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Goe' gamle Faaborg...
 
Efter en lang coronanedlukning er Faaborg Byhistoriske 
Arkiv igen åbent for fremmøde.

Det betyder, at vi atter har været i de lokale gemmer på 
Torvet for at finde minder fra Faaborg-områdets fortid.

I denne måned finder du blandt andet flere billeder fra 
den byggelyst, der herskede i 1980'erne.

Klubbillede fra Faaborg Amatørbokseklub i 1932. Et stærkt hold i ringen

Så er der dømt øl-pause. Der nydes en svalebajer på pladsen en varm dag 
i 1983

Nye andelsboliger på vej i Margrethevang i Faaborg

Christian Tangelsbjerg Christensen sammen med murermester Herman Jørgensen 
året er 1983

Et kig ind i DSB-kiosken på Banegårdspladsen, hvor Peter Rasmussen fra Danske Spil 
besøger lokale Birgit Kronborg
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Ved du hvor dette billede er taget? Billedet viser borgmester Richard Hansen med skindhue sammen med en gruppe mennesker på en byggeplads i området i 1983

Der udvides hos Faaborg Middagsretter på Faaborgs Havn i 1980 Den 81-årige Husmand Hans Kristiansen fra Sallinge donerede i 1989 hele sin 
formue, sparet op gennem et langt liv til Faaborg Sygehus. Pengene gik til en 
ultralydsscanner

Vivi Rasmussen fra Shell Service på Assensvej, hvor ny teknik er i butikken
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SPAR HORNE
HORNELANDEVEJ 25A 
ÅBEN ALLE DAGE KL. 06-21  
...OGSÅ HELLIGDAGE

TILBUDDENE GÆLDER FRA 1. JUNI TIL OG MED 30. JUNI 2021

10.-
FRIT VALG

KUN

Royal Export eller
Heineken 15 ds pr. kasse
 
KUN

65.-

18 stk. 
Coca Cola eller 
Coca Cola Zero

45.-

Gestus frosne kartofler, bølge 
pommes, tynde pommes, både osv.

Gøl pølser
Frankfuter, hotdog  
eller grill. 1210-1428 g.

Per pakke

6995

+PANT

+PANT

SKARP PRIS

MEGAKØB



180.000 gange tak
Den 3. juni 2021 blev en dag, der brændte sig ind i de lokale historiebøger.

Efter en lang nat med blitz, bulder og brag gik det galt kl. ca. 03.30, hvor et lyn skar sig igen-
nem nattehimlen, og på et splitsekund satte flere hundrede års historie i flammer.
Plougs Gård og Wedels Gård i Vestergade blev ramt af de store kræfter, og nærmest ved et 
mirakel slap alle beboere ud i live. Og som om den hændelse ikke var kulsort nok til at gøre 
juni-dagen uforglemmelig (på den triste måde), så blev New Line ved Faaborg Værft samme 
aften også offer for en storbrand, og de gæve brandfolk måtte i ilden igen.

De har allerede, helt berettiget, modtaget en overflod af tak, beundring og respekt for deres 
arbejde på denne sorte torsdag, men nu får de også en TAK på denne plads.

Faktisk 180.000 gange tak.
Så mange har nemlig set det billede, vi lagde 
på vores facebookside dagen efter branden,  
og som siden er blevet delt, liket og kom- 
menteret mere end noget andet, vi tidligere 
har delt med vores følgere.

God sommer og god læselyst

Henrik Poulsen

NR. 50 - JULI 2021  
DET RIGTIGE FAABORG 
 
UDGIVES AF  
Det Rigtige Faaborg ApS 
Oplag: 8.000 stk.
 
ANSVARSHAVENDE  
REDAKTØR 
Henrik Poulsen 
 
JOURNALISTER 
Henrik Poulsen
Pernille Pedersen

FOTOGRAFER 
Mads Holdgaard 
Henrik Poulsen 
 
GRAFIK, LAYOUT 
Det Rigtige Faaborg ApS
 
TRYK  
PR Offset ApS 
 
SALG 
Mads Holdgaard 
Henrik Poulsen

KONTAKT 
Det Rigtige Faaborg ApS 
Bryggergården 4-6 
5600 Faaborg 
 
info@detrigtigefaaborg.dk 
Tlf.: 93 96 80 10

Henrik Poulsen 
Adm. Dir. / Partner

Mads Holdgaard 
Salgsansvarlig / Partner

Pernille Pedersen 
Journalist

Janne Schwartz  
Salg og kontor

Ole Billum
Partner

Malene Kniep
Projektsalg

2 DET GAMLE FAABORG

10 THOMAS AGATZ

20 THERESE S. KUDAJEWSKI

28 BIAVLERFORENINGEN

36 JESPER KIKKENBORG

42 GAME FAIR

5



Her er vejledning altid gratis

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

Gulvventilator 
med fjernbetj. 

Ø40 cm
3 hastigheder

Oscillerende
Justerbar højde

Med fjernbetjening

Bordventilator 
2 hastigheder

Oscillerende
Ø23 cm

Justerbart 
vippehoved

AEG  
Electrolux 

Transportabel
Aircondition

349,- Fra 199,-2.499,-6.695,-

BLIV KØLET NED, OG FÅ VIND I HÅRET 
MED ET AF VORES SUSENDE GODE 

TILBUD PÅ VENTILATORER

Thermex
JET TOWER

Propelløs 
gulvventilator i 

stilrent futuristisk 
design, meget 

lydsvag



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



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

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



 

RØRTEKNIK

Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 64 80 11 31 / E-mail: kontor@klodan.dk

www.rasmussenogco.dk

Tokkerodvej 28, 5462  Morud
Telefon:  64 80 11 31 / E-mail: kontor@klodan.dk 
www.klodan.dk

KLODAN

Kloakmedarbejder  
søges til Morud & Faaborg afd. 
 
Er du vores nye rørlægger, struktur 
eller kloakmester til vores sydfynske 
afdeling?
 
Har du eller kender du nogen som har 
lyst til at være en del af en virksomhed i 
rivende udvikling.

Vi udfører rigtig mange forskellige op-
gaver omkring kloak. Bl.a TV-inspektion, 
strømpeforing, kloakarbejde og tryk-
prøvning.

Vi forventer at du kan arbejde  
selvstændigt. Løn efter kvalifikationer.
 
Send din ansøgning til 
kontor@klodan.dk

Anlægsstruktør-lærling 
 
Er du vores nye anlægsstruktør-lærling? 

Kunne du tænke dig at være en del af et team 
i fuld udvikling og samtidig få en af de mest 
alsidige uddannelse der findes. 

Så send din ansøgning til 
kontor@klodan.dk eller ring til os for at 
høre mere om uddannelsen og forløbet. 

Lidt om uddanelsen 
Anlægsstruktøren sørger for, at der er for-
tove, cykelstier, veje, jernbaner, kloakker og 
forsyningsledninger. Alt det vi tager for givet, 
men som ville få samfundet til at falde sam-
men, hvis ikke det var der.

VI SØGER FOLK!



MØD PENTHOUSE-FOTOGRAFEN FRA ØSTER HÆSINGE

Fotograf  og 
illusionist

Når han holder ferie fra sit job som salgschef, pakker han gerne kuffert og kamera og 
rejser ud i verden, hvor han forener sine passioner. Ved en strand på Ibiza med en bel-
gisk model, der er fløjet ind til formålet, og med det helt rette lys, skaber han udtryks-

fulde, spontane og sexede billeder. Mød fotografen og illusionisten Thomas Agatz.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / THOMAS AGATZ
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Don’t believe what you see! Der er for det meste tale om helt 
almindelige piger, som kommer til at fremstå supersexet, forklarer 
Thomas Agatz, der af samme årsag kalder sig både fotograf og 
illusionist.

Fotografen

Hvert år har Thomas Agatz i omegnen af 50-60 rejsedage, og de-
stinationen er som oftest et varmt sted med et godt lys, og så skal 
der helst være nogle smukke kvinder.

- Jeg gør det, fordi jeg elsker det. Jeg kan ikke lade være. Fotogra-
fering giver smagen af en anden verden, og jeg elsker at rejse og 
møde nye mennesker. Så ringer klokken på alle hylder.

Det kræver både en stor erfaring og en høj grad af professionalis-
me at opnå den tillid, der skal være mellem modellen og fotogra-
fen for at skabe de intime billeder. Thomas Agatz har begge dele. 
Han begyndte med at tage billeder for cirka 12 år siden, og i dag er 
han et kendt navn i modelkredse og blandt de medier, der typisk 
køber hans billeder.

- Jeg er god til hurtigt at opbygge tillid til modellen. Måske henter 

jeg modellen i lufthavnen om eftermiddagen, og så spiser vi sam-
men om aftenen for at komme i øjenhøjde og skabe en connec-
tion. Det giver dem også en tryghed, at jeg er kendt i modelkredse 
for ordentlighed, for det bliver nødt til at være 200% professionelt.

Modellerne er typisk mellem 27-32 år, og Thomas Agatz går mål-
rettet efter kvinder, der udviser netop det selvværd, der i sig selv 
gør dem attraktive og skaber den rette stemning i billedet.

- Det er vigtigt for mig med selvværd, for en kvinde med et stort 
selvværd er utrolig sexet og attraktiv. Faktisk har jeg ikke meget 
held med at arbejde med de piger, som normalt får mændende til 
at vende sig om efter dem.

Når arbejdsdagen begynder for Thomas Agatz og dagens model, 
kører de sammen ud i landskabet på udkig efter den rette lokation 
og det helt rette lys. Og nogle gange skal det gå stærkt, hvis stem-
ningen skal indfanges og foreviges.

- Så kan jeg nogle gange godt blive lidt pushy og fortælle hende, at 
det ikke er lige nu, hun skal fikse det hår. Når det rette lys er der, så 
er det NU, og det giver også billedet en ægthedsfølelse.



Thomas Agatz har ikke mange af sine egne billede oppe at hænge i hjemmet i Øster Hæsinge. 
Men netop dette billede, som en ven har forvandlet til et maleri, har fået en plads på væggen

Thomas Agatz med sit vigtigste arbejdsredskab der bringer ham verden rundt Selv betegner Thomas Agatz sine billeder som frække og sexede, og de sælges typisk til  
magasiner som Penthouse, Playboy eller Euroman

Når Thomas Agatz skal stresse af hjemme i privaten i Øster Hæsinge foregår det ofte i haven eller drivhuset



Illusionisten
I create illusions and these girls are my partners in crime. Re-
spect the models! Sådan lyder beskrivelsen på Thomas Agatz’ 
profil på Instagram.

For selvom magasinerne oftest efterspørger et troværdigt og 
naturligt look, er det ikke ensbetydende med, at det, man ser, 
er ægte, forklarer Thomas Agatz. 

- Der er utroligt meget efterredigering på billederne. Vi har i 
dag teknologien til at gøre det, så det ville næsten være under-
ligt ikke at gøre det. Men det er vigtigt at fortælle, at det er en 
illusion. 

Det er ikke selve modellen, der ændres meget på i efterre-
digeringen, selvom en delle godt kan fjernes i Photoshop. Til 
gengæld arbejder Thomas Agatz meget med lyset og effekterne 
i billeder.

- Når jeg redigerer, så er det med magasinerne i tankerne. Hvad 
ville se fedt ud på en side eller et opslag. Og så skal lysindfaldet 
være helt rigtigt.

Det er ikke pengene, der driver værket. For ville Thomas Agatz 
tjene styrtende på sine billeder, kunne han slå sig ned på mere 
vulgære billeder eller decideret porno, som der er et stort mar-
ked for. Men lige der går grænsen. Der, hvor det sexede bliver 
vulgært. 

I stedet et det resultatet, der bærer lønnen i sig, for Thomas 
Agatz nyder at se sine billeder få liv i de magasiner, han typisk 
sælger dem til, som fx Penthouse eller Euroman.

De bonerte danskere
Danmark var det første land i verden til at frigive pornoen, men 
alligevel er det ikke i Danmark, at Thomas Agatz finder modeller 
og afsætter sine billeder. 

- Magasiner med afklædte kvinder kan ikke køre rundt i Dan-
mark, og hvis en dansk kvinde stiller sig afklædt op på billeder, 
så møder hun mange fordomme, så jeg arbejder aldrig med 
modeller fra Danmark. Men længere sydpå har man et helt 
andet syn på den type billeder, jeg tager.

Thomas Agatz bekymrer sig ikke meget om fordommene, men 
alligevel taler han sjældent om sin passionsfyldte hobby.

- Jeg er egentlig ligeglad, hvad andre synes, bare jeg ved, at jeg 
ikke har trådt nogen over træerne, og at jeg har opført mig or-
dentlig. Jeg vælger at sætte mig ud over det socialt acceptable, 
og jeg følger min egen næsetips fornemmelse af, hvad der er et 
godt billede.

Thomas Agatz har valgt, at fotograferingen ikke skal være hans 
levevej, og derfor kan han vælge kun at lave de billeder, han 
selv ønsker at lave, og det lader til, at hans næses fornemmelse 
må være særdeles god, for på Instagram har Thomas Agatz 
mere end 180.000 følgere.

- Det er egentlig lidt ulækkert på Instagram, hvor antallet af 
følgere er lig med magt. For mig er det budskabet, der er det 
vigtige. Et billede, der viser en god kontakt og har en stærk 
følelse. 

Når det danske vejr tillader det, tager Thomas Agatz også bil-
leder lokalt i det sydfynske, hvor bl.a. Svanninge Bakker og de 
gamle træskibe har fungeret som lokation, hvilket har afsted-
kommet flere blikke fra forbipasserende.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Modellen Ilvy Kokomo på en rigtig kold strand i Riga i efteråret - foto Thomas 
Agatz
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Dette billede fyldt med feriestemning har Thomas Agatz taget på Ibiza - Foto Thomas Agatz

Modellen Marisa Papen med Klokketårnet i baggrunden - 
Foto Thomas Agatz

Hvis man kigger godt efter kan man se at modellen Miluniel er 
foreviget på en træbåd i Faaborg havn - Foto Thomas Agatz



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!

er også levende billeder
Vi laver video med interviews, reportager og lokalt nærvær.

Se med på vores facebookside: Det Rigtige Faaborg

Videoerne på Det Rigtige Faaborg præsenteres i samarbejde med:

VOLKSWAGEN 
SERVICE FAABORG



Faaborg Havn 27. juli

T i r s d a g  2 7 .  j u l i

Tid Arrangement Hvor
10:00 –23:00 Markedsboder & delikatesser Havnegade

14.00 De første træskibe ankommer…

14.00 Festteltet åbner
Havneøen ved det gamle 
havnekontor

19:30 Årets Faaborgenser kåres i festteltet
Havneøen ved det gamle 
havnekontor

20:00
Musik i teltet: LØVEN, KIM og HULKEN nu 
med RICO og KÅRE

Havneøen ved det gamle 
havnekontor

23:00 Festteltet takker af for i aften…
Havneøen ved det gamle 
havnekontor

O n s d a g  2 8 .  j u l i

Tid Arrangement
09:30 skibene begynder at sejle ud fra Faaborg Havn

Lystbådehavn

Munkholm

Kulturhavn

Inderhavn

Yderhavn

Havneøen

Færgehavn

Havnebadet

VisitFaaborg FYN
RUNDT
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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

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 



home Faaborg
Daniel Q. Brodersen og Thejs L. Davidsen
Mellemgade 13, 5600 Faaborg
Tlf.: 63212700

HOME bolig-tips til  
dig der vil sælge dit  
sommerhus
Gør hvad du kan for at få sommerhuset til at stå skarpt. 
Mal træværket, fjern alger på taget, reparer knækkede 
terrassebrædder og lignende. Kort sagt - optimer husets 
finish.

Tag hånd om udearealer. Sørg for, at græs og ukrudt er 
slået og fjernet, det er også vigtigt at der er pænt og ryd-
deligt rundt om huset. Sæt havemøblerne frem, og skab 
den sommerstemning, der er mulig.

Lys og luft er to vigtige kodeord, når du skal sælge som-
merhuse. Mørke sommerhuse trækker ned, så træk gar-
dinerne fra, tænd lamper, hvis det er overskyet, og sørg i 
det hele taget for så lyse rum som overhovedet muligt.

Hygge, varme og harmoni, er også gode ord at huske, 
inden huset skal vises frem. Er det køligt, så tænd varmen, 
fyr op i brændeovnen, sæt blomster på bordet - skab hyg-
gen, alt efter årstiden.
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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

	

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



Områdets største udvalg i lingeri, nattøj, strømper og badetøj

L I N G E R I  BY  STO R M 
Østergade 28  -  5600 Faaborg  -  E-mai l :  in fo@l inger ibystorm.dk

Kig ind og 
se de nyeste 
styles til sol  
og sommer



THERESE VIL HA' LIVSGLÆDEN IND I DET TUNGE GRÅ KIRKERUM

Feministisk rebel 
i præstekjole

 
I september sidste år, under hårde corona-vilkår, landede Therese Strand Kudajewski som 

ny sognepræst for Svanninge Sogn. Her kan du læse mere om den feministiske rebel, der 
vil bryde med kirkens patriarkat. En kvinde, der gerne stiller sig frem med sine meninger, 

og som ønsker at skabe kirke i samarbejde med lokalsamfundet.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Hvordan er du landet i Faaborg?
Mine forældre fortalte om en ø-lejr på Lyø, og selvom vi ikke lige 
troede, det var os, så valgte vi at tage afsted. Under udsejlingen 
fra Faaborg kunne vi se en kirke, der ragede op meget karakteri-
stisk med sit spir. Jeg spurgte min mand, om han vidste, hvilken 
kirke, det var. Han var sikker på, at det var Svanninge, og havde 
set i mit fagblad, at præsten havde begæret sin pension. Derfra 
overvejede vi, om det kunne være noget for os. Vi ville også 
gerne tættere på mine forældre, der netop var flyttet til Nel-
lemosen ved Haarby. Jeg begyndte målrettet at gå efter dette 
embede, og jeg bejlede til provsten og menighedsrådet og var til 
prøve-prædiken. 

Hvordan har opstarten været under corona?
Efter første bølge havde vi linet en hel masse op sammen med 
menigheden. Bedst som vi troede, at vi havde en spændende 
palet, måtte vi aflyse. Fx havde vi tænkt samarbejde lokalt om 
fastelavn og dermed involvere børnene og danne tråde ud i 
lokalsamfundet. Det var brandærgerligt, for jeg ville jo også gerne 
vise, at her er jeg og jeg vil gerne en hel masse. Men vi fandt 
jo hurtigt energien og modet igen. Vi blev på en måde meget 
konsolideret indadtil i kirken og har brugt tid på at finde ind til 
hinanden. Vi har i hele teamet fundet ud af, hvordan vi gerne vil 
være kirke, og vi føler alle, vi er med til at trække. Nu har vi alle 
muligheder for at skabe et spændende kirkeliv.

Hvilke positive forandringer har corona-situationen medført?
Vi har været nødt til at tænke liturgien på en ny måde. Hvor man 

traditionelt opfatter højmesseordningen som noget nærmest 
helligt, noget man ikke piller ved, noget der er genkendeligt fra 
søndag til søndag, så har vi måttet pille ved de enkelte led og 
overveje, om der er noget, vi kan undvære, nu hvor vi har været 
underlagt tidsbegrænsning og ikke måtte synge og være så man-
ge samlet. Det gjorde noget ved forestillingen om at være kirke.

Jeg har kørt ud på mange hjemmebesøg og haft en del, der har 
bedt om en personlig nadver i kirken, så har vi holdt en lille an-
dagt. Det betyder meget at modtage nadver i kirkerummet, hvis 
man er meget troende. Så det har betydet meget for folk.

Hvilket præg vil du gerne sætte på dit embede i Svanninge 
Sogn?
Det er vigtigt, at det at være præst er noget, der trækker tråde 
ud i samfundet. Ikke bare her lokalt i sognet, men hele samfun-
det. Jeg er sognepræst, men har også en pligt til vedvarende at 
forholde mig til hele samfundet, og det har jeg altid gjort. Også i 
mit embede i Nordjylland, hvor jeg var meget optaget af natur-
beskyttelse. Jeg er optaget af en teologi, der ser naturen som 
gudsskabt, og vi skal passe på naturen, ligesom vi skal passe på 
vores medmennesker.
I Nordjylland var jeg bl.a. medstifter af en aktivistisk gruppe, vi 
kaldte ‘Værn om Vand’, hvor vi lokalt fik fremkaldt et stort fokus 
på rent drikkevand. Jeg vil gerne skabe bevidsthed om, at vi skal 
værne om naturen og ikke blot se den som ressource, og bidrage 
med at sætte fokus på nogle vigtige dagsordener.



Therese Strand Kudajewski i haven ved præstegården med Svanninge Kirke i baggrunden

Therese Strand Kudajewski foreviget i et nærmest guddommeligt skær ved den lille bro i præstegårdens baghave



Jeg har fundet ud af, at de her lokalsamfund er drevet af ildsjæle. 
Og jeg fandt ud af, at jeg selv er en ildsjæl, der slet ikke kan lade 
være med at involvere mig, og det vidste jeg slet ikke om mig 
selv. Men ting knopskyder, så jeg vil bidrage med det, der opstår, 
og jeg ved jo ikke på forhånd, hvilke mennesker, jeg vil møde på 
min vej.

Hvordan er du blevet taget imod i sognet?
Meget godt, men det er jo ikke så mange, jeg har mødt endnu. 
Men lige så stille genkender jeg ansigter og begynder at have 
nogle, jeg vinker til. Tilknytningspunkterne har været få under 
corona, men folk har simpelthen været så søde, fx til at skrive 
efter bisættelser og fortælle at det har betydet noget for dem, at 
jeg er her.
Så kan jeg sætte min fod ned og begynde at sætte mine aftryk. 
Og det er, som jeg ser det, i samklang med menigheden, at man 
skal være præst. Et samspil. Man skal også lade sig føre. Den for-
nemste opgave som præst er nok at lytte. At være lydhør overfor 
det, der omgiver én, og ikke komme tromlende med sin egen 
agenda. Jeg har idéer, men ikke et fast idékatalog.

Hvilke overvejelser medførte, at du valgte at blive præst?
Som barn mødte jeg en pige, der fortalte, at hun sang i kirkekor 
og fik 25 kroner i timen. Jeg gik til optagelsesprøve og kom med, 
og det var enormt sjovt. Det var dér, min interesse for folkekirken 
startede. Jeg undrede mig over, hvorfor det hele skulle være så 
nedstemt og lavfrekvent, folk kom nedbøjede ind i kirken, og de 
sprudlede ikke af glæde. Jeg tænkte, det skulle være anderledes, 
og jeg fik et helt klart syn af, at jeg skulle få kirken til at sprudle, 
så den blev til glæde for folk og ikke sådan en angerforsamling. 
Meningheden skal rejse sig og finde glæde.

Min mormor har formet mig meget, hun er vokset op i et indre 
missionsk miljø. Hun ville gerne uddanne sig, men blev holdt 
nede. Hun tog afstand fra religionen, og hende og hendes sø-
skende endte faktisk med at brænde min oldefars bibel, da han 
døde. Troen var blevet en gift for hende, og det kæmpede hun 
med helt til sin død.

Det blev jeg inspireret af, samt det at jeg som ung kirkesanger 
havde følt, at Helligånden havde berørt mig og talt til mig og sagt, 
at det var min opgave at få folk til at rette deres nakker og løfte 
deres hoveder i retning af solen ligesom solsikken. Få livsglæden 
ind i det tunge, grå, usanselige kirkerum. Det var min anstødssten 
til at gå ind i det - en provokation og et ønske om at ændre det.

Jeg var også meget rebelsk og interesseret i kvindefrigørelse. Så 
det var også et ønske om at løfte kirken ud af den patriarkalske 
dominans, skabe en øget bevidsthed om, at kirken skal være et 
åndeligt sted, hvor mænd og kvinder optræder på lige vilkår, og 
kvinden skal ikke være med på mandens præmisser. Hele sproget 
og kulturen i kirken er formet af patriarkalsk dominans. Jeg har 
under studiet beflittet mig, så jeg kunne tænke selv og få alle de 
mange teologiske fagdiscipliner til at spille sammen.

Du stiller dig gerne frem med dine holdninger og dermed frem 
på øretævernes holdeplads, som fx Pride, hvorfor er det vigtigt 
at gøre i rollen som præst?
Vi har så travlt med, at muslimer skal give hånd, når de får stats-
borgerskab, men måske skal vi lige feje for egen dør først. Vi har 

præster i den danske folkekirke, som ikke giver hånd til kvinder 
i ornat, og som ikke vil vie homoseksuelle og fraskilte. Som jeg 
ser det, så skulle vi hellere sanktionere her og nægte præster em-
bede i den danske folkekirke, som fastholder retten til at diskrimi-
nere mennesker under henvisning til deres samvittighed i forhold 
til deres tro, og det siger jeg højt! Så længe folkekirken er bundet 
op på den danske stat i kraft af Grundloven, må dansk lovgivning 
også gælde i kirkens rum. Sekteriske holdninger, der bryder med 
grundlovssikrede rettigheder, der netop sikrer imod, at menne-
sker diskrimineres på baggrund af seksualitet, religiøsitet, etnici-
tet mv. hører ikke hjemme i den danske folkekirke. Hvordan kan 
man så ved at henvise til biblen hævde, at man har ret til det? 
Det er da dybt krænkende, at mennesker kan blive afvist, når de 
henvender sig til en præst. Blive fordømt. Det er gift, ligesom den 
min mormor fik hældt ind i sit system. 

Min egen lillebror er homoseksuel, og jeg kan bestemt ikke se, 
der er noget forkert ved hans liv. Alle symmetriske kærlighedsre-
lationer er acceptable. Derfor er jeg også meget imod prostitu-
tion, hvor man kan betale sig til at behandle et andet menneske 
som en ting. Det er vanhelligelse, synes jeg. Her er vi helt inde 
ved min gudsforståelse. Gud er kærlighed, det er det opdrag, jeg 
er sendt ud i verden med, og det er det, jeg skal prædike. Det er 
så enkelt, at vi snubler over det.
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Selv gemmer sognepræsten på en indre kunstner, og hun drømmer bl.a. 
om at få sit eget keramikværksted i tilknytning til præsteboligen

Præsten tænker ofte på billedet fra skabelsesberetningen, hvor Gud 
former mennesket i ler og puster livsånd ind i dets næsebor. Mennesket 
går fra at være materiale til at være menneske. Leret er ligesom menne-
sket plastisk, og vi kan udvikle og forme os hele livet igennem. Intet liv er 
forpasset, men er i Guds ånd



Du har tidligere været såkaldt svangrepræst - hvorfor ser du, 
at der er et behov for særlig støtte for gravide/kommende 
forældre?
Jeg fik endnu et syn, da jeg var gravid med min ældste datter, 
Liva, og sad på jordemodercenteret i Aarhus. Jeg så for mig, at 
næste gang døren åbnede, så ville det være en præst, der kom 
ud, og ikke en jordemoder. Dér blev den idé født i mig, at arbejde 
hen imod at få knyttet præster til svangreomsorgen, da jeg selv i 
dette livsfaseskift havde behov for at tale med en præst.

En præst har en helt anden måde at tale om livet på. At være 
religiøs og tro på, at livet er skabt af Gud og holdt i Guds hænder, 
det er en anden måde at møde forældre på. 
Sundhedsfagligt betragtet er en graviditet og fødsel ikke nødven-
digvis livstruende, men det kan det føles som for den enkelte. 
Men tanker om egen død eller barnets død kan fylde meget. Og 
det, bare at få lov til at tale om det og bare være i dét at være et 
menneske og rumme angsten for døden, åbner perspektivet til 
det at skulle bringe et nyt liv til verden.

I starten var der ingen, der kunne se meningen i det, og jeg fik 
nej fra min biskop, men jeg er meget anarkistisk i min tilgang til 
livet, så jeg brugte bare min fritid og gik i gang. Det gav så meget 
mening, både for kvinderne, men også for de jordemødre, der 
deltog.

Du er allerede engageret i flere lokale ting, fx Røde Kors og 
interessefeltet omkring en mulig bro til Als. Hvad kan området 
forvente fremover, at du engagerer du dig i i egenskab af præst 
eller som privatperson?
Ensomhed! Det er et virkeligt vigtigt livstema at sætte fokus på. 
Der er folk, der lever for sig selv i afsondret ensomhed, og nogle 
findes døde efter lang tid. Jeg har som præst skullet forholde 
mig til disse afdøde menneskers liv, når jeg bliver kontaktet i 
forbindelse med bisættelsen. Det gør mig ked af det, og det er 
meningsløst, og det er en falliterklæring for et samfund, at vi har 
mennesker, der går til på den måde. Vi skal involvere os og sam-
tænke de ressourcer, vi hver især kommer med. Det kunne 
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Therese Strand Kudajewski er 
medarrangør af en kvindelivsfe-
stival i Rundetårn i København, 
der undersøger og formidler 
livets mange overgange set fra 
kvinders perspektiv gennem 
billedkunst, foredrag, paneldis-
kussioner, litteratur, musik og 
performances
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give ejerskab og et forpligtende fællesskab. Vi skal være opmærk-
somme på vores omgivelser og blive bedre til at spørge ind til 
hinanden. Her kunne være prædikestolen være et oplagt sted 
at opmuntre til fællesskab og gøde jorden for, at vi skal turde at 
se hinanden som mennesker og forholde os til hinanden. Vi skal 
turde at tale om fx ensomhed og række ud efter andre. Ensom-
hed er skambehæftet og på den måde dobbelt-stigmatiserende. 
Det må vi bryde med, ved at vi hver især vover at række ind i 
mørket og rækker ud.

Jeg er også optaget af bosætning og hele måden, vi tænker sam-
fund på. Folk klumper sig sammen i byerne, og det er vanskeligt 
at optage lån til at købe bolig på landet. Jeg tænker øv, og at vi 
skal skabe en modbevægelse. En by som Faaborg, der ikke er 
en landsby, men en købsstad, burde jo være attraktiv for unge 
mennesker. Her er jo alt. Men der kunne oplagt være fx et mere 
levende kulturliv, og byen kunne helt oplagt sprudle af liv året 
rundt.

Hvad er den største forskel på præsten Therese og mennesket 
Therese?
Jeg vil faktisk sige, at der ikke er nogen. Det er den samme 
person, man får. Jeg synes, der skal være en troværdighed som 
præst, og man skal kunne leve og være i det. Man er jo en offent-
lig person, og man bliver bemærket, og det kan være overvæl-
dende. Men fra jeg var helt nyuddannet, tog jeg en beslutning 
om, at jeg ikke ville forstille mig. Møder man mig hos købman-
den, så agerer jeg som en helt almindelig mor, og på dårlige dage 
kan man altså også opleve mig helt rød i hovedet og tosset og 
med små børn, der hyler og skriger.

Som præst lever man i en hårfin samfundskontrakt med de 
mennesker, der har kaldet en som præst. På sin vis lever man på 
menighedens nåde. Det betyder også, at de skal passe på deres 
præst. Man skal være ønsket som præst, ellers må de banke på 
min dør og bede om skilsmisse. Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville 
være den præst, der sad bagdelen flad og blev i embedet for 
enhver pris. Det behøver ikke være, til døden os skiller. 

Foto Jørn Ungstrup
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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. 

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





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.  4. juli  5. s. e. trinitatis 10.30: HN 09.00: HN  
søn.  11. juli  6. s. e. trinitatis 09.00: VH 10.30: VH  
søn.  18. juli  7. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: AA 15.15: EL 09.30: RG
søn.  25. juli  8. s. e. trinitatis 10.30: VH 09.00: VH  
søn.  1. aug.  9. s. e. trinitatis 10.30: VH 10.30: LJ  

søn.  8. aug.  10. s. e. trinitatis 09.00: LJ 10.30: LJ 09.30: VH 

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 d. 2. juli kl. 16.30   
Kom og hør en god ½ time  med svingende jazz og spiri-
tuals med den lokale jazzkvartet ”The broken piano”. Med; 
Ditte Tholle, sang, Poul Kühlmann, trommer, Oliver Streich, 
bas og Bo T. Lerche, klaver. 

Fredag. d. 30. juli kl. 16.30   
Stemningsfuld fyraftenskoncert med Morten Øberg på 
saxofon og Bo T. Lerche på klaver.

Onsdag d. 4. august kl. 20.00  
Stemningsfuld koncert med ”Zafir”. Tre smukt klingende 
instrumenter mødes og et eventyrligt univers opstår. Tiden 
står stille og forsvinder ind i klange af en anden verden, og 
dog er de tre instrumenter til stede, lige her og nu, i legen 
med melodier og tonesprog i improviserende satser men 
også med genkendelige temaer.
En rejse er begyndt, en unik trio er født, hvor folkemusik, 
klassisk og jazz blander sig i en fabulerende verden, som 
er meditativ, rytmisk og legende. Med; Anja Præst Mik-
kelsen på basklarinet, Anette Gøl Seligmann på harpe og 
Benjamin Barfod på slagtøj.

Alle er velkomne – der er fri entré

Morgenkirke i Faaborg og  
formiddagsturmed præsten
Da Helligåndskirken fortsat er lukket i sommer er der tidlig 
morgengudstjeneste i Det nye Hospital overfor kirken 
søndag d. 11. juli og søndag d. 8. august kl. 9.00 ved en af 
byens præster.  

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.

Klokkespillet i Klokketårnet
Siden 1960 har Faaborgs borgere kunnet glæde sig over at 
høre Klokkespillet sende sine liflige toner ud over byen 4 
gange om dagen, kl. 8.05, 12.05, 16.05 og endelig kl. 22.05. 
I mange år var de samme 4 melodier, det var programme-
ret til at spille, og den gamle mekaniske ”lirekasse” står nu 
som museumsgenstand på Klokkeloftet.
I dag er det den moderne computerteknologi, der driver 
klokkespillet, og derfor kan man variere repertoiret alt efter 
årstider og højtider, og nedenfor kan man se, hvad der 
spilles de 4 gange i døgnet i sommermånederne. Der kan 
naturligvis også spilles manuelt på Klokkespillet.

Juli
Op al den ting

Nu lyser løv i lunde

Han kommer med 
sommer

Fred hviler over  
land og by

August
Morgenstund har 
guld i mund

Vipper springe

Marken er mejet

Klokken slår,  
tiden går

September
Vågn op og slå  
på dine strenge

Nu falmer skoven

Jeg ved, hvor der 
findes en have så 
skøn

Til vor lille  
gerning ud
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TAG MED I SKOLEBIGÅRD

Millioner  
af  bevingede 
bestøvere
Bierne er for alvor kommet på den klimaaktivistiske 
dagsorden. I denne artikel kan du læse om biavlernes 
fællesskab, hvad bierne betyder for vores flora, samt om, 
hvad du selv kan gøre for de bevingede bestøvere. Vel-
kommen på biskole hos Faaborg og Omegns biavlere.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Hvad er det, du har på benene? Spørger en af de erfarne biavlere Nicko-
laj, der er ved at blive oplært. Det viser sig at være det, de vælger at kalde 
skåneærmer til benene, for sidste gang havde Nickolaj besøg af hele to 
sværmende gæster i sine bukseben, fortæller han. Blev du stukket, for de 
kan godt være lidt aggressive på det her stadie? Spørger de andre bekym-
ret. Men heldigvis, svarer Nickolaj, så var det et fredeligt buksebensbesøg.

Det søde fællesskab
Iklædt handsker og jakker med tætsiddende ærmer og et net, der træk-
kes ned foran ansigtet, nærmer biavlerne sig staderne i deres biskole. Der 
er gammeldags trugstader og mere moderne opstablingsstader, der er 
nemmere at håndtere og kan rumme flere bier. Foran staderne står en 
røgpuster og blæser røg ned over bierne.

- Så tror bierne, at det brænder, og så kravler de nedad under bærelisten 
og ned på tavlen. På den måde kan vi komme til at tilse tavlerne. Vi ser, 
om de laver nye droner, og om der er varroamider - for så skal det felt 
skæres væk, forklarer Peter Hansen.

- Der er larver, og det drypper med honning, det er altså dejligt at se, ud-
bryder Petra Witt, der er en af de erfarne, der i dag giver sin viden videre.
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På marken på Krogsbjergvej mødes biavlerne hver mandag og 
passer biskolen. De gamle introducerer de nye og lærer dem 
op, så de snart kan erhverve sig deres egne stader og tappe den 
søde, gyldne honning. Men det er ikke udelukkende udsigten til 
honning, der har lokket de to seneste medlemmer til.

Nickolaj Kronlund er med for femte gang, og som familie har det 
været en beslutning, der ligger i god tråd med deres valg om at 
leve klimabevidst.

- Vi kan godt lide honning, vi har en stor grund, og naboen har 
mange æbletræer, så det var oplagt. Min kone er også med i forenin-
gen, og vi har planer om at købe to bistader og så købe en bifamilie 
af foreningen. Det virker som en lille arbejdsbyrde at holde bier, og vi 
lever i forvejen meget klimabevidst, hvor vi fx har droppet at klippe 
græsset og fået flere vilde blomster. Men det var noget grænse-
overskridende at skulle tage tavlen op første gang, fortæller Nickolaj 
Kronlund.

Nu er det tid til, at den næste bifamilie skal tilses, og flokken af hæt-
teklædte biavlere samles om staden.

Vi skal værne om naturen
Petra Witt står foran staden, og de nystartede medlemmer følger 
nøje hendes erfarne råd og vejledninger.

- Er der nogle, der gerne vil? Ok, så gør jeg det. Vi skal have fat i 
stadekniven. Nøj, de er kommet langt frem, så må vi have dronninge-
gitter på og nogle flere magasiner. Dronningegitteret sætter vi på, så 
dronningen ikke længere kan komme op og lægge æg. Så placerer vi 
et magasin ovenpå, hvor de andre går op og fylder cellerne op med 
honning, forklarer Petra Witt.

De går videre og næste stade åbnes og tilses. Her er der placeret 
sække ovenpå de lodretstående tavler for at holde på varmen og 
fugtigheden og dermed skabe det helt rigtige klima for bierne.

- Åh, det bliver spændende med den her. Det var her, vi satte en 
dronningecelle på sidst, og nu må vi se, om dronningen er der, eller 
om de har myrdet hende. De accepterer ikke altid en ny dronning, så 
bliver det til en droneflok, men se her, cellen er blevet lukket, og der 
er mange bier omkring hende. Hun er ikke fuldt udklækket, men hun 
bevæger sig, så der er håb, fortsætte Petra Witt.

En af de ivrige lyttere er Conny Wöbbe, der sammen med sin mand, 
Westy Nielsen, er nye inden for biavl. De har meldt sig ind, da de er 
meget optaget af insekternes trivsel.

- Vi kørte bil en dag, da jeg opdagede, at der slet ikke er samme 
mængde insekter på forruden, som der var engang. Vi mangler 
insekter. Så vi meldte os ind og vil avle selv for at fremme bestøvnin-
gen. Vi skal have et par stader, og vi har plantet haven til med gode 
ting. Der er god viden at hente her i klubben, de er gode til at give 
viden fra sig, da det er vigtigt at vide, hvad man gør. Heldigvis ligner 
det, at det griber om sig med biavl, fortæller Conny Wöbbe.

Mens de nye lærer om biavl fra bunden, så kigger nogle af de er-
farne på fra afstand.

De vigtige bier
En af de erfarne er Kim Møller, der har haft bier i tre år. Kim nyder 
det fællesskab, som foreningens medlemmer har, der bl.a. indebæ-
rer et fast kaffe-/kageritual, når biskolen er tilset. Men derudover, så 
kan bierne give ham en helt særlig ro.

- Jeg har været i lære hos Knud Erik og er tredjeårslærling. Det er en 
titel, jeg vil bibeholde. Jeg bruger det at have bier som en slags af-
stresning. Jeg sætter mig og kigger på dem, når de kommer tilbage. 
Har de fx været i mælkebøtterne, så er de særdeles flotte med deres 
buksedragt af pollen, fortæller Kim Møller. 

Honning og hygge synes dog at være en biting, i forhold til den rolle, 
bierne spiller for hele vores fauna, forklarer Thorvald Mathiesen, der 
er formand for Faaborg og Omegns Biavlerforeningen.

- Vi står for at passe på de lokale bier. Vi interesserer os for alt, der 
er godt for honningbierne, og heldigvis er alt, der er godt for hon-
ningbierne også godt for de øvrige bier. Bierne står for den lokale 
frugtavl, hvor ca. 70% har behov for biernes bestøvning. Så mens 
honningproduktionen i Danmark udgør millioner, så er værdien af 
biernes bestøvning milliarder værd, forklarer formanden.

I Faaborg og Omegns biavlerforening er der plads til mange flere 
biavlere, og skulle du have lyst til at værne om naturen og tilmed 
producere din egen honning, så kan du kontakte formanden.

TAL OG FAKTA OM BIAVL 

Honningbier
Værdien af honningbiernes bestøvning af afgrøder bidrager 
årligt med 1 milliard kr. til landbrugets og frugtavlens indtje-
ning. 

Værdien af biernes bestøvning af landbrugsafgrøder er 30-50 
gange større end værdien af honning.
Det anslås, at der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark.

Honning
Den danske honningproduktion dækker halvdelen af det 
danske forbrug af honning.

Der kan høstes 30-50 kilo honning/bifamilie/år - udbyttet 
varierer dog meget og afhænger blandt andet af vejret og 
udbuddet af blomstrende planter.

Danske biavlere
Hovedparten af de danske biavlere er fritidsbiavlere, og de 
har i gennemsnit 9 bifamilier hver. 

Deltidsbiavlere har i gennemsnit 70 bifamilier hver.
Erhvervsbiavlerne har i gennemsnit 160 bifamilier.
Andelen af kvindelige biavlere er stigende. I dag anses ande-
len af kvindelige biavlere at være over 18%.



Biavlerne i fuld gang med undervisningen i skolebigården på Krogsbjergvej

Formand for Faaborg og Omegns biavlere Thorvald Mathiesen

33



DET KAN DU SELV GØRE FOR BIERNE 
 Byg dit eget bihotel 

 Undgå sprøjtemidler 

 Hav områder med bar jord, som bierne kan lave reder   
 i og overvintre 
 Skab ynglepladser, fx bunker med sten og kvas 

 Hav kløver i græsplænen, bierne elsker blomsterne

 Vælg de enkle blomster, de forædlede planter med   
 mange kronblade afgiver ikke pollen

 Klip hækken efter afblomstring 

 Lad græsplænen blomstre, fx med bellis og mælke bøtte

BI-VENLIG FLORA
Planter: krokus, vintergæk, perlehyacint

Træer: Pil, ribs, æble, pære, blomme. Liguster, roser, vedbend
Krydderurter: purløg, salvie, oregano, timian, citronmelisse
Stauder: solsikker, stokroser, asters, kodrivere, ærteblomst

Når der åbnes for bistaderne, er det med at være opmærksom, så kan bierne 
nemlig finde på at slå sig ned de mærkeligste steder
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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



find vores foodtruck på Vestkaj i Faaborg, 
hver dag hele sommeren fra kl.12-20

bestil på
barsushi.dk 
eller ring 82828700

Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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



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 vores hjemmeside på: dit.as  - tlf. 62632290

Per Hansen - Indehaver

Per Hybel 
Afdelingsleder VVS



KUNSTNEREN KIKKENBORG 

 Forelsket i Faaborg
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Iført malerplettede bukser tager Jesper Kikkenborg imod og 
viser via haven ind i udestuen. Coronaforsigtighed er vigtigt for 
Jesper og hans hustru, Rikke, da de netop er blevet forældre 
til dreng nummer to. De har for nyligt valgt at skifte bopælen i 
Dragør ud med Faaborg, da Rikke stammer fra Falsled, og Jes-
per er faldet pladask for området.

- Vi er flyttet til Faaborg for at få luft under vingerne, og så er 
her bare fantastisk med hele kunstnermiljøet, lyset og øhavet, 
fortæller Jesper Kikkenborg. 

Jesper kaster et blik på uret, der er god tid, inden deres store 
dreng på 20 måneder skal hentes i vuggestuen.

Vild med dyr
Jesper er uddannet erhvervsdykker, undervandsfotograf og ma-
rinbiolog og har rejst verden rundt og filmet og fotograferet dyr 
under vandet. I Nordnorge mødte han havets giganter i form af 
pukkelhvaler og spækhuggere, og i Antarktis fangede kameraet 
en søleopard.

- Jeg er helt vild med dyr. Under vandet er der et flow, og man 
kan slippe sig selv fuldstændigt. Det er en helt særlig lyd og en 
vild oplevelse, når sådan et stort dyr kommer glidende lang-
somt forbi, forklarer Jesper Kikkenborg.

Med de store dyr helt tæt på kommer Jesper ud af sin comfort 

zone, men han forklarer samtidig, at det netop er der, han fak-
tisk er i sin comfort zone, for han er ikke til faste rammer - og så 
må livet gerne nive lidt i låret indimellem. Dykningen giver ham 
de billeder indeni, som han senere lade flyde ud på lærredet.

- På lærredet forsøger jeg at skabe det nærvær, som jeg selv op-
levede. Min streg er naturalistisk, men med abstrakte takter ind 
over. Kontrolleret vildskab, kalder Rikke det. Jeg dør i processen, 
hvis det skal være 100% naturalistisk, der skal splat og farver på, 
som et ekstra krydderi i retten, siger Jesper Kikkenborg.

Inspirationen fra de mange dykkereventyr lader sig ikke skjule 
i Jespers malerier, men han maler også gerne andre dyr eller 
mennesker. For det handler om at ramme en magisk følelse, så 
betragteren af maleriet kan fortabe sig og gå på opdagelse i det.

- Det er superfedt at skabe noget, når det bobler af energi i 
kroppen. Jeg har det fedt i processen, hvor alt først skal være 
korrekt proportioneret - og så skal det ødelægges, og jeg går 
igang med farverne, der kommer på med både pensler, spatler 
eller med fingrene. Det skal være skævt på en eller anden 
måde, fortæller Jesper Kikkenborg.

Den kulørte kunstner har leveret kulørte kreationer til bl.a. 
Danmarks Akvarium, Øresunds Akvarium, Experimentariet og 
Den Blå Planet.

Denne måneds kunstner kan bedst beskrives som et damptog af energi. Der er ingen 
udfordringer, der er for store eller for uoverkommelige for Jesper Kikkenborg, der bl.a. 

har forvandlet en 60 meter lang væg til et kunststykke med sine naturalistiske moti-
ver iklædt splat og farver. Skal han finde ro, så sætter han sig gerne ned under vandets 

overflade og maler. Nu har kunstneren slået sig ned i Faaborg, hvor han ivrigt søger nye 
kunstnerfællesskaber.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Rundt omkring kan man opleve Jesper Kikkenborgs farverige værker. 
På Øresunds Akvarium hænger der tun, marsvin og blæksprutter. 
På Experimentariet er der et 6x2 m stort maleri, der blev malet til 
udstillingen Den geniale krop. 

Der er fuld knald på både farver og humør,  
når Jesper Kikkenborg slår sig løs

Jesper Kikkenborg skaber det meste af sin kunst i det fri. Her i Svanninge Bakker på et hans yndlings-spots ved talerstolen



Retningsskift
For syv år siden valgte Jesper at satse på livet som billedkunst-
ner. Indtil da havde han arbejdet som undervandsfotograf, hvor 
han bl.a. har leveret billeder til DR2-programmerne Viden om og 
Danmark kyst til kyst.

- Jeg har altid været god til at male. Mine forældre er gode med 
pensler og farver, så jeg er flasket op med det. Jeg besluttede, at 
det var det, jeg ville, og den 11. marts 2014 gjorde jeg det. Jeg 
sagde op og var fuldtidskunstner, forklarer Jesper Kikkenborg.

I Dragør åbnede han Galleri Fuhs og Kikkenborg sammen med 
kunstnerkollegaen Annette Fuhs Petersen, hvorfra de sælger 
deres værker. Samtidig kom der bestillinger på større opgaver 
som fx væg- eller gavlmalerier, og Hørsholm Midtpunkt bad om 
en gigantisk kolibri på deres silo ved indgangen.

- Bestillingsopgaverne må ikke være for bundne, jeg vil være en 
fri fugl, og de skal kunne tage en form. Så kan jeg sætte mig selv 
op til det, måske med god kaffe og musik i ørerne, så kommer 
der farver og splat på, siger Jesper Kikkenborg. 

De indre oplevelser har Jesper med sig overalt, og de kan 
komme til udtryk på lærredet over alt og til enhver tid.

- Jeg kører rundt med lærred og farver i bilen. Så ser jeg måske 
et godt lys eller mærker inspirationen, og så tager jeg lærredet 
ud i naturen og arbejder på det. Når jeg tager bestillingsopgaver 
ind, så gør jeg det kun, hvis de passer ind i min streg og min 
farvepalet, siger Jesper Kikkenborg.

De store formater er opgaver, som Jesper elsker. De starter som 
skitser, som derefter blæser op på vægge mm. Især er kunst-
neren begejstret for den interaktion, der kommer med folk, 
der går forbi, og han tager gerne en snak om sit værk. Børne-
publikummet med deres meget umiddelbare tilgang til kunst og 
spørgsmål er hans favorit-forbipasserende.

At male under vand
Den energiske og farverige kunstner går ikke af vejen for en ud-
fordring. En dag blev han ringet op af Danmarks Akvarium, som 
spurgte, om man kan male under vandet.

- Jeg anede det ikke, men jeg sagde, at de skulle give mig to 
dage, så ville jeg finde ud af det. Jeg ringede tilbage og sagde, at 
ja, det kan man godt, fortæller Jesper Kikkenborg.

Med et staffeli af jern og assistenter til at sænke materialer ned 
til ham, placerede Jesper sig på bunden af Oceantanken omgivet 
af hammerhajer og leopardrokker, og malede dyr på bestilling.

- Det var i vinterferien, og børnene kunne bestille et dyr. Det 
blev så sænket ned til mig, og samtidig kunne jeg kommunikere 
med børnene gennem dykkerdragten. Det var en fest, forklarer 
Jesper Kikkenborg.

Siden har Jesper sat en verdensrekord i undervandsmalerier 
med et værk på 4,5 m2, og han nyder at male under vandets 
overflade.

Det er en form for aktiv meditation, alt flyder, man er isoleret. 
Det er et helt specielt rum, og man skal arbejde anderledes, for 
fingrene er kolde og farverne arbejder helt anderledes, så man 
er nødt til at gå med det, der er og det, der sker.

Kunstneren har flere idéer til undervandsaktiviteter, fx et under-
vandsgalleri. På bunden af havet vil han fastgøre malerierne, så 
vandglade kunstelskere kan dykke ned og beskue dem.

- Alle rammerne er her jo. Folk i Faaborg kommer til at se en 
jolle ligge i vandet, og så kommer der af og til en dykker op efter 
pensler eller de ugiftige oliefarver, jeg bruger, siger Jesper Kik-
kenborg.

Jesper har tidligere haft et undervandsgalleri, hvor malerierne 
klarede to uger i vandet. Her havde han koblet et web-kamera 
på, så interesserede kunne følge med, og der var tilskuere fra så 
langt væk fra som Bahamas.

Søger netværk i Faaborg
Hustru Rikke har lært at leve med Jespers idéer og impulsivitet. 
En dag, da han glad kom hjem og fortalte, at han havde købt en 
hjort, kiggede Rikke på det udstoppede dyrehoved og konstate-
rede, at det faktisk var en antilope, men Jesper var allerede ved 
at finde farverne frem, og i dag hænger der således en farvestrå-
lende, udstoppet antilope i udestuen.

Alt har været lukket, siden Jesper og Rikke flyttede til Faaborg, 
så det har været en udfordring at opsøge kunstkolleger og net-
værke. Men Jesper er på jagt efter fællesskaber.

- Jeg har fortsat mit galleri i Dragør, men jeg vil gerne have et 
samarbejde med gallerierne her i byen. Det er fedt, at alt bare 
bobler her i byen, som fx med det nye vægmaleri af Els Cools, 
siger Jesper Kikkenborg.

Hans begejstring for Faaborg er til at få øje på, men samtidig 
advarer han om, at vi passer på vores område, som er helt unikt.

- Mine malerier gemmer ofte små ting i sig, men budskabet i 
dem er glæde og spontanitet. Jeg vil gerne inspirere til at folk 
slipper tøjlerne løs, griner lidt mere, hopper i lidt flere vandpyt-
ter. Alle mulighederne er lige udenfor døren, hvis man gider gå 
derud, og det er så vigtigt, at vi passer på vores natur og nærmil-
jø, siger Jesper Kikkenborg.

Vil du læse mere om denne kunstner, så kan du besøge hjem-
mesiden: jesper-kikkenborg.dk.
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Nogle gange er der to, tre eller fire billeder indenunder et værk. Har Jesper Kikkenborg ikke været i det rigtige flow, må maleriet males over. Vejen er altid zig-zag, aldrig 
lige. Når maleriet snakker, så arbejder jeg på det, og på et tidpunkt fortæller det, at det er færdigt, forklarer Jesper Kikkenborg

Lærreder, finerplader, betonvægge. Jesper Kikkenborg maler på de fleste 
flader og anvender primært akrylfarver, men holder sig ikke tilbage for 
hverken olie- eller sprayfarver, ligesom han gerne maler med fingrene, hvis 
han kommer i det rette flow

Jesper Kikkenborg har arbejdet som undervandsfotograf, hvor han bl.a. 
har dykket under isen i Diskobugten og filmet grønlandshvalen. Det var 
fantastisk, og det er det, jeg gerne vil give videre: oplevelser, kreativitet og 
former - rykke folk lidt ud af deres comfort zone farve- og historiemæssigt, 
siger Jesper Kikkenborg
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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



DANMARKS FESTLIGSTE OG SMUKKESTE 
JAGT-, FISKE- OG OUTDOORFESTIVAL

GLÆD DIG TIL SOMMERENS 
HELT STORE FRILUFTSOPLEVELSE
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En autentisk friluftsoplevelse for outdoorfolk, jægere og lystfiskere i smukke ram-
mer på Brahetrolleborg gods. Tusindvis af glade besøgende skabte i 2019 en kæmpe 
succes, som vi nu gentager. Oplev og deltag i et væld af aktiviteter. Lækker mad i 
de mange boder. Grej og udstyr, debatter og foredrag. Se mere på BTGF.dk

VI GENTAGER SUCCESEN OG ÅBNER DØRENE 
TIL BRAHETROLLEBORG GAME FAIR 2021

FISKERI OG VAND AKTIVITETER 

POWERED BY:

BÅLSTEMNING 
OG HYGGE

NATURFORMIDLING FOR BØRN

BLIV NATURLIGVIS

MTB
O U T D O O R 

S Y D F Y N  G I V E R  
I N T R O .  T U R  P Å  M T B 

I  D E  F A N T A S T I S K E 
O M G I V E L S E R

F O R  A L L E 

FOREDRAG MED
ALENE I VILDMARKEN 

VINDERNE 2021 
OG MANGE FLERE

O P L E V 

GLÆD DIG TIL SOMMERENS 
HELT STORE FRILUFTSOPLEVELSE

MASSER AF 
PLADS – CA. 150 HA. 
AKTIVITETSOMRÅDE

OUTDOOR - JAGT - FISKERI - FOR HELE FAMILiEN -

VILD MAD

C O O K  C A M P 

F O R  B Ø R N

L I V E  T O P  K O K 

S E S S I O N !

OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN

COVID SAFE VI PASSER PÅ 
HINANDEN!

GODE  HANDLER  -  GØR  ET  KUP

Sirius patrulje foredrag



Denne hjelm har tilhørt politiassistent 
Gunnar Larsen. Den udstrakte hånd 
med øjet i midten er det første tegn for 
politi, indført i 1709. Hjelmen er brugt 
før rigspolitiet blev oprettet il 1938, 
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

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

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser



Faaborg 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

FÅ FJERNVARME MED
STOR RABAT

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

Kontakt FROST VVS og få et tilbud på en Termix
fjernevarmeunit og montering. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Med Termix VVX får du
en energibesparende
og miljørigtig løsning 

*SPAR OP TIL
KR. 27.000,-

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

Overholder kravene
i DS469 til
vejrkompensering

RENO
TEXTIL    SERVICE●

FORENING 
●
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Skal dit rensetøj

ikke snart have

en ny bøjle?

Rekord RENS Vestergade 45, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 14 89
Åbningstider er mandag til fredag kl. 9-17 og onsdag kl. 10.30-17

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



 Forsinket jubilæumstræf  
kickstartes i Svanninge

Der venter en fest, som alle er velkomne til at deltage i, uanset om 
man har en Puch holdende i garagen eller bare vil være en del af 
festlighederne og nyde live-musikken på pladsen.

Træffet starter fredag den 6. august, hvor både plads og bar åbner 
kl. 14, mens aftenen står i musikkens tegn med Michelle Birkballe 
og ikonet Rock Nalle på scenen.

- Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi og opleve musikken. Der 
er gratis adgang, så kom og se de gamle knallerter, mens du nyder 
musikken og en forfriskning, opfordrer Finn Hansen fra arrangør-
gruppen bag træffet.

Det store tilløbsstykke venter lørdag den 7. august, hvor der kl. 11 
afvikles Tour Dé PMKS.
Der er tale om en rundtur i området, hvor alle uanset knallertmær-
ke er velkommen til at køre med. Starten går fra Svanninge Hallen, 

til "Min Købmand" i Haastrup, hvor der vil være en række pitstops 
undervejs med mulighed for at slukke tørsten. Interessen for lige 
præcis denne del af programmet har været enorm.

- Jeg har fået opkald fra rigtig mange veteranklubber, der gerne 
vil køre med, så jeg tror vi bliver mange. Jeg håbede først på cirka 
200 deltagere, men målt på interessen når vi måske helt op 500 
køretøjer på ruten, fortæller Finn Hansen.

Efter paradekørslen i lokalområdet venter spisning ved Svanninge 
Hallen, inden bandet Hits ´n´Covers sørger for musikken til afte-
nens fest.

Finn Hansen fortæller desuden, at årets træf gerne skulle blive 
startskuddet til en ny tradition, så festen bliver en årlig tilbageven-
dende begivenhed.

Der bliver garanti for nostalgi, hygge og benzinos i luften, når Puch Maxi Klub Svan-
ninge (PMKS) med et års forsinkelse i årets første augustweekend inviterer til et stort 

jubilæumstræf ved Svanninge Hallen.

AF HENRIK POULSEN
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Henvendelse 
vedr. arrangementet 

kan ske til 
Formanden:  51 51 49 90 

FFRREEDDAAGG  DD..  0066..  AAUUGGUUSSTT  
  

KKll..  1144..0000::    PPllaaddsseenn  oogg  bbaarreenn  ååbbnneerr  

                                        TTeellttppllaaddsseenn  ååbbnneerr  
  

KKll..  1188..0000::    SSppiissnniinngg…………....    mmaadd  ffrraa  SSvv..  HHaalllleenn  
  

KKll..  2211..0000::    MMiicchheellllee  BBiirrkkbbaallllee  mm//NNaallllee  
  

KKll..  0011..0000::    TTaakk  ffoorr  ii  aafftteenn  
  

LLØØRRDDAAGG  DD..  0077..  AAUUGGUUSSTT  
  

KKll..  0088..0000::    PPllaaddsseenn  oogg  bbaarreenn  ååbbnneerr  
KKll..  0088..0000  --  0099..3300::    MMoorrggeennmmaadd                                          
  

KKll..  1111..0000::    
  

KKll..  1144..0000::    DDeerr  eerr  ppøøllsseerr  ppåå  ggrriilllleenn  
  

KKll..  1188..0000::    SSppiissnniinngg…………....    mmaadd  ffrraa  SSvv..  HHaalllleenn  
                                          

KKll..  1188..3300::    HHiittss  ””nn””  CCoovveerrss    
  

KKll..  0011..0000::    TTaakk  ffoorr  ii  aafftteenn  

  

SSØØNNDDAAGG  DD..  0088..  AAUUGGUUSSTT  
  

KKll..  0088..3300  --  0099..3300::    MMoorrggeennmmaadd  

  

PUCH MAXI KLUB SVANNINGE 

10 + 1 Års Jubilæumstræf  d. 6. - 7.  aug 2021 
Afholdes bagved Svanninge Hallen 

 

Kirkegyden 29, 5642 Millinge 

 

Lørdag kl. 11.00: 
 
 
 
 

Kør med på din egen knallert 
 

Vi kører samlet på en planlagt rute 
 

Pitstop undervejs med forfriskninger 
 

Kl. 12.30: ankommer vi hos ”Min Købmand” i Håstrup 

Tilmelding til teltplads SKAL ske 
på SMS til 20 45 96 74  (først til mølle) 

 

 

 

Kom og se de 
gamle knallerter  

Gratis 
Adgang 

 
 

Alle er 
velkomne 



 

WWW.FAABORG.DK
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I FAABORG

Løven, Kim og Hulken med Ricko spiller på Torvet

Brunsviger Band spiller i Den Voigtske Gaard

Christian Wallmann-Høeg spiller Trombone på Vestkajen

Posten, Piloten og Pianisten spiller på Torvet

Kingos Swingband spiller på Torvet

Christian Wallmann-Høeg spiller Trombone på havnen v/Det Hvide Pakhus

Christian Wallmann-Høeg spiller Trombone på Vestkajen

Anders Randløw+Daniel og Jessica Barber spiller i Den Voigtske Gaard

Christian Wallmann-Høeg spiller Trombone på havnen v/Det Hvide Pakhus

Christian Wallmann-Høeg spiller Trombone på Vestkajen

Open by Night - Masser af gode tilbud i byens butikker!

Jumping Jacks spiller rundt i byens gader

Musik på Torvet

Swinger ned ad Vestergade

Edisons spiller på Torvet

Christian Wallmann-Høeg spiller Trombone på havnen v/Det Hvide Pakhus

Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe, festtelt åbner kl. 14, Årets 

Faaborggenser kåres kl. 19.30. Løven Kim Hulken og Ricko spiller fra kl. 20

Løven kim og Hulken med Ricko

Løven kim og Hulken med Ricko

FREDAG 2/7

LØRDAG 3/7

TIRSDAG 6/7

FREDAG 9/7

LØRDAG 10/7

SØNDAG 11/7

TIRSDAG 13/7

LØRDAG 17/7

SØNDAG 18/7

TIRSDAG 20/7

TORSDAG 22/7

LØRDAG 24/7

SØNDAG 25/7

TIRSDAG 27/7

FREDAG 30/7

LØRDAG 31/7

16.00 - 18.30

11.00 - 14.00

20.00 - 20.20

16.00 - 18.30

11.00 - 14.00

20.00 - 20.20

20.00 - 20.20

11.00 - 14.00

20.00 - 20.20

20.00 - 20.20

10.00 - 22.00

17.30 - 20.30

AFTEN

11.00 - 14.00

20.00 - 20.20

FRA KL. 14

KL. 19.04

KL. 14.44

Hver onsdag veteranbiltræf på havnen v/Faaborg Røgeri Café



 
 

 
  

  

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











Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Replica Zinfandel
Italien, 75 cl.

L´Opera
Italien, 75 cl.

Tilbud gælder til og med 31. juli

Sol og sommer  
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.

Frit valg pr. flaske 49,-


