalbums, der skal 
bevidne noget om tiden i Rumænien  - om tiden før Danmark.

Med kaffe i koppen begynder Maria sin fortælling.

Danmark som mulighed
Da Marias datter, Paula, læste sit sidste år på gymnasiet i den ru-
mænske by Satu Mare, traf hun en mand, der kunne fortælle meget 
godt om universiteterne i Europa. Da datteren senere på dagen der-
hjemme med entusiasme i stemmen fortalte om samtalen, var Maria 
ikke sen til at reagere.

- Jeg syntes, det lød spændende, og jeg spurgte hende derfor, om 
hun var interesseret i at komme til Europa og læse på universitetet. 
Det var hun heldigvis.

Datteren Paula rejste derfor til en lidt større by 400 kilometer hjem-
mefra, hvor hun kunne tage optagelsesprøven til det europæiske 
universitetssystem. Paula bestod, og valget faldt på Danmark.
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- Danmark ligger væsentligt tættere på Rumænien end fx England, 
og så er universiteterne gratis. Min datter rejste i 2009 til Aalborg, 
hvor hun startede med at læse en bachelor i turisme.

Fra Rumænien var det svært for Maria at støtte sin datter, både 
praktisk, mentalt og økonomisk, og hun overvejede derfor mulighe-
den for selv at flytte til Danmark.

- Det var en svær beslutning. Min søn gik på universitetet i Sibiu i 
Rumænien, hvor han læste til IT-ingeniør. Det havde vi kun råd til, 
fordi han havde vundet en konkurrence i gymnasiet, og præmien 
var en gratis plads på universitetet. Jeg talte med min mand, der 
er serber. Han kendte nogle serbere i Danmark, som gerne hjælpe 
os, hvis vi flyttede, og det gjorde en 180-graders forskel for vores 
beslutning.

I september 2010 landede Maria og hendes mand, Slavisa, således 
i en lejlighed Nyborg, hvor de begge fik arbejde indenfor rengøring, 
mens de samtidigt fulgte undervisningen på sprogskolen.

Fattigdom, korruption og oprør
For Maria var fuldtidsjob kombineret med sprogundervisning ikke 
at regne for noget særligt, for i Rumænien havde hun altid haft to 
stillinger, da lønnen er så lav, at et enkelt arbejde ikke er nok.

- Jeg arbejdede med multimedier, og så var jeg chefsekretær for 
alle skolerne i Satu Mare, der er et område med omkring 100.000 
indbyggere. Min daværende mand arbejdede som underofficer i 
SRI, som er en pendant til efterretningstjenesten CIA, bare i Rumæ-
nien. Vi arbejdede meget begge to, og alligevel var vi ikke rige.

Cheferne i SRI var dem, der bestemte det meste. Samtlige højtider 
og fester foregik sammen med kollegerne, og de øverste chefer 
blandede sig også gerne i, hvad der foregik i hjemmene. Kom Mari-
as mand hjem og stille fortalte, at de skulle ‘foretage en grundigere 
rengøring’, så var det tid til at tjekke, om der var sat overvågning op 
i deres hjem.

- Det må være svært at forstå, det kan jeg godt høre, men det var 
altså blevet meget normalt for os.

En særlig episode har brændt sig fast i Marias hukommelse, nemlig 
året 1989, da revolutionen mod det kommunistiske regime rasede. 
Her arbejdede Maria på Borgerservice, hun var højgravid og havde 
sønnen Poul, der var 3,5 år gammel.

- Bygningen, hvor min eksmand arbejdede, blev overtaget af 
oprørerne. Alle officerer blev holdt indespærret i bygningen i tre 
måneder. De sagde, at det var for at beskytte dem, men de tanks, 
der holdt ude på gaden, havde rettet deres kanoner ind mod 
bygningen. Jeg var alene med min søn og var gravid, og det var 
rædselsfuldt.

Maria og de øvrige hustruer fik lov at levere mad til deres inde-
spærrede mænd, men det var uvist, hvornår de igen blev sluppet 
ud.

Det private oprør 
Udadtil virkede familien som en almindelig familie med gode jobs 
og sunde børn. Men indenfor hjemmets vægge var realiteterne en 
helt anden med et ægteskab, der var præget af alkoholmisbrug og 
vold.

- Men dengang i Rumænien kunne en kvinde ikke blive skilt. Især 
ikke, hvis ens mand er i efterretningstjenesten. Jeg blev presset og 
blev truet med, at jeg ville miste mine børn og mit arbejde, hvis jeg 

ville skilles. Så jeg var tvunget til at blive i ægteskabet. 

Men Maria havde gode forbindelser gennem sit job som chefsekre-
tær, og chefen var villig til at støtte hende.

- Jeg blev skilt i 2003, som den første kone af en efterretningsof-
ficer fra min by. Min mand smed mig omgående ud, og så stod jeg 
der, med to børn på 14 og 17 og ikke andre ejendele end det tøj, 
vi havde på. En af mine kollegaer gav os et værelse på gymnasiet, 
hvor vi kunne blive flere måneder. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at 
det her var min chance. Jeg kendte jo konsekvenserne, men hvor 
meget kan man tåle, og hvor meget ville det påvirke børnene?

I Rumænien er det nærmest umuligt for en enlig mor med to børn 
at få en lejlighed, da lønnen er for lav til at betale huslejen, og kor-
ruptionen er tårnhøj. Men igen var Maria heldig at have sit netværk 
i orden.

- Min chef hjalp med at skaffe os en lille lejlighed for socialt udsatte. 
24 kvm havde vi. Da vi fik nøglen og låste os ind, så lagde jeg mig 
ned på gulvet og græd af glæde.

Trods de smalle kår formåede Maria at tjene nok til at holde fami-
lien på fode og betale for børnenes skolebøger. Herudover stillede 
hun store krav til børnene - de skulle læse deres lektier, og når hun 
arbejdede i weekenderne, skulle børnene også læse.

Maria boede alene med børnene i seks år, indtil hun i 2009 mødte 
sin nuværende mand, Slavisa.

Verdens bedste sted
Efter en kort tid i Nyborg flyttede Maria og Slavisa til et rækkehus 
i Tårup. Slavisa, der arbejdede som mekaniker i Rumænien, havde 
taget førerbevis til både bus og lastbil og arbejdede som chauffør, 
mens Maria fortsatte med rengøringen.

Sammen kiggede de efter et billigt hus på Fyn, og fandt i 2013 Fyns 
allerbilligste hus - i Horne.

- Er det ikke utroligt, efter bare tre års arbejde i Danmark, hvor 
man har betalt skat, så kan man låne penge til at købe et hus? Vi 
er blevet taget så godt imod i Horne, alle kender hinanden, og jeg 
føler mig ikke som en udlænding. 

Det danske uddannelsessystem og økonomiske sikkerhed er ikke 
det eneste, Maria kan lide ved Danmark. 

Danskerne har SÅ gode hjerter, og der findes SÅ mange gode 
mennesker i Danmark. Den største kulturforskel mellem Danmark 
og Rumænien er nok, på nær den danske ironi, at kvinderne i Dan-
mark er stærke. I Rumænien har mange kvinder en dårlig mening 
om sig selv, og det er mændene, der bestemmer.

Efter at have søgt drømmestillingen 16 gange, lykkedes det for ny-
ligt Maria at lande drømmejobbet; en fast dagvagt med rengøring 
på Svendborg Sygehus.

Jeg kan godt lide at gøre rent, det er langt bedre end at sidde på 
kontor. Så er jeg fysisk træt, når jeg kommer hjem. Når jeg arbejder 
om dagen, så er der danske kolleger, jeg kan tale dansk med, og det 
er vigtigt for mig at tale godt dansk.

Maria Bonea føler sig glad og tilfreds med livet i Danmark, hvor hun 
netop nu studerer intenst forud for den kommende indfødsrets-
prøve, som hun tager sammen med sin datter dette år.



Maria Bonea ses ofte spadsere i Horne når hun lufter sin elskede hunde

Maria Bonea har flere ejendele fra sit hjemland, fx denne traditio-
nelle hue fra området Tara Oasului, en såkaldt ‘clop’. 

Når der er en ledig stund bliver fritiden blandt andet 
brugt til håndarbejde og læsning

Maria Bonea og hendes nuværende mand Slavisa

I 2013 søgte Maria og hendes mand efter fyns billigste hus, og endte på den måde i Horne
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Hos SAGA er du sikret værnemidler af god kvalitet og  
med de rette godkendelser. Det er du, fordi vi selv  
producerer vores håndsprit i vores lokaler i Faaborg  
og desuden har egen biolog tilknyttet.  
 
Hos SAGA er der altså ingen tvivl - leveringsgaranti  
og høj kvalitet - hvér gang.

Hånddesinfektion Overfladedesinfektion Øvrige værnemidler

	

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 



RYK  DIREKTE I FÆNGSEL...

Med direktøren
bag tremmerne
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- Det er stærkt at have et sted, der både er historisk og nutidig 
interessant, forklarer Peter Thor Andersen, mens han viser os 
indenfor i en af museets turistmagneter, Faaborg Arrest.

Tager vi tilbage i tiden til 2006, er vi ved et skelsættende øjeblik 
i den prominente bygnings skæbneshistorie. Her dømte dom-
meren den sidste tiltalte, før retsbygningen lukkede ned og 
med tiden blev omdannet til et levende museum. Faktisk var 
der tale om flere tiltalte, da retssagen involverede flere, der var 
tiltalt for et røveri mod en mand i Haastrup.

I dag foregår strafudmålingerne i retssale i andre byer, og 
Faaborg har til gengæld fået Danmarks eneste museum, der er 

lokaliseret i et ting- og arresthus, altså en kombineret byret og 
arrest.

- At man går rundt i selve fængslet, gør det meget nærværende 
for vores gæster, og vi kan se, at der sker noget med folk, når 
de går rundt herinde. Vi synes, det er en vigtig historie at for-
midle, da bygningen her viser, at Faaborg er en gammel by. Vi 
har billeder helt tilbage fra 1700-tallet, og siden 1840 har den 
nuværende bygning ligget på Torvet i Faaborg, fortæller Peter 
Thor Andersen.

Selve Arresten var i drift indtil 1989, mens retssalen fungerede 
indtil 2006.



En tur tilbage i tiden
I 1800-tallet indeholdt det dengang helt nye rådhus mange af 
byens vigtige funktioner: her var rådhus, retssal, politistation, 
arrest og endda en brandsprøjte under samme tag. I 1930 blev 
rådhuset bygget helt om, og der blev tilføjet en ny længe til 
den eksisterende bygning, som kunne rumme ni arrestanter. På 
denne måde blev bygningen et kontrasternes hus, hvor byens 
spidser kunne konversere i ét lokale, mens weekendens fulde-
bøtter sov branderten ud i tilstødende lokaler.

Det levende museum viser forholdene for arrestanter og per-
sonale gennem tiden, hvor man i stueetagen bl.a. kan besøge 
fangegården og træde ind i en celle, som den ser ud i dag. For  

 
enden af gangen ligger lejligheden, hvor arrestforvareren boede 
og sov med sin hustru og en stor vagthund. Havde arrestan-
terne brug for hjælp, kunne de tilkalde arrestforvareren via et 
kaldesystem.

- Det kunne også ske, at arrestforvareren tog ned i byen og 
spillede kort, og så var der i praksis måske bare en stuepige, der 
vogtede i arresten, forklarer Peter Thor Andersen.

Vi tager trappen op til førstesalen, som er en tidsrejse tilbage i 
tiden. Her lander vi i tiden omkring Anden Verdenskrig, og cel-
lerne står, som de så ud omkring år 1940.
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Øhavsmuseet har denne sommer haft besøgende i hobevis, trods en modsat tendens generelt 
i museumsverdenen. Direktør Peter Thor Andersen tillægger museets succes den alsidighed, 
der er i deres måder at formidle historien på. Blandt andet er Arresten et hit blandt børnefa-
milier. Her kan du komme med bag tremmerne og opleve forholdene i fortidens arresthus, 
du kan prøve kræfter med domsudmåling, eller du kan kigge ind ad glughullet til toilettet og 
holde øje med om arrestanterne mon har smuglet ulovligheder ind. Velkommen i Arresten.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN



- Dengang var der mindre privatliv for arrestanterne, og de 
bar mere uniformslignende tøj. Tøjet skulle placeres på en stol 
udenfor cellen hver aften, og cellerne var anderledes spartan-
ske, forklarer Peter Thor Andersen.

Døren til cellen var forsynet med et glughul, så betjentene 
kunne kigge ind i cellen, inden de trådte ind, ligesom toiletrum-
mene var forsynet med et glughul, så der ikke kunne forekom-
me ulovligheder i form af fx indsmugling af narkotika.

- I dag er det ikke tilladt, når man bygger nye fængsler, at lave et 
glughul ind til celler, det er i strid  menneskerettighederne, og 
det kan godt give utryghed for betjentene, forklarer Peter Thor 
Andersen.

I cellen kan de besøgende også prøve kræfter med at fremstille 
deres egne tøjklemmer, eller de kan lade sig imponere over fan-
gernes kreativitet, som udstillingen bagest i cellen vidner om. 
Her ligger hjemmelavede våben og nøgler, og kigger man godt 
efter, finder man måske en savklinge, der er skjult i et vandrør.

På andensalen kommer vi endnu længere tilbage i tiden og 
kommer ind bag facaden på nogle af datidens syndere. Her var 
afstraffelser alt andet end demokratisk. Synderen skulle for-
svare sig overfor gud, og samfundet som et kollektiv bevidnede 
synderens bodsgang. 

Rummet viser nogle af de gamle strafmetoder. Bl.a. fedelen, 
som blev båret af synderen rundt i byen til offentlig beskuelse.

I den anden ende af gangen træder vi ind i et skæbnerum, 
hvor store plancher fortæller om datidens lovovertrædelser og 
strafudmålinger.

Interaktiv tur i kælderen
I kælderen under Arresten kan man følge skæbneshistorien for 
den unge Janus, der kom til Faaborg fra Frederikshavn i 1905. 
Her drages de besøgende ind i en autentisk mordopklaring, 
hvor alle sanserne kommer i spil: du kan snuse til halm fra 
halmsengen, mærke tyngden af fyldepennen og lade den føre 
hen over papiret, og du kan høre lyden fra de knitrende flam-
mer, mens de æder gårdbygningen op.

I telefonrøret kan du høre politimesterens myndige stemme, og 
i de gribende breve til sin søn, kan du fornemme frustrationen i 
faderens hjerte, da sønnens forbrydelse går op for ham. 

Igennem små kighuller kan man betragte Janus siddende for-
overbøjet og udføre straffearbejde.

Til sidst på turen kan de besøgende prøve kræfter med strafud-
målingen: hvor hårdt skal en ung mand med hjemve egentlig 
straffes for at tage en tåbelig beslutning?

Fremtidsplaner
Den aktive formidling har vist sig så succesfuld, at museet hele 
tiden afsøger mulighederne for at udvide konceptet.

- Hele det nye Øhavsmuseum i Frølageret bliver sanse- og 
interaktionsbaseret. Men her i Arresten har vi også planer om 
at gøre stedet endnu mere attraktivt. Vi vil gerne have en ny 
indgang, for stedet er faktisk lidt anonymt og svært at finde for 
mange af vores gæster, fortæller Peter Thor Andersen.

Men her stopper planerne ikke. Direktøren drømmer om at om-
danne fængselsgården til et oplevelsesrum, hvor besøgende fx 
kan prøve at klatre over fængselsmuren. Eller de kunne måske 
ligefrem få mulighed for at overnatte i arresten.

- Her skal vi nok samarbejde med andre lokale aktører, fx 
Gorillaparken og nogle af byens hoteller, fortæller Peter Thor 
Andersen.

Museumsdirektøren drømmer også om at inddrage lokalerne 
fra den tidligere politistation og indrette dem til en autentisk 
station fra en svunden tid. Og med mere plads kunne den store 
drøm om et af tidens populære escaperooms måske føres ud i 
livet.
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En skæbnehistorie 

Jens Vilhelm Petersen
13 år og skoledreng

Beskrivelse: Middel af vækst og bygning, 
blondt hår og blåbrune øjne.
Jens Vilhelm stjal en pibe fra en restauratør. Han gav den se-
nere til sin ven Christian på 15 år, der skulle sejle til England 
som skibskok. Aftalen var, at Christian til gengæld skulle have 
en kniv med hjem til Jens Vilhelm.
Jens Vilhelm tilstår tyveriet. Han opbevares 6 uger på fattig-
gården og 13 dage i arresten.

Straf: 15 slag ris*.
*et bundt grene, der bruges som pisk.

Forestil dig, at dit hoved placeres i det store hul og dine hænder i de små, hvor 
efter du tvinges til at spadsere gennem byens hovedgade med rævehale og 
bimlende klokke.



Arresten i Faaborg lukkede i 1989, og et par år senere tog Øhavsmuseet bygningerne i brug som en del af deres levende historieformidling

I glughullet til det ene toilet har 
museet valgt at placere en gul 
plastikkapsel fra et kinderæg. 
Det viser én af mange måder 
at indsmugle narkotika på. 
Læseren må selv forestille sig, 
hvor kapslen blev opbevaret 
for at undgå at blive fundet i 
inspektionen

En attraktion i Arresten er bl.a. denne hat, der er originalen, 
som Benny bar i Olsen Banden-filmene. Museet ville gerne 
have et klenodie, der ikke var for tungt, men mere egnet til et 
familiemuseum. I efterårsferien 2012 kom Morten Grunwald 
til Faaborg og indviede museet, og der var musik og dans på 
Torvet



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.

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

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.....

 Det er vigtigt for din sundhed 
og dit immunforsvar, at din 

mund holdes sund 
- ikke mindst i en 

Coronatid...

Du kan trygt søge 
tandlæge til de aftalte 

behandlinger
- eller når uheldet 

er ude...

Vær helt tryg
Vi ved om nogen, hvordan COVID-19 

smitte forhindres!

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

Naturpleje og klimabevidst kød
Vil du være medlem af det lokale naturplejeprojekt, FNoK, 

og samtidig få klimabevidst, velsmagende kviekød

LEDIGE ANDELE

Er du interesseret, så kontakt foreningens kasserer:  
Lars Friis Mikkelsen, larsfriismikkelsen@gmail.com 

Vores dyr afgræsser økologisk drevne arealer ved Sundet for at forbedre områdets 
flora og fauna. Hvis du ønsker andel i kødet, vil du i løbet af marts måned blive 

opkrævet et beløb på 2700,-kr, som svarer til prisen for ¼ dyr – ca. 50 kg.

I øvrigt henvises til laugets hjemmeside: www.fnok.info



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

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

TILBUD KUN 25 kr
Unik og medaljevindende brød

Vestergade 6, 5600 Faaborg 62 61 21 00

Klip 
annoncen ud

og benyt det

GODE tilbud

NyhedPain Paillasse

Faldsled/Svanninge S G & I

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Faldsled/Svanninge S.G. & I afholder 
ordinær generalforsamling 

Torsdag den 25. februar 2021 
kl. 19.30 i Svanninge Hallen

Dagsorden iht. vedtægterne

Faldsled/Svanninge S.G. & I
Bestyrelsen







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

5

Månedens kup gælder fra den 1. februar til og med den 28. februar, så længe lager haves.

5

Husk at handle  
hensynsfuldt

Coop anbefaler, at alle følger  

Sundhedsstyrelsens råd. 

Læs mere på vishensyn.coop.dk 5

Coop hele 
bønner 1 kg
Flere varianter. 1 kg.

Kg-pris 59,00. 

Frit valg.

1 pose

59,-

Koteletter eller kyllinge-
brystfilet med lage
1000 g. Kg-pris 49,00.

Frit valg.

1 pakke

49,-

Coop pizza italiana
Flere varianter. 

Dybfrost. 300-370 g.

Kg-pris maks. 46,67. Frit valg.

1 æske

14,-

1000 g



Gælder fra d. 1. februar

Toms Guldbarre eller 
skildpadde 3-pak
Flere varianter. 80-90 g. Kg-

pris maks. 125,00. Frit valg.

1 stk.

10,-

1 kg

Faxe Kondi, 
Pepsi eller Nikoline
20 x 33 cl. Literpris 9,85 

+ pant. Frit valg.

20-pak

65,-

Gode månedstilbud fra DIN Vinhandler
SuperBrugsen Faaborg

LU"LI 
APPASSITE 
2019
Pr. flaske 69,- 

L´OPERA
Luca Maroni tildeler vanvittige 98 
ud af 99 mulige point til Barbanera 
- L'Opera 2019. 
Smagen kan bedst beskrives som 
fuldmodne brombær og Amarena-
kirsebær, der har inviteret mørk 
chokolade til fest

Pr. flaske 49,- 

ZENI  
VALPOLICELLA  
RIPASSO
I munden fyldig og 
smooth med delikat 
rosinsødme og friskhed 
i harmonisk samspil

Pr. flaske 79,- 

Ballantine’s er en blended 
whisky, som består af en 
stor andel malt whisky fra 
mere end 50 destillerier og 
4 grain whiskyer. Whi-
skyens hovedbestanddel 
består af Glentauchers, 
Glenburgie og Miltonduff.

En blended whisky, der vil 
appellere til dem, som er 
til malt whisky.

Pr. flaske 88,- 

ANMELDELSER LU"LI 2019

98 point - Luca Maroni (for 5. år i træk!)

Gold Medal - Berliner Wein Trophy

Gold Medal - Asia Wine Trophy

4,1 Vivino - (546 bedømmelser 06.01.21)

BALLANTINES
BLENDED SCOTCH WHISKY - 70 CL.


