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Husker du...?
 
Sidste måned bad vi om hjælp til at opklare, hvor et bil-
lede fra 1983, var taget.
Tusind tak for hjælpen, der er strømmet ind fra rigtig 
mange sider. Billedet med blandt andre tidligere borgme-
ster Richard Hansen er taget i forbindelse med opførelsen 
af 40 nye boliger ved Betzyslyst. Faaborg Boligforenings 
hidtil største investering på små 20 milloner. 

En af de mange der kontaktede os ift. billedets oprindelse 
er Børge Madsen, og udover hjælp til opklaringen, så 
leverede han også et par fotoalbums med sit entrepre-
nørfirmas historie.

Her har vi lånt en stribe billeder til disse sider. Tak for det.

Etableringen af Tømmergården i Faaborg i 1984

Skeletterne væltede bogstavelig talt op af jorden, da der i 1987 blev gravet ud til ny 
belægning ved siden af Klokketårnet

Entreprenør Børge Madsen bag rattet i sin Golf i 1985. I hånden har han en moderne 
bil-telefon, så kontakten til kunderne altid er indenfor rækkevidde

Da Kunstforeningen i Faaborg fejrede 25 års jubilæum i 1986 forærede 
man byen skulpturen Bryggerbrønden af kunstneren Jun-Ichi Inoue til 
Bryggergården. Her et billede fra afsløringen i 19882



Lotte Jæger bag baren i Magasingaarden, hvor der er lagt op til fest

Sydfyns Sparekasse på hjørnet af Østergade/jomfrulågen i 1966

Et kig ned af Østergade i Faaborg i 1959

I slut-firserne startede arbejdet med at omdanne Herregårdsmejeriet i Faaborg 
til Herregårdscentret. Her et af de sidste billeder af de gamle bygninger taget 
fra stedet på Odensevej, hvor der i dag er rundkørsel
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24 X 33 CL

7995
+ pant

Royal Pilsner, 
 Classic, Faxe Kondi 
eller Pepsi Max
Literpris 10,09. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

PR. PAKKE

5495

PR. FLASKE

10.-
Cocio
Classic, One eller Dark. 60 cl. 
Literpris 16,67. 

PR. STK.

8.-
Gestus juice
Mild multifrugt, Appelsin 
eller Æble. 1 liter. 

PR. STK.

16.-Dr. Oetker  
Ristorante pizza
Flere varianter. 330-375 g.  
Max. kg pris 48,48. 
Frost

PR. STK.

3995Them økologisk 
skæreost
Mild skorpefri Skoleost 30+ 
eller Mellemlagret 45+. 780 g. 
Kg pris 51,22. 

Hakket oksekød  
4-7 % 800 g, røget  
hamburgerryg  
1000-1200 g eller  
bacon 900-1000 g
800-1200 g. Max. kg pris 68,69. 

20.-
BILLIGT

KUN

Peter Larsen Kaffe 
Blanding 66, 400 g.

Dr. Oetker
Ristorante pizza
Flere varianter, 330-375 g. 
Frost

16.-
PR. STK.

SPAR HORNE
HORNELANDEVEJ 25A, TLF.: 62 60 10 37 
ÅBEN ALLE DAGE KL. 06-21  
...OGSÅ HELLIGDAGE

HORNE



Sådan Faaborg!
Jeg kan blive helt høj, når noget lykkes ved at løfte i flok.

Sådan en oplevelse havde jeg i dagene op til den historiske EM-semifinale med dansk deltagelse.
59 timer før kampstart på Wembley blev jeg ringet op af Trine Jensen fra Faaborg-Midtfyn Kom-
mune.  - Jeg vil lave et storskærmsarrangement i Faaborg, kan du hjælpe?
Jo, jo bevares en fantastisk idé, men jeg havde flere gange hørt, at alle større skærme i Danmark 
for længst var reserveret til lignende arrangementer i vores fodboldtossede land, ligesom Viasat 
forlangte, hvad der svarer til en guldbelagt fodboldstøvle for rettighederne til at vise kampen.
Trine var klar.  - Jeg har fundet en skærm i Sverige, nu skal vi bare finde økonomien, nogle frivillige, 
hegn, toiletter og noget øl, så kører vi, lød hendes svar.

Bare og bare. Men lad os bare springe direkte til konklusionen, da pladsen på denne side er for 
trang til at nævne alt det, der skete, og alle dem der hjalp i timerne frem til at nationalsangen 
ramte det legendariske London-stadion onsdag aften kl. 21. Missionen lykkedes.
1000 mennesker mødtes til en uforglemmelig sommeraften på slagterigrunden. Lokale erhvervs-
folk sikrede økonomien, øllet løb, toiletterne skyllede, de frivillige trak igennem og alt klappede.

Selvom Danmark røg ud af turneringen den aften, ramte jeg hovedpuden med et smil på læben.

God sommer og god læselyst

Henrik Poulsen
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Her er vejledning altid gratis

EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg

24" iMac i blå med 4.5K Retina-skærm - Apple (DK)

13" MacBook Pro 
Space grey - Apple (DK)

13" MacBook Air
Sølv - Apple (DK) 

Apple iPhone (DK) Apple TV 

Apple AirPods Max

 HER FÅR DU

KNIVSKARP  
RÅDGIVNING 
HVER GANG!



Kom ind på 
Blækhuset og køl af

En stor alm. fadøl (50 cl.): normalpris 44 kr.
Pris med denne kupon: Kun 30 kr.

Max to fadøl pr. kupon - Gælder i august 2021

Blækhuset - Østergade 11 - 62 61 35 00

KLIP UD     KLIP UD     KLIP UD     KLIP UD

Åbningstider:
Lørdag: 9.30 - 18

Søndag-onsdag: 
kl. 9.30 - 19

Torsdag-fredag: 
kl. 9.30 - 22

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. 

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



PRISER
2 retter - 335,- 
3 retter - 420,-
4 retter - 515,-

Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
restaurant@klinten-faaborg.dk

SÆSON-MENU
Forret

Gazpacho, semidried tomater, syltede tomater og sprød fynbogris

Mellemret
Dagens fangst fra det Sydfynske øhav

Stegte kantareller, majs, safran syltede kål og fermenteret kål-sauce
*Kan tilkøbes som hovedret med garniture

Hovedret
Rosastegt sommerbuk, kroket af konfitetret buk, stegt gulerod, 

smørdampet forårsløg, vildt glace og nye kartofler
 

Udvalg af tempererede velmodne oste
severes med friskbagtknækbrød og vores sortiment af  

syltede og henkogte garniture

Dessert 
Jordbær-terrine, friske jordbær, jordbær-coulis, créme brûlée 

og vaniljeis med Thai basilikum

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

Grill og jazz 
 

Hver onsdag fra uge 25 - 32  
griller vi helstegt pattegris til bløde jazz-toner 

   Vi slutter aftenen med at  
trutte solen ned. 

Kun 289 kr. pr. person
 Vi starter kl 18:00!

LØRDAG D. 4. SEPTEMBER 
I HORNE HALLEN KL. 18-01

HORNE HALLENS STØTTEFORENING BYDER OP TIL BAL! 

DEJLIG MAD OG FED MUSIK – INSPIRERET AF DE FEDE 
80’ERE OG 90’ERE

BILLETPRIS: 299,- PR. PERS. + GEBYR. 
KØB DIN BILLET PÅ TIKKO.DK

KUN ADGANG FOR PERSONER OVER 18 ÅR 
HUSK CORONAPAS

BACK
&

<



HOLDAKTIVITETER 
FORENINGSLIV   
SVØMMEHAL 
MULTIBANE

FITNESS 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.FORUMFAABORG.DK

VI SØGER...

...dygtige og engagerede 

instruktører og livredderer

-kontakt Erik Andersen



-	JEG	HAR	ALDRIG	SLUPPET	FAABORG	HELT

Laura Ricks
rykker "hjem"

Mange faaborgensere har sikkert købt legetøj til børn eller børnebørn fra Den Gamle 
Skole og kender det karakteristiske, gule træhus på Energivej. Stifteren af Den Gamle 

Skole, Laura Ricks, er efter en afstikker til bl.a. en kistefabrik, et bamsemuseum og 
en borg som bopæl i Vejle, vendt tilbage til Faaborg, hvor hun fra Fritz Sybergs barn-

domshjem nu pønser på, hvad næste træk i livet mon skal byde på. Helt almindeligt 
bliver det ikke, tør vi godt garantere.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Den Gamle Skole
Som 23-årig tog Laura Ricks fra England til Vedbæk for at arbejde 
som ung pige i huset. Den oprindelige plan var at tage tilbage til 
England og læse videre til advokat, men kærligheden ville det 
anderledes. 

- Jeg blev gift med en dansk mand, Claus Nyrop-Larsen. I 1989 blev 
han tilbudt en stilling i Faaborg, og da vi med vores to små drenge 
besøgte Faaborg, opdagede jeg, at det var et pudsigt, lille sted med 
gågaden, Klokketårnet og den lille kilde, der springer ud ved siden 
af  - og kunstmuseet. Jeg var helt solgt, fortæller Laura Ricks.

Parret flyttede til Millinge i 1990, hvor de boede på den gamle 
skole. Her kom endnu et barn til, og nu opdagede Laura, at der var 
en mangel på kvalitetslegetøj på det danske marked. Så da Laura 
var færdig med sin barsel i 1992, tog hun sagen i egen hånd.

- Jeg oprettede legetøjsbutikken Den Gamle Skole hjemme hos os 

selv, og vi solgte via postordre. Den Gamle Skole var den første af 
sin slags, der solgte kvalitetslegetøj i Danmark, ellers måtte man 
handle i England eller USA, så jeg måtte holde mig orienteret på 
området på fx messer, fortæller Laura Ricks.

Allerede i 1995 startede Den Gamle Skole, som den første lege-
tøjsbutik i Danmark, med internethandel, og virksomheden havde 
så stor succes, at Laura i 2003 fik leveret og opbygget et stort, gult 
træhus på Energivej i Faaborg, hvorfra hun og medarbejderne 
kunne sælge legetøjet til hele landet.

Efter endnu to børn og en skilsmisse, ville Laura ind til Faaborg 
og bo, men med fem børn var der krav til boligen, bl.a. skulle der 
mindst være to badeværelser. Familien flyttede midlertidigt ind på 
kontoret på førstesalen af Den Gamle Skole, mens de afventede, at 
endnu et stort træhus blev leveret fra Sverige, denne gang et rødt 
et af slagen.



I det gule orangeri af et køkken har Laura Ricks udsigt ud til atriumgården. Parret har planer 
om at male huset gult igen udvendigt.

Som 23-årig kom Laura Ricks til Danmark som ung pige i huset. Planen var at vende tilbage til 
England og læse til advokat, men livets veje er jo som bekendt uransagelige. Fem børn og 36 
år senere er hun fortsat i Danmark, hvor hun har haft et særdeles spændende arbejdsliv

Laura Ricks har i sit arbejdsliv beskæftiget sig med alt lige fra vugge til grav, som hun selv udtrykker det, hvor de barnlige jobs har været som indehaver af Den Gamle Skole og daglig leder på Teddy Bear Art 
Museum, og derimellem et gravalvorligt job på en kistefabrik. I dag samler hun selv på bamser, for at bevare den barnlige sjæl. Og så bliver man mere glad af det, mener hun



Afstikkeren
I 2013 overdrages Den Gamle Skole til en ny ejer, der driver 
virksomheden videre i Lauras ånd. Hun kigger sig omkring efter 
nye udfordringer. Snart træder hun til i en stilling som salgs- og 
marketingsansvarlig på Tommerup Kister, hvor hun bl.a. skaber 
fokus på miljø og bæredygtighed ved at plante et træ for hver 
kiste, virksomheden solgte.

Efter et par år bliver Laura headhuntet til en stilling som koordi-
nator og senere leder på Teddy Bear Art Museum i Billund, hvilket 
passede meget godt med at bopælen netop var udskiftet med 
Vejle.

Lauras kreative evner giver endnu en gang bonus, da hun bliver 
kontaktet af en konsulent og tilbudt et job som direktør på 
GlamsBjergHus. 

Kunstnerboligen
De seneste år har Laura og hendes mand boet i Vejle i et stort 
hus, der er bygget og indrettet som en borg. Laura har nemlig en 
stor interesse for indretning, gerne historisk indretning. Men nu 
er bopælen atter skiftet ud, og Laura er tilbage i Faaborg.

Drømmehuset var til salg, og Laura og hendes mand, Lars Bør-
resen, slog til. Huset er placeret på Sct. Hansgade lige ud til 
vandkanten og med udsigt over øhavet og småøerne. 

- Jeg er gået forbi det her hus så mange gange, og jeg har drømt 
om at komme tilbage til Faaborg og få det her hus, fortæller Laura 
Ricks.

På facaden har Laura hængt et blå-emaljeret skilt, en blue plaque, 
der fortæller forbipasserende, at i dette hus trådte faaborg-kunst-
neren Fritz Syberg sine barneskridt.

- Det er egentlig en engelsk tradition med skilte på husene, der 
fortæller om de tidligere beboere, som jeg nu har taget med mig. 
Her i min sea side cottage vil jeg vise, at her har Fritz Syberg boet, 
og jeg har også forsøgt at få de fynske kunstnere ind i indretnin-
gen, forklarer Laura Ricks.

Det bevaringsværdige hus består af to dele, en gammel del fra 
1872 og en nyere del fra 1979 med tilsammen 205 m2. Laura 
beskriver den sammensatte bolig som et higgledy-piggledy-hus, 
der i en dansk version kunne kaldes et underfundigt virvar. Både 
de lokale kunstnere og det engelske er trukket med ind i indret-
ningen.

- Køkkenet var så trist, men nu har det fået en glad, gul tapet og 
ligner et helt orangeri. Tapeterne er bestilt hjem fra England, og 
vi har malet og indrettet i flere måneder. Badeværelset har fået 
et gennemført maritimt udseende, og man kan faktisk stå op tisse 
og samtidigt kigge på Klokketårnet - det er da Faaborg, griner 
Laura Ricks.

I bryggerset drømmer hun om at male ‘Aftenleg i Svanninge 
Bakker’, men desværre maler hun ikke lige så godt som Syberg, 
forklarer hun, og så er der lige den ekstra godkendelsesproces, 
det er at have en ægtefælle.

- Laura går all in, hun kan ikke gøre noget halvt. Hun får mange 
idéer, og jeg forsøger bare at tøjle dem og sætte dem i rækkeføl-
ge. Når hun siger, at nu er huset færdigt, så er det kun, indtil hun 
finder på noget mere, smiler Lars Børresen.

Lars har været direktør i Urtekram i mange år, men er nu gået 

på pension og beskæftiger sig med det, han kalder lystbetonet 
arbejde, der kan klares hjemmefra. I det nye hjem nær vandet i 
Faaborg. 

Til gavn for Faaborg
Gennem sine mange år som erhvervsdrivende i Faaborg var Laura 
aktiv i byens udvikling, bl.a. sad hun med i bestyrelsen for Udvikling 
Fyn, ligesom hun flere gange er blevet opfordret til at gå ind i lokal-
politik. Hun har ofte været en markant stemme i lokaldebatten, og 
så har hun været medlem af Rotary i Faaborg. Nu er hun tilbage i 
den underfundige by, hun faldt for for mange år siden, og som hun 
har sat sit klare præg på.

- Selvom jeg har været vidt omkring, så har jeg aldrig sluppet 
Faaborg helt. Fx har jeg beholdt mit medlemsskab af Helios og er 
fortsat en af museets venner. Nu er jeg tilbage i byen, og jeg kunne 
godt tænke mig at bidrage til byen igen, fortæller Laura Ricks.

Efter den kortere ansættelse som daglig leder på GlamsBjergHus 
skal 59-årige Laura snart på udkig efter et nyt job.

- Jeg kigger lidt rundt. Det må gerne være et kreativt job, men 
jeg har ikke noget, jeg skal opnå eller bevise, det skal være af ren 
interesse, når jeg tager et job. Jeg er god til at starte noget op eller 
initiere, siger Laura Ricks.

Det er nok kun et spørgsmål om tid, før faaborgenserne igen kan se 
navnet Laura Ricks i medierne igen, for hun kommer med garanti 
ikke til at sidde stille eller holde sin mening for sig selv.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Den Gamle Skole/Laura Ricks
1992: Oprettet i Millinge som postordrevirksomhed
1995: Kom på internettet som første legetøjsbutik i Danmark
2003: Flyttet til Energivej i Faaborg
2007: Kåret som Fyns bedste arbejdsplads
2009: Kåret som Årets kvindelige iværksætter
2013: Overdrages og drives videre af ny ejer
 
Laura Ricks karriere
1980-1985: Uddannelse i moderne historie på Oxford University
1992-2013: Indehaver af Den Gamle Skole
2014-2016: Salgs- og marketingsansvarlig på Tommerup Kistefabrik
2018-2019: Museumskoordinator og senere daglig leder af Teddy 
Bear Art Museum i Billund
2020-2021: Direktør og daglig leder GlamsBjergHus
2021: På udkig efter den helt rigtige, kreative stilling

Bibliografi
2010: Kunstbilledbog for børn (udgivet i samarbejdet med Faaborg 
Museum)
2011: Naturglæde for børn - med Johannes Larsen (udgivet i sam-
arbejdet med Johannes Larsen-museet)
2012: Titania’s Palace, A Fairytale Doll’s House

Begge de to første bøger blev indstillet til Den Fynske Kulturpris i 
2011.
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Laura Ricks er kandidatuddannet i historie og meget interesseret i kunst. Hun har bl.a. skrevet en bog i samarbejdet Faaborg Museum

Udover kunst, indretning og historie, så er børn en af Laura 
Ricks store interesser. Hun har selv fem af slagsen, og da de var 
små, mente hun, at kvalitetslegetøj var en mangelvare i Dan-
mark, og hun startede legetøjsforretningen Den Gamle Skole

På facaden hænger nu et blå-emaljeret skilt, der fortæller forbipasserende, 
at i dette hus trådte faaborg-kunstneren Fritz Syberg sine barneskridt



BESØGSCENTER FOR GEOPARK  
DET SYDFYNSKE ØHAV ÅBNET 
 

Det første besøgscenter til Geopark Det Sydfynske 
Øhav er åbnet og ligger i det nye Øhavsmuseums  
foyer. Besøgscenteret formidler historien om geo-
parken og giver inspiration til at gå på opdagelse i den. 
 
Alle os på Sydfyn ved det. Vi bor et vidunderligt sted. Men hvordan er 
det enestående landskab skabt, og hvad er vi rundet af? Det er blandt 
andet det, som Geopark Det Sydfynske Øhav er fortællingen om. 
 
Geopark Det Sydfynske Øhav har fået sit første besøgscenter. Det ligger i 
Øhavsmuseets foyer, og der er gratis adgang. 
 
Inspiration til ture ud i Geopark Det Sydfynske Øhav 
I besøgscenteret kan både turister og lokale blive klogere på, hvad 
Geopark Det Sydfynske Øhav er og ikke mindst få inspiration til at gå 
på opdagelse i geoparken, nærmere bestemt de geospots, der ligger i 
Faaborg-Midtfyn Kommune: Svanninge Bakker & Bjerge, Avernakø, Lyø, 
Bjørnø, Svelmø og Knolden. 
 
Geopark Det Sydfynske Øhav blev etableret i 2018 af Svendborg, 
Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner. Geoparken dækker et 
areal på 2.733 km2 med mange lokaliteter af særlig geologisk interesse.

LANDSKAB SKABT AF HAVSTIGNING

Det sydfynske landskab med bakker og øhav 
blev skabt efter den sidste istid for ca. 11.700 
år siden. Dengang var Danmark landfast med 
Sydengland og Sydsverige, og Det Sydfynske 
Øhav og Fyn var ét sammenhængende land-
område. 
 
I takt med at de sidste store iskapper over 
Nordamerika og Nordskandinavien smeltede, 
steg vandstanden i verdenshavene, og de lavt-
liggende landområder syd for Fyn blev over-
svømmet, mens de højeste dele af landskabet 
forblev oven vande og blev til de 55 øer og 
holme, vi kender i dag. 
 
Havstigningen skabte Det Sydfynske Øhav 
– et druknet istidslandskab i verdensklasse. 
 
I Det Sydfynske Øhav opstod en kulturhistorie, 
hvor søfart skabte et rigt handelsliv på havet, 
mens gode vejrforhold og rig jord gav velstand 
på land.



	

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. 10.00 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND ALT I FARVER  
OG GULVE

Vi bistår din virksomhed i ansættelsesprocessen

Seriøs rekruttering

ELLER

Vi tager os af hele processen og præsenterer 2-

3 kandidater til ansættelse 

UNDGÅ  DYR E

F E J L R EKRU T T E R INGER

OG  BRUG  V I R K SOMHEDENS

KOMPE T ENCER  

DE  R IG T IG E  S T ED E R   

Tobias Stanek   TLF.: 2248 9039 

Indehaver

Bryggergården 4-6, 5600 Faaborg

E-mail: tobiasstanek@prosee.dk

Web: www.prosee.dk 



I SVANNINGE HALLEN
LØRDAG 30. OKTOBER 2021

FEST
Endelig klar igen til

Kl. 17.00  -  Baren åbner og forfesten starter
Kl. 18.30  -  Vi er klar til en hyggelig aften
Kl. 01.00  -  slut og tak for denne gang

Menu fra Restaurant Klinten

I løbet aftenen trækkes der 
lod om 5 gavekort á 500 kr.  
til Restaurant Klinten...

Billetter købes via:
www.faldsledsvanninge.dk

Bordreservation kontakt:
Ulla Bahl på 2026 8622

MUSIK AF

HALBAL
Kæmpe

KR. 300,-
PR. PERSON INKL. 

3 RETT ERS 
MENU

Med forfest
FOR DE VOKSNE

A R R . :  FA L D S L E D / S VA N N I N G E  S G  &  I



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...?

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

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

Vi ønsker 

alle en 

god sommer

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



KENNETH	INVESTERER	SIG	TÆTTERE	PÅ	DRØMMEN

Iværksætteri 
i Thailand

 
Til december rejser Kenneth Johansen atter en gang til Thailand, hvor han har været så 
ofte før. Denne gang i fire måneder, da han har fået orlov fra sit job som projektkoordi-

nator for Ungdomsskolens iværksætterprojekt og -værksted. Kenneth har et klart mål for 
turen; han skal skabe netværk og opstarte forretninger, så der er grobund for det seniorliv, 

han drømmer om, hvor sommeren tilbringes i Danmark og vinteren i Asien.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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- Det er nu eller aldrig. Hvis jeg skal det her, så skal det være nu, 
at jeg skaber netværk , så jeg får mig den tilværelse, jeg ønsker 
mig på sigt.

Socialt entreprenørskab
Computeren er koblet til den store fladskærm i stuen, for under 
nedlukningen har Kenneth måttet sidde i sin stue og holde forret-
ningsforbindelserne ved lige ved hjælp af mails og videoopkald. 
Drømmene holdes i live med de mange farvestrålende fotos, der 
også glider hen over skærmen, og ved hjælp af de hilsner, han 
jævnligt modtager fra de iværksætter-projekter, der allerede er 
sat i gang.

- Iværksætteri handler om at få gode idéer og også vide, at ikke 
alle virker. Men de bedste idéer skal omsættes til noget, som har 
værdi for andre, det er vigtigt. Det er ikke Løvens Hule og mil-
lioner i en fart. Jeg kigger mere ind i det sociale aspekt og bruger 
mine kompetencer til at omsætte det, jeg har lært om entrepre-
nørskab, innovation, idéudvikling og kreativitet, til gode, lokale 
projekter, forklarer Kenneth Johansen.

Kenneth er selv iværksætter og har gennem tiden været med til 
at starte en masse hjemlige iværksætterprojekter.

- Jeg kan simpelt hen ikke lade være og ser næsten altid ting med 
iværksætterbrillerne på. Der var en, der for noget tid siden sagde 
til mig: Dig, du er da iværksætter helt ned på celleplan. Jeg tror 

nu, det var ment positivt. 

Sidste sommer, da coronapandemien nærmest tvang de fleste 
danskere til at afholde deres sommerferie i hjemlige omgivelser, 
så Kenneth nye iværksættermuligheder lokalt på sydfyn, nemlig 
en idé om at udleje store gummibåde, såkaldte RIB-både, i det 
sydfynske henover sommeren. Virksomheden fioniaboatcharter.
com blev stiftet. 

- Jeg fik opkøbt en del RIB-både til denne forretning i efteråret 
og havde også en lidt halvskør lidt vild idé om, at tage turister 
med ud på havet og ved selvsyn opleve de historiske begiven-
heder som har fundet sted i vores lokalområde. Sådan en slags 
vægtertur til søs og jeg havde da også fået kontakt til vægterne i 
Faaborg, som også godt kunne se noget ide i det koncept, siger 
Kenneth Johansen.

Bådudlejninger er dog sat i bero til næste sommer, da nedlukning 
og restriktioner er trukket ud, og Kenneth har måttet allokere 
en masse økonomi, tid og energi ud til at fastholde projekterne i 
Thailand.

- Ja, sådan er det med iværksætteri og disse projekter. Der 
kommer en tid for alting og virker de ikke lige nu, så sættes de i 
bero eller lukkes ned - og en dag tages de nok op af skuffen igen, 
fortæller Kenneth Johansen.



Iværksætter Kenneth Johansen har oprettet flere mindre virksomheder i Asien, herunder Thailand Artcraft, Fishing Southern Thailand og Travellife.today

Kenneth Johansen vil starte big-game-fishing for turisterne. Selv er han glad for at fiske, og han har tidligere fået en stor Sail Fish på krogen.  
- Det var en fight på over en time at få den hevet om bord, og det er altså en pænt stor hornfisk på 35 kilo og næsten to meter, fortæller Kenneth Johansen



Kenneth har rejst meget i Thailand og det øvrige Asien, og 
han har ved selvsyn set, hvor hårdt nogle familier sidder i det. 
På mange af de mindre øer lever de stort set udelukkende af 
turismen, og under corona er mange mennesker rejst væk fra 
øerne og søgt lykken i storbyerne. Med et par investeringer, eller 
indskud, har Kenneth på én og samme tid sikret et par familier 
en levevej, samtidig med at han har sikret, at øen fortsat kan 
fungere og har et indtægtsgrundlag, og er klar til de turister, der 
forhåbentlig skal være en del af hans fremtidige levevej.

- Én af de familier, jeg kender fra mine besøg på øen Koh Mook, 
fik en lille dreng, Alan, der var lungesyg. Han måtte indlægges på 
hospital på hovedlandet og have medicin i omkring et år. Der er 
ikke en sygesikring i Thailand, så jeg valgte at købe en lille butik 
og en tankstation til dem, så de kunne overleve og betale for 
medicin. Alan er i dag lidt over et år og skal i fremtiden hjælpe 
forældrene med at betjene tankstationen. De lokale thai’er der-
ude har allerede døbt stedet Alan’s mini-pump, fortæller Kenneth 
Johansen. 

Denne investering er en del af det, Kenneth kalder, social entre-
prenørskab, og han anser investeringen som en startkapital, som 
familien på sigt kommer til at kunne betale tilbage, og derefter vil 
de stå med en levevej i lokalområdet.

Når turisterne vender tilbage
Mange af disse mindre øer i Satun-området har slet ingen biler 
og bruger udelukkende scootere og små tuk-tuks. Når provianten 
skal ud til de mindre øer, foregår det næsten altid via både, de 
såkaldte longtail-boats, der er bygget traditionelt efter meget 
gamle principper. De er fladbundet og kan sejle helt ind i man-
groven og op i floderne, men også helt op på stranden. Herfra 
dannes der kæder af menneskehænder, som sikrer, at provianten 
når fra vandkanten og ind på hylderne i de små butikker.

Mens turisterne indtil videre må nøjes med at længes efter de 
eksotiske strande, er beboerne på øerne gået tilbage til deres 
oprindelige erhverv, nemlig fiskeriet, og her har Kenneth også 
spottet et godt, socialt projekt, der kan kombineres med en 
senere indtægtskilde.

- Jeg har, sammen med min forretningspartner Khun Pansuk på 
øen Koh Lipe, hyret en kaptajn, der hedder Justin, til at bygge 
en longtail-båd til mig. Det er fantastisk at følge, at der ude midt 
i junglen i Krabiprovinsen går 12 arbejdere med håndøkser og 
motorsave og forvandler thikiathintræ til en 10 meter lang, rå 
longboat med 21 spantere på bare en uge, fortæller Kenneth 
Johansen.

Båden udføres i traditionel, thailandsk byggestil i hårdttræ, og 
indtil turisterne kan vende tilbage, og senere udenfor turistsæ-
sonerne, kan båden fungere som taxiboat mellem øerne. Når 
turisterne igen besøger øen, kan Kenneth byde på original ople-

velsesfiskeri med dykning og big-game-fishing.

Båden er nu færdigbygget og fuldt apteret med fiskeudstyr og 
fighterchair, og den er sejlet til øen Koh Lipe, der ligger i Satun-
provinsen, hvor der mangler oplevelsesfiskeri. Øerne derude 
ligger midt i nationalparken, hvor der er varaner og macap-aber 
på strandene, som fanger de røde krabber. Her er jungle og 
strande med blå laguner og flotte, uspolerede koralrev, og så er 
der endnu ikke mange andre turister. Vi skal fiske de store fisk på 
50-100 kg., kæmpe store fisk som barracuda, tun eller marlin, 
sailfish og wahoo, og så skal vi på bedste thai-manér huske at 
have en middagslur eller lave en barbecue på stranden med de 
fangede fisk, forklarer Kenneth Johansen.

De helt store fisk slippes ud igen efter catch & release-metoden, 
og de får en buddhistisk hilsen med sig, inden de svømmer 
videre. Provinsen, der skal være Kenneths andet hjem, ligger i det 
sydlige Thailand på grænsen til Malaysia og med Andamahavet 
omkring sig. Her er der flotte koralrev, og Kenneth ser med flere 
både af samme type også muligheder for at arrangere såkaldte 
live-aboards med snorkel- og dykker- og oplevelsesturisme på 
sigt.

- Der er SÅ flot. Gamle koralrev fra urtiden tårner sig op som 
bjerge og er helt omkranset af jungle. Derfor er jeg heller ikke 
interesseret i masse-turisme, men i at beskytte de følsomme 
områder. Det gælder også til at finde metoder og kigge lidt mere 
nuanceret på, hvordan vi løser lokale problemer med fx den 
plastikforurening til søs, som visse steder, længere ned i Malac-
castrædet i Malaysia og Singapore, er meget store, siger Kenneth 
Johansen.

For Kenneth er succeskriteriet, at de lokale overlever og får en 
levevej. Han vil vise dem, at der er muligheder for nytænkning 
og for at finde nye veje ved at tænke på unikke oplevelser, og på 
hvad turisterne vil have. Og så har han selv en stor interesse for 
både sejlads, dykning og fiskeri.

- Jeg er 55 år, og jeg vælger at springe ud i det. Jeg underviser 
herhjemme unge i det med at turde at drømme lidt vildt, at 
springe ud i nye ting og tage nogle flere sats i tilværelsen. Jeg har 
altid gerne villet kombinere at være i Danmark om sommeren 
og i Asien i vinterhalvåret, og hvis jeg skal det her, så skal jeg nok 
begynde at opbygge det nu, forklarer Kenneth Johansen.

Går du også med drømme om at skabe en helt særlig pensionist-
tilværelse, så giver Kenneth gerne gode råd om iværksætteri 
og socialt entreprenørskab. Ønsker du en rejse i området i det 
sydlige Thailand eller at benytte nogle af de forskellige services, 
så hjælper Kenneth gerne med alt fra planlægning, indkvartering, 
billetter, pickup og vejledning.
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Kenneth med sin fangst under et af sine besøg i Thailand i 2020 

Iværksætter-projekterne i Thailand tæller alt fra en lille 
tankstation til proviant- og turistbåde 



Kontrasten er stor, når Kenneth Johansen multitasker mellem 
kartoffelbedet i Faaborg og de mange eksotiske projekter i 
Thailand



Termix VVX
fjernvarmeunit

1)  Spar plads og nyd det kompakte, stilrene design

2)  Begræns vandforbruget med optimal regulering

3)  Få bedre varmeøkonomi hele året og mindre energispild

4)  Oplev nem og hurtig indstilling

5)  Få 5 års garanti mod tilkalkning

6)  Opnå årlige besparelser på op til 15 % med vejrkompensering

           kolde gi´r dig varmen6
HUSK 
Gør brug af 

håndværker- 
fradraget

Termix BVX
beholderunit

Vælg en danskproduceret løsning fra Gemina Termix, når  
oliefyret eller gaskedelen skal erstattes af fjernvarme, eller  
hvis dit eksisterende fjernvarmeanlæg skal fornys.

* Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde tilbyder FFV lige nu tilslutning til kun 3.000 kr. 
(spar op til 27.000,- kr.).  Tilbuddet gælder huse op til 300 m2 og stikledning op til 10 m. 
Tilbuddet gælder til og med den 31. december 2021.

SPAR op til

27.000 kr.*  
på tilslutningen

Tlf. 6261 5200 - WWW.FROSTVVS.DK



OPLEV NATURENS MAGI  
PÅ ØHAVSMUSEET

Glaskajak · snorkeltur · sansevandring · bike and wine
særudstilling · Mærk dig selv · glæd en ven · ø kultur for alle

Book dine naturoplevelser på ohavsmuseet.dk 

BILLETTER
Scan her og bestil

Husk 

at bestille 

billet før dit 

besøg

Det Faaborg_ohavsannonce_103x146mm.indd   1Det Faaborg_ohavsannonce_103x146mm.indd   1 11/06/2021   12.1411/06/2021   12.14

TEAMBUILDING I NATUREN

Trænger I til en fælles oplevelse?
Naturens magiske rammer bringer

folk tættere på hinanden.
 

Worres Outdoor kan arrangere den
perfekte tur til Jer. 

Eksempler på aktiviteter er sheltertur, 
 tikamp, vinsmagning, madlavning på

bål, buschraftaktiviteter og meget
meget mere.

 

Vores arrangementer vil altid 
 indeholde kulinariske oplevelser. 

 

Kontakt os til en uforpligtende snak
om ønsker og muligheder. 

Tlf: 22 39 90 39
Mail: stine@worresoutdoor.dk
Web: www.worresoutdoor.dk

RAP REN en anden løsning

HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

Ring eller mail til Michael og aftal et møde, 
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept 

nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få 
dette til at gå op i en højere enhed.

Kontakt os på mobil 26 28 18 69
eller mail rapren@rapren.dk

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

Få mere kvalitets tid
● Sammen med hinanden
● Sammen med jeres børn
● Sammen med jeres venner
● Sammen eller hver for sig til    
   jeres sport/fritidsinteresser



Dette er en brændevinsflaske fra Lyø. På fla-
sken er indridset en række navne og et billede 
af et skib (en jagt). Årstallene 1833 og 1851 
også ridset ind i flasken. På en seddel inde i 
flasken står:
'Flasken er alle kilders glæde
O Brændevin hvor er du sød
O du stolte hav som blev mangen sømands 
grav' fortæller Tissel Lund-Jacobsen fra 
Øhavsmuseet

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

	
	

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!”	

DET ER IKKE LIGE MEGET
HVEM DU VÆLGER...

Hos Dansk Installations Teknik har vi dygtige
lokale medarbejdere med mange års erfaring,
der sætter en stor ære i at betjene vores
mange Faaborg-kunder på bedst mulig måde.

Overvejer du en ny varmepumpe, en
ladestander til din elbil, et nyt badeværelse
eller har du bare har brug for kompetent hjælp.
Så sidder vi altid klar til en uforpligtende dialog
om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Kontakt os og hør mere

 

Når du står og skal bruge en lokal
elektriker, VVSér eller blikkenslager.

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Per Hansen - Indehaver

Per Hybel 
Afdelingsleder VVS



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

Ret&Råd Advokater
Advokat Louise C. Madsen 

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst  Henrik Nedergaard 2423 5978
Fg. Sognepræst Vibeke Hammerum 2087 6112
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.  1. aug.  9. s. e. trinitatis 10.30: VH 10.30: LJ  

søn.  8. aug. 10. s. e. trinitatis 09.00: LJ (efterflg. Kirkefortæl.) 10.30: LJ 09.30: VH 
lør. 14. aug.     10.30: HN (konfirmation)  
søn.  15. aug. 11. s. e. trinitatis 10.30: VH 09.30: LJ, 11.30: HN (konf.)  15.30: VH
lør. 21. aug.     09.30: LJ, 11.30: LJ (konf.)  

søn.  22. aug. 12. s. e. trinitatis 10.30: HN 09.30: VH, 11.30: VH (konf.) 09.30: EL 

søn.  29. aug. 13. s. e. trinitatis 10.30: VH 10.30: HN  09.30: RG
søn.  5. sep. 14. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: AA  

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, VH: Vibeke Hammerum

KirkeNyt

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

Musik i Det nye Hospital

Fredag den 30. juli kl. 16.30 Ca. 35 min. musik med 
Morten Øberg på saxofon og Bo T. Lerche på klaver.

Onsdag den 4. august kl. 20.00 Stemningsfuld kon-
cert med ”Zafir”. De tre smukt klingende instrumenter, 
mødes og et eventyrligt univers opstår. 
Medvirkende; Anja Præst Mikkelsen på basklarinet, Anette 
Gøl Seligmann på harpe og Benjamin Barfod på slagtøj.

Onsdag den 8. sept. kl. 19.30 Dou Askou/Andersen 
med Hanne Askou på violin og Frode Andersen på accor-
deon.

Alle er velkomne – der er fri entré

Morgenkirke og formiddagstur med præsten
Da Helligåndskirken fortsat er lukket i sommer, er der tidlig 
morgengudstjeneste i Det nye Hospital overfor kirken 
søndag den 8. august kl. 9.00 ved sognepræst Lars 
Jonssen. 
Umiddelbart efter gudstjenesten kl. ca. 9.50 tager tidli-
gere sognepræst Einar Fog-Nielsen over, og fortæller om 
kirkens historie fra katolsk tid, hvor der var munke og 
nonner på arbejde og op til vor egen tid. Derefter går vi om 
til Klokketårnet, hvor vi hører fortællingen om byens første 
Kirke, og der er fri adgang til kunstudstilling og udsigten 
over byens røde tage. På vejen til Klokketårnet gør vi kort 
ophold ved Faaborg gamle jødiske synagoge, og får også 
den fortælling med. 
Man kan deltage i gudstjenesten alene, og man kan 
komme til tur og fortælling alene, og man kan tage hele 
pakken.

Onsdag den 25. august kl. 19.00 i Diernæs kirke
En spændende aften er os vi vente, når historiefortæller 
Esther Rützou kommer på besøg med en kærlighedshisto-
rie – ”Ahlefeldt og arvingen”. 
En skøn historie om adelig kærlighed fra 1600-tallet ... Og 
ja, den er også sand. Der er naturligvis fri entré.

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 7. september kl. 14.30
Denne eftermiddag får vi besøg af Hartvig Fritzen, der vil 
fortælle ”Historien om Faaborg Miniby” fra den spæde fød-
sel og indtil i dag, hvor minibyen er blevet en af Faaborgs 
turistattraktioner. 

Sogneudflugt for Diernæs sogn
Tirsdag den 21. september kl. 12.30
Så vender den traditionsrige udflugt atter tilbage efter et 
års tvunget pause. Det glæder vi os til! 
Vi starter kl. 12.30 fra Katterød forsamlingshus og kl. 12.35 
fra Kirkeladen i Diernæs. Vi sætter herefter kursen mod 
Kerteminde, hvor der venter os en spændende rundvisning 
på Johannes Larsen museet. 
Herefter går turen med bus til Kølstrup præstegård, hvor vi 
indtager kaffen i konfirmandstuen. Her vil sognepræst K. E. 
Kristensen indlede og fortælle om præstegården, som er 
en af Danmarks smukkeste præstegårde.
Sidst på eftermiddagen kører vi mod syd til Katterød for-
samlingshus, hvor der traditionen tro venter os en dejlig 
middag.

Prisen er atter i år: 200 kr. pr. person. 
Der er max. 50 pladser i bussen. 
Tilmelding senest den 14. sep. til:
Dorte Høstrup: ingedorthe70@gmail.com 
eller Gurli Jacobsen: 6199 7303
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HORNE-PIGEN	ER	 
GRØNNERE	END	DE	FLESTE

Marie kæmper 
klimakampen
Midt i et parcelhuskvarter i Horne bor Marie Degn. 
Hun har valgt at gå all in på en klimabevidst tilvæ-
relse, og ude såvel som inde bærer matriklen præg af 
de mange klima-valg. Selvom både familien og na-
boerne studser over den utraditionelle levevis, så er 
Marie ikke ét sekund i tvivl. Hun kan ikke komme 
på et eneste argument for, hvorfor hun ikke skulle  
leve i pagt med klimaet.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Der er ikke meget tvivl om, hvor man skal parkere bilen, hvis man 
vil besøge Marie Degn, for forhaven taler sit eget sprog. Blandt 
veltrimmede nabohaver gør Maries matrikel sig bemærket ved, 
at forskellige græssorter vrimler frem, iblandet vildtvoksende, 
farverig flora. Her stråler margueritter, forglemmigej, smørblomst 
og haveiris i et sindrigt vildnis, og Marie kan ikke skjule sin begej-
string for naturens gaver.

- Når jeg parkerer min bil i indkørslen, så ligner det helt, at den 
prutter margueritter, griner Marie Degn.

Fra den blomstrende forhave bevæger vi os mod indgangen til 
60’er-huset, som Marie købte for tre år siden.



30

Hvorfor ikke?
Den klimabevidste, unge kvinde tager plads ved spisebordet. 
Stuen ligner de fleste andre stuer, dog med enkelte undtagelser. 
Alle kontakter er taget ud, og det lille akvarium har hverken var-
me-legeme eller pumpe, for Marie har læst sig til, at guppyer kan 
holdes i stuetemperatur, og med de rigtige planter på bunden er 
der ikke behov for at tilføre ilt.

- Det er nok landets mest priviligerede fisk, for om sommeren 
kommer de på sommerferie i min havedam, hvor de kan hilse på 
mine salamandere, griner Marie Degn. 

Marie har levet klimabevidst i lang tid, og hun mener, det er 
decideret hul i hovedet ikke at gøre det, når nu alle mulighederne 
er der.

- For ti år siden lød budskabet ‘sluk kontakten’, og de viste nogle 
isbjørne på smeltende isflager. Jeg syntes, det var meget håndgri-
beligt, og jeg begyndte at slukke alle mine kontakter. Det giver jo 
mening både i forhold til økonomien og klimaet, forklarer Marie 
Degn.

Som studerende gjorde hun flere tiltag for at leve så billigt som 
muligt, så foruden at slukke stikkontakterne lærte hun også sig 
selv at lave lækker mad for små penge, gerne af dato-varer, som 
er de varer, der snart udløber på holdbarhedsdatoen.

- Som studerende kunne jeg leve for under 1.000 kroner om må-
neden i mad, og det kan jeg faktisk stadigvæk. Jeg bruger meget 
‘too good to go’-appen, og laver mad ud fra det, jeg har, og så 
spiser jeg minimalt med kød, fortæller Marie Degn.

Ikke fanatisk
Selvom Marie har godt styr på klimavenligheden, så er hun hele 
tiden nysgerrigt efter at lære mere. Så da Faaborg-Midtfyn Kom-
mune ledte efter klimavenlige familier, meldte hun sig på banen.

- Det var egentligt efter tilmeldingsfristen, men jeg ville gerne 
vide, om der er mere, jeg kan gøre. I starten kom der to eksper-
ter og kiggede mit forbrug igennem, og de fandt to punkter til 
forbedring, forklarer Marie Degn.

Det ene punkt var husets varmekilde, som aktuelt er et gasfyr. 
Marie er klar over, at et gammelt hus skal moderniseres for at 
være klimavenligt, og planen er at udskifte gasfyret med en 
luftpumpe. Eksperterne regnede ud, at selvom en luftpumpe er 
dyr i anskaffelse, så kan den tjene sig ind på 10 år. Marie har også 
planer om at udskifte vinduer og tag, og her vil hun ligeledes 
tænke klimaet ind.

Det andet punkt er den store dieselbil, som holder parkeret 
blandt margueritterne i indkørslen. Men for Marie giver det 
mening at beholde bilen frem for at udskifte den med en ny. For 
bilen kører knapt 22 kilometer på literen, har både jydekrog og 
tagbøjler, så hun kan transportere sin kajak og køre affald væk, og 
så er der plads til både hendes hund og flere passagerer.

- Søren Hansen fra verdensmålsudvalget lånte mig sin el-bil en-
gang, og sådan en skal jeg helt sikkert have mig næste gang. Der 
er helt stille, og efter en hel arbejdsdag med glade og livlige børn, 
så kunne det være helt magisk at sætte sig ud i stilhed, fortæller 
Marie Degn.

En tur sydpå er heller ikke afskrevet for Maries vedkommende. 
En enkelt gang har hun været i Tyrkiet, og da hun godt kan lide 
at lære nyt om andre kulturer, tager hun måske afsted igen, men 
nok med en alternativ transport end fly.

- Denne sommer skal jeg tilbringe i min hængekøje i haven, og 
her er det jo muligt at besøge hele verden gennem mine bøger, 
siger Marie Degn.

De små ting i hverdagen
De fleste klimatiltag er blevet en del af Maries hverdag, og hun 
lægger næsten ikke mærke til dem længere. 

Når der skal shoppes tøj og møbler, foregår det som oftest i 
genbrugsbutikkerne, for som Marie selv udtrykker det, så må ting 
med en lille skramme gerne komme hjem til hende og bo. De 
lange bade er skiftet ud med en hurtig skyller om morgenen, og 
en enkelt gang om ugen får håret en vask.

Mange klimatiltag er blot en investering væk, men lige det med 
maden er noget, Marie skal tænke over hver dag. En del af det 
kommunale projekt er bl.a. at de klimavenlige familier skal undgå 
okse- og lammekød, da det afsætter et kæmpe klimaaftryk.

- Det er kontinuerligt at spise klimavenligt, og vores kultur i dag 
er nærmest, at der skal kød til, før der er tale om rigtig mad. Men 
heldigvis ser jeg, at der stille og roligt sniger sig flere klimavenlige 
ting ind i madpakkerne, ligesom flere takeaway-steder tilbyder 
klimavenligt mad. Vi er også blevet bedre til at tage hensyn til 
hinanden og hinandens måder at leve på, siger Marie Degn.

Som uddannet lærer med linjefag i bl.a. madkundskab er det 
ganske ligetil for Marie at tilberede lækker og billig mad til sig selv 
hver dag. Hun køber de billige datovarer og dem, der er dyrket 
klimabevidst.

- Som madkundskabslærer viser jeg ofte eleverne et klimatermo-
meter. Her kan de se, at lokale fritlandsgrøntsager sætter et af-
tryk på 0,5 kg. CO2 pr. kilo varer, mens drivhusgrønt er oppe på 4 
kg. Oksekød er helt oppe på 12,2 kg. CO2, forklarer Marie Degn.

Der, hvor Marie lægger de fleste klima-kræfter, er i hendes 
genbrugssystem, som hun stolt viser frem. I et lokale i garagen 
hænger en reol med mange mindre kasser. Én til papir, én til pap, 
én til plastik, én til dåser osv. 

- Jeg syntes, det var fjollet at sortere i plastikposer, som så blev 
smidt ud, så jeg lavede mit eget system. I dag er poserne dog 
heldigvis af genbrugsplast. Madvarer smider jeg direkte ned på 
min kompostbunke, og det er ikke mange poser skrald, der ryger 
ud i min skraldespand, forklarer Marie Degn.

TIPS TIL APPS OG BØGER MED KLIMA-INSPIRATION:
‘GRIMME GRØNTSAGER’
‘KEND DIT UKRUDT’
‘TOO GOOD TO GO’
‘SOMMERFUGLEJAGTEN’
‘INATURALIST’
‘GOGETGREEN’



I indkørslen er en grønlænderkajak sat op på et par bukke. Marie Degn har selv bygget kajakken i foreningen Malik. Sammen med sin søster nyder 
Marie Degn at tage ud på kajakture, hvor både det sociale og den fysiske aktivitet er i fokus - alt sammen ganske klimavenligt

I den vilde have har Marie Degn en havedam, hvor hun bruger mange timer med sin 
lillebror på 12. Her fanger de salamandere, eller de danske drager, som de kalder 
dem, og de kønsbestemmer dem i fællesskab ud fra farven. Marie Degn vil gerne 
lære fra sig om naturen, for så følger der også en lyst til at passe på den

Maries sommerferie bliver på alle måder grøn. Hun skal nemlig tilbringe den i sin 
hængekøje i den vilde baghave
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Hvad siger de andre?
Maries mor har fire børn, så Marie er vokset op med, at der blev 
købt ind, så de altid havde det, de skulle bruge, og at der blev 
kigget på prisen frem for klimavenligheden. Men familien har 
generelt taget godt imod Maries valg om at leve klimavenligt.

- Dog forstår min mor ikke min have. Hun synes faktisk, den ser 
grim ud. Det blev jeg lidt ked af at høre, så jeg viste hende ‘Sø-
rens have’ (en grøn park i Horne, red.), så hun kunne se, hvor jeg 
vil hen. Nærmiljøet skal komme ind i min have; alt det, der har 
lyst til at komme, det kan bare komme. Så får jeg et helt blom-
stervæld, siger Marie Degn.

Blomstervældet er allerede godt i gang i Maries have, ligesom 
kvashegnet skaber en summende insektaktivitet, der igen funge-
rer som en tag-selv-buffet for fuglene og skaber liv i luften.

I baghaven har Marie en hjemmebygget hønsegård, så hun er 

selvforsynende med æg, opsamlingstanke til regnvand, der bl.a. 
skal anvendes til blomstervanding, en jordvold med selvsåede 
blomster, en kommende fliseterrasse, der er flyttet til fra hendes 
forældre, og en havedam med salamandere. Nede bagest i haven 
er der et shelter på vej, som skal bygges i genbrugspaller, og si-
den af står der et misfoster af et træ. Marie kalder det et sofatræ, 
da den ene gren går nærmest vandret og tillader, at man ligger 
henslængt hen langs den. 

- Min nabo synes vist, det er grimt, men jeg synes, det er en hyg-
gelig hule at have, siger Marie Degn.

Marie håber på, at mange vil få vilde haver, og at de vilde haver 
kan få en ny signalværdi, så de ikke bare signalerer manglende 
kontrol og overskud. Og så gavner det tillige verdensmål nummer 
12, påpeger klimaaktivisten.
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Marie har et nært forhold til sine høns i baghaven, som hun uden besvær kan komme helt tæt på



Marie Degn er uddannet folkeskolelærer, og hun underviser på Holluf Pile-skolen i 
Odense i madkundskab, fysik, kemi og matematik. Hun ser frem til undervisningen i 
uge 39, hvor temaet er ‘Helt vildt!’. Her vil hun tage eleverne med ud i naturen, hvor de 
kan opleve alt det smukke, den har at byde på



Hos os får du uvildig rådgivning med
udgangspunkt i dig og dine behov!

Hvad skal du vælge?

EL

HYBRID

Benzin
Diesel

Kontant

Finansiering

Leasing



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

SSeellvvfføøllggeelliigg!!

--  hhaarr  vvii  ååbbeenntt  
HHEELLEE  SSOOMMMMEERREENN

- Ferien skal ikke ødelægges 
af tandproblemer, 

og tandlægebesøg kræver 

IKKE
CORONAPAS



GRATIS KONCERT
LØRDAG D.28 AUGUST 

SPORTSPLADSEN - VESTER AABY
Fra 12:00 til 24:00

Mad og drikke må ikke medbringes på pladsenFølg os på Facebook

Posten, Piloten og Pianisten 
- Energisk og fremragende trio

The BoyBand
- Fortolker de største boyband-hits

Souvenirs
- 90´er popduo

 ABBAtizers
- Hyldest til 70´ernes største pop orkester ABBA

A Little dizzy 
- Autentisk hyldest til Dizzy Mizz Lizzy 

Hans 
- Lokal V.Aaby musikant

Harske Hubbi 
- Konferencier og DJ



B
Fester Aaby

J
P

Jeg troede, 
du var hos Michael...
Siger man den strofe, så tænker mange nok på 90'er hit-
tet med samme titel.
Det er gruppen Souvenirs, der står bag sangen, og de 
står øverst på plakaten, når Fester Aaby igen inviterer til 
en dag med koncerter på Sportspladsen i Vester Aaby.

Efter et års ufrivillig corona-pause, så er den populære 
koncertdag tilbage, og de mange frivillige er klar til at 
tage endnu en tørn for at musikken spiller og de kolde 
drikke flyder.

- I Foreningen Fester Aaby sætter vi fællesskabet højt. Vi 
samler byens borgere, venner og bekendte. Vi inddrager 
de lokale foreninger, den lokale idrætsforening Bøge-
bjerg IF´s medlemmer, Bøgebjerg skole og børnehus og 
lokale virksomheder. På selve dagen arbejder alle sam-
men om at skabe en familiekoncert ved frivilligt arbejde, 
fortæller Rikke Bang Sørensen fra arrangørgruppen. 

Det er lørdag den 28. august, at musikken spiller i den 
lille landsby, og udover Souvenirs venter navne som: 

Abbatizers, A little Dizzy og The Boyband samt lokale 
Posten, Piloten og Pianisten, og adgangen til koncertda-
gen er vanen tro gratis.

- Med en gratis familiekoncert som omdrejningspunkt 
får lokalområdet og egnen styrket relationerne, fælles-
skabet, foreningslivet og frivillige ildsjæle lærer hinan-
den op, deler netværk og hjælper hinanden på tværs. Vi 
har især fokus på børn og unge som samarbejdspartner. 
At udøve et stykke frivilligt arbejde, om det er at samle 
flasker, sætte et plaster på, sælge slik med hjælp fra en 
voksen, så oplever man ejerskab og får fællesskabsfølel-
sen frem. Vi vil gerne være med til at forme fremtidens 
frivillige hjælper i områdets foreninger, forklarer Rikke 
Bang Sørensen

Dørene åbnes til 12-timer gratis kl. 12, og alle er 
velkomne til Fester Aaby, hvor det i øvrigt bliver Har-
ske Hubbi, der sørger for at præsentere de forskellige 
kunstnere, og han vil samtidig underholde mellem 
koncerterne.

Varmepumpe, gas, sanitet, blik, vand og varme - vi hjælper



MØD	EN	AF	LANDETS	BEDSTE	HUNDEFØRERE

 Knud har levet  
et hundeliv
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På terrassen ligger Scott, der er gammel i gårde, og et stykke 
væk ligger Rossi, der er en unghund på to år. Rossi er Knuds nye 
håb, for sidste forår tog han et trofæ hjem i unghundeklasse, og 
Knud forventer, at han topper som fireårig og vinder det sidste 
trofæ hjem, som mangler i en ellers fuldendt række.

- Men vi kommer ikke til at vinde udstillinger eller blive ekste-
riør-champion med ham har - han er slet ikke køn nok, smiler 
Knud Hansen.

Rossi ligger uimponeret, mens Knud fortæller om sit liv med 
hunde.

Interessen startede tidligt
Knuds far var hverken hundeejer eller jagtinteresseret, men 
til gengæld havde naboen i barndomsbyen Ny Stenderup en 
krydsningshund, og Knud har altid vidst, at sådan en skulle han 
have - bare en ægte én af slagsen. En ægte, korthåret hønse-
hund.

- Hanne og jeg fik vores første hund, den dag vi blev gift, og der 
har ikke været én eneste dag i dette hus uden en hund eller to, 
siger Knud Hansen.

I dag kan Knud kalde sig æresmedlem af Korthårsklubben, efter 
50 år som medlem, og i 2018 blev han tildelt Guldhunden, som 
er klubbens højeste udmærkelse og tildeles medlemmer, der 
har ydet en særlig indsats for klubben og for den korthårede 
hønsehund i Danmark.

Siden 1992 har Knud også fungeret som markprøvedommer, og 
så stiller han også selv op i konkurrencer med sine hunde. Han 
anses for at være én af Danmarks absolut bedste korthårsførere 
og en særdeles god ambassadør for racen.

I dag er Knud 79 år, men stadig aktiv hundetræner, ligesom han 
fortsat deltager i konkurrencer.

Gennem 50 år har Knud Hansen trænet jagthunde. Han har som sådan ikke en 
speciel teknik, han kræver blot, at hunden hører efter og indfinder sig under fami-
liens hierarkiske struktur. Det hårde arbejde har resulteret i flere fornemme priser, 
og selvom han nærmer sig de 80 år, fortsætter han med dagligt at træne sine hunde 

og tage til konkurrencer.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / JØRN UNGSTRUP
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Knud Hansen og hans hustru, Hanne, har haft hønsehundene som 
en fælles interesse gennem alle årene. Der er ikke gået én eneste 
dag i deres fælles hjem, uden at der har været en hund eller to 
omkring dem

Allerede fra hundene er helt små, starter træningen. Knud og Rossi 
har tilbragt utallige træningstimer ved den nærliggende mose

Knud Hansen har ikke tal på, hvor mange hunde, der er gået igennem hans og Hannes hjem gennem årene. 30 hunde skyder de på. Det har været et fantastisk liv med hunde, 
men det værste har været at komme af med de gamle hunde. Knud har valgt, at han vil skyde dem selv. Det er det mest nænsomme, siger han. Så når de går tur ved mosen som 
sædvanligt, får hunden en hurtig kugle i nakken og bliver begravet i mosen bag ejendommen, sammen med et utal af andre husdyr



Disciplin eller yt
Knud har også altid vidst, at han ville træne sine hunde, enten 
til udstillinger eller til lydighedskonkurrencer. Derfor er det 
udelukkende han-hunde, han er gået efter, da hun-hundene 
risikerer at være i løbetid op til eller under en konkurrence. 

Men hvad det helt præcis er, der gør Knud til sådan en god hun-
detræner, det kan være svært at få greb om. Ifølge ham selv gør 
han ikke noget særligt, ud over at avle på de hunde, han anser 
som værende naturtalenter. Men går man Knud lidt på klingen, 
så er der mere bag den indsats, der ligger forud for de mange 
trofæer, han og hundene gennem tiden har indkasseret.

Hver dag bruger Knud flere timer på at motionere og træne 
sine hunde. De skal ikke trænes med tæsk, fastslår han, men 
derimod er det rosen alene, der skal trække værket. Ikke 
godbidder. Og så skal hunden kunne lide sin ejer og respektere 
ham.

- Når jeg får en ny hund, så ser jeg den an, indtil den er to år. 
Hvis ikke den er dressérbar nok, når den er to år, så sælger jeg 
den, forklarer Knud Hansen. 

For Knud er en god hund én, der er nem, stille og rolig, som 
opfører sig pænt, og som kender sin plads i familiehierakiet. Og 
dét gør hans hunde for det meste, selvom der er undtagelser.

- Når vi så skal ud og arbejde til konkurrencer eller prøver, og 
vi skal ud i bilen, så er det nogle helt andre hunde. Så farer de 
rundt i hælene på os, mens vi lægger tøjet frem, det kan faktisk 
være lidt irriterende, griner Knud Hansen.

Allerede fra hundene er helt små, starter træningen. Knud star-
ter med at skabe en tilknytning de første tre døgn, hvor hvalpen 
bor hos dem. Her ligger han gerne på en madras på gulvet sam-
men med hvalpen, som først derefter begynder at komme ind i 
familiens sædvanlige rytme. 

- Når de er små, otte uger, starter vi med at indøve stand. Så 
har vi en fiskestang med en to meter lang snor, som vi trækker 
rundt i græsset. Når hvalpen er træt og står stille, så roser vi 
ham, forklarer Knud Hansen.

Hunden lærer dermed at stå helt stille og modtager ros for det, 
og hermed er kimen lagt, til at hunden forstår, at ros er det 
vigtigste af alt.

Intet forærende
Når der konkurreres i lydighed, får man intet forærende, forkla-
rer Knud. Faktisk kræver det indledningsvist, at man placerer sig 
i top tre i de indledende runder, hvis man vil gøre sig forhåbning 
om at kvalificere sig til DM.

Konkurrencen består af én del på mark og én del på vand. På 
marken skal hundene gennem disciplinen slæb, hvor en død 

kanin er trukket i zig-zag-mønster. Her skal hunden kunne følge 
sporet 250 meter i medvind. Anden disciplin på marken er ap-
portering, hvor to duer er gemt i et krat, 30 meter væk. Her skal 
hunden afvente og kunne dirigere direkte hen til byttet.

Tredje disciplin er vand. I vandet skal hunden hente to ænder, 
der er gemt i siv, og i alle disciplinerne kan hunden score mel-
lem 0 og 10 point. 

- Vi træner op til flere timer dagligt, vi har en mose omme bag-
ved, hvor vi kan træne i vand. Hunden skal have mindst 7 points 
i hver disciplin, og der skal 3 x 10 points til for at få pokalen, 
forklarer Knud Hansen.

Gode oplevelser
Der er flere oplevelser gennem tiden, der står klart frem i Knuds 
hukommelse, men faktisk er det hele oplevelsen af at deltage 
i konkurrencer, som giver Knud glæden ved de korthårede 
hønsehunde.

- Jeg har gode oplevelser stort set hver gang, vi er afsted. Når 
vi ikke vinder, så lærer jeg, at man ikke altid vinder, og så siger 
jeg tillykke til de andre og har glæden ved at se mange gode 
hunde, forklarer Knud Hansen.

Knud nyder særligt at deltage til DM, enten som hundefører 
eller dommer.

- Som markdommer ser man alle de bedste hunde, og der er 
ingen, der får noget forærende. Jeg kan huske et år til DM, hvor 
der var faldet sne, og det blæste, og ingen af hundene kunne 
gennemføre prøverne, fortæller Knud Hansen.

Der er noget helt specielt ved at vinde et danmarksmesterskab, 
og Knud ved godt, at det ikke er enhver forundt.

- Det er vildt at vinde DM. Nogle hundeejere arbejder hele livet 
for det, uden at det lykkes. I 1998 vandt jeg DM med Rebel, og 
dér var jeg allermest stolt, han var simpelthen bare så god, helt 
suveræn faktisk, fortæller Knud Hansen.

Til efteråret kan Knud og Rossi stille op i åben klasse, og Knud 
har store forventninger til ham.
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3 GODE TIPS TIL HUNDEJERE

1)  Dressér fra dag 1! Det kan fx være mht bilkørsel, eller  
 opførsel - man skal ikke bare lade hvalpen løbe rundt

2)  Vær konsekvent! Ligesom man er det med børn

3)  Behandl hunden som et dyr! De skal kende deres plads i  
 flokken, samtidig med at de skal have det godt



Til udstillinger bedømmes hundene på deres eksteriør. Her er det afgørende, at der er den rigtige form på hoved, øjne, kæber og tænder. Det er vigtigt, at hundene er 
vant til at lade sig bedømme, og at de er alsidige. Hvis hunden knurrer ad dommeren, er den ude af konkurrencen

Udover den store passion for jagthunde så bruger Knud en stor del af 
tilværelsen på at passe og pleje haven i Pejrup

Hundene er en vigtig del af livet for Knud Hansen og hans hustru, 
Hanne. Til deres sølvbryllup gjorde de sig en interessant iagtta-
gelse: hvis ikke det havde været for alle deres hunde-venner, hvem 
skulle de mon så have inviteret til deres fest. Til Knuds 60 års-
fødselsdag var det deres hund, Rebel, der gik rundt med sangene

41



Kulturnat

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



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

LEJ BIL HOS OS

BOOK PÅ WWW.FAABORGAUTOTEKNIK.DK

NYHED  NYHED  NYHED

BILUDLEJNING

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser

Odensevej 35, Faaborg    Tlf. 6261 1144    faaborgbegravelse.dk

Faaborg og Omegns 
Begravelsesforretning

Lene Kromann 
Rasmus Hermansen 

Når du har brug for os, 
er vi altid tæt på
– også søn- og helligdage

Fiórd er en tøjserie, 
der hylder livet på havet og i vandkanten

www.fiordstyle.dk



Musik
Fredag 6. aug. kl. 16-18.30 spiller Kender du det på Torvet
Lørdag 14. august kl. 11.30-13 spiller Hans Ejstrup rundt i byens gader

August

FAABORG KRÆMMERMARKED 
Lørdag 11. september kl. 10-14 

Kæmpe Kræmmermarked & byens bedste butikstilbud!
Har du en guldgrube gemt derhjemme, eller gammelt legetøj,

så kom og sælg ud af det til kræmmermarked i Faaborg centrum. 

Tilmelding sker ved at sende en mail til: signe@faaborg.dk

En stand koster 50 kr. pr. meter og vil du leje et bord (180x80 cm.)

 koster det også 50 kr. pr. stk.

Vi glæder os til endnu en hyggelig dag i Faaborg!

UDSOLGT



17. - 22. AUGUST
DE FEDESTE UDFORDRINGER

I DE SMUKKESTE OMGIVELSER

21. AUGUST
TRAIL RUN

OPEN WATER
TRY IT

22. AUGUST
MTB RACE

OCR (FORHINDRINGSLØB)
TRY IT

OUTDOORSYDFYN.COM

17. - 19. AUGUST
TEAM RUN



Lyt til 
sommeren på 

Det Rigtige Faaborg
Din lokale radio er lige nu fyldt med sommerens bedste sange
Hent vores nye gratis app i App-Store eller Google Play og lyt med

Sommerens bedste sange præsenteres af

Du kan også lytte med på www.detrigtigefaaborg.dk 
Klik på "Lyt til Det Rigtige Faaborg"

Restaurant Klinten
Billums
Realmæglerne ved Sofie Find
Barlebo Ost & Deli
Båd og Motor
Rema 1000
Toyota MFA Biler
Yamaha MxStrik
Shell Faaborg
Korsvejens Blomster
Boe Byg
Faaborg Materialeudlejning
Faaborg Rengøring
Depot Svendborg
1-Office
Blækhuset
Salon Bielefeldt

Bog og Idé - Legekæden
Lingeri By Storm
Sydbank Faaborg
Café Fruens Vilje
Kontor Fyn
Rosenberg Ventilation
Tøjtøsen
Borch Advokaterne
Marius Pedersen
Faaborg El
GF Forsikring
Vores Faaborg og Egn
Super Brugsen
Faaborg Fysioterapi
Hudplejeklinikken v. Pia Vejlemark
Hammer Hansen & Vinoble Faaborg
Faaborg Malerfirma

JHL Rengøring
Faaborg El-service
Sparekassen Sjælland Fyn
Dang
Håstrup og Nab VVS
Sølvhjelm Foto og Ure
Butik Dorin
Hotel Faaborg
Landslagteren - Mad med mere
Guldsmed Duus
BDO
Mikado
Tandlægecenteret Denteam
Vesterport Bageri
Hotel Faaborg Fjord
Zejr
Klokken



 
 

 
  

  

Bliv klar til foråret!

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

Komplet bilpleje
kr. 2.295,-

Bestil tid nu!

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

HUSK....At du har frit  værkstedsvalg

Har du været på kør-selv ferie?











Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Tilbud gælder til og med 30. august

Byens største udvalg af special-øl  
i DIN Superbrugsen Faaborg

Din butik i midtbyen 
Your supermarket in the city center 

Ihr Supermarkt in der Innenstadt

DK ALTID: Kolde drikke, friske sandwich 
og et stort udvalg af kød til grillen.

 
EN ALWAYS: Cold beverages, fresh sandwiches 

and a large selection of meat cuts for BBQs.
  

DE IMMER: Kalte Getränke, frische Sandwiche  
und eine große Auswahl von fleisch zum grillen.

50 cl - Eksl. pant

50 cl - Eksl. pant

50 cl - Eksl. pant

50 cl - Eksl. pant

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

25,-

13,-

15,95

20,-

Sunshine  
fra Midtfyns Bryghus

Willemoes øl  
fra Bryggeriet Vestfyn

Fynsk Forår  
fra Ørbæk

Øl fra Ærø
fra Rise Bryghus


