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BLEVET VINBØNDER

FRA GADEDRENG I BANGLADESH 
TIL TUSINDKUNSTNER I FAABORG



Husker du...?
 
Vanen tro har vi igen fået lov at bladre i den spæn-
dende fortid hos Faaborg Byhistorisk Arkiv.

Nyd billederne af en svunden tid, måske oven i 
købet med ansigter og steder du genkender.

Har du billeder fra Faaborgs fortid liggende i gem-
merne, så er du som altid meget velkommen til at 
kigge forbi Bryggergården med dem.

Ved disken i Knippels Farvehandel, Østergade 8 i 1927. Her står personalet: Frk. Jacobsen, Frk. Lysemose, kommis H.C.Andersen, senere indehaver og Carl Knippel

Fire ansatte fra Faaborg-Gelting Linjen viser deres nye uniformer frem for fotografen

Christian Kjeldgaard, auktionarius på Faaborg HavnTre store personligheder med adresse i Bøjestræde. Fra venstre mod 
højre købmand Gunnar Hansen, keramiker Ulf Nielsen og designer Poul 
Havgaard2



Johannes Petersen, "persillegartneren" fra Aastrup

De mange frivillige fra Faaborg Sommerspil på tur med veteranjernbanen i 
1997

Aastrup Brugsforening får nye forsyninger i 1970

Alpeløbet i Svanninge Bakker er en mangeårig tradition. Sådan så det ud, da 
starten gik i 1981
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TILBUDDENE GÆLDER FRA 1. SEPTEMBER TIL OG MED 31. SEPTEMBER 2021

29,95
BILLIGT

KUN

3 PAK 
Pålægschokolade 
Galle & Jessen

KIMS Nødder
Flere varianter

Svinemørbrad Tuborg el. 
Carlsberg

Rynkeby juice
16 søde appelsiner el.
16 saftige æbler el.
16 eksotiske frugter

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

HORNE

12.-
PR. STK.

eks. pant
54,-
12 STK.

ex. pant

59,95
2 STK.Ta´2

10,-
KUN

1 LITER
VÆLG MELLEM



Ahhh...endelig!
Det er altid en god fornemmelse at få en ny udgave af dette magasin i hænderne.
Det er jo egentligt lidt fjollet, da jeg jo udmærket kender indholdet, inden bladet lander i 
min postkasse. Alligevel tager jeg mig selv i at sætte mig i stolen med et lille smil af forvent-
ning, inden jeg vender forsiden. 
Hvis du bare har en snert af samme fornemmelse, er jeg både glad og stolt.

I denne måned kan du glæde dig til at møde Kasper Hasse, Køkkenchef og direktør på Fals-
led Kro, vi besøger Mentoo Mortensen, der for 50 år siden var gadebarn i Bangladesh, og 
blev adopteret til Danmark, der er også lidt stjernestøv i magasinet, hvor du kan læse om 
lokale Henrik Melanders tid som rockstjerne i. Baal, og så tager vi dig med til Grevegården 
i Millinge, hvor et berejst ægtepar med en spændende historie hygger sig med urtehave, 
bistader og egen vingård.

God læselyst.

Henrik Poulsen
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Her er vejledning altid gratis

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

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

13" MacBook Pro 
Space grey - Apple (DK)

13" MacBook Air
Sølv - Apple (DK) 

Apple iPhone (DK) Apple TV 

Apple AirPods Max

 HER FÅR DU

KNIVSKARP  
RÅDGIVNING 
HVER GANG!



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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

Er du på vej til at købe ny bolig? 

Vi er din lokale køberrådgiver og hjælper dig 
trygt og sikkert igennem handlen.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

STØT OS - VI STØTTER DEN LOKALE SPORT

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

Endnu en grund til 
at lade os klare det

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



PRISER
2 retter - 335,- 
3 retter - 420,-
4 retter - 505,-

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

Koldrøget fasan, porcheret fasan, kvædekompot, mayo og grønkålschips

Mellemret
Fisk, syltede/saltede beder, crudite af bolchebeder 

og hvidvinsskum skilt med grøn dild

Hovedret
Konfiteret brystflæsk, æbleflæsk, syltede sennepskorn, græskarpureé, 

ristede kastanjer, kastanje-sauce og revet kastanje 

Udvalg af tempererede velmodne oste
severes med friskbagt knækbrød og vores sortiment af 

 syltede og henkogte garniture

Dessert 
Sød lakrids, marengs, brombærtærte, syltede bær, 

saltkaramel- og brombær-iscreme

Sæsonmenuen serveres alle dage fra kl. 17-21

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
 

BROLÆGNING, HAVE, HÆK, GRÆS, 
GRAVEOPGAVER, PLANTNING, HEGN 

OG EJENDOMSSERVICE 

ASSENSVEJ 184, HILLERSLEV - 5750 RINGE
WWW.EJENDOMSSERVICEFYN.DK

fSE MERE PÅ
MEDLEM AF

EN DEL AF EJENDOMSSERVICE FYN

Åbent

hus

d.  1 1 .  september

2021  i  Håst rup

Forsaml ingshus f ra

12:00-18:00

I  a n l e d n i n g e n  a f

m i n  6 0  å r s

f ø d s e l s d a g  v i l  d e t

g l æ d e  m i g  a t  s e

v e n n e r ,  f a m i l i e  o g

k o l l e g e r  t i l

Da jeg har rigeligt med

gode drikkevarer, ønsker

jeg mig penge til

oplevelser eller

weekendophold

 

Varme hilsner
Jack Odgaard

KLINTENS 
JULEBUFFET

KLASSISK JUL
MED LIDT EKSTRA 

LÆKKERT

PRIS FRA 

249,- 
BESTIL ALLERDE NU



Svømmehallen er åben
Åbningstider - se www.forumfaaborg.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.FORUMFAABORG.DK

YOGA | BIKEHOLD | AQUAHOLD | STYRKEHOLD  
MORGENDANS | JUMPING |  FITNESS

VI SØGER STADIG...

...dygtige og engagerede 

instruktører og livredderer

-kontakt Erik Andersen



BEREJST PAR ER BLEVET VINBØNDER

Paradiset på
Grevegaarden

 
På Grevegaarden i Millinge bor Arne og Mia Clausen. Selvom de begge har passeret 

de 80, har de mere på hverdagsprogrammet og flere planer for fremtiden end de fleste. 
Blandt egne vinstokke og med udsigt til Svanninge Bakker fortæller de om det aktive 
pensionistliv, om tiden i Mellemøsten, Asien og Afrika, om kvindefrigørelse og atle-

tikken som en afgørende faktor for 56 års samliv.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

10

Året er 1962, stedet er Sakskøbing atletikklub. På 400 meter-banen 
træner 21-årige Mia hårdt og målrettet, mens 24-årige Arne skæver i 
hendes retning, mens han træner discoskast, højde- og længdespring. 
Arne har et godt øje til Mia, og det er gengældt.
 
Senere på året sætter Mia dansk rekord i 400-meter løb i tiden 57,6 
sekunder og bliver dansk mester. Hun vælger at slutte atletikkarrieren 
på toppen og rejser i 1963 til en lille by i England for at være au pair. 
Arne rejser til Grønland for at afslutte sin militærtjeneste som ingeniør, 
men tager på besøg hos Mia i England, hvor de følger op på spirende 
følelser for hinanden.
 
I 1964 vender de begge tilbage til Danmark, og året efter bliver de gift 
i hjembyen Sakskøbing. I bryllupstalen fra Mias onkel bemærker han 
muntert, at han ikke forstår, at Arne har kunnet løbe Mia op, men at 
han jo må være ret god til taktik.

Ud i verden
Arne ville ud og se den store verden, det havde han vidst siden 
teenagealderen, men der havde ikke været en bestemt destination 
forude. Efter hjemkomsten fra Grønland var der fortsat en udlæng-
sel, og parret fik muligheden for at rejse ud i verden sammen og 
greb chancen.
 
- Vi valgte Iran, og jeg indgik en to-årig kontrakt med ingeniørvirk-
somheden Kampsax om et job i den sydøstlige del af landet, nord 
for Bandar Abbas ved indsejlingen til den persiske golf. Men jeg bad 
om udsættelse, da vi skulle giftes først, ellers måtte Mia ikke komme 
med, fortæller Arne Clausen.
 
I Iran fik de stillet et hus til rådighed midt ude i ørkenen. Mia måtte 

lægge sin uddannelse som kontorassistent på hylden og sadle om til 
at være hjemmegående hustru, da hun ikke kunne få arbejde i midt 
i ørkenen, og da kvinder ikke måtte arbejde i Iran. Så mens Mia nu 
fordrev tiden med broderier og lange svømmeture i poolen i haven, 
arbejdede Arne som ingeniør og sikrede, at de veje, der blev bygget, 
overholdte samtlige krav. Samtidigt arbejdede han korruptionsfore-
byggende ved at sikre, at entreprenørerne kun fik betaling for de 
opgaver, de udførte, og ikke andet.
 
Inden de to år var gået, blev Arne kaldt hjem. For virksomheden ville 
have den unge, initiativrige ingeniør til Thailand. For Arne var det 
en drengedrøm, og heldigvis ville Mia gerne med. De tegnede en 
kontrakt for 2,5 år og rejste til Cholburi, der ligger sydøst for Bangkok 
ud mod Siambugten. Her skulle parret selv finde både et hus og et 
kontor, men ellers havde de begge samme opgaver som i Iran. Arne 
arbejdede, og Mia gik hjemme.
 
- I Thailand skulle jeg blot arbejde sammen med italienske entrepre-
nører, og de var bestemt ikke nemmere at holde styr på, griner Arne 
Clausen.
 
Mia fik en del mere at se til på hjemmefronten, for i 1967 fødte hun 
deres første barn, en pige, og i 1969 kom endnu en pige til verden.
 
- Pigerne er begge født i Thailand, og vi boede forskellige steder, af-
hængigt af jobmuligheder. På grund af Vietnamkrigen var der mange 
amerikanske familier i Thailand, og amerikanerne var meget initia-
tivrige og gæstfrie og havde oprettet både børnehave og skole. Så i 
en periode, hvor vi boede langs stranden i Pattaye, kunne pigerne gå 
langs stranden i børnehave og skole, fortæller Mia Clausen.



Man ser tydeligt, at parret bruger et utal af timer i haven

Poolen som parret fik anlagt, da de flyttede ind på Grevegaarden

Parret med deres hund foran Grevegaarden



Efter ti år i Thailand, med en enkelt, kortere afstikker til Nigeria, måt-
te parret returnere til Danmark. Oliekrisen i 1973 pressede priserne 
på asfalt og brændstof i vejret, hvilket gav mange konflikter med byg-
geriet. Resultater blev, at Arne mistede jobbet. I 1977 var de derfor 
tilbage i Danmark, hvor Arne fik ansættelse hos Cowi i København. 

Fra København til Millinge
De næste 26 år tilbragte parret i hovedstadsområdet, hvor Arne 
arbejdede med infrastruktur i både ind- og udland, mens Mia nu 
kunne starte sin egen karriere. Mia havde lært yoga i Thailand, og 
i Danmark meldte hun sig til yogauddannelsen, blev yogalærer 
og underviste på aftenskole, samtidigt med at hun arbejdede 
halvdags på kontor på DTU. Men i en tid med kvindefrigørelse tog 
Mia også et valg om at ville noget mere.
 
- Jeg gik til prøve på handelshøjskolen, uden at Arne vidste det. 
Han havde måske bare sagt, ’hvad skal du med det?’. Jeg tog en 
korrespondentuddannelse og derefter en engelskdiplomuddan-
nelse og blev ansat på Miljøteknologisk Institut på DTU, forklarer 
Mia Clausen.
 
Mia havde god tid til sin uddannelse og det nye arbejde, for Arne 
rejste i perioder 100-125 dage om året - for det meste for udvik-
lingsbankerne i Washington. Men da pensionsalderen nærmede 
sig, begyndte parret at kigge sig omkring efter en landejendom, 
for at komme lidt tilbage til de rødder, de kendte fra Sakskøbing. 
Men lidt tilfældigt faldt de over drømmestedet på Sydfyn.
 
- Vi havde kigget efter en ejendom længe, men forgæves. En dag 
kiggede jeg i Berlingske, og Mia spurgte, om der var noget godt. 
Ja, på Fyn svarede jeg. Men det var for langt væk. Alligevel kørte 
vi forbi Grevegaarden på vej til vores datter på Samsø, og det 
endte med, at vi kørte forbi igen på vejen hjem, fortæller Arne 
Clausen.
 
Det stråtækte tag og de charmerende omgivelser med Svanninge 
Bakker som baggrundstæppe for grunden vandt deres hjerter, og 
i 2003 flyttede parret ind på Grevegaarden i Millinge.
 
- Jeg havde halvdagsstillingen hos DTU, men jeg havde også mit 
eget event-firma, som jeg startede i 1996, og det arbejde kunne 
jeg klare hjemmefra. Arne lavede en aftale med sin arbejdsplads 
om at tage til København to dage om ugen, og så kunne vi godt 
flytte til Sydfyn, fortæller Mia Clausen.
 
Det første år i Millinge bød fortsat på mere end 100 rejsedage for 
Arne, men langsomt lykkedes det ham at trappe ned på arbejdet, 
hvor han tidligere havde været projektleder på flere store opga-
ver i Københavns Lufthavn og på første fase af metroprojektet. 
I 2011 lod Mia sig pensionere som 70-årig, og året efter fulgte 
Arne, der nu var 74 år. Det var dog ikke muligt for dem at sidde 
stille.
 
Have-elskende vinbønder
Pensionist-tilværelsen på Grevegaarden er en yderst aktiv tilvæ-
relse. På den tre tønder land store grund har Arne og Mia anlagt 
en pool, så Mia kunne fortsætte sin rutine fra udlandet med 
lange, daglige svømmeture. Tæt ved poolen er der anlagt en for-
sænket have med rosenbede, og med en rislende lyd langs bæk-
ken, der omgiver grunden, finder man også en kæmpe urtehave, 
bistader, en rhododendronhave og ikke mindst – vingården.
 

- I 2008 købte vi 225 vinstokke og plantede fem rækker med 
grønne druer og 11 rækker med blå druer. Så nu er vi også vin-
bønder med egen vingård og vineri. På gode år kan vi komme op 
på 300-350 flasker fra egen produktion, forklarer Arne Clausen.
 
Hvis man spørger parret, hvor mange timer de dagligt bruger på 
den enorme grund, så har de ikke tal på det, men det står helt 
klart for dem begge, at de ikke er færdige med at finde på nye 
projekter.
 
- Vi går udenfor fra morgen til aften. Det er hele vores liv nu, vi 
elsker at skabe noget og finde på nyt, fastslår Mia Clausen.
 
Når tiden ikke fordrives med ukrudtbekæmpelse eller kreativ ud-
foldelse i haven, så finder man ofte Mia i Faaborg golfklub, hvor 
hun flere gange om ugen traver banen tynd, mens Arne fordyber 
sig i sine aner som formand for Faaborg-Midtfyn Slægtsforsker-
forening. De er enige om, at de er langt fra færdige med at være 
aktive og idérige, og enige i at de næppe får ført alle idéerne ud i 
livet.
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Grevegaardens egen rødvin "Red diamond" årgang 2018



SSVVAAMMPPEEDDAAGGEE  
2233.. ––  2266..  sseepptteemmbbeerr  22002211  

 

SSYYDDFFYYNNSSKKEE    
 
 
 
 
Bliv klogere på, hvad svampe er og hvad svampe kan  
bruges til, når Sydfynske Svampedage åbner for aktiviteter,  
events og udstillinger med svampe som omdrejningspunkt  
i Faaborg og omegn. 
 
Se mere om arrangementerne og køb billetter her:  
www.visitfaaborg.dk 
facebook.com/sydfynske.svampedage 

Torsdag den 23. september 

13.00-16.00 Glasworkshop ved Annette Boock 
  Lav dine egne, smukke svampe i glas. 
 Lundely Glas. Pris 250 kr. ekskl. materialer. 

13.30-16.00 Svampetur 
 Mødested oplyses ved tilmelding.  
 Pris 75 kr. 

19.00-20.00 Svampefortællinger 
- ved Jens H. Petersen, uddannet mykolog (svampe-
biolog) og selvlært fotograf. Han har arbejdet og levet 
med svampene i 45 år og fortæller her fra et langt 
svampeliv - det hele krydret med billeder af de vildeste 
svampe fra hele verden og de underligste svampefolk.  
Faaborg Gymnasium. Pris 75 kr. 
 

Fredag den 24. september 

13.00-13.15 Officiel åbning ved Anne Møllegaard Mortensen, 
formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, 
Faaborg-Midtfyn Kommune 

 Øhavsmuseet. 

13.00-16.00 Udstilling af svampe  
 Kom og få en snak med de svampekyndige.  
 Svampefarvet garn  
 Udstilling ved Karen Marie Wagner. 
 Øhavsmuseet. 

14.00-16.00 Svampebestemmelse 
 Kom med dine egne svampefund og få dem bestemt af 

de svampekyndige. 
 Øhavsmuseet.  

15.30-18.00+ Svampetur og gastronomisk aften  
19.00-22.00 Vi tager på tur med en svampekyndig. Bagefter mødes 

vi på Brobyværk Kro, som laver en lækker 3-retters 
middag til os med de svampe, vi har fundet. 

 Pris 400 kr. ekskl. drikkevarer. 

19.00-22.00 Gastronomisk aften  
 For dig, der gerne vil deltage i svampemiddagen, men 

ikke ønsker at tage med på svampeturen. 
 Brobyværk Kro. Pris 325 kr. ekskl. drikkevarer. 

  
 

 

 

 

 

Lørdag den 25. september 

09.30-12.00 Svampetur 
 Mødested oplyses ved tilmelding.  
 Pris 75 kr. 

Fra kl. 10.00 Bålmad med svampe på torvet i Faaborg  
 Kom og smag i løbet af formiddagen.  
 Torvet i Faaborg. Gratis. 

10.00–16.00 Udstilling af svampe  
 Kom og få en snak med de svampekyndige.  

 Svampefarvet garn  
 Udstilling ved Karen Marie Wagner. 
 Øhavsmuseet. 

13.00-16.00 Glasworkshop ved Annette Boock 
  Lav dine egne, smukke svampe i glas. 
 Lundely Glas. Pris 250 kr. ekskl. materialer. 

13.30-15.30 Tegneworkshop ved Lene Bøg Jørgensen 
 Lær at tegne svampe af en professionel illustrator. 
 Øhavsmuseet. Pris 75 kr. inkl. materialer. 

14.00-16.00 Svampebestemmelse 
 Kom med dine egne svampefund og få dem bestemt  
 af de svampekyndige.  
 Øhavsmuseet. 
 
Søndag den 26. september 

11.00-15.00 Friluftsarrangement for hele familien 
 Sydfynske Svampedage holder åbent hus, hvor alle  
 er velkomne. Vi befinder os på Naturlegepladsen 

Gåsebjergsand, hvorfra vi med jævne mellemrum  
 går ud på tur, kigger på svampe og laver mad af de 

spisesvampe, vi finder. Svampekyndige er til stede  
 hele dagen, så du kan også få bestemt dine egne 

svampefund. 
 Naturlegepladsen Gåsebjergsand. Gratis. 

17.00-18.30  Film: The Truffle Hunters - dokumentar 
 I Piemonte-regionen i Italien er en lille gruppe gamle 

mænd og deres hunde på jagt i de store skove efter den 
eftertragtede og kostbare hvide Alba-trøffel. 
Dokumentaren følger denne charmerende gruppe 
excentrikere, den ene mere egensindig og lunefuld end 
den anden, og deres hunde, der snuser sig frem til 
skovbundens skatte. 
Helios-Teatret. Pris 50 kr. 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
 
 
 
 

 

Blågrøn Bredblad. Illustrator Lene Bøg Jørgensen 

Medlemmer af Pahati, som er den fynske lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme, står bag Sydfynske Svampedage  
i samarbejde med Trente Mølle, Øhavsmuseet, VisitFaaborg, Brobyværk Kro, Lundely Glas, Helios-Teatret m.fl. 

 



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 

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 

sensommer



I SVANNINGE HALLEN
LØRDAG 30. OKTOBER 2021

FEST
Endelig klar igen til

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

Menu fra Restaurant Klinten

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

Billetter købes via:
www.faldsledsvanninge.dk

Bordreservation kontakt:
Ulla Bahl på 2026 8622

MUSIK AF

HALBAL
Kæmpe

KR. 300,-
PR. PERSON INKL. 

3 RETT ERS 
MENU

Med forfest
FOR DE VOKSNE

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



Mokkaffe er din lokale virksomhedsleverandør af kaffe og meget mere.  
Læs mere om os på mokkaffe.dk  - eller endnu bedre, tag en snak med os. Vi tager gerne kaffen med.  
Du er også meget velkommen til at sende os en mail på kontakt@mokkaffe.dk

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

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

SPØRG OS, HVIS DU VIL VIDE LIDT MERE

	

Tlf. 62 61 77 95 

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

Vi har mere end 55 års erfaring 

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

Kontakt os

Butikkens åbningstider
Man-fredag kl. 10.00 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND ALT I FARVER  
OG GULVE



MØD HENRIK MELANDER

Rockstjernen  
blev familiefar

 
I 1996 stod Henrik Melander på scenen på Roskildefestival og fyrede den af foran et be-

gejstret publikum med sit band Baal, der nærmest havde kultstatus i Danmark. Dengang 
kunne han ikke forestille sig tilværelsen, som den ser ud i dag, hvor bandet fejrer 25-års 

jubilæum: gift, tre børn og musiklærer på Sydfyn. Læs om den særprægede musik-karriere 
og om at skifte identitet fra københavnsk rock-ikon til familiefar på Sydfyn.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Jeg har nået meget af det, jeg vil, og jeg har lavet meget af det 
musik, jeg gerne vil. Og jeg kan ikke forestille mig et liv uden 
musik.

Spring ud i livet
Da Henrik var seks år gammel, startede han med at spille klas-
sisk klaver og har siden haft et liv, fyldt med musik. I gymnasiet 
opdagede han, at det ikke var særligt brugbart at spille klassisk 
klaver, og her tog han det første store spring i musikkarrieren. 
Han udskiftede det klassiske med det mere rytmiske og kom med 
i skolens band.

- Det var fedt, da jeg skrev min første sang, og efter en måned 
havde vi skrevet en hel musikforestilling, fortæller Henrik Melan-
der.

I 1994, der var en musikalsk tid præget af rasende grunge og 
arrogant britpop, startede Henrik Melander et nyskabende band, 
der skulle vise sig at få både succes, kultstatus og en 25 år lang 
karriere sammen.

- Vi var frygtligt ambitiøse fra starten af. Bjørn (Fjæstad, red.) og 
jeg spillede begge i andre orkestre, der gik lidt i sig selv, så vi gik 
sammen, selvom vi var konkurrerende bands. Vi var fem gut-
ter, der startede op, og vi valgte at betragte det som et arbejde, 
hvor vi var ‘på kontoret’ fra 10 til 16 hver dag, fortæller Henrik 
Melander.

Bag sig havde Henrik en delvis uddannelse i musikvidenskab, men 

endnu en gang tog han en beslutning om at tage et spring i livet.

- Det var lige den tid, da PC’en havde sit indtog. Musikviden-
skab var lidt kedeligt, og jeg sprang fra og uddannede mig som 
software-designer, mens jeg fortsat spillede med bands ved siden 
af, forklarer Henrik Melander.

Da Baal opstod, arbejdede Henrik således som software-designer 
for TDC, og da han ikke kunne få orlov, var der atter en gang frit 
spring ud i det uvisse. Han sagde op.

- Jeg prioriterede bandet, og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik! 
Vi gik alle all in, man skal ikke være bange for at tage store spring 
i livet. Vi øvede hver dag og skrev og skrev og skrev, fortæller 
Henrik Melander.

Det store og engagerede arbejde bar frugt, og i oktober 1995 
kunne Baal underskrive deres første pladekontrakt med Virgin 
Records om rockalbummet Sensorama, der hurtigt gav dem 
kultstatus blandt deres fans.

- Albummet udkom i 1996 og solgte godt - mere end 20.000 
eksemplarer. Det år gav vi over 100 koncerter, både i Danmark og 
i udlandet. Vi har haft mange gode oplevelser med fx fredagsrock 
i Tivoli, opvarmning for Lenny Kravitz, Roskilde-festival og flere 
Midtfynsfestivaller. Men de største oplevelser var nok at spille på 
de store klubber, hvor lys og lyd kunne give den rigtige stemning. 
Det passede os godt som et dramatisk rock-orkester, fortæller 
Henrik Melander.



I 25 år har Henrik Melander været med i Baal. I 1996 stod han således på scene til Roskilde-festival med kultstatus som rockstjerne. 
I dag bor han i Korinth, er gift og har tre børn



Alt er tilladt
Baal fik mange ord med på vejen efter udgivelsen af deres 
debut-album, bl.a. ord som pompøs, teatralsk, patosfyldt og 
stort anlagt. Det var en anderledes tilgang af et dansk band, og 
efter en koncertsucces på blå scene på Roskilde-festivallen i 1996 
spurgte journalisten med munter mine: Hvad bilder I jer ind? 
Hvortil forsanger Bjørn Fjæstad uimponeret svarede: Alt! Alt det, 
man ikke må.

De efterfølgende albums skulle vise, at Baal for alvor mente alt, 
for hvert eneste album fik et nyt udtryk. Bandet holdt sig aldrig til 
en bestemt genre og har således udgivet både rock, pop, elektro-
nisk, ballader og endda teatermusik.

Henrik er bandets primære sangskriver og har skrevet det meste 
af musikken til bandets hidtil tolv albums. Han ved ikke præcist, 
hvorfra inspirationen til musikken kommer, men musikken kom-
mer let til ham.

- Det kommer bare lige ind i knolden, jeg har aldrig blokeringer, 
det flyder bare. Jeg kan sætte mig til flyglet og skrive tre sange. 
Men jeg giver også mig selv pauser, forklarer Henrik Melander.

Henrik afsætter også sine sange andre steder, ligesom han også 
gerne tager bestillingsopgaver til fx teaterstykker.

Den grå eminence - fra rock-ikon til familiefar
I dag har bandet holdt sammen i 25 år, og de mange koncerter er 
reduceret kraftigt. Med bandmedlemmernes familie-forøgelser 
er der også blevet længere og længere mellem udgivelserne, og 
seneste udgivelse er et live-album fra 2021, kaldet Mirrors.

Selvom familiefaren havde forestillet sig en tilværelse, hvor han 
lå i hængekøjen og skrev musik, så er han tilfreds med livet, som 
det ser ud. For Baal producerer fortsat musik, og det er i de øje-
blikke, musikken opstår, at Henrik finder livets lykkeglimt.

- Den energi, der kommer ud af at spille musik sammen, der 
opstår noget magisk første gang, vi spiller en ny sang sammen. 
Det er mindst lige så fedt som at spille på en scene foran 5.000 
mennesker. Det giver mig en lykkefølelse, som jeg stadig bliver 
helt høj af, fortæller Henrik Melander.

Selvom bandet gennem en årrække havde kultstatus, så indtog 
Henrik en mere anonym rolle for offentligheden, hvilket passede 
ham glimrende.

- Vi har en god forsanger, som har tegnet bandet udadtil, og det 
har passet mig fint ikke at skulle give autografer i netto og være 
en rockstjerne, der blev genkendt. Jeg har altid mere været den 
grå eminence i baggrunden, så på den måde har det ikke været 
en svær overgang at blive familiefar, forklarer Henrik Melander.

Helt aktuelt er der en jubilæumsturné på vej, hvor Henrik og Baal 
i september lægger vejen forbi nogle af de større danske byer og 
fejrer, at det er 25 år siden, de udgav succes-albummet Senso-
rama. Baal spiller på Posten i Odense den 14. september.

Fra hængekøjen i Korinth har Henrik arbejdet sammen med 

flere lokale musikere, blandt andet har han været manden bag 
musikken fra det lokale band Sunday Karma, og faaborgenserne 
kan snart høre mere lokalt musik med Henriks kompositioner, 
for under corona-nedlukningen har han dannet et nyt band med 
Anders Pedersen (tidligere i Sunday Karma). Sammen kalder de 
sig AP-Melander og kan bookes til koncerter.

20

Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

DISKOGRAFI

1996 Sensorama (Virgin Record)
1998 Karaoke (Virgin Record)
1999 Funtex (Virgin Record)
2002 The Supreme Machine (Virgin Record)
2005 Do You Come With special Features? (Universal Records)
2008 Behind Your Echoes (Universal Records)
2019 Time Is Old (Baal)
2020 The Quiet Session (Baal)
2021 Mirrors (Baal)

Herudover har bandet udgivet fire teater-plader:

2000 Englesyn (Jomfru Ane Teatret, Aalborg)
2002 Antigone (Aarhus Teater, Aarhus)
2003 The Last Show (Fredericia Teater, Fredericia)
2009 Trold Tæmmes (Folketeatret, København)



21

Henrik Melander har komponeret mere end 350 sange, der er  
registreret med ophavsrettigheder i Koda - foto Jesper Edvardsen

Som musiklærer nyder Henrik Melander at tage ud på fx efterskoler og spille koncerter og vise eleverne noget andet end det elektroniske musik:  
Så kan eleverne se os dinosaurer, der spiller på rigtige instrumenter og se, hvor musikken kommer fra, siger Henrik Melander

Bandnavnet Baal er bl.a. inspireret af David Bowies album til Bertolt 
Brechts stykke, kaldet Baal. Herudover er Baal navnet på en fertilitetsgud, 
men Henrik Melander peger også på betydningen ‘altings iboende ånd’, 
der måske kan forklare bandets skiftende genrer gennem deres karriere - 
foto Jesper Edvardsen



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

DET ER IKKE LIGE MEGET
HVEM DU VÆLGER...

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

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

Kontakt os og hør mere

 

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

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Per Hansen - Indehaver

Per Hybel 
Afdelingsleder VVS



Dette er en lokalproduceret danskvand frem-
stillet på Bryggeriet Sydfyn, altså i Bryggergår-
den, hvor I i dag holder til. 
Det er sjovt at tænke på, at der frem til 
1970érne har været et aktiv bryggeri i byen 
og at disse bygninger har været en stor del af 
Faaborgs store kulinariske historie 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

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 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



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

Ring for et uforpligtende 
tilbud til FROST VVS på 
telefon 6261 5200

Termix VVX
fjernvarmeunit

INGEN UNDSKYLDNINGER!
Bedre varmeøkonomi 
og mere miljøvenligt

HUSK 
Gør brug af 

håndværker- 
fradraget

Termix BVX
beholderunit

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

Tlf. 6261 5200 - WWW.FROSTVVS.DK

SPAR op til

27.000 kr.*  

på tilslutningen



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

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



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

HOME bolig-tips til  
dig der vil sælge din  
villa
Det er en god idé, at lave en førsynsrapport, så ved 
du, hvilke fejl der evt. skal udbedres inden de endelig 
rapporter udarbejdes.

Få opdateret vurderingen på dit hus. Markedet 
ændrer sig hele tiden, så vær sikker på, at du har en 
aktuel vurdering.

Book fotograf lidt ud i fremtiden. Så har du tid til at 
ordne haven, og få ryddet op uden stress. Et boligsalg 
synes vi også, skal også være en god oplevelse.

Få hentet tilbud på evt. kommende reperationer. Skal 
dit hus snart have nyt tag eller en ny varmekilde, så 
kan et konkret tilbud, være med til at fjerne en evt. 
usikkerhed hos en potentiel køber
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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.  5. sep. 14. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: AA  

søn.  12. sep. 15. s. e. trinitatis 10.30: LJ 09.00: LJ 09.30: HN 09.30: VH
ons. 15. sep.  Salmesang og suppe 17.30: HN   
søn.  19. sep. 16. s. e. trinitatis 10.30: LJ (høstgudstjeneste) 10.30: VH (høstgudstj.) 09.30: EL (høst) 
søn.  26. sep. 17. s. e. trinitatis 10.30: VH 10.30: HN  09.30: RG

søn.  3. okt. 18. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: AA  

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

KirkeNyt

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

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 7. september kl. 14.30
Denne eftermiddag får vi besøg af Hartvig Fritzen, der vil 
fortælle ”Historien om Faaborg Miniby” fra den spæde fødsel 
og indtil i dag. Vi kommer også til høre om nuværende og 
kommende byggeprojekter, ligesom vi får et indblik i bygge-
teknikkerne. 

Koncert i Det nye Hospital 
Onsdag den 8. september kl. 19.30
Koncert med Duoen Askau/Andersen på violin og accor-
deon. Duoen har sammen skabt et nyt, bredt, afvekslende og 
alsidigt repertoire. Musikken spænder over mange genrer og 
over 500 års musikhistorie – fra den tidlige barok og gamle 
salmer, over folketoner, nordisk folkemusik til nyskreven mo-
derne klassisk musik og tango.
Alle er velkomne – der er fri entré

Koncert i Avernakø kirke
Fredag den 10. september kl. 19.30 
Den Danske Sejlertrio kommer på sin turne i det sydfynske 
øhav til Avernakø. De byder ved aftenens koncert på "nordisk 
sommer" med værker af bl.a. Evert Taube og Carl Nielsen.

Salmesang og suppe begynder igen!
Onsdag den 15. september kl. 17.30.
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst 
Henrik Nedergaard hygger vi os med suppe, samtale og sang. 
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!
De følgende datoer i efteråret er: d. 13. okt., d. 17. nov. og d. 8. 
dec. Så få det allerede skrevet i kalenderen nu.

Høstgudstjenester
Søndag den 19. september
I Faaborg kl. 10.30, i Diernæs kirke kl. 10.30 og Lyø kirke kl. 
9.30. Prædikanten fremgår af gudstjenesteliste. Kom og vær til 
at synge de dejlige høstsalmer.

Sogneudflugt for Diernæs sogn
Tirsdag den 21. september kl. 12.30
Den traditionsrige udflugt atter tilbage efter 1 års tvunget 
pause. Det glæder vi os til !! 
Vi starter kl. 12.30 fra Katterød forsamlingshus og kl. 12.35 fra 
Kirkeladen i Diernæs. Vi sætter herefter kursen mod Kerte-
minde, hvor der venter os en spændende rundvisning på 
Johannes Larsen museet. 
Herefter går turen med bus til Kølstrup præstegård, hvor vi 
indtager kaffen i konfirmandstuen. Her vil sognepræst K. E. 
Kristensen indlede og fortælle om præstegården, som er en 
af Danmarks smukkeste præstegårde.
Sidst på eftermiddagen kører vi mod syd til Katterød forsam-
lingshus, hvor der traditionen tro venter os en dejlig middag.
Prisen er atter i år: 200 kr. pr. pers. Der er max. 50 pladser.
Tilmelding senest den 14. sep. til:
Dorte Høstrup: ingedorthe70@gmail.com 
eller Gurli Jacobsen: 6199 7303

Fortælleaften i Det nye Hospital
Onsdag den 22. september kl. 19-21
Tomas Møllehave kommer denne aften og fortæller om sin 
far, den nylig afdøde og kendte forfatter og præst Johannes 
Møllehave. Fri entré.

Sogneaften i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag den 29. september kl. 19.00
Spændende foredrag ved historiker Tissel Lund-Jacobsen, 
Øhavsmuseet, hvor hun kommer og fortæller om ”Diernæs 
gennem 1000 år”.

”De gode fortællinger” begynder igen 
Onsdag den 6. oktober kl. 10.00 i Kirkeladen ved Diernæs 
Kirke. Signe Kristensen og Marie Andersson læser op. Alle er 
meget velkomne. 

Nye sangere til Ungdomskoret
Faaborg kirkes Ungdomskor medvirker ved de fleste 
højmesser i vores kirke. Lige for tiden foregår det i Det nye 
Hospital, men fra marts 2022 er vi tilbage på pulpituret i 
vores fornemme kirke. Hvis du er 12 år eller derover, og 
har lyst til at deltage kan du kontakte korleder Bo T. Lerche 
på tlf. 2125 2136 og få lidt information.
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PÅ BESØG PÅ FALSLED KRO

Kroen alle 
kender
I 2017 overtog Kasper Hasse den berømte og be-
rygtede stilling som køkkenchef og gastronomisk 
stafetholder på Falsled Kro. Sidste år bad den nye 
ejerkreds, der bl.a. inkluderer Michael Laudrup, 
ham tilmed om at overtage direktørposten, hvilket 
Kasper takkede ja til. Læs mere om den nye køk-
kenchef og om den traditionsrige kro, der i år fejrer 
50-års jubilæum som gastronomisk fyrtårn.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / PRIVAT
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Historien om Falsled Kro starter i 1744, hvor grev Reventlow fik 
kongelig tilladelse til at drive værtshus og brygge brændevin. Lan-
devejskroer spillede en stor rolle i datiden som logi for vejfarende 
og var dermed en vigtig del af infrastrukturen.
I 1969 købte Lene og Svend Grønløkke stedet og fik det renove-
ret. To år efter, i 1971, stod kroen klar til en ny æra med en stærk 
gastronomisk profil, der gennem årene blandt andet tegnede sig 
via de franske køkkenchefer Michel Michaud og Jean-Louis Lief-
frey. I år fejrer kroen 50 år med udsøgte menuer og vine, og nu 
er det den danske kok, Kasper Hasse, der tegner profilen udadtil, 
og han er vild med den sydfynske kro.

Hvordan var din vej til Falsled kro?
Man har altid i gastronomiske fodspor været bevidst om dette 
sted, og det har været med ærefrygt, jeg trådte ind over tærsk-
len. Jeg havde hørt rygter om franskmændene, der styrede køk-
kenet. Omkring 2007 fik jeg muligheden for at komme forbi, jeg 
var i Frankrig på det tidspunkt og havde talt med Patrick (Lieffroy, 
søn af Jean-Louis, red.). Jeg besøgte kroen, og en uge senere 
ringede ham og sagde: jeg har et job til dig. Jeg startede kort tid 
efter som kok under Jean-Louis og Patrick, og efterfølgende blev 
jeg souschef. Jeg blev glad for det – der er noget magisk ved det 
her hus. Det sætter sig i en og giver en form for ro, selvom bøl-
gerne kan gå højt, så er her en fredelig atmosfære, og skuldrene 
sænker sig.
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Hvordan lykkes det jer at tiltrække prominente gæster og gæ-
ster fra hele verden?
Kroen har altid været stabil i kvaliteten og ikke gået på kompro-
mis. Den klassiske franske tilgang til køkkenet er i vores øjne, 
genkendeligheden vores gæster kommer efter. Vi fylder på, hvad 
der giver mening for os, med mange lokale råvarer. Kildegården 
leverer grøntsager, kaninkøb, most mm., og Mogens fra Faaborg 
havn har gennem mange år været vores faste leverandør af 
friske, lokale fisk. Vores hummere er også lokalt fanget på Fyn. 
Vi har forsøgt at omlægge store dele af de franske, importerede 
råvarer til vores egen produktion Vi har altid haft en ca. 2.000m2 
stor køkken- og urtehave, som gavner os meget. Enkelte ting må 
vi fortsat importere, for at kvaliteten er i orden, det er fx fjerkræ, 
som vi får fra Frankrigs største fødevaremarked i Paris, Marché 
Internationale de Rungis.

Hvorfor er Falsled Kro en særlig oplevelse?
Vi prøver at distancere os fra de andre, vi er os selv og tør at 
være det, vi er old school på mange måder i vores mad. Den klas-
siske, franske stil tiltaler os meget med vores tilgang til måltidet 
og sydfynske råvarer. Det er vigtigt at give gæsterne noget auten-
tisk: urter, bær, grønt – direkte fra haven. Og de kan gå ud i haven 
efter måltidet og se og smage dét, som de har spist. Vi serverer 
meget vildt i sæsonen, som giver intensitet og god mening at 
servere. Vi griller det som oftest over åben ild med sidste års tør-
rede urter og bær. Vi arbejder generelt meget med fisk, skaldyr, 
bløddyr, grøntsager og de lidt ”skæve” kødudskæringer, som 
fx tunger, marv, spæk og indmad fra fjerkræ - ting folk ikke får 
derhjemme, og så bliver det lavet, så folk kan se, hvad de får, det 
er reelt. Hummere fylder meget på menukortet i sæsonen, jeg 
henter 25-35 kilo om ugen i højsæsonen, da vi har tilgang til så 
smukke produkter, vælger vi at bruge dem, så lang tid vi kan. Da 
Steensgaard havde grise, var det også oplagt at have på menuen.
Hvorfor har kroen ikke en michelinstjerne?
Det bliver vi faktisk spurgt om dagligt, hvilket er meget flat-
terende. Men vi arbejder for at glæde vores gæster og os selv, 
ikke michelin, og vi ved, at vi er på et højt niveau. Vi laver mad til 
gæsterne, ikke for at få en michelinstjerne. Vi har glade gæster, 
og et kvalitetsstempel for os er bestemt, at vi kan melde udsolgt 
næsten hele højsæsonen, som også bliver længere og længere, 
som årene går. Det er vigtigt, at vi giver totaloplevelsen, at vores 
gæster bliver ”båret” frem i huset fra start til slut - i rolige omgi-
velser. Så vi stiler ikke efter en michelinstjerne, der er vel ej heller 
nogen opskrift på dette, jeg kender den ikke … Men derimod 
glade gæster, som har lyst til at komme tilbage.

Du har været på kroen i mange år, du er avanceret i graderne, 
og du er nu både køkkenchef og direktør. Hvorfor bliver du 
hængende?
Siden jeg startede her, har noget plantet sig i mig. En følelse af, 
at her kunne jeg udvikle mig. Jeg var væk en periode på et par 
år, men havde løbende kontakt og dialog med Per (Hallundbæk, 
red.). Han havde et nyt take på de gamle dyder, historien og ha-
ven, og han ville væk fra den tunge, franske stil. Per skrev til mig, 
en dag - at nu var det på tide at vende ”hjem”, og jeg har været 
på kroen lige siden, i 2017 blev jeg selv køkkenchef, og i 2021 
direktør.

Hvad er det særlige, Falsled Kro tilbyder sine gæster?
Vi hører tit, at der er en ro - og lysten til bare at nyde og slappe 
af på kroen - en behagelig energi. Det er vigtigt for os at være i 
øjenhøjde med vores gæster, også når det er mere prominente 
gæster. Vi kan snakke med dem på jævnbyrdigt niveau, være 
omkring dem og med dem. Det er en enormt vigtig del for os 
bare at være os selv, og det er bestemt også det, som styrker os. 
Gæsterne nyder vores gæstfrihed, vinen, maden og værtskabet. 
Vi dygtiggør os hver dag, og det er med til at udvikle os. Vi tager 
ansvar for at få uddannet unge mennesker, som vi med stolthed 
kan sende ud i branchen både kokke- og tjenerelever. 

Der er ikke længere en ejer eller et ejerpar, men en ejerkreds. 
Hvad betyder det for stedet?
Ejerkredsen tiltrækker naturligvis flere gæster, da de har et bredt 
netværk i forbindelse med deres erhvervserfaring. Den nye ejer-
kreds overtog for tre og et halvt år siden med et åbent sind på at 
drive kroen videre i kroens ånd. Historien, de gamle dyder og de 
meget smukke lokaler. En ny ejerkreds blev også muligheden for 
en vandflyver, vi indgik en aftale med Nordic Seaplane, hvor de 
flyver gæster fra Toldboden på Langelinje i København til Sydfyn 
på 45 minutter. Vi modtager dem på kajen med champagne, 
og de går videre til en champagnefrokost og en overnatning og 
flyver retur et døgn senere. Peter (Sisseck, red.), som er en del af 
ejergruppen, har været i laboratoriet i Spanien sidste år, hvor han 
producerer vinen Pingus. Peter har udviklet en særlig jubilæums-
vin til kroen, som via dialog omkring retten, smagen og udtrykket 
er blevet til en meget magisk smagsoplevelse til hovedretten på 
jubilæumsmenuen. Der er produceret omkring 1.300 flasker, og 
vi er eneudbydere af vinen. Det er vi selvfølgelig enormt stolte af.

Jubilæumsfejringen løber resten af året med bl.a. jubilæumsme-
nuen. Menuen er lavet med henblik på at hylde retter fra alle 
årtierne med kroen som gourmet-samlingspunkt.

EJERKREDSEN BESTÅR BL.A AF FLERE 
PROMINENTE NAVNE:

Michael Pram Rasmussen, bestyrelsesformand i Topdanmark 
og tidligere bestyrelsesformand i Mærsk igennem mange år

Michael Laudrup, tidligere landsholdsspiller i fodbold

Lars Thylander, ejendomsudvikler og bestyrelsesformand i 
Thylander Gruppen

Bendt Wedell, greve af Wedellsborg Gods og Frijsensborg 
Gods samt Wedells Palæ

Malou Skeel, politiker og selvstændigt erhvervsdrivende

Peter Sisseck, vinproducent

Med flere …



Kasper Hasse har været på Falsled Kro siden 2007 med en mindre afstikker. Han holder af stedets atmosfære og de helt særlige oplevelser, det 
indimellem giver: ’Vandflyet er faktisk lige lettet. Det ankom i går med 12 fødselsdagsgæster, som skulle spise og overnatter her. De havde fået Stig 
Rossen til at komme og synge i nogle timer, så i går var der fest på den lille kro,’ fortæller Kasper Hasse

Siden 1976 er maden på Falsled Kro blevet tilberedt på et ikonisk Molteni-komfur. 
Det gav et mindre ramaskrig, da Kasper Hasse og kroens ejer havde bestemte at 
lave nyt køkken og udskifte det med et nyere og mere moderne komfur. Seks mand 
og en frontlæsser skulle der til for at flytte Molteni-komfuret

Idag producerer kroen 80 % af de grøntsager og urter, de anvender. Kroen har i 
samarbejde med Aqua Vitae Sydfyn udviklet syv slags brændevin med havens egne 
pærer, æbler og kvæder. I samarbejde med Nyborg Destilleri har kroen også udviklet 
deres egen rom og gin
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KulturnatVELKOMMEN TIL MAJ-BRITT

Vi har fornøjelsen af at byde vores nye kollega 
velkommen på kontoret. Maj-Britt Helleskov starter 
som økonomi-elev hos os d. 1. september.

Vi ser frem til en masse lærerige stunder.

       Du får hjælp til: 
  
  Bogføring  Betaling af kreditorer
  Lønadministration Regnskab
  Fakturering  Ejendomsadministration 

 … 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. 

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.

Vi passer din virksomhed

Fra venstre: Maj-Britt Helleskov, Økonomielev | Louise A. Frederiksen, Økonomiassistent | Tina Grevegaard, Økonomiassistent | Christian 
Præstekjær, IT-ansvarlig | Anne Broholm, Økonomiassistent | Lars Nielsen, Administrationschef | Camilla Thomsen, Økonomiassistent

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



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

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

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



Padelbaner på vej

LÆS MERE PÅ
www.faaborgpadel.dk

Det er de to lokale erhvervsfolk Jan Hansen og Jakob Groth, der 
i samarbejde med Forum Faaborg har investeret i to padelbaner 
i midten af Faaborg.

- Både Jakob og jeg har gennem længere tid været imponeret af 
den her sport. Nu har vi spillet rundt omkring på andre baner, 
hvor der flere steder er et stort pres, og for et års tid siden blev 
vi enige om, at Faaborg skulle have sine egne baner, fortæller 
Jan Hansen.

Det blev starten på en jagt efter den rigtige placering til ba-
nerne.

 - Vi har været rundt og se på en række forskellige lokationer 
i området, men er ikke i tvivl om at placeringen ved Forum 
Faaborg, er den helt rigtige, argumenterer Jakob Groth.

- En masse mennesker kommer allerede her for at dyrke sport, 
der er gode parkeringsforhold, og mulighed for at købe en 
forfriskning efter kampen. 

De to erhvervsfolk har samtidig dannet foreningen "Faaborg 
Padel", og er klar til at tage imod medlemmer i løbet af sep-
tember, ligesom man kan følge foreningens aktiviteter på www.
faaborgpadel.dk eller via Facebook siden.

Går alt efter planen kan du allerede fra den 1. oktober spille Padeltennis i Faaborg.
Arbejdet med at opføre to padelbaner ved Forum Faaborg er nemlig i fuld gang. Det er  
Korinth Entreprenørerne, der har sat skovlen i jorden for at forberede underlaget til de  
to panoramabaner. 

- ANNONCE -
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- Vi ved at mange faaborgensere i dag kører til andre 
byer for at spille Padel, og vi håber naturligvis, at de får 
lyst til at spille i Faaborg, når padel banerne er klar om 
en måneds tid. Vi har også indgået et samarbejde med 
en dygtig træner, så alle der har lyst til at blive bedre til 
spillet eller blot få en introduktion til padel kan få god 
vejledning, forklarer Jan Hansen.

Der bliver flere muligheder for at booke sig ind på ba-
nerne. Man kan enten tegne et medlemskab af forenin-
gen Faaborg Padel, eller bruge "pay and play" løsningen 
vi er ved at etablere, siger Jakob Groth, der samtidig 
lover, at det bliver med skarpe priser, så alle kan være 
med. Forventningen er at banerne vil have åbent fra kl. 6 
til 22 alle ugens dage, hvor det også bliver muligt at leje 
udstyr til spillet.

Formand i Forum Faaborg, Mads Holdgaard ser frem til 
at kunne byde padelspillerne velkommen.

- Padelbanerne kommer til at understøtte de øvrige ak-
tiviteter i Forum Faaborg helt perfekt. Vi ser frem til den 
øgede aktivitet i og omkring vores center, og er glade for 
at kunne aktivere endnu mere af vores areal til forening-
sidræt. Nu glæder vi os bare til at komme i gang, og 
håber at, vores bruger kan bære over med en smule byg-
gerod og indhegning i en kort periode, siger Holdgaard.



Made in 
Faaborg

ÅRS
JUBILÆUM



Opel Zafira 7 pers.

Opel Astra Sports tourer  

Impress 1.0 turbo 105hk ST
Audi A3 Plug-in Hybrid  

E-tron 1.4 204hk hatchback

VW Passat Stationscar  

Comfortline+ 2.0 TDi 150hk ST
Skoda Citigo 5-dørs  

Active cool 1.0 60hk 5d

Ford focus Stationscar  

Trend 1.0 turbo 125HK ST
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SØGER DU BRUGT BIL?

Har vi ikke det du søger - så finder vi det!

Vi har ALTID et stort udvalg!

Enjoy 1.4 turbo 140hk

kun
eller kun pris pr. måned

184.990,-
1.946,-*

*udbetaling 37.000, variabel rente 1,75%, ÅOP 5,92%
*mdr ydelse 1.946,-, løbetid 96mdr, omkost. 37.488,-

*udbetaling 30.000, variabel rente 1,25%, ÅOP 3,87%
*mdr ydelse 2.307,-, løbetid 96mdr, omkost. 31.387,-

*udbetaling 31.000, variabel rente 2,75%, ÅOP 8,36%
*mdr ydelse 1.53,-, løbetid 84mdr, omkost. 39.130,-

*udbetaling 44.000, variabel rente 2,75%, ÅOP 6,88%
*mdr ydelse 2.632,-, løbetid 84mdr, omkost. 45.291,- *mdr ydelse 2.977,-, løbetid 60mdr, omkost. 33.965,-

*udbetaling 36.000, variabel rente 2,75%, ÅOP 8,87% *udbetaling 18.000, variabel rente 2,75%, ÅOP 8,91%
*mdr ydelse 1.129,-, løbetid 84mdr, omkost. 23.941,-

kun
eller kun pris pr. måned eller kun pris pr. måned

kun

eller kun pris pr. måned eller kun pris pr. måned eller kun pris pr. måned
kunkunkun

2.632,-* 2.977,-* 1.129,-*

2.307,-* 1.953,-*
229.990,- 154.990,-

88.990,-179.990,-219.990,-

1. Fra 2019 og kun kørt 7.500km

2. Rummelig bil med plads til hele familien.

3. Veludstyret - AGR-sæder, Klima, P-sensor etc. 3. Veludstyret - LED lygter, Klima, P-sensor etc. 3. Veludstyret - Fartpilot, Klima, Sædevarme etc.

2. Kører op til 40km på el og ladestik inkl. 2. Rummelig bil med plads til hele familien.

1. Automatgear og kun kørt 29.500km 1. Velkørende bil og kun kørt 35.500km

1. 7 sæder og masser af muligheder

2. Velkørende bil og kraftige xenonlys

3. Veludstyret - Dellæder, Ratvarme, P-sensor etc. 3. Veludstyret - Komfortsæder, Nøglefri, P-sensor etc. 3. Veludstyret - A/C, Autolys, El-ruder, Isofix etc.

2. Må trække 2.000kg og har bakkamera 2. Smart bybil som er nem at komme rundt med

1. DSG automatgear og masser af plads 1. Kun kørt 23.500km og 5-dørs

Bemærk ovenstående finansiering kræver positiv kreditgodkendelse. 



MØD MENTOO MORTENSEN

 Fra gadedreng i Bangladesh 
til tusindkunstner i Faaborg

40

- Verden er ikke farlig, og folk vil dig det godt. Det havde jeg ikke 
sagt for fem år siden!

Barndomshjemmet er en lille landsby ved navn Nagorbari, som 
ligger ud til den store flod Brahmaputra. Floden bugter sig helt 
oppe nordfra fra Bhutan og munder ud til den Bengalske kyst. 
Boligerne er en række huse på lange pæle, der forhindret vandet 
i at nå gulvet, når floderne stiger på grund af smeltende sne fra 
bjergkæderne eller den hastigt faldende monsunregn. De små 
træhytter på 15-20 m2 rummer gerne en familie, men trods de 
trange kår og uroligheder i landet er der liv og glæde i byen. De 
mange børn leger som sædvanligt, og denne dag sker der noget 
helt særligt

Øredøvende larm fra en helikopter lyder pludseligt over de 
kulsorte, små hoveder, og børnene er nysgerrige og løber alle i 
retning efter helikopteren for at se, hvor den vil lande. Mentoo 
løber sammen med de andre børn. De løber langt væk, før heli-
kopteren endeligt lander. Det viser sig, at det er en nødhjælpshe-
likopter, og mandskabet deler kiks ud. Mentoo spiser gladeligt 
kiksene, mens han nysgerrigt ser sig omkring - tæt ved er der 
nogle togskinner, som han vælger at undersøge nærmere.

I Bangladesh kommer mørket pludseligt, og på få minutter be-
fandt den seksårige dreng sig nu omsluttet af natten, og ganske 
alene måtte han lægge sig i nærheden af en togvogn og græde 
sig i søvn. Han var bange, og han savnede sin mor.

Da Mentoo dagen efter vil finde hjem, må han være gået den 
forkerte vej. Faktisk skulle han aldrig finde hjem igen. Aldrig se sin 
mor igen.

Børnehjemmet
Tiden herefter er uklar for Mentoo, der i dag er 49 år og bor 
i Faaborg. Eller i hvert fald tror han, at han er 49 år. For de få 
papirer, der findes på ham, har blot anslået en sandsynlig alder, 
da han ankom til børnehjemmet.

På det tidspunkt, hvor Mentoo blev væk fra sin familie, var der 
krig i Bangladesh, eller Østpakistan som det hed på daværende 
tidspunkt. Indien og Pakistan kæmpede om magten, og der 
var mange frihedskæmpere, der kæmpede for et frit land. En 
af disse frihedskæmpere fandt en dag en lille, beskidt dreng 
sovende mellem nogle skraldespande. Kroppen var fyldt med 
inficerede sår.

Som seks-årig blev Mentoo væk fra sin familie i byen Nagorbari i Bangladesh. Det 
er uvist hvilken skæbne, der overgik den lille dreng, indtil han en dag blev fundet 

på gaden og indleveret på et børnehjem. Efter et kortere ophold på børnehjemmet, 
tog tilværelsen atter en ny retning, hvor Mentoo blev adopteret til Fyn, til en ny 

kultur, et nyt sprog, ny mad og nye forældre. Mentoos bagage har kastet ham rundt 
i livets mørkere afkroge, men i dag er han ved at finde sig selv. Og i Faaborg har han 

endda fundet en vej ud af ensomheden.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Mentoo Mortensen er i dag med i bestyrelsen for det kreative fæl-
lesskab Direktøren. Han er allermest i sit es, når han er i flow med 
sine malerier, eller når han svinger gryderne hjemme i køkkenet - og 
der må gerne være tilskuere. ‘Jeg kan blive helt opslugt af at styre 
mange ting på en gang: farver, kompositioner, det gyldne snit,’ 
forklarer Mentoo Mortensen

Det har været svært for Mentoo Mortensen at være adopteret til Danmark og have to identiteter. Det har givet han en følelse af rodløshed. Under interviewet glider blikket ud af 
vinduet og bliver fjernt, mens han stille siger: ‘Jeg ville næsten miste min ene arm for at se min ægte mor.’



- Frihedskæmperen hed Kamrul Chowdhury, og han tog mig 
med hjem til Dhaka, og senere bragte han mig til børnehjem-
met, fortæller Mentoo Mortensen.

Mentoo husker ikke detaljer fra børnehjemmet, men glimt. 
Børn, der blev vasket om morgenen. Børn, der legede sammen. 
Og lidt om maden. I sin bog, Den sidste brik, der findes på hans 
blog, skriver han bl.a. om tiden på børnehjemmet: 

‘Udenfor soveværelset var der nogle auberginebuske. Midt for 
til højre var køkkenet, hvor vi spiste. Et langt træbord, hvor vi 
sad rundt om, og over døren hang der et lille tv. Det husker jeg, 
men det er nok lidt usandsynligt, men man ved jo aldrig. Maden 
om aften, kan jeg huske, bestod af dåsemad, noget mørkt kød 
eller grød, noget flydende i lyse farver, som smagte vildt godt. 
Især det mørke kød - som en slags gryderet på dåse.’

Munkebo 
Netop bogen er et fast referencepunkt for Mentoo, når spørgs-
målene bliver svære eller blot konkrete. ’Det kan du læse mere 
om i min bog, det er lidt svært at snakke om,’ er en sætning, 
han ofte vender tilbage til. Og blikket flakker, blot for at blive 
fast igen. Det er tydeligt, at Mentoo har en vilje til at stå ved og 
stå igennem. Historien skal frem.

- En dag blev jeg adopteret af et dansk akademikerpar, der selv 
havde mistet deres 2-årige søn. Som gadebarn var jeg lidt mis-
troisk, og jeg havde nok været udsat for vanrøgt. Jeg landede 
med min nye mor og far i Munkebo, fortæller Mentoo Morten-
sen.

Det var langt fra problemfrit at flytte til et nyt land. I bogen 
skriver Mentoo om det nye hjem i Danmark: ‘Her var alt nyt 
for mig. De bedste legekammerater. Gode trygge rammer. Stort 
hus, og mad mindst tre gange om dagen. Det var næsten som 
en drøm. Intet kunne gå galt.’ 

Men lidt galt kunne det nu nok gå.

- I Munkebo var jeg den eneste sorte. Alt var nyt, maden, 
musikken, forældrene, og det var svært at finde sig selv. Jeg 
mærkede en rodløshed. I dag kan jeg bedre vende det om til en 
styrke, at jeg er heldig at have to identiteter, fortæller Mentoo 
Mortensen.

Tiden hos adoptivforældrene blev turbulent, og da Mentoo som 
16-årig kom på efterskolen, skulle han aldrig mere flytte hjem til 
dem igen.

Vendepunktet
Herfra gik årtier med arbejdsløshed, dagligt misbrug og en lang 
række af forliste kærlighedsrelationer. Mentoo havde ondt af 
sig selv og dulmede smerten på uhensigtsmæssige måder.

I bogen skriver han om tiden: ‘Da jeg blev 18 fik jeg kontant-
hjælp og har faktisk været på den lige siden, også den dag i 
dag 2019. Jeg har haft et par småjobs, som ikke varede særlig 
længe. Først i 2010 blev jeg færdig som socialpædagog, og det 
er nok også det eneste, jeg har gennemført i mit liv. Det var 
også hårdt, når jeg drak ofte og røg hash hver dag fra morgen 
til aften. Men der ud over, har jeg også gået mindst ti år på 
diverse kunstskoler, dette var jeg helt vild med.’

For syv år siden fandt han atter en ny kæreste. Hun var opsat 

på at hjælpe ham. Med hjælp fra kæresten og en mentor, kom 
Mentoo i 2014 på et bosted til afrusning, og her startede en ny 
forståelse og en ny hverdag.

- Jeg fik terapi og blev afruset. Det satte et opbrud i gang, og jeg 
blev deprimeret. Men med hjælp fra en dygtig psykolog, der er 
specialist i adoption, faldt tingene efterhånden på plads. Det 
var også her, jeg begyndte at skrive min bog. Jeg var fyldt med 
vrede og had. Børn indordner sig jo bare, men det kommer op 
til overfladen igen. Jeg tog et skridt ad gangen og fandt mere og 
mere ro, forklarer Mentoo Mortensen.

Med sin nye ædruelighed og kæresten ved sin side, lykkedes 
det også Mentoo at vende tilbage til Bangladesh for at lede 
efter sine forældre.

Her skabte han stor opmærksomhed, da han kom anstigende 
med en smuk, hvid kvinde, da det giver manden stor prestige 
i Bangladesh. Medierne var vilde med Mentoo og hans fortæl-
ling, og snart ledte hele området efter hans rigtige forældre. 

Desværre uden held.

Faaborg som ankerpunkt
Forholdet holdt i syv år, og da det sluttede, stod Mentoo 
pludseligt alene og ædru i Faaborg. Han ønskede at skabe sig 
et netværk, men blandt almindelige mennesker og ikke dem på 
bænken. På Facebook opdagede han netværket Boblberg, som 
Faaborg-Midtfyn Kommune er med i, og oprettede en boble, 
han navngav: Er du trist? Her ledte han efter fællesskaber, fandt 
hurtigt en god ven.

Mentoo er tusindkunstner. Han maler, laver mad, skriver bøger, 
har grønne fingre og har sin egen blog, bl.a. en for andre adop-
tivbørn. Han gik ind i det kreative fællesskab i Direktør, hvor han 
i dag har et godt netværk.

- Jeg kan se min egen udvikling i min kunst - det har fået et nyt 
udtryk, nu er der lidt mere varme i farverne, og udtrykket er på 
en helt anden måde. Tidligere var der had, nu er der mere kær-
lighed. I mine malerier er der en lang proces, mange lag. Først 
maler jeg måske vand, himmel, bygninger. Så maler jeg det hele 
sort og så rødt. Det er min egen proces, og for mig som kunst-
ner er det vigtigt at få noget ud af processen, forklarer Mentoo 
Mortensen.

I Direktøren underviser han og afholder workshops for andre 
spirende kunstnere. Men selvom han nu har fundet ro og net-
værk i Faaborg, så stopper det ham ikke i at drømme.

- Jeg drømmer om et fast fundament. Jeg er nok flyttet 20-30 
gange. Jeg drømmer om at åbne en café, fyldt med hyggelige 
genbrugsting, gamle lamper, asiatisk musik, rødternede duge, 
kunst på væggene. Her vil jeg sælge smukker fra Bangladesh, 
tørklæder i silke og servere ugens ret. Jeg drømmer om at finde 
mere ro, og jeg ved, at jeg ikke finde lykken alene, jeg drøm-
mer om tosomhed, en at dele tingene med, fortæller Mentoo 
Mortensen.

Hvis du støder på Mentoo i bybilledet, så stop gerne op til en 
snak, måske er det lige dig, han mangler til at opbygge sine frem-
tidsdrømme sammen med.
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Her ses brevet, der beskrev Mentoos tilstand, da han kom til Danmark 
i 1977. Sygeplejeskens ord vidner om, at det er en hård tilværelse at 
være gadebarn

På Facebook så Mentoo Mortensen et opslag, en reklame for Boblberg. Her søgte han fællesskab og fandt hurtigt et. Boblberg er et socialt medie gennem Røde 
Kors og Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor alle borgere kan søge efter netop det fællesskab, de mangler. Leder du efter venskab, en gå-makker eller en at spille 
brætspil med - så tjek Boblberg ud
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I dag er Mentoos liv i Faaborg fyldt med glæde, farver og masser af liv



FAABORG KRÆMMERMARKED 
Lørdag 11. september kl. 10-14 

Kæmpe Kræmmermarked & byens bedste butikstilbud!

Har du en guldgrube gemt derhjemme, så kom og sælg ud af det til kræmmermarked i Faaborg centrum. 

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

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

Vi glæder os til endnu en hyggelig dag i Faaborg!



Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

FÆRGEGAARDENS

JULEMENU

RING OG FÅ 
TILSENDT VORES 

MATERIALE

Færgegårdens-julebord med
gamle og nye traditioner

Pris 495 kr. pr. pers.

BOOK ÅRETS   
JULEFROKOST NU! JULE-

SULE-BORD

Vores lækre julemenu
2 retter 325 kr. pr. pers
3 retter 375 kr. pr. pers
4 retter 455 kr. pr. pers



tæt på dig

Læs mere på faaborg-gym.dk

Moderne 
gymnasium i 

flotte omgivelser

Mange sociale  
arrangementer

Meget 
stærkt socialt 
sammenhold

Høj faglighed

Udenlandsrejser
Odensevej 35, Faaborg    Tlf. 6261 1144    faaborgbegravelse.dk

Faaborg og Omegns 
Begravelsesforretning

Lene Kromann 
Rasmus Hermansen 

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



Alpeløbet 2021
Søndag den 19. september

Starttider:
♦ opvarming: kl. 10.20
♦ deltagere på 21,0 km ruten:
♦ deltagere på 10,3 km ruten:
♦ deltagere på 5,8 km ruten: kl. 11.05
♦ deltagere på 3 km ruten: kl. 11.10

120 kr. + gebyr
 80 kr. + gebyr

  40 kr. + gebyr

Priser:
Halvmarathon 
10,3 + 5,8 + 3 km 
Børn  (født 2004 eller senere)

Tilmelding
my.raceresult.com (Alpeløbet)

Eftertilmelding
Kan foretages på løbsdagen mod 
ekstra gebyr kr. 25,-

Ved aflysning tilbagebetales startgebyr 
( dog ikke online administrationsgebyr )

Startsted:
Klubhuset, Odensevej 150, Svanninge Bjerge-
Naturlegepladsen Faaborg.

Omklædning og Forplejning: 
Der er omklædningsfaciliteter til damer og herrer i 
klubhuset. Yderligere toiletbygning overfor 
klubhuset. Vand ved mål på 21,1 km og 10,3 km 
ruten yderligere midtvejs.

Præmier: 
Der er medalje til alle børn, som gennemfører ruten

På de 3 korte ruter er der præmie til nr. 1,2 og 3 drenge og 
piger, samt nr. 1,2 og 3 M og K

På HM-ruten er der præmie til nr. 1,2 og 3 M og K

Desuden vil der være lodtræknings præmier på 
startnumrene

Se yderligere information på:

Alpeløbet - motionsløbet for hele familien.
Lodtrækningspræmier på startnummer

Kom og få en dejlig dag sammen med familie og venner. Efter løbet er der gratis pølser og brød til alle deltagere

www.fsm-faaborg.dk

ALPELØB NR. 49

kl. 10.45
kl. 11.00



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

Åben 24/7

Grusbane

Bad/omklædning

Husk ketsjer + bold

Book din tid på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Kun 115,- pr time







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Tilbud gælder til og med 31. september

Byens største udvalg  
i DIN Superbrugsen Faaborg

Pr. stk. Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk. Pr. 100 g.

Pr. stk.

Pr. stk.

10,- 20,-

10,-

10,-

5,95 6,95

20,-

20,-

Änglamark  
HÅNDOPVASK

Änglamark  
VASKEPULVER  
800 g. 

Rynkeby Saft C

COOP PÅLÆG

Änglamark  
MÆLK

VEJ SELV SLIK

Riberhus Skiveost
Mellemlagret 45+  
Alm./Kommen

5 liter klar eddike

COLOR ELLER WHITE

HVER MANDAG

FAVORITTEN

FLERE VARIANTER

HVER FREDAG

SYLTETID


