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Goe' gamle Faaborg...
 
I denne udgave af magasinet går turen blandt andet til 
Vester Åby.

Flere vil sikkert huske Pejsegården, der lagde gulv til 
mange gode fester, og kører du turen gennem lands-
byen, vil du formentlig også genkende nogle af de øvrige 
motiver.

Fra Faaborg finder du en skare af de røde postbude og 
den stolte byledelse af modstandsbevægelsen.

Tak til Faaborg Byhistoriske Arkiv for de gode billeder.

Uddeler Otto Larsen sammen med en ansat ved en køledisk i Vester Åby brugs

Generationsskifte da Edith og Eigil Madsen fra Vester Aaby El-forretning 
overdrager forretningen til deres søn Henning Madsen

Østergade 8 Knippels Farvehandel i 1923

En Fedevareforretning. Ja, det var navnet på Carla og Hans Nissens nye forretning
Svendborgvej 428 i Vester Åby i 1983

Fiskehandler Erland Hansen, kaldet Pippi, på havnen og ved fiskeforretningen
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Postbude fotograferet til et karnevalsoptog med Pugesøgård i baggrunden i 1972

Pejsegården Svendborgvej 399 i Vester Åby Vind, Klausen og Morfar nyder en gang fjolletobak i Klinteparken i sommeren 1971

Modstandsbevægelsens byledelse, fotograferet i Maj 1945. Fra venstre: Dommerfuldmægtig Frants Jørgen Hvass (Anders), malemester H. P. Hansen 
(Kunstneren), stabsofficiant Christen Illum Christensen (Øen), lærer Alf Toftager Hansen (Richard), premierløjtnant Peter Otto Wernwer Thorsen 
(Tom), lagerforvalter Jacob Ejner Thorkild Jacobsen (Thorkild), kriminalassistent Viggo Johansen (Viktor). 3



SPAR HORNE
HORNELANDEVEJ 25A 
ÅBEN ALLE DAGE KL. 06-21  
...OGSÅ HELLIGDAGE

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

 1/2 PRIS
HELE JUNI

LØSE FRISKO IS

Tuborg Guld, Tuborg,  
Tuborg Classic, Carlsberg, 
Carlsberg Sort Guld  
el. Carlsberg Nordic
 
6 stk.
3495

18 stk. Tuborg, 
Tuborg Classic
el. 20 stk. Carlsberg

85.-
Gøl pølser
Frankfuter, hotdog  
eller grill. 630-750 g.
Per pakke

35.-
Gestus chips
eller snacks 
Flere varianter 
150-454 g.

PR. STK

10.-

Frisko Daim 
eller ispinde  
Ispinde: Twister mini  
el. Filur mini, 480 ml. 
Per stk.

25.-

+PANT

+PANT

Løse 
Frisko is

hele Juni

1/2 pris 

STOR 
PAKKE



Taaa daa daaaaa!
Du kender de der fødselsdagkort, der spiller en rusten udgave af "Happy Birthday", når man 
åbner kortet. Havde jeg kunnet overtale vores trykkeri, så ville magasinet, du har mellem 
hænderne, netop i disse sekunder afspille en fanfare fra et mellemstort messinginstrument.

Men du må tænke dig til lyden af et skrattende horn, som skulle ramme dig her sammen med 
konstateringen af, at det ENDELIG er sommer.

Jo, den er god nok. Selv om en eller anden tilsyneladende glemte at kickstarte foråret, så er 
det nu tid til hygge på terrassen, leg i det fri og nedtælling til årets sommerferie.

I magasinet her lukker vi også lidt op for feriestemningen med et besøg hos de nye ejere af 
Falsled Camping, en historie om årets Kulturnat i Faaborg samt et overblik over sommerens 
mange aktiviteter.

God sommer og god læselyst

Henrik Poulsen
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STILLER DU I STÆRKESTE OPSTILLING? 
Fodbold ER bare bedre, 

når billede og lyd er i top 

Kom ind og se vores store udvalg af fladskærme i alle størrelser
 

Uanset om det gælder stuen, sommerhuset eller  
børneværelset, så har vi det, du søger. 

Vi hjælper også gerne med montering og indstilling

Her er vejledning altid gratis

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



2021

18. JUNI

KULTURELLE FORENINGER & INSTITUTIONER BERETTER AKADEMIET, BIBLIOTEKET, 
BOBLBERG, BØRNEBILLEDSKOLEN, DANSK FLYGTNINGEHJÆLP, DIREKTØRBOLIGEN, FALSETTEN, 
FAABORG KIRKE, FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE, FAABORG MUSEUM, FAABORG MUSIKFOR-
ENING, GALERIGET, HELIOS, KLOKKETÅRNETS VENNER, KUNSTFORENINGEN FOR FAABORG, 
MUSIKSKOLEN, ODD FELLOW LOGE, UNGDOMSRÅDET, UNGDOMSSKOLEN, VORES FAABORG & 
EGN, ØHAVSMUSEET

KONCERTER TOTAL HIP REPLACEMENT 
XIAME DÈGAS - SKAMMENS VOGN - BRAGR  
IN BETWEEN - TRIBUS VOCEM - THE BROKEN 
PIANO OG MANGE FLERE...

UDSTILLINGER FAABORG MUSEUM, DET NYE ØHAVS- 
MUSEUM, ARRESTEN, KLOKKETÅRNET, HELIOS, DIREKTØREN,  
TULIPBYGNINGEN, GALLERIERNE I BØJESTRÆDE, UNGDOMSSKOLEN

FOR BØRN FUGLEN ER FLØJET OG FISEN ER FORDUFTET 
U-SKOLENS KREAVÆRKSTED, MINIMENNESKER I LER, GADEMALERI
MED 3D EFFEKTER

www.faaborgkulturnat.dk

BRAGR

XIAME DÈGAS

TOTAL HIP REPLACEMENT

SKAMMENS VOGN

FAABORG  KULTURNAT

URIK MØLLER
DET NYE ØHAVSMUSEUM

Annonce-Rigtige-Faaborg-21-Chris.indd   1Annonce-Rigtige-Faaborg-21-Chris.indd   1 19.05.2021   20.2219.05.2021   20.22

Kulturnat



 

RØRTEKNIK

Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23 / E-mail: srbyg@live.dk

www.rasmussenogco.dk

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

KLODAN

Rasmussen & CO i stort million-opkøb 

Simon Rasmussen fra Rasmussen & Co. ApS. Rør-
teknik har investeret et to-cifret millionbeløb på et 
stort opkøb.

Han satte forleden sin underskrift på kontrakten, 
der betyder, at han nu også er indehaver af den 30 
år gamle og velrenommerede virksomhed Klodan i 
Morud.

- Jeg har arbejdet på det her i et helt år, så det er en 
kæmpe forløsning, at det er lykkedes, og jeg har ikke 
helt forstået det endnu. Det er en af de helt store i 
branchen, vi nu har overtaget, fortæller 30-årige Si-
mon Rasmussen om opkøbet, hvor han flere gange i 
processen har testet sin tålmodighed.

- Jeg er iværksætter helt ind i knoglerne, og jeg 
elsker at se ting vokse, så det har været kampen 
værd, selvom det har taget lang tid, at få tingene til 
at falde i hak, fortæller han.
Handlen betyder, at Faaborg-virksomheden vokser 
fra fire til 17 ansatte, og at opgaverne selvfølgelig 
bliver mange flere, mere alsidige.

- Klodan har især beskæftiget sig med forsikrings-
sager, og det fortsætter vi med, ligesom den tidli 

 
 
gere indehaver Jørgen Dyrendal bliver i firmaet, 
forklarer den nye virksomhedsejer.

Klodan og Rasmussen & Co fortsætter som to sepa-
rate firmaer, men med Simon Rasmussen som ejer 
af begge.

- Ja, det giver bedst mening at bevare begge selska-
ber, understreger han.

Den store virksomhedsovertagelse betyder dog 
ikke, at det er slut med sorte fingre for Simon Ras-
mussen selv.
- Der bliver nok flere timer bag skrivebordet for mit 
vedkommende, men aldrig flere end at jeg stadig 
kommer i marken og ud til kunder, for det er det jeg 
brænder for, lover han.

Vokseværket er dog ikke slut endnu for den uge 
mand.

- Nej, du må gerne skrive, at jeg akut mangler to 
mand til forsikringssager på Sydfyn, smiler han.



Husk vi 
laver dobbelt

kugler

ÅBENT

ALLE DAGE

TIL KL. 21

37 år med hjemmebagte vafler

Torvegade 25, 5600 Faaborg, Tlf. 62610031

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

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

Tirsdag 15. juni 2021 kl. 19.00 
i Svanninge Hallen

Dagsorden iht. vedtægterne
Bestyrelsen 

 
Deltagelse i generalforsamlingen kræver,  

at der medbringes gyldigt Coronapas.



FRA HAMBORG TIL LYØ

Bådebyggeren  
fra Lyø

For fire år siden rykkede Jan Vogt ud af sit træbådeværft i Hamborg, da rammerne 
var blevet for små. Efter lang tids søgen fandt han ved et tilfælde en egnet placering til 
væftet, og blot tre uger senere var han selv og maskinparken flyttet til Lyø. Omgivet af 
vand til alle sider, producerer han herfra æstetiske, solide træbåde, der med al sandsyn-

lighed vil overleve enhver læser af denne artikel. Mød bådebyggemesteren fra Lyø.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO PERNILLE PEDERSEN / PRIVAT
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Bag et ganske anonymt udseende hus på Lyø huserer Jan Vogt i 
det velindrettede værksted. Skiltet over porten røber på samme 
tid, hvad der produceres derinde, samt indehaverens nationalitet: 
Bådebyggeri - Bootsjan.

Det solide håndværk 
Jan vidste fra en tidlig alder, at han skulle ad den maritime vej i 
livet, og at den vej specifikt skulle kredse om træbåde.

- Mine forældre havde båd, så jeg har altid sejlet. Da jeg var gam-
mel nok, fik jeg duelighedsbevis og min egen glasfiberbåd. Men en 
dag, da jeg var ved at sejle Als rundt, mødte jeg et smukt træskib 
med et ungt, smukt par ombord. Vi faldt i snak, og det viste sig, at 
manden selv havde bygget skibet. Så vidste jeg, at det var den vej, 
jeg skulle  - ikke universitetet eller anden skole, men håndværk.

Jan begyndte derfor efter endt gymnasietid på uddannelsen til 

bådebygger. Tre et halvt år som lærling, hvorefter han i tre år var 
gaselle, der er den tyske betegnelse for svend. Efter et skoleforløb 
kunne Jan kalde sig autoriseret bådebyggemester, og gennem tyve 
år udøvede han sit håndelag i Flensborg nær floden Slien.

- Det er dejligt at skabe noget, og jeg har lært faget fra bunden af. 
Har du en idé, så kan jeg tegne, konstruere og bygge det. Jeg er 
med i hele processen, lige fra når de fælder træerne i skoven og får 
besked på, hvordan de skal skære dem op  - til det færdige resultat. 
Det er totalt tilfredsstillende.

Værkstedet i Flensborg var en lavloftet kostald, og Jan ønskede sig 
et større værksted, hvor det var muligt at etablere udsugning. Han 
ledte i nærområderne i det nordtyske, men trods stor optimisme 
var det umuligt at finde et egnet værksted.



Masterne laves, som det eneste på båden, af grantræ, der gør, at de er meget lette at hånd-
tere

Alle skruer, nitter og beslag er lavet af bronze. Det er de dyreste, men også de bedste forklarer 
Jan Vogt, der mener, at man ikke skal spare på materialerne. Bronze er meget vejrbestandigt 
og er modstandsdygtigt overfor saltvand, samtidigt med at det har en stor bæreevne

Jan Vogt har bygget en træbåd til sig selv, Lille Ane hedder hun, opkaldt efter sagnet om 
heksen Ane fra Lyø, der altid kom tilbage til øen. Alle både fra værftet får navn efter kundens 
eget ønske

For tiden arbejder Jan Vogt alene på værftet, men han kunne på sigt godt tænke sig både en svend og en lærling: Værftet skal være et fællesskab, det er vigtigt ikke at være alene med sit arbejde altid. De 
gamle traditioner er det vigtigt at holde fast i og bevare, og med kollegaer kan jeg også give min viden videre, fortæller Jan Vogt



Kom dog til Lyø!
Jan har altid sejlet meget i det sydfynske øhav, og en dag på en 
afslapningsweekend på Lyø, da han stod ved købmanden og for-
talte om sin jagt efter et værksted, udbrød købmanden: ‘Kom 
dog til Lyø - den klarer vi! Vi har plads nok.’ Og tre uger senere 
havde Jan både hus og værksted på øen.

- Jeg kendte jo øen en smule fra en del besøg, og jeg kunne da 
tale en smule ‘pølsevognsdansk’, men så flyttede jeg hertil i 
2017 og lyttede til sproget og lærte mig selv det.

På værkstedet fik Jan etableret udsugning, for som han siger, 
vil han gerne kunne holde til at arbejde med træ og træstøv 
mange år endnu. Hver dag går han ud på værkstedet og arbej-
der på de træbåde, som han selv har designet.

- Bådene er mit eget design, og de ligner de gamle arbejds-
både. De er nemme at bygge, nemme at vedligeholde, og så er 
de robuste. De har en lille dybgang, så de egner sig godt som 
fritidsbåde. 

Blandt skruetvinger, båndsliber, rundsav, aftykningshøvl og en 
hjemmelavet ‘svedekasse’ tvinger Jan de tykke ege- og lærke-
planker i den rette form, 

- Jeg har ombygget en varmtvandsbeholder til dampgenerator, 
som kan blødgøre træet, så det kan tvinges i den bananform, 
det skal have. En planke på 20 mm. bliver blød på cirka en time.

De bananformede planker udgør skroget, og med en utrættelig 
omhyggelighed får Jan givet træet den helt rette behandling, så 
båden kan bestå i hundrede år.

- Træet bliver konserveret med en tyndtflydende olie cirka 30 
gange. Udvendigt får skroget 12-15 gange penetrer-olie, og 
mellem hver gang skal det tørres op, og så skal der bygges lak 
op. Den får cirka otte gange lak, inden den er færdig.

Men skroget er langt fra det eneste, det udgør en træbåd fra 
Bootsjans håndelag. Der skal også bygges køl, spanter, bundpla-
der, svøber, mast og rig.

De mange detaljer og de mange lag med tilhørende tørretider 
betyder, at der går mellem tre og seks måneder, fra en ordre 
placeres hos Jan, inden kunder modtager det færdige resultat.

Flot, bæredygtigt og nemt at vedligeholde
Bådebyggeren på Lyø møder mange fordomme om det at have 
en træbåd. De rådner op, de kræver meget vedligeholdelse. 
Men det er helt forkert, påpeger han.

- Kendskabet til moderne træbåde er der ikke, og det er helt 
anderledes at have en træbåd i dag. Materialerne er solide, og 
med de rigtige konserveringsmidler, så holder sådan en båd i 
hundrede år.

Indvendigt er der mange kanter, og mange gør den fejl, at de 
lakerer båden indvendigt. Det skal man ifølge fagmanden aldrig 
gøre, da man risikerer at blive vanvittig. I stedet skal træbåde 
blot højtryksrenses, tørres af, støvsuges og have en gang olie 
- så er den klar til et år mere. Udvendigt skal båden have en 
omgang med svingsliberen og derefter et lag af lakken.

- Folk forestiller sig, træbåde er lig med at købe sig arbejde, 

men man køber bare fornøjelsen. Alle mine kunder giver mig 
ret. Træbåde kan noget mere end plastikbåde, har man en 
træbåd, er det fx ok at kalde den ‘sin lille skat’, for træbåde kan 
have en sjæl.

Mens vedligeholdelsen tilsyneladende er den samme, så kan 
træbåden tilbyde sin ejermand noget helt særligt, forklarer 
bådebyggeren med et smil på læben.

- Træbåde vækker interesse, respekt og nysgerrighed, sådan en 
slags sea-credibility, som man ikke får, hvis man sejler rundt i en 
yoghurtbøtte.

Materialerne til bådene udgør i omegnen af 30% af den ende-
lige pris, resten er arbejdsløn. Om vinteren arbejder Jan 12-14 
timer dagligt på værkstedet, mens han om sommeren tager 
den mere med ro, og det er helt umuligt at få et overblik over 
tidsforbruget på en båd.

- Timelønnen skal man ikke begynde at regne på. Der er en 
stor fornøjelse ved arbejdet, der er ro på, og jeg er tilfreds med 
tilværelsen. Det er en livsindstilling at være bådebygger, og det 
skal bare løbe rundt. Og så er det jo skønt at producere noget 
med dejlige former.

Vil du vide mere om træbådene fra Lyø, så kan du besøge hjem-
mesiden www.bootsjan.com.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI
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Målet for Jan Vogt er at producere 4-5 træbåde om året på sit værft på Lyø, men corona-tiden har gjort det svært. Dog er bådebyggeren optimistisk omkring det potentielle danske marked, 
da de fleste i Danmark har tråde til det maritime miljø



PRISER
2 retter - 295,- 
3 retter - 385,-
4 retter - 475,-

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

Jomfruhummer i egen bisque med kålrabi & friske urter

Grønne asparges med vadehavsrejer, rygeost & ørredrogn

Mellemret
Stegt kammusling med hvide asparges & fermenteret aspargessauce  

Konfiterede franske kyllingelår på blomkål à la grecque & fjerkræ-skum

Hovedret
Torsk med spinat-en-branche, syltede løg, pommes puré  

& sauce blanquette

Karl-johan farseret vagtel, rødbede-syltede løg, konfiterede 
 rodfrugter, pommes puré & fyldt rødvinssauce

Et udvalg fra vores steak-kort af Freygaard kød eller Spansk Iberico gris

Dessert
Mazarin med rabarbar & sauce sabayonne

Chokoladetærte med citrus-is & orange karamel-sauce

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!

ASPARGES OG RABARBER

Knabegaarden og Klinten er gået sammen om 
at lave et spændende og anderledes  arrange-
ment den 1. og 8. juni.  

Pris: 500,- pr. person inkl:  
Rundvisning, bobler og 3 retters menu

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

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

SALG OG SERVICE

FROST VVS A/S er VE-godkendt til montering af varmepumper.
VE-godkendelsesordningen er for de installatør- og montørvirksomheder, som er 
blandt de bedste til at installere vedvarende energianlæg som varmepumper. 

BOSCH Climate Partner VIESSMANN installatør

@) BOSCH 

GASFYR

VARMEPUMPER



Svendborgvej 175   |   DK-5600 Faaborg
    +45 6261 1010         info@hotelfaaborgfjord.dk        hotelfaaborgfjord.dk

SPAR 20%
PÅ 5&10 SPA-

TURSKORT
SØNDAG-TORSDAG
MANDAG LUKKET

OPLEVELSER UDE 
OPVARMET INFINTY POOL 
SAUNATØNDE
BRUSERE
LOUNGEOMRÅDE
TERRASSE
EGEN STRAND
BADEBRO

OPLEVELSER INDE
SALTSAUNA
BIOSAUNA
OPLEVELSESBRUS 
TERAPEUTISK AROMA OG LYS
DAMPBAD
FODBADE MED MASSAGE
INFRARØD LOUNGE
SNEKABINE
SPABADE

SPAENTRÉ 
& 2 RETTERS MIDDAG
PRIS PR. PERS. DKK 675,-

SPAENTRÉ  
PRIS PR. PERS DKK 395,-

SPAENTRÉ INKLUDERER  
3 TIMERS SPA  SAMT LÅN AF 
BADEKÅBE, TØFLER & 
BADEHÅNDKLÆDE

LAD OP MED DAYSPA
Træk stikket i nogle timer og lad roen fylde din krop. Med Dayspa i vores spa & 
wellness får du frigivet ny energi og overskud til hverdagen. I badekåbe og 
tøfler kan du læne dig tilbage og nyde spa-afdelingen samt den skønne 
placering midt i naturen med skov i baghaven og strand i forhaven.

Kombinér din oplevelse med et besøg i Restaurant Vinoteket og nyd et måltid 
tilberedt med lokale og sæsonbetonede råvarer. Besøg os en aften efter 
arbejde eller en dag, hvor du trænger til lidt luksus i hverdagen og oplev roen,     
der sænker sig over din krop efter besøget. 

Dayspa & wellness er for dig, der har brug for at lade 
batterierne op og komme helt ned i gear.



Tilmeld dig på klovneløb.dk  
og støt indlagte børn

KL VNE

2021
LØB

Jubilæum

'S

TID & STED

10 ÅR
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Torvet i Faaborg
12. juni kl. 10.00-12.00



IINNGGEENN  KKØØ  HHOOSS  TTAANNDDLLÆÆGGEENN!!

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

 - men du skal fortsat være symptomfri, spritte af 
og bære mundbind.  Vi sørger for, at der er god plads

 i venteværelset, så du kan holde afstand.

VI PASSER SOM ALTID PÅ DIG OG DINE TÆNDER

- og tandlægebesøg kræver 

IKKE
CORONAPAS

DANMARK ÅBNER OP
- og nu får du igen brug for 
både smil og et godt grin!



Kærd alld!

Mdn vdelig hilsde 

Sørde Jdesdn

Tværglnde 2

+45 20441500

Venligst ingen vin- eller spiritusgaver, men i stedet en donation til 

Kræftens Bekæmpelse.  Kt.nr: 3001-1367676, Mrk: Søren Jensen 60 år

I aeldneieg af 60 år mdn mie fønsdlsattdst, 15 år 

mdn Bilmaende, 20 år mdn Tværglnde 2 

ievitdrds i til stådend torvdaerdteieg og flndend 

maen-gont.

Lørdag d. 5. juni 

kl. 11:00 - 14:00

	

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



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

"Vores hus havde været til salg i 10 år 
hos en anden mægler, inden HOME fik 

chancen.

Vi har oplevet en god løbende dialog 
og faste månedlige møder om salget, 

ligesom Daniel tidligt i processen talte 
lige ud af posen, og fik os til at foretage 
de forbedringer, han mente var nødven-
dige for et salg. Det gav pote, og vi kan 

kun give ham og HOME de varmeste 
anbefalinger".

Signe og Knud solgte  
Granvej 3 i Faldsled hos HOME



MØD KERAMIKEREN LAJLA HOLM

Skuffeselskaber 
og skulpturer 

 
Faaborg er velkendt for sine mange, dygtige keramikere. Her kan du møde en af dem, 

Lajla Holm, for hvem kunstens vej slet ikke var et valg. Efter endt uddannelse mærkede 
hun tydeligt at det at udtrykke sig gennem ansigter og hænder formet i ler, var det, der gav 

hende en virkelig værdi i tilværelsen. Lajla Holm flyttede for ti år siden tilbage til Faaborg 
og gik all in på kunstnerlivet, hvor hun nu modellerer rakubrændte vaser og glaserede 

skåle, samt fortolker både skuffeselskaber og eventyrklassikere.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POUSLEN 
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Lajla Holm er født og opvokset i Faaborg, men flyttede til Aalborg 
i forbindelse med sin uddannelse. Efter endt uddannelse som 
socialrådgiver med en overbygning i psykologi stod det pludseligt 
klart for hende, at arbejdet ikke indebar en ægte passion, og Lajla 
sadlede om.

Den, der ler sidst, ler bedst
Det var i starten af 00’erne, at Lajlas hænder stiftede bekendt-
skab med leret for første gang. På et åbent værksted i Aalborg 
skabte hun sine første figurer, og det viste sig, at hun havde 
talent, for de små figurer blev solgt hurtigere, end hun kunne 
producere dem.

- Det var egentlig bare for fornøjelsens skyld, at jeg startede 
der. Men folk var vilde med det, jeg lavede, og jeg mødte gode 
mennesker, som lærte mig meget om keramik. Jeg kunne mærke, 
at det gav mig meget, ro i hovedet, ro i kroppen, og jeg kunne 
mærke, at det her var mit materiale, som jeg skulle udtrykke mig 
gennem, forklarer Lajla Holm.

Den spirende keramiker ville gerne forfølge passionen, og i 2008 

søgte hun ind på Kunstakademiet i Aarhus - og kom ind. Dog måt-
te hun sande, at tre år på et selvbetalt studium og et pendlerliv 
mellem Aarhus og Aalborg ikke kunne hænge sammen. 

Lajla Holm valgte derfor at tage mindre kursusforløb på Kunstaka-
demiet, fx skulptur, og stykke noget uddannelse sammen hen ad 
vejen. Samtidigt sagde hun sit job op og startede et værksteds-
fællesskab med tre andre kunstnere. Hurtigt dukkede et helt 
særegen udtryk frem fra leret.

- Ligesom en maler har sin egen streg, så ligger mit udtryk i mine 
hænder - jeg har jo - også gennem min uddannelse - en interesse i 
mennesker, og jeg former udtryk gennem ansigter og hænder, for 
vi kommunikerer med hele vores krop. Et udtryk kommer frem, 
og jeg kan slet ikke lave et ansigt på en anden måde, forklarer 
Lajla Holm.

For ti år siden flyttede Lajla Holm tilbage til Faaborg, hvor hun 
så frem til at komme tættere på sin familie og på det pulserende 
kunstnermiljø, byens keramikere og billedkunstnere udgør.



Man finder mange udtryk i Lajla Holms arbejde. Her kan der frit fortolkes på den nøgne krop med krone.

48-årige Lajla Holm er uddannet socialrådgiver og cand. scient. soc. Trods en stor interesse for mennesker, brændte hun ikke for arbejdet efter endt uddan-
nelse. Hun sagde derfor op og kastede sig helhjertet ud i livet som keramiker



Kunsthåndværker
Det er svært for Lajla Holm at svare på, om hun er håndværker el-
ler kunstner. Hun hælder til en mellemting, for både de konkrete 
teknikker og de fortolkende tanker skal spille sammen.

- Jeg tænker det ikke så opdelt, man skal kunne sit håndværk for 
at udtrykke hjernens skøre idéer. Mine skulpturer er vel kunst, for 
det er fantasier, der kommer ud i figurerne. Krukkerne er måske 
mere et håndværk, hvor jeg arbejder med at gøre glasuren spæn-
dende, siger Lajla Holm.

Krukkerne skal være smukke og æstetiske, mens figurerne gerne 
skal udtrykke noget. Noget vigtigt. Noget, der optager kunst-
håndværkeren. Noget, der kan skabe refleksioner over livet eller 
samtiden.

- Jeg har lavet en klima-serie på baggrund af min interesse for 
klimaet, og jeg har lavet en del figurer som fortolkninger af 
begrebet ‘skuffeselskaber’, hvor jeg forsøger symbolsk at trække 
bukserne af kyniske forretningsmænd, forklarer Lajla Holm.

Andre gange opstår figurer på baggrund af den følelse, der 
opstår, når leret ligger i hænderne på hende, og som bare skal 
udtrykkes. På denne måde opstod fx stjernekiggerne, der alle er 
unikke i deres udtryk og meget populære blandt kunderne.

Inspirationen til figurerne finder Lajla Holm mange steder. Det 
kan være samtaler, som hun tænker videre over, eller fra bøger, 
hvor tankerne fortolkes og tilføres et tvist og gerne en portion 
humor.

De svære teknikker 
Selvom figuren ifølge Lajla Holm nærmest selv finder sin vej ud af 
leret, så kræver det et dygtigt håndelag at ende med produkter, 
som kunderne finder fristende. 
På værkstedet finder man således ingen drejeskive, for samtlige 
figurer, vaser mm. bliver modelleret eller kvætset, dvs. bygget op 
af flere mindre del-elementer.

Alle keramikere arbejder på forskellige måder. Lajla Holm anven-
der stentøjsler med chamotte, der styrker leret, så det hurtigt 
kan bygges op, og når de modellerede figurer er gennemtørre, 
sættes de i ovnen til første råbrænding.

- Er der efterspørgsel på en bestemt figur, fx Prisessen på ærten, 
så laver jeg gerne flere af dem. Men hver enkelt figur får altid et 
nyt udtryk, og på den måde er alle mine værker unika, forklarer 
Lajla Holm.

Når figuren er kølet af efter første brænding, lægger hun glasur 
på, hvorefter de glasurbrændes. Skal der så yderligere en guld-
kant på, må figuren gennem en tredje brænding.

De unikke figurer har skiftet udtryk gennem tiden, faktisk er det 
slet ikke muligt for Lajla Holm at lave de små mænd, som hun 
startede ud med at skabe på det åbne værksted i Aalborg.

I keramiker-kredse ved man godt, hvem Lajla Holm er. Især er 
hun kendt for sine kobbermat-glaseringer, som hun er en af de 
få, der behersker. Herudover er hun efterspurgt for sine evner 

indenfor rakubrændinger, hvor hun bl.a. har afholdt workshops 
på den årlige raku-festival.

På plads i nye rammer
For nyligt er Lajla Holm flyttet ind i nye rammer på Kalekovej, 
hvor bolig og værksted ligger side om side. Det har åbnet op for 
nye idéer, og Lajla Holm pusler aktuelt med tanker om at starte 
op med undervisning i keramik for voksne. 

Med de nye rammer bliver det også muligt for kunder at komme 
ind på et arbejdende værksted og blive klogere på idéerne og 
processerne bag figurerne.

Når Lajla Holm ikke sidder fordybet på værkstedet med ler, skal-
pel, ståltråd og fortolkende tanker, arbejder hun som handicap-
hjælper, underviser på børnebilledskolen  eller planlægger de 
næste forretningsmæssige skridt i det selvstændige erhvervsliv.

For nyligt er hun kommet med i projektet ‘styrket erhverv i ga-
deplan’, og næste skridt her bliver mere samarbejde med andre 
kunstnere og måske mere digital markedsføring i form af video.
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Lajla Holm kommer fra en kunstnerisk familie. Fx er hendes mor 
glaskunstner og har tidligere udstillet på Kunsthjørnet ved havnen

Foruden salg til private, har Lajla Holm faste gallerier, hun udstiller på, 
ligesom hun udstiller på kunstforeninger på større virksomheder som fx 
Carlsberg og Orifarm. Herudover udstiller hun selv 6-8 gange om året på 
messer rundt omkring i landet

Vaser, krukker og figurer brændes i en el-ovn, der er forprogram-
meret til de forskellige størrelser og ler-tykkelser



Åbningstider og mere info se          Pandekagevognen Faaborg eller www.faaborgcamping.dk

Salg af kød fra 
naturkvæget Welsh 

Black i Svanninge Bjerge

Meat from the nature 
cattle, Svanninge Hills

Velkommen på Faaborg Camping - Åben for Alle
 18 nyrenoverede minigolfbaner, pandekager belgiske vafler, gammeldags isvafler iskaffe, milkshake, kaffe mm.

Enjoy 18 mini golf courses, pancakes, Belgian waffle, ice waffles, coffee, ice-coffee, Milkshake 

You are welcome

Faaborg 
Camping 
Odensevej 140 
5600 Faaborg 

Tlf. +45 62 61 77 94 
www.faaborgcamping.dk  

f

BESØG VORES 

PANDEKAGEVOGN



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

Hotel Faaborg Torvet 15, 5600 Faaborg, E-Mail: info@hotelfaaborg.dk

DER ER FORSKEL PÅ HOTEL FAABORG 

OG ANDRE HOTELLER

Hos os kan du nyde din frokost 
i vores smukke restaurant eller 
hyggelige gårdhave.

For bordbestilling eller overnatning 
ring på  
tlf. +45 62 61 02 45

DK

Enjoy your lunch in our  
beautiful restaurant or  
cozy courtyard.

For table reservations or  
accommodation, call  
tel. +45 62 61 02 45

ENG



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

Find den fulde  
sommerkalender  
på fmk.dk/faaborg

SOMMERKALENDEREN FOR SLAGTERIGRUNDEN

Sommeren på den gamle  
slagterigrund er allerede skudt  
i gang – og den står på masser  
af kunst, kultur og kreativitet. 
Også outdoor og maritime events  
finder vej til slagterigrunden i 
løbet af sommeren.

Vi ønsker 

alle en 

god sommer





- Annonce -

 Én bekymring 
mindre i byens 

lingeri-butik

Da Pia Storm og hendes mand, Ole Storm, overvejede at starte 
egen virksomhed, tog de som det første fat i 1-OFFICE, og det 
har hun ikke fortrudt et eneste sekund. - De har bl.a. hjulpet os 
med at afsøge markedet for regnskabs- og kassesystemer og 
skabt et forståeligt overblik over fordele og ulemper, som har 
gjort beslutningsprocessen i opstarten meget nemmere. 
- Én bekymring mindre  - Hvis ikke vi havde entreret med 
1-OFFICE, så havde vi ikke haft en lingeri-butik, men mere en 
rodebutik, griner Pia Storm.

Mit fokus skal være i butikken
Pia Storm havde helt bevidst fravalgt selv at skulle holde styr på 
bogholderiet i sin virksomhed. Gennem 1-OFFICE fik hun derfor 
tilknyttet økonomiassistent Louise Almlund Frederiksen som 
fast kontakt til at varetage opgaverne med regnskab, bogføring, 
betalinger, moms osv.

- Mit fokus skal være i butikken, og Louise er en god støtte, hver 
gang vi ringer og skal have et overblik eller svar på et spørgsmål. 
Hun er helt uundværlig, og vi har en stor tillid til, at hun gør det 
professionelt. Det er rart, at det altid er den samme person, vi 
taler med, og er hun der ikke, så ringer hun altid tilbage hurtigt, 
forklarer Pia Storm.

- Christian Præstekjær fra 1-OFFICE er vores IT-supporter, han 
fylder alle hullerne ud, og er der fx problemer med NemID, mail 
eller vores FTP-forbindelse, så ringer vi bare til ham. Vi føler, der 
bliver holdt en hånd under os hele vejen rundt, fortæller Pia 
Storm.

- Jeg skulle jo sidde oppe til midnat, hvis jeg efter lukketid 
skulle hjem og bogføre, nu kan jeg i stedet fokusere fuldt ud på 
butikken og tilrettelægge kunde- og aften-arrangementer eller 
særåbningerne til fx Open By Night, siger Pia Storm.

Hårde odds i en hård branche
Det er ingen hemmelighed, at tøjbutikkerne møder hård kon-
kurrence fra nethandlen. Men som Pia Storm bekymringsfrit 
udtrykker det. – Undertøj skal jo passe perfekt, og her er et 
besøg i en fysisk butik ofte et must. Og det skal være en nær-
værende og personlig oplevelse at handle hos os. 

Lingeri By Storm startede op til hårde odds under corona-ned-
lukningen, men også her har 1-OFFICE være en god støtte.

 - Ud over, at jeg tager mig af betalinger, afstemning, lønadmini-
stration mm., så har jeg også været den, der i tæt samarbejde 
med revisor har koordineret alt omkring tilskudsordninger og 
corona-hjælpepakker, forklarer Louise Almlund Frederiksen.

Louise Almlund Frederiksen, der kommer fra revisorbranchen 
og har været ansat i 1-OFFICE i tre år, styrer finanserne med 
sikker hånd og med en stor tillid fra Pia Storm. Outsourcingen 
efterlader Pia Storm med mere tid til at fokusere på sin butik og 
alle de oplevelser, hun gerne vil give sine kunder.

Har din virksomhed, eller kommende virksomhed, brug  
for sparring eller hjælp til det daglige bogholderi,  
så kontakt 1-OFFICE - Din schweitzerkniv til femstjernet  
administration og nøje styret økonomi.

Allerede da Pia Storm gik i overvejelser omkring opstart af den nu 1 år gamle lingeri-butik 
Lingeri By Storm i gågaden, tog hun fat i professionel hjælp. Læs her, om hvordan hun  

fik sparring allerede i idéfasen, samt hvordan de i dag udliciterer flere opgaver til  
administrations- og økonomifolkene fra 1-OFFICE.
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A+   18,2 km/l  CO2 123 g/km  |  Prisen er ekskl. metallak  |  Bilen er vist med ekstraudstyr  |  Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version  |  Tilbuddet gælder så længe lager haves  |  Der tages forbehold for pris- 
og afgiftsændringer samt trykfejl .

Det Nye Opel er indbegrebet af sporty design og tysk kvalitet. Et godt 
eksempel er den nye kampagnemodel, Corsa Cosmo, som fås til kun 
149.990. Og det er vel at mærke inklusiv Komfortpakke med udstyr til 
en værdi af 23.000. Helt uden merpris. Corsa er bygget på nytænkning 
og ambitionen om at skabe en kompakt bil med udstyr og køreoplevelse 
som i langt større biler. Oplev Det Nye Opel her i forretningen.

OPEL CORSA 1.2 Cosmo

 • 7" touchskærm
 • Aircondition
 • Apple CarPlay
 • Tonede bagruder
 • El-ruder, for
 • Active Safety Brake

Se den komplette udstyrsliste på opel.dk

FREMHÆVET UDSTYR

149.990

Faaborg Bil-Center 
OPLEV FREMTIDENS DESIGN, TEKNOLOGI OG KØREOPLEVELSER �

INKL. KOMFORTPAKKEN 
UDEN MERPRIS
 • Fartpilot
 • Sædevarme 
 • Læderrat m. varme
 • El-betjente sidespejle m. varme
 • Baksensor

UDSTYRSVÆRDI 23.000

OPEL FAABORG · FAABORG BILCENTER APS
Telemarken 2 · 5600 Faaborg · Telefon 62 61 90 60  · www.opel.dk/faaborg



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst      Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

Kirkebilen er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.  30. maj  Trinitatis søndag 10.30: LJ 10.30: HN  

søn.  6. juni  1. s. e. trinitatis 10.30: LM 10.30: AA 09.30: EL 09.30: RG
søn.  13. juni  2. s. e. trinitatis 10.30: HN 09.00: HN  
fre. 18. juni  Kulturnat 19.00-21.30: LJ   
søn.  20. juni  3. s. e. trinitatis 10.30: LJ 10.30: LM  

søn.  27. juni  4. s. e. trinitatis 10.30: LM 10.30: HN 15.15: EL 09.30: RG
søn.  4. juli  5. s. e. trinitatis 10.30: HN 09.00: HN  

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, 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

Fælles-sang-arrangementer i Diernæs Kirke
Da mange af os har sang-abstinenser, og der nu er mu-
lighed for at synge sammen igen, vil Diernæs Kirke gerne 
invitere til fællessang tre tirsdage i juni!

Arrangementerne vil foregå tirsdage den 15. - 22. og 29 
juni kl.19.00 i kirken.
Der vil være et oplæg omkring de nye sange i folkehøjsko-
le-sangbogen - og vi vil komme til at lære nogle af de nye 
sange! Derefter kan alle komme med ønsker - både fra 
salmebogen og fra højskolesangbogen. Aftenen vil således 
både indeholde oplæg og fællessang, og vi slutter af med 
lidt godt til ganen.
Tilmelding ikke nødvendig - bare mød op. Husk hver fugl 
synger med sit næb...

Diernæs Menighedsråd

SOMMERKONCERTER 2021
Der er adskillige udfordringer med at arrangere koncerter 
denne sommer. Vores kirke er stadig lukket og corona-
virussen har ikke helt sluppet sit tag i befolkningen. Der er 
dog åbnet så meget op, at det også vil være forsvarligt at 
lave mindre koncertmæssige arrangementer. Alle arran-
gementer kommer til at foregå i ”Det nye Hospital”, og vi 
overholder alle regler og anvisninger vedr. forsamlinger. De 
ændrer sig hele tiden, og det vil derfor være de aktuelle 
anvisninger som vi følger.

Fredag. d. 11. juni kl. 16.30:  
Ca. 35 min. musik med Morten Øberg  
på saxofon og Bo T. Lerche på klaver.

Fredag d. 25. juni kl. 16.30:  
Kom og hør liflige sange af bl.a.  
Sextus Miskov og Kaj Normann  
Andersen med Anitta Svärd, sang,  
og Bo T. Lerche på klaver.

Fredag d. 2. Juli kl. 16.30:  Kom og hør en god ½ time  
med svingende jazz og spirituals med den lokale jazzkvar-
tet ”The broken piano”. Med; Ditte Tholle, sang, Poul Kühl-
mann, trommer, Oliver Streich, bas og Bo T. Lerche, klaver. 

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

Onsdag d. 4. august kl. 20.00: Stemningsfuld koncert 
med ”Zafir”. De tre smukt klingende instrumenter, mødes 
og et eventyrligt univers opstår. Tiden står stille og for-
svinder 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 
genken-delige temaer. 

Med; Anja Præst Mikkelsen på basklarinet, Anette Gøl 
Seligmann på harpe og Benjamin Barfod på slagtøj.

Anitta Svärd

KULTURNATTEN
Faaborg Kirke deltager i Kulturnatten 18. juni 2021

Vi har den glæde at kunne fremvise Faaborg Kirke, som er 
under restaurering. Hvad sker der i kirken?, hvor langt er man 
kommet? Det kan du ved selvsyn opleve på kulturnatten ved 
små rundvisninger i kirken.
På følgende tider lukkes ind foran kirken i hold af max 25 
personer (ikke for gangbesværede).

Kl. 19.00-19.30 / kl. 19.30-20-00 / kl. 20.00-20.30 /  
kl. 20.30-21.00 og kl. 21.00-21.30

Hver fremvisning afsluttes med en miniandagt og salmesang. 
Vi glæder os til at se jer!
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PÅ BESØG HOS PERNILLE NEDERLAND

Forfatter af  den 
fingernemme 
slags
Når man er et kreativt menneske, der skaber universer 
og fortællinger overalt og til alle tider, så kan det være 
en fordel at placere sig selv i centrum af det univers. 
Forfatter Pernille Nederland har for nyligt valgt at 
flytte til Faaborg, for her er der ifølge forfatteren et lille 
eventyr, uanset hvor man går hen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Kan du godt lide at skrive, jamen så værsgo, her er en skrivemaskine, sagde 
far. Synes du, at papirklip er interessant, voila, her har du en skarp saks, sagde 
mor.

Pernille Nederland blev bakket godt op af sine forældre, når hun viste inte-
resse for de kreative universer, ligesom hjemmet var et kreativt slaraffenland 
med tusser, farvekridt og papir som det naturlige omdrejningspunkt for 
fællesskabet.

Begge forældre er skolelærere, og Pernille Nederland vidste én ting med 
sikkerhed  - det skulle hun i hvert fald ikke være. Hun skulle være kreativ. Lave 
drama, musik, skrive litteratur.

Men valget var for svært, så Pernille Nederland endte med at gå i forældre-
nes fodspor. Efter otte år i folkeskolen fik hun chancen for at undervise voks-
ne i kreativ skrivning, og herfra tog hun springet og besluttede, at hverdagen 
skulle omhandle de ting, der giver glæde. Barnlig glæde allerhelst. 

I dag benytter Pernille Nederland sine kreative evne som forfatter om 
formiddagen og eftermiddagene bruges gerne med papir og saks, hvor hun 
fremtryller flotte papirklip.
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Kreativitetens suppedas
Både Pernille Nederland og hendes brødre har altid tegnet og malet. 
For dem var det kreative en naturlig måde at udtrykke sig på og være 
sammen på.

- Jeg er én af dem, der er faldet i gryden som barn. Jeg elskede at 
tegne. Alligevel er jeg gået den lange, trange vej, men jeg skulle jo 
bare have mærket efter og set på, hvad jeg lavede som barn. Først 
efter otte år som lærer gik det op for mig, at hov, det kan jo også 
være et arbejde, forklarer Pernille Nederland.

Gennem årene i folkeskolen underviste Pernille Nederland i de krea-
tive fag, som fx musik og billedkunst. Efter otte år skiftede hun bane 
og fik job som underviser på forfatterlinjen på Den ny Daghøjskole i 
Odense.

- Jeg var så glad for det, for nu beskæftigede jeg mig med det, som 
er allermest inspirerende for mig, kreativ skrivning. Når man skriver 
sammen med andre, så skaber man gnister, og der kommer mere 
brænde på bålet, og man skaber noget større. Som Jørgen Clevin 
sagde: man kan drive det langt som lærer - hvis man stopper i tide, 
siger Pernille Nederland smilende.

Livet har flere gange budt på bump for den kreative kvinde, og i 2009 
fik hun tilkendt fleks-job. Hermed blev tiden til det kreative frigivet i 
endnu højere grad.

Forfatter om formiddagen
Når morgenkaffen er nydt med udsigt til gågadens byliv og med 
stearinlys tændt overalt i lejligheden, sætter Pernille Nederland sig til 
tasterne. Hun har tidligere udgivet både dramatik, skøn- og faglitte-
ratur, og flere bøger er på vej. 

- Jeg skrev min første bog, da jeg var 11 år. Mine bedsteforældre var 
døde, og jeg arvede en skrivemaskine. Mine forældre var på det tids-
punkt skilt, og de sagde begge, at jeg fik 1 krone pr. side, jeg skrev. 
Jeg skrev 100 sider og sendte det ind til Borgens Forlag. Jeg fik ikke 
bogen antaget, men derimod nogle pæne ord fra redaktøren og 200 
kroner fra mine forældre. Samtidigt var det en god træning i disciplin 
og i at skrive, fortæller Pernille Nederland.

Tidligere har forfatteren udgivet den faglitterære bog Det sensitive 
Univers, om sensitivitet som personlighedstræk, da Pernille Neder-
land kender dette træk fra sig selv og savnede litteratur om emnet 
på dansk.

Men på det seneste er det ungdomsbøger, der fylder mest, når 
tastetrykkene fylder lejligheden med opslugende klik-lyde. Her 
forsøger forfatteren at få drømmene og magien til at smelte samme, 
hun fordyber sig i de svære følelser og sætter noget på spil i bogens 
tematik. Samtidigt er bøgerne krydret med masser af humor, kærlig-
hed og almindeligt teenageliv.

- Jeg vil gerne skrive den ungdomsbog, som jeg selv ville have elsket 
at læse som ung, og jeg finder ting i mig selv, som er smertefulde, 
og bruger det. Jeg har skrevet om emner, som fx det at være barn af 
en alkoholiker, at være biseksuel og det at have mistet en forældre. 
Jeg skriver mine bøger meget ind til benet og skærer alt det væk, der 

er overflødigt for handlingen. På den måde bliver bøgerne meget 
filmiske, forklarer Pernille Nederland.

Forfatteren har aktuelt to manuskripter liggende til vurdering hos 
Gyldendal, hvor hun sidste år i august fik udgivet ungdomsbogen 
Brysterne er det sted på kroppen, hvor følelserne buler ud. Herud-
over er hun i gang med en serie letlæsningsbøger til drenge.

Pernille Nederland er ikke i tvivl om, hvad der driver hende til ta-
sterne hver eneste dag.

- Jeg er tilkendt fleksjob og arbejder få timer, så det er vigtigt med 
en identitet. Hvor er min plads i verden? Og så elsker jeg jo bare at 
skrive, siger Pernille Nederland.

Efter formiddagens fortælleunivers er afsluttet, tager Pernille Ne-
derland på tur i Faaborgs virkelige univers, som bidrager med god 
inspiration.

Den barnlige sjæls glæder
Langs reolerne i stuen står der en lang række af indrammede papir-
klip. Sorte figurer på hvid baggrund, der trækker beskueren ind i et 
barnligt univers med mytologiske og arketypiske figurer. 

- Jeg var nok en 15-16 år, da jeg var i Ærøskøbing med min mor. Vi 
så en dame, der klippede, og jeg havde den naive forestilling, at hvis 
andre kan, så kan jeg også. Min mor købte kort efter en kirurgisk saks 
til mig, så jeg kunne klippe. Jeg kunne jo tegne i forvejen, fortæller 
Pernille Nederland.

Hver eftermiddag sætter Pernille Nederland sig ved spisebordet med 
saks, papir og og en tanke for den gode fortælling. Papirklippene 
skal fortælle en historie, vække en umiddelbar glæde i folk. De skal 
hverken være for grafiske eller stilistiske, og så må de gerne være lidt 
barnlige.

- I min egen historie har for høje ambitioner knækket mig. Så nu er 
der nye ambitioner, der handler om det jordnære og simple, om at 
få vækket kærligheden og glæden. Jeg beskæftiger mig med noget 
barnligt, men det gør mig glad. Det giver mig en følelse af umiddel-
barhed, og der er jeg mig - og det er der, jeg trives, fortæller Pernille 
Nederland.

Den barnlige kreativitet er kun barnlig i sit udtryk, for teknikken 
bag er yderst voksen. Både når det gælder papirklip, dramaturgi og 
disciplin.

Det var netop ambitioner, der satte en stopper for papirklippræstati-
onerne, da Pernille Nederland var i starten af 20’erne. Gennem flere 
år led hun af det, hun kalder ambitionsangst, og først i janaur sidste 
år fik hun atter lyst til at klippe, denne gang på et niveau, der passer 
til ambitionerne.

Sidste år udstillede Pernille Nederland sine papirklip på Galleri Ko-
rinth og på Stationen i Ringe. Forhåbentlig tillader situationen snart, 
at udstillingen kan komme videre rundt i landet.



Pernille Nederland har som barn og ung læst et utal af skønlitterære 
bøger. Nu læser hun fortrinsvis faglitteratur, som fx psykologi og 
filosofi

Pernille Nederland har udgivet to faglitterære bøger. I 2011 udgav hun bogen Det sensitive Univers, og i 
2016 udgav hun bogen Ord under neglene, der er en inspirationsbog for andre skrivenørder

Som litterært forbillede for Pernille Nederland står den amerikanske forfat-
ter Paul Auster. Hun beundrer især hans evne til at skære ind til benet og 
udelade alt, der ikke er relevant for handlingen

Pernille Nederland har tidligere været ansat hos bl.a. børneteatret Skægspire, Teater2Tusind, Spek-
taklet og på Faaborg-Midtfyn Kommunes Biblioteker som underviser i fortællekredse for voksne
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I dag har Pernille Nederland fem sakse i forskellige størrelser. Hun skærer aldrig sine motiver ud, da det er en helt anden teknik. Saks og papir holdes oppe i luften under udklipningen, 
begge hænder skal arbejde sammen, og udklipningen skal ske i en bestemt rækkefølge, da de små fine detaljer ellers kan blive ødelagt

Inspirationen til papirklippene finder Pernille Nederland på sine mange ture i den sydfynske natur. Jeg tager billeder til motiver eller idéer og samler inspiration. Så tegner jeg det først 
som en skitse, inden jeg klipper det ud, fortæller Pernille Nederland

BIBLIOGRAFI / PERNILLE NEDERLAND

Dramatik
- Hjerteveninder
- Lilly Lei
- I Guder
- Leonora

Faglitteratur
- Det sensitive univers, 2011
- Ord under neglene, 2016

Skønlitteratur
- Nanna og Jakob, 2018
- Brysterne er det sted på kroppen,  
  hvor følelserne buler ud, 2020



Gå sammen  
med andre!
Bliver du begejstret af at gå ture i det fri, 
og vil du være en del af et stærkt fælles-
skab? Så gå med i et af Faaborg-egnens 
gå-fællesskaber.

Lokale gå-fællesskaber har faste ugent-
lige gåture i mange forskellige tempi, og 
her er der altid nogen, der vil med ud i det 
fri. Savner du et gåhold i dit lokalsamfund, 
så kan det være, at du vil være gåvært og 
invitere andre med ud i naturen?

Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

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

Læs mere om at være gå-vært, eller find  
et gåhold nær dig på: fmk.dk/gaa-hold



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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

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

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

dag ikke selv er i stand til det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale 

LIBRATECH APS
Saugstedlund 69, 5600 Faaborg

Tlf.: +45 7370 8574, Mobil: +45 6131 8574
csg@libratech.dk, www. libratech.dk

 

VI TILBYDER 
 Undgå stop i driften med vores serviceeftersyn  

 Et bredt sortiment af professionelle vægte

 Kalibrering af vejeudstyr og lovpligtige verifikation 

 Teknisk service og reparation

RADWAG DINI ARGEO ZEMIC

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



LINGERI BY STORM 
Østergade 28 - 5600 Faaborg - www.lingeribystorm.dk - Tlf.: 42 53 25 41

Områdets største udvalg  

i lingeri, strømper,  

nattøj og badetøjVi er klar til sommeren

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



Åben 
højsæson:
Alle dage 
kl. 10-21

Nyrøget 
hver dag
- Fra eget 

røgeri

FAABORG RØGERI CAFÉ 
Vestkaj 3 • tlf. 6261 4232 / 2620 1712 

Mere info: www.FaaborgRøgeriCafe.dk 

FAABORG RØGERI CAFÉ FAABORG RØGERI CAFÉ FAABORG RØGERI CAFÉ FAABORG RØGERI CAFÉ FAABORG RØGERI CAFÉ 

Varmrøget helle� sk
m/brød & smør ........... 75,-

Salat laks/torsk
m/� ütes & dressing .... 88,-

Varmrøget torsk 
m/brød & smør ........... 75,-

Varmrøget laks
m/karto� elsalat........... 88,-

Varmrøget forel  
m/brød & smør ........... 65,-

Varmrøget makrel� let
m/brød & smør ........... 58,-

FÆRØSK 
LAKS

Picnickurv
Bestil din picnickurv 
e� er eget ønske.

Varmrøgede rejer
m/� ütes, smør 
& kryddermajonaise  . 55,-

Sol over Faaborg
m/1 sild......................... 55,-
m/2 sild...........................75,-

Røgeri Platte ....................
Laks, sild, makrel, rejer
brød & karto� elsalat115,-

Fiskefrikadelle
Torskefrikadelle 
m/karto� elsalat/remo52,-

Marinerede sild
m/brød & karrysalat .. 54,-
m/2 sild...........................78,-

4x
FISK

UDEN 
BEN

TAKE AWAY/TAG MED HJEM
Varmrøget laks, pr. 100 gr .................................35,-
Varmrøget torsk, pr. 100 gr ...............................35,-
Varmrøget helle� sk, pr. 100 gr .........................35,-
Varmrøget forel, ca. 200 gr ..................pr. stk. 39,-
Varmrøget makrel� let, pr. 100 gr ....................23,-
Varmrøget silde� let, pr. 100 gr.........................15,-
Varmrøgede rejer m/u hvidløg, pr. 100 gr .....19,-
Fiskefrikadelle  m/torsk, 100 gr ..........pr. stk. 12,-
Fiskefrikadelle  m/laks, 100 gr ............pr. stk. 16,-
Lakse-, tun- el. rejesalat pr. 100 gr...................25,-

Vestkaj 3 - Tlf.: 62614232 

Faaborg

Café
Røgeri

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

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

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



 
 

 
  

  

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



LEONARDA OG CHRISTIAN FORSKØNNER 
FALSLED STRAND CAMPING

 Glem alt om  
camping-habitter
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Bålpladser, afskærmede læsezoner, udekøkkener, sovehytter, 
familiehytter, yoga i vandkanten, aktivitet på havet. 

Forandringerne er til at få øje på, når man træder ind på 
campingpladsen i Falsled. Og flere er på vej. For de nyslåede 
campingpladsindehavere, Christian og Leonarda Hage, har 
endnu flere planer om at skabe en campingplads, der har det 
bedste med fra alle ferieformer og samtidigt hylder udelivet og 
fællesskabet.

Christian og Leonarda er flyttet fra hovedstaden og kommet 
tæt på alt det, de selv elsker: natur, vand og tid til nærvær som 
familie.

På jagt efter familieprojekt
For seks år siden rykkede Christian og Leonarda ud af Køben-
havn til Vedbæk. De ville have luft, natur og en have. Det gav 
ikke længere mening for dem at sidde i en lejlighed i byen.

- Vi var også begyndt at tænke børnetanker. Vi ville ud i natu-
ren, men vi ville ikke kede os, så vi ledte efter et fællesprojekt 
som familie. Måske en Bed and Breakfast, måske en vingård. Vi 
overvejede også at tage til udlandet, men det gav ikke mening 

for os, fortæller Christian.

Parret gik på jagt efter de perfekte rammer til deres endnu 
uvisse projekt, og i 2018 fandt de en helårsgrund i Falsled, som 
viste sig at være en campingplads.

- Vi kiggede ikke efter en campingplads, men da vi så stedet og 
området, kom vi på andre tanker, fortæller Leonarda.

På det tidspunkt blev campingpladsen drevet af en flok frivillige 
fastliggere, der havde indgået en to-årig forpagteraftale med 
den tidligere ejer.

- Det passede os fint, for så havde vi to år, inden vi skulle over-
tage. Vi havde ejendommen ved vejen til rådighed fra starten 
af, og vi tog ofte herover i weekender og ferien og var her mere 
og mere i løbet af de to år. På den måde blev det en glidende 
transfer, hvor vi kunne fornemme området og pladsen og finde 
ud af, hvilken retning vi skulle i, fortæller Leonarda.

Retningen blev outdoor og natur, hvilket allerede her i åbnings-
sæsonen ikke lader sig skjule.

Kan man kombinere hotelværelsets luksus med sommerhusets privatliv og campingli-
vets hygge og fællesskab? Netop den kombination er tanken bag de mange tiltag, som de 

nytiltrådte indehavere har sat i værk på Falsled Strand Camping. Pladsen skal løftes op i 
det nye årtusind, nye segmenter skal lokkes på camping, og fordomme skal brydes. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Fra stranden på campingpladsen går der en lille sti hen til havnen. Her 
kan campisterne på få minutter nå hen til en isvaffel eller en lammebur-
ger hos Vandkanten

Christian og Leonarda Hage overtog selvbetjeningsautomaten fra de fastliggere, der drev pladsen i to år. Her kan gæster booke sig ind på en af de 
ti drop in-pladser, når der ikke er åben i receptionen. Det er også her, man kan melde sig til aktiviteterne på pladsen, som fx yoga i vandkanten



Kom ud af hytterne og ind i fællesskabet
Eller faktisk må du helt selv vælge, om du vil tilbringe ferien i din 
hytte eller ude ved bålstedet med de øvrige campister. Eller du 
kan vælge noget, der ligger lige midt imellem. For på terras-
serne foran hytterne er der opsat udekøkkener og siddepladser, 
så man på den måde kan være ude og en del af fællesskabet, 
samtidigt med at man kan være sig selv.

- Vi har forsøgt at tage alle de gode ting fra både hotelværelset, 
sommerhuset og campinglivet. Her får man den luksus det er 
at have sit eget hus, samtidigt med at man har mulighed for 
at være med i det sociale og opleve den særlige stemning, der 
er på en campingplads. Vi vil gerne gøre det lidt rustikt, men i 
komfortable rammer, forklarer Leonarda.

Der skal mere natur ind på pladsen, og planen er at lade græs-
set vokse højt, fylde det med vilde blomster og lave nogle stier 
mellem hytterne, hvor græsset klippes. Tanken bag tiltagene 
er at få brudt med de fordomme, der kan være om ‘camping-
segmentet’, og samtidigt åbne op for et helt nyt segment. 
Invitere folk ind, der aldrig ellers ville have overvejet en ferie på 
en campingplads. 

Varm velkomst
Denne påske fungerede som en pilottest af pladsen. Samtlige 
af de færdigrenoverede  hytter var udlejet, og Christian og 
Leonarda har fået særdeles god feedback fra gæsterne. Faktisk 
bookede halvdelen af hyttegæsterne et nyt besøg, og på den 
baggrund erklærer parret åbningen i påsken for en succes.

Fastliggerne, der de seneste to år har haft værtsrollen, ser de 
nye ejere lidt an, forklarer de muntert. Men generelt er de me-
get åbne overfor værtsparret og de mange nye tiltag på pladsen, 
og samtlige fastliggere har valgt at blive liggende. Flere nye 
fastliggere er tilmed dukket op.

- Vi har faktisk måttet sige nej til flere, der ønskede at ligge her 
fast, for vi satser på at have ca. 50% fastliggere og 50% turister. 
Det er vigtigt med turister, for det skaber liv på pladsen, da de jo 
er på ferie og ikke fx skal på arbejde i løbet af dagen, fortæller 
Leonarda.

Pladsen er også åbnet mere op for de lokale, så de kan benytte 
pladsen som adgang til vandet, og falsledboerne har kvitteret 
med at støtte op om pladsen ved at hente deres morgenbrød i 
den nye café.

Lokale synergier
Hele pladsen skal jazzes lidt op, forklarer parret. Indtil videre er 
alle hytterne blevet renoveret, nyindrettet og malet, og om kort 
tid vil samtlige hytter have udekøkkener og et udendørs møb-
lement. Hytter er det, gæsterne vil have, så der er planer om at 
bygge endnu flere hytter. 

Men campingparret er ikke udelukkende optaget af, hvad de 
selv kan tilbyde gæsterne. De er yderst bevidste om, at der i et 
lokalsamfund skal skabes synergier med de øvrige aktører og 
erhvervsdrivende.

- Lige nu tilbyder vi morgenmad i vores café, og vi fortæller vo-

res gæster, hvor de kan spise frokost eller aftensmad hos nogle 
af de andre steder i byen. Vi har også slået os sammen med 
Birkelygård om at købe SUP-boards og havkajakker, som vi kan 
leje ud, forklarer Leonarda.

Lige nu er livet som campingværter præget af travlhed forud 
for højsæsonen. Dagene er yderst afvekslende, og den ene dag 
agerer værterne malere, og den næste dag er de gartnere. Men 
trods travlhed er der fuld gang i tankerne om mere udvikling 
og flere aktiviteter på pladsen. Fortsat med fokus på natur, det 
nære og det lokale. 

Måske kommer der en sanke-workshop, hvor man laver sin egen 
scrub-creme, måske afholder de vinsmagning med vine fra de 
lokale vinproducenter, måske inviterer de til gourmet-madlav-
ning under åben himmel.
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Sammen med sønnen Marley på 12 måneder er Christian og Leonarda Hage flyttet fra hovedstaden til Falsled for at 
drive campingpladsen som et familieprojekt

I den nye café kan gæsterne nyde en kop kaffe eller købe morgenbrødet, 
hvilket også de lokale benytter sig af. På sigt vil der også blive mulighed for 
at købe sig en picnickurv, som kan tages med på stranden eller på øvrige 
udflugter i det sydfynske

Et af de nye tiltag på campingpladsen er yoga i vandkanten. Den 29. april 
afholdte de første yogatime med havdyp, og der var mange tilmeldte. På 
sigt, hvis der er interesse, vil der komme flere hold, samt mere avancerede 
hold
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SMAG PÅ LIVET!

Vi går ikke på 
kompromis med 
naturen, hyggen 

eller den 
kulinariske 
oplevelse

Hos Worres Outdoor tilbyder vi skræddersyede events og fantastiske oplevelser til alle.

Vi planlægger en dag i naturen lige efter Jeres ønsker.
Hop ind på vores hjemmeside og se eksempler på aktiviteter eller grib knoglen og ring til os
– det er fuldstændig uforpligtende. 

Du kan også tilmelde dig et af vores allerede planlagte events.

Alle events hos Worres Outdoor vil indeholde skønne måltidsoplevelser i det fri.

Læs meget mere på www.worresoutdoor.dk Tlf. 22 39 90 39 

FREDAG DEN 4. JUNI
 
Kl. 11.00 – kl. 17.00  
Udstilling med Verdensmål nr. 14 i Levende Havs telt og 
på Kutteren ”Anton”.  
 
Faaborg Amatørfiskerforening åbner udstillingen ”Flere 
fisk i de kystnære marine områder”

Kl. 13.00 – kl. 16.00 
Børne arrangementer ”Klap en fisk” fisk og fauna i 
akvarier.

 

LØRDAG DEN 5. JUNI

Kl. 10.00 – kl. 10.30 
Blå Flag hejses ved Blå Flag station på Øhavscentret.

Kl. 10.30 – kl. 11.00 
Navngivning af Havnejolle

Kl. 11.00 – kl. 12.30 
Debatmøde ”Kystens Parlament” Verdensmål nr. 14

Kl. 12.30 – kl. 17.00  
Udstilling om hvordan ser vores havbund ud i 2021 – og 
hvordan bør den se ud for at skabe vækstforhold for vore 
fisk og fauna. Hvad gør vi for at ændre det til det bedre.

SØNDAG DEN 6. JUNI

Kl. 11.00 – kl. 12.00 Bodil Pedersen fondens miljøpris 
overrækkes til Levende Hav.

Der vil være mulighed for pølser, kaffe og  
drikkevarer fredag 4. og lørdag 5. juni.

TORSDAG 3. JUNI  LEVENDE HAVS UDSTILLINGSSKIB ”ANTON” ANKOMMER TIL FAABORG

ØHAVSCENTER FAABORG, MUNKHOLM 4B, 5600 FAABORG, WWW.OHAVSCENTERFAABORG.DK, TLF.: 40 10 48 59

PROGRAM 
Kystens Parlament 3.- 6. juni



F R A N S K  &  N O R D I S K 

Restaurant og Iscafé
HJEMMELAVET IS / HOME MADE ICE CREAM

Torve t  17  |  5600 Faaborg  |  6261  0067  |  www.magas ingaarden .dk

Nyåbnet restaurant & iscafé på Torvet i Faaborg. Vi har fokus på 
kvalitet og lokale råvarer.  

Vores mad og is laves med kærlighed og respekt for det gode 
håndværk, så du altid er sikret en god oplevelse.

Du kan også afholde dit arrangement i vores store festsal 
med plads til ca. 100 personer, perfekt til bryllup,  
fødselsdage, konfirmationer, julefrokost mm.



 Kultur-bombardement 
over Faaborg 
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Her afholdes Kulturnat 2021 i Faaborg fra kl. 18.30 til 23, og ef-
ter sidste års aflysning er mange af områdets kulturinstitutioner 
og foreninger klar med et brag af en aften.

- Det bliver umuligt at nå at opleve det hele, så man kommer til 
at vælge, hvad man ikke vil gå glip. Programmet er virkelig om-
fattende, og der er noget for alle, fortæller Oliver Streich, der er 
en del af styregruppen bag Kulturnatten.

Vi har sat ham stævne for at høre mere om årets program, og 
indrømmet, det er svært at få et overblik alle de tilbud, der lig-
ger og lokker, men Oliver Streich har lovet at prøve:

- Museerne er åbne. Faktisk er det første officielle åbningsdag 
for det nye Øhavsmuseum i de nye omgivelser, og på Faaborg 
Museum udstiller lokale Ulrik Møller med sine flotte værker. 
Hele området ved Slagterigrunden kommer til at summe af liv. 
Der bliver kunstudstilling i Tulip-bygningen, Direktøren er åben 
og der er fernisering på det store gavlmaleri, fortæller han.

Musikken kommer også til at spille en hovedrolle på Kulturnat-
ten, hvor der bliver tre scener med noget for enhver smag.

- På Torvet spiller forskellige bands aftenen igennem, og det er 
også her, programmet slutter med en stor sambafest, når Xiame 
Dégas' sekstet går på scenen. På Falsetten er det de unge der 
arrangerer festlighederne, og her venter blandt andet Total Hip 
Replacement, et fremadstormende band, som bliver virkelig 
fedt, lover Streich.

Den tredje scene for musikken får plads i Byskolen i Grønnega-
de, hvor flere af Musikskolens bands spiller, der er workshops, 
bliver lavet podcasts og meget andet.

- Jeg synes også man skal tage omkring Helios, der igen i år er 
klar med et flot program. Der bliver loungestemning, udstillin-
ger og koncerter i kulturhuset, og så bør man også lige notere 
sig, at Faaborg Musikforening har en spændende koncert med 
Bragh på Torvet, siger han.

Oliver Streich og resten af styregruppen er imponeret over de 
mange tilbud, som de forskellige aktører har budt ind med.

- Det er jo helt vildt, hvad vores område kan byde på. Der ven-
ter en fantastisk aften.
Der vel kun to ting, der kan drille os. Vejret og corona-situatio-
nen, siger Oliver bag en bekymret mine. Vi har valgt at lægge så 
mange aktiviteter som muligt udendørs for at gardere os mod 
mulige restriktioner i tilfælde af stigende smitte, og vejret....her 
kan vi bare krydse fingre og håbe på bedre vejr end i 2019.

Her fik arrangementet lige lovlig meget power, da lynet under 
et uvejr slog ned i Grønnegade lige ved siden af Byskolen, der 
var fyldt med kulturnatsgæster.

Du kan læse meget mere om Kulturnat 2021 på hjemmesiden 
faaborgkulturnat.dk

Hvis du også længes efter kulturelle oplevelser efter måneder med aflysning på 
aflysning, så bør du strege alt andet i kalenderen den 18. juni, og forberede dig 

på en aften med kultur ad libitum.

AF HENRIK POULSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Medlem af styregruppen bag Kulturnatten Oliver Streich



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



Vi har modtaget den fra Faaborg Mari-
neforening. Det er en revolver af typen: 
Flådens omdrejningspistol model 1871. 
Omdrejningspistol betyder et skyde-
våben hvor et patronhylster/tromle 
drejer rundt med patroner i. Det var en 
kæmpe opfindelse indenfor våbentek-
nologi. Denne revolver har en rote-
rende tromle med seks patroner. Før 
disse blev indført kunne man skyde én 
gang og så skulle man genlade, fortæl-
ler Tissel

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 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

tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser



INDEN LÆNGE SUMMER DET AF LIV 

Sommer 
i Faaborg

 
Du kan godt begynde at glæde dig. Der venter en sommer med masser af oplevelser 

i Faaborg. Hvad enten du er til musik, markeder, motion eller store biler, så er der 
noget til dig.

AF HENRIK POULSEN  
FOTO HENRIK POULSEN 
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Signe Pardorf Nielsen fra Vores Faaborg & Egn fortæller om akti-
vitetsprogrammet for de kommende måneder:

- Jeg glæder mig enormt meget til sommeren. Inden længe 
begynder det for alvor at summe af liv og glade mennesker. Det 
tror jeg, vi alle ser frem til efter en lang periode, hvor meget har 
været lukket på grund af corona. Nu kan vi igen komme ud og 
opleve, mødes og hygge os, siger hun.

Allerede her i juni venter de første arrangementer.

- Der er tre store fixpunkter i juni: Klovneløbet, biludstillingen på 
Torvet og så Kulturnatten, hvor butikkerne også har åbent til kl. 
20. Det forventer jeg, bliver en rigtig god aften, hvor kultur- og 
handelsliv vil understøtte hinanden, fortæller hun.

I juli kommer vi for alvor til at mærke de mange turister i bybil-
ledet, og det betyder også, at der bliver skruet ekstra op for 
aktiviteterne.

- Vi satser på en lang række musikoplevelser i løbet juli. Både på 
Torvet, i Den Voigtske Gaard, og rundt i byens gader bliver der 
levende musik. Det skal være med til at skabe en hyggelig som-
merstemning over hele byen. Mange husker de hyggelige jazz-
eftermiddage i Den Voigtske Gaard, og nu prøver vi at genskabe 
hyggen med to musikarrangementer i de smukke rammer. Derud-
over venter to store "klassikere" i juli - nemlig de gamle træskibe 
i Fyn Rundt samt byens Open By Night. De taler jo næsten for sig 

selv, smiler Signe Pardorf.

August byder vanen tro på Outdoor Sydfyn, ligesom der også 
bliver flere dage med levende musik i byens gader.

I september er det store kræmmermarked igen på programmet, 
det samme gælder også et nationalt vægtertræf, der kommer til 
at sætte kolorit på byen, og så venter et stort Jaguartræf, hvor 
der kan drømmes artige bildrømme.

- OG, så må du også gerne skrive, at der muligvis venter en stor 
overraskelse i Faaborg. Jeg kan ikke sige så meget, men lykkedes 
det, så venter den største musikoplevelse i området i år, så har 
jeg ikke sagt for meget, smiler hun.

Til at hjælpe med at afvikle de mange aktiviteter har foreningen 
netop etableret et såkaldt frivilligkorps, der skal give en hånd 
med i forbindelse med forskellige aktiviteter især i sommermå-
nederne, men også i forbindelse med jul, Lyserød Lørdag med 
videre. Opgaverne består blandt andet i uddeling af brochurer, 
plakater, opsætning af bannere, pynt, opsætning af julehuse og 
lignende. Har du lyst til at blive en del af frivilligkorpset, så hører 
Signe Pardorf gerne fra dig.

- Man er meget velkommen til at kontakte mig, hvis man vil være 
en del af fællesskabet, og måske høre mere om arbejdsopgaver 
og omfang. Bare ring eller skriv. Man kan altid fange mig på 53 26 
63 23 eller på via mail signe@faaborg.dk



53

"Jeg glæder mig til at  
byen igen summer af liv" 

Signe Pardorf Nielsen fra Vores Faaborg & Egn



Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 FaaborgBook et 
helt specielt 

hotelophold

Se vores 
menu på

www.hotelfg.dk

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

SKAL DIN BIL TIL SERVICE? 

VI LAVER SERVICE 
PÅ ALLE MÆRKER 
OG MODELLER.

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil service nu!

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

Niels Sigh, 
Lene Kromann og  
Rasmus Hermansen

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

HOTELOPHOLD 
SOMMERBADER 

FRA 895 , -  PR .  PERSON  
I  DOBBELTVÆRELSE

HOTELOPHOLD 
KULTUR 

FRA 895 , -  PR .  PERSON  
I  DOBBELTVÆRELSE

HOTELOPHOLD 
ØHAVS

FRA 895 , -  PR .  PERSON  
I  DOBBELTVÆRELSE



Faaborg Bilcenter, Volkswagen Service Faaborg, Toyota
Faaborg og SK Caravan inviterer til bil- og campingudstilling
på Torvet i Faaborg. Se både nye biler og campingvogne og
få en god snak med forhandlerne.
Prøv kræfter med Formel 1 race i simulator – hurtigste tid
vinder et GAVEKORT á 2.500 kr.
Deltag også i konkurrencen om at vinde 3 gavekort á 2.500
kr. ved at besvare spørgsmål.

12. juni kl. 10-12 Klovneløb

18. juni FAABORG KULTURNAT

19. juni kl. 10-14 Biludstilling

Det sker i Faaborg

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle der kan kravle, gå,
rulle eller løbe, kan være med. 
Det handler ikke om at være hurtigst, men at få en
hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte indlagte børn i
Danmark. Ruten er 2,5 km. Start og mål på Torvet.
Tilmeld på dagen fra kl. 9.15 eller
Tilmeld på: danskehospitalsklovne.dk/klovneløb

Faaborgs kulturelle foreninger og institutioner arrangerer i
fællesskab kulturnatten. 
Det bliver en magisk aften/nat, hvor hele byen er åben og
summer af sang, oplevelser, udstillinger, koncerter,
performances i gårdhaver, på museerne, på Falsetten, i
Klokketårnet, på Byskolen, ved kirken og mange andre
steder.  Butikker åben kl. 10-20
Se program her: faaborgkulturnat.dk



- Annonce -

 Rise Sparekasse 
er lige i nærheden

Hos medarbejderne i Rise Sparekasse findes der en oprigtig 
interesse i at være en del af det lokale. At skabe vækst. Bidrage til 
udvikling.

- Vi ser det som et samfundsansvar at være til stede lokalt, selvom 
tendensen generelt er at lukke afdelinger og optimere. Faktisk har 
Rise Sparekasse altid været drevet af samfundsansvar, siden vi blev 
til i 1860, siger direktør Bjarne Nielsen.

Afdelingen i Faaborg åbnede i dette forår og er sidste skud på 
stammen af sparekassens nu fem lokale afdelinger. 

Sparekassen har en naturlig interesse for Faaborg og omegn i kraft 
af, at vi selv bor og lever her. Vi ønsker at bidrage med positiv 
udvikling og vækst, så Faaborg forbliver et godt sted af være. Det 
samfundsansvar ønsker vi at tage del i sammen med alle i Faaborg 
og omegn, uddyber direktør Bjarne Nielsen.

Samfundsansvar sikrer lokale foreninger
Lotte Højmark er kunderådgiver i den nyåbnede afdeling i Faaborg. 
Hun har netop det lokalkendskab, der skal til for at understøtte 
sparekassens formål om at bære et stort samfundsansvar.

- Foreningslivet har brug for opbakning og støtte. Vi støtter al-
lerede flere lokale foreninger i Faaborg og ønsker at udbygge vores 
tilstedeværelse i den lokale kultur og det lokale netværk, fortæller 
Lotte Højmark.

Hvert år indgår sparekassen sponsorater med foreningslivet i alle 
størrelser, ligesom foreninger, kulturbegivenheder og gode lokale 
formål kan søge midler gennem sparekassens årlige gaveuddeling. 

- Vi vil være en del af det lokale og medvirke til vækst og trivsel 
sammen med de lokale ildsjæle, privatkunder og virksomheder. Det 

gør vi bl.a. ved at skabe gode relationer til lokalområdet, forklarer 
Bjarne Nielsen.

Det gode, lokale familieliv
Med et godt forenings- og kulturliv, skabes også fundamentet for 
det gode familieliv, og netop det gode familieliv er en af sparekas-
sens største ønsker at kunne bidrage til.

- Vi kigger både på og rundt om hele familien, og så finder vi en 
løsning sammen med familien. Vi understøtter det gode familieliv, 
uanset hvordan det ser ud for dem. Kunden definerer det gode liv, 
og sparekassen bakker op, fortæller filialdirektør Linda Kongstad.

Det er tilmed nemt for familier og erhvervsdrivende at komme i 
kontakt med deres rådgiver i sparekassen.

- Vi har meget korte kommandoveje, og det betyder, at du kommer 
i kontakt med et rigtigt menneske, når du ringer til os, og ikke fx en 
robot eller et callcenter. Det oplever vores kunder, som en høj grad 
af nærvær i deres kontakt med os, forklarer Linda Kongstad.

Afdelingen i Faaborg er åben med bemanding alle ugens hverdage.

Erfaring og perspektiver
Rise Sparekasse startede på Ærø for mere end 160 år siden, hvilket 
mange af de nye kunder er overraskede over. Det giver vores kun-
der en tryghed at vide, at de har valgt en sparekasse med erfaring.

- Med en filial i Faaborg har vi lukket hullet og dækker nu hele Syd-
fyn. Vi ser perspektiver i Faaborg, hvor vi allerede har fået mange 
nye privat- og erhvervskunder. Vi mærker en stor interesse for 
sparekassen, hvilket vi er meget glade og ydmyge overfor, forklarer 
direktør Bjarne Nielsen. 

Gennem mere end 160 år har kunder kunnet få rådgivning af en kompetent, lokal 
medarbejder, når de har henvendt sig i Rise Sparekasse. Nu har Rise åbnet en afde-
ling i Faaborg, hvor de vil udbrede det samfundsansvar, som kendetegner sparekas-

sen. I det rigtige tempo vel at mærke. For en kontrolleret vækst er vigtigt for den 
lille, samfundsbevidste sparekasse.



- Annonce -

FOR 
VÆKST 
I FAABORG

Jens
Lotte

Mathias

Linda

Bjarne
Morten







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Lokale øl fra Ørbæk
Ørbækker, Ginger Brew eller 
American Lager
33 cl - Pr fl 14,95
Eksl. pant
Begrænset parti

Sunshine eller  
Moonshine 
50 cl - Eksl. pant

Lækkerier
 fra DIN Supebrugsen Faaborg

Ta´3 for Pr. stk.

Lokale jordbær
fra Torup Bakkegaard

Pr. bakke

Lokale Asparges
fra Knabegaarden
Grønne eller Hvide

(Gælder så længe 
sæson(en) tillader det)

Pr. bundt

Slagterens Grillbakke Delikatessens Festmenu
Pølser, koteletter, steaks
(Indholdet kan variere) 

Skinke, kartofler, salat og brød
Til 10-12 personer

Pr. bakke Pr. stk. 

20,- 25,-

99,- 699,-

Ta´3

Danmarks billigste Toplækre SOMMERØL

LOKALE VARER 

FRA FYN
30,-

30,-

Lokale øl fra 
Midtfyns Bryghus

Slagterens lækre
hjemmelavede grillbakke

Perfekt til den 
hyggelige sammenkomst


