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Husker du...?
Et par forestående begivenheder har været inspiration 
til månedens tur ned af memory lane.
Nemlig kommunalvalget og den verdensomspændende 
store shoppedag "Black friday".

Derfor finder du en række tidligere Faaborg-borgmestre 
samt et par billeder fra nogle glade udsalgsdage i cen-
trum, længe før nogen havde svunget betalingskortet på 
den sorte fredag i Danmark.

De søde frivillige hos Faaborg Byhistoriske Arkiv har 
som altid hjulpet os frem til de historiske fotos. Skulle 
der være nogle af områdets andre arkiver, der gerne vil 
bidrage til disse sider, så kontakt os endelig.

Richard Hansen i sit es sammen med Anker Jørgensen under et møde i Faaborg, hvor Hansen var borgmester fra 1978 til 1993

Et kig ned i byrådssalen i forbindelse med fejringen af borgmester Richard Hansens 60 års 
fødselsdag i 1984

Alf Toftager har taget plads på skolebænken til ære for fotografen. Toftager var Konserva-
tiv borgmester i Faaborg fra 1970 til 1978

Ove K. Pedersen i Byrådssalen på Faaborg Rådhus. Han var socialdemo-
kratisk borgmester fra 1994-1997
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Jørgen og Jørgine i Mellemgade holdt Januarudsalg i 1992, hvor kunderne blandt andet kunne spare 120 kr. på en pullover med lynlås. Den nydelige unge ekspedi-
ent vil nogen sikkert hurtigt genkende som Lars Pedersen, der i dag har Mr. Isaksen i Østergade

Borgmester Alfred Andersen foreviget foran Sparekassen Faaborg sammen 
med stadsingeniør Vagner Aagaard iført pelshue. Aldred Andersen var Radikal 
borgmester fra 1998 til 2001

Kong Chr. d. IX på besøg i Faaborg i anledning af byens 700 års jubilæum i 1929

Britta Duelund var borgmester i Faaborg i perioden fra  2002 til 2006. Her er hun 
flankeret af Ingelise Paustian og Ove K. Pedersen, mens de nyder en portion valg-
flæsk
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15 X 33 CL

65.-+ pantRoyal Export eller 
Heineken
Literpris 13,13. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer
Sælges ikke til unge under 16 år

PR. FLASKE

50.-Beringer Classic
USA. Cabernet Sauvignon,  
Zinfandel eller Chardonnay.  
75 cl. Literpris 66,67. 
Sælges ikke til unge under 16 år

PR. POSE

10.-Grøn Balance 
 økologiske  
grøntsager
Flere varianter. 250-400 g. 
Max. kg pris 40,00. 
Frost

PR. PAKKE

35.-
Dansk julemedister, 
hakket dansk   
kalve- og grisekød  
4-7 % eller hakket 
oksekød 14-18 % af 
dansk kødkvæg
600-700 g. Max. kg pris 58,33. 

PR. STK.

5.-Toms guld barre 
eller chokoladebar
Flere varianter. 45-50 g. 
Max. kg pris 111,11. 

PR. PAKKE

12.-Daily toiletpapir 
eller køkkenruller
6 ruller toiletpapir eller 
3 køkkenruller. 416-510 g/ 
3-6 stk. Max. kg pris 28,85. 

HORNE
Hornelandevej 25A, 5600 Faaborg
Tlf: +45 62 60 10 37

JULEANRETNING

Marinerede sild med  
karrysalat

Stegte sild med  
kapers og rødløg

Æg og rejer

Ribbensteg med rødkål

Frikadeller og julemedister
med rødkål

Oksebryst med  
peberrodssalat

Sylte med sennep og 
rødbeder

2 slags oste med frugt

PR. PERSON

149,-
BESTILLING 

 
Antal pers.:  ____________
 
Dato: ____________ 
 
Afhentes kl.: ____________

_______________________
Navn

_______________________
Adresse

MINIMUM 10 PERSONER



Du kender vores magasin,  
som du sidder med i hænderne.
Måske lytter du også til vores radio, følger os på facebook og besøger vores hjemmeside. 
Det er vi naturligvis glade for.

MEN ved du også, at vi står bag Faaborgs helt egen tøjserie?
Navnet er fiórd - designet og trykt i Faaborg. Et økologisk og ualmindeligt lækkert tøjmærke, 
der hylder livet på havet og i vandkanten.

Alt bliver fremstillet i begrænset antal, og med hvert stykke tøj følger et stykke sejl, der har 
haft sin helt egen historie med et lokalt skib.

Så skal du forkæle dig selv, eller en du holder af, så check lige vores nye kollektion, præsen-
teret af lokale modeller her i magasinet.

Som altid glæder vi os også til at præsentere en række spændende mennesker for dig.
Naboer til dig og mig her i Faaborg-området.
Digteren der er på finansloven, træmanden der udlever drømmen i Faaborg, flytningen der 
bygger bro i Ringparken og komaleren der har skiftet kreaturerne ud med cobra-kunst.

God læselyst

Henrik Poulsen
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Vi udfører alt indenfor kloak 
og entreprenørarbejde

KONTAKT OS
Tlf.: 31176900 eller Email: sc@horne-entreprenor.dk
www.horne-entreprenor.dk

Ny kloakering 
Rep. af eksisterende kloak
Montering og servicering af rottespærre
Jord og anlægsarbejde



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

SKIFT TIL 
VINTERHJUL 
VI HAR ALTID ET GODT TILBUD 
VINTERDÆK
BLIV KLAR TIL DEN KOLDE TID 
BESTIL SERVICE  

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil til allerede nu!



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
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. 

ÅBNINGSTIDER
1. SEPT. til 31. MARTS

Man-Fre.      9.00 - 17.00
Lørdag          9.00 - 12.00
Søndag                LUKKET

DIT MARINECENTER PÅ FYN

Lillestrand 3 
5600 Faaborg
Tlf: +45 62 61 08 20 
salg@baad-motor.dk
www.baad-motor.dk
www.mercuryparts.dk 

Få råd 
og vejledning 
i vores butik 
el. webshop

 www.baad-motor.dk

parts.dk



HOLDAKTIVITETER 
SVØMMEHAL 
MULTIBANE

FITNESS 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.FORUMFAABORG.DK

VI SØGER...

...dygtige og engagerede 

instruktører og livredderer

-kontakt Erik Andersen



MØD HUMØRBOMBEN WUMBI

Komaleren er 
blevet kunstner

Mød en mand, der har krudt i bagdelen, kreative evner og en hjerne, der altid kører 
på højtryk. Arbejds- og pensionistlivet har han brugt på, sammen med sin hustru, 

at forevige heste og kreaturer på lærred. Men under corona-nedlukningen måtte 
han sadle om, og nu maler den 80-årige humørbombe alt det, der dukker op i hans 

mærkelige hovede, som han selv udtrykker det. Her skiftede Erik larsen også sin 
signatur ud med kunstner-navnet Wumbi.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Ryggen driller efterhånden, og derfor sidder Erik Larsen på en kontor-
stol foran lærredet, mens idéerne langsomt former sig på det senest 
værk, som han kalder ‘Maskebal i det grønne´.

- Lige nu er jeg ved at male mit eget band, Sound 60, her i venstre 
hjørne. Alle mine billeder har abstraktioner og små elementer af 
noget naturalistisk, og jeg binder det hele sammen med streger. Det 
gør mine billeder helt specielle, og jeg kan ikke finde ud af at gøre 
det anderledes, forklarer kunstneren, der nu signerer værkerne med 
kunstnernavnet Wumbi.

Landmand, her er din ko
Inden kunstneren Wumbi opstod, havde Erik Larsen levet af at male 
naturalistiske og personlige billeder af landbrugsdyr. De blev lavet på 
bestilling af den enkelte landmand, som også købte maleriet efterføl-
gende. 

- Jeg har altid malet og kommer fra en familie af malere og musikere. 
Jeg har også altid været glad for heste og for at ride, og en dag, efter at 
have arbejdet sammen med en anden maler i et års tid, tog jeg ud til 
en landmand og spurgte, om jeg måtte male hans hest, forklarer Erik 
Larsen

Eriks bedre halvdel, Bente, fungerede som medhjælpende hustru, 
eller co-worker om man vil, hun satte malerierne i rammer og tog med 

ud til landbrugsmesser og dyreskuer, hvor malerier blev vist frem og 
flere blev bestilt.

- Det har været et parløb hele vejen, Bente hjælper mig også med at 
huske, for det er jeg dårlig til. Hun kom gerne og kritiserede lidt ind 
imellem. Hvis jeg mente, jeg var færdig med et maleri, så kaldte jeg på 
lillemor, og så kunne hun fortælle mig, hvor jeg skulle rette lidt til, siger 
Erik Larsen.

Det viste sig at være en god forretning at forevige heste og kreaturer 
på lærreder, men det var også et rugbrødsarbejde, et håndværk. Ar-
bejdet kunne ikke mætte Eriks kunstneriske hjerne, så han hørte altid 
musik samtidigt med penselsstrøgene, dengang han var levebrødsma-
ler, som han udtrykker det.

-  Jeg har selv engang gået bag nogle heste og pløjet jorden, og jeg 
holder meget af heste og køer. Det har satme været et dejligt liv med 
glade mennesker. Et pragtfuldt arbejde, det kan jeg godt sige dig. Jeg 
savner det at gå ude i marken og snakke med bonden. Vi fik også nogle 
gode venner gennem årene, fortæller Erik Larsen.

Erik kan ikke gå ude i markerne mere, det er noget med bentøjet og 
balancen, men under landets nedlukning pga. corona fik han pludse-
ligt en ny idé.



Parret bor i Falsled, hvor de i 1965 byggede huset. Dengang flyttede Eriks forældre ind i den ene halvdel, og i dag er det hans søster, keramiker Anne-Marie Junge, der bor der med sin mand



Kunsten blomstrer op
Da Erik første gang satte sig foran lærredet og med knald på far-
verne fik fremmanet sine mærkelige tanker og idéer på lærredet, 
var det en helt ny oplevelse.

- Jeg er begyndt at lave kunst. Tidligere brugte jeg musikken til at 
få afløb, mens jeg malede, men det gør jeg ikke nu. Det er en helt 
anderledes måde at male på, og jeg maler dag og nat. Har jeg en 
drøm, så står jeg op og maler. I de første syv måneder, jeg malede 
på denne måde, spillede jeg slet ikke musik, forklarer Erik Larsen.

Bente er dog ikke imponeret, og hun rystede blot lidt på hovedet, 
da Erik første gang viste hende et værk med de mange abstrak-
tioner og stærke farver. Men som hustru gennem snart 60 år, 
vælger hun at bakke sin ægtefælle op.

Erik viser nogle af sine nyeste værker frem, mens han forklarer 
om de mange tanker og elementer, de gemmer på.

- Mit band går igen i mange af malerierne, og se her, her har 
jeg malet et gitter foran bandet, det er et corona-gitter. Det her 
‘Enkebal’ anser jeg for at være hovedværket. Se enken hænger 
øverst, og de her gutter prøver at få fat i hende på alle mulige 
måder, forklarer Erik Larsen.

Begejstringen leder naturligt til spørgsmålet, om hvorvidt kunste-
ren har fortrudt, at han ikke tidligere i livet valgte passionskun-
sten frem for levebrødskunsten. Svaret er nej.

- Det tager en helvedes tid, men det er skidesjovt.  Jeg har ingen 
fortrydelse, for vi ville ikke have kunnet leve af det - det tager 
simpelhed for lang tid. Et hestebillede kunne jeg male på tre 
dage, men de her tager mellem 120 og 150 timer. Det her laver 
jeg, fordi jeg føler for det. Jeg maler min fantasi, og jeg morer mig 
med det. Jeg lægger små finurligheder og gavtyve ind. Se her! 
Her kan man få øje på en barmfager dame, der er til maskebal, 
siger Erik Larsen.

Kunstmaleren Wumbi har solgt et par af sine malerier, men for-
ærer dem primært væk til sin familie og nære venner, og der er 
stor efterspørgsel på dem.
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En kærlighedshistorie

Erik og Bente Larsen mødte hinanden ved et sandt lykkestræf. 
En dag, da Erik skulle med toget til København, hvor han var 
i flåden, kom han for sent. Han valgte at gå ind på en restau-
rant for at fordrive tiden indtil nattoget gik. Herinde spillede 
et italiensk 6-mands-orkester, og Bente, der var i byen med et 
par veninder, fik straks øje på den flotte, uniformerede, unge 
sømand og bød ham op til dans. Ved toget fik han hendes 
nummer. ‘Vi var faktisk begge forlovet med en englænder, 
men vi blev enige om, at de var langt væk, og vi var lige 
her,’ griner Erik Larsen. Til december kan parret fejre deres 
diamantbryllup

Eriks sang til Bente til deres sølvbryllup 

Jeg på en landlov kom for sent til mit tog, det var kørt
Gik på restaurant og fik en drink
3 piger sad ved nabobordet, den ene sagde til mig:
Hej sømand, en dans så er du flink

Forelsket - nu går vi samme vej
Forelsket - er du også i mig
Forelsket - nu blivet livet en leg
Forelsket - i en pige som dig

Musikken spilled´ Ciao Bambina, der var kun os to
Vi dansede til jeg skulle gå
Du fulgte mig til stationen, da du sagde farvel
Jeg dit telefonnummer kunne få

Det hele endte med et bryllup, du sa’e ja til mig
Så fulgtes vi ad den lange vej
Nu 25 år er gået, jeg tænker stadig på
Hvor heldigt jeg ikke toget nå
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Kunstnernavnet Wumbi kommer fra det kælenavn, Erik Larsen fik som barn, 
da han boede i kollektiv. “Der er en figur i Skipper Skræk, der hedder Wimpy 
og altid spiser meget. Det gjorde jeg også for at nå at få noget, og så blev 
jeg kaldt Wumbi. Det holdt ved, indtil jeg var midt i tyverne,” fortæller Erik 
Larsen

Musikken har også fyldt meget i Erik Larsens liv, han både synger, spiller 
keyboard og guitar og skriver sange. Hver anden tirsdag har han mødtes 
med sit band Sound 60, og de har udgivet to vise-cd’er med tekst af Lars 
Bundgård, musik og sang af Erik Larsen og spil og sang af Ejvind Nielsen



FÅ DIN VARMEPUMPE
LEVERET OG INSTALLERET
I ÅR !

Hos Dansk Installations Teknik har vi
kompetente medarbejdere med mange års
erfaring, der altid sætter en stor ære i at
betjene vores mange kunder på bedst mulig
måde.
 
Overvejer du en ny varmepumpe, en
ladestander til din elbil, et nyt badeværelse
eller har du bare brug for kompetent hjælp
inden for el, vvs eller blik. 
 
Vi sidder altid klar til en uforpligtende dialog
om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.
 
Kontakt os og hør mere

Undgår uvished og irriterende
lange leveringstider. Vi har købt
stort ind og kan derfor tilbyde dig
en luft til vand varmepumpe leveret
og installeret i 2021.

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Per Hansen - Indehaver

 Vi har
varmepumper

på lager

Kontakt os og få et
tilbud på et eftersyn af
din varmeinstallation

 



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

Er din have 

vinterklar?

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

KLINTENS 
JULEBUFFET

KLASSISK JUL
MED LIDT EKSTRA 

LÆKKERT

PRIS FRA 

249,- 
BESTIL ALLERDE NU

NYTÅRSGALLA // 31. DEC.
Nytårsgalla, masser af bobler, Dronning, 4 retters menu, 

dans, nytårsklokker og kæmpe festfyrværkeri 

Pris 795,- pr. kuvert 
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Lokalerne i Østergade 16 der tidligere har huset flere penge-
institutter, er blevet forvandlet til et hyggeligt mødested for 
voksne, der gerne vil ud og nyde et godt glas vin eller købe 
gaven til vinelskeren.

I butikken finder du et stort udvalg i vin, spiritus og specialøl 
og vi pakker i flotte gavekurve med delikatesser, chokolade og 
andre lækkerier. Hos os kan du også bestille firmajulegaver.

I den stemningsfulde bar, kan du mødes med venner og nyde 
et godt glas vin eller en cocktail. Finder du en særlig vin, kan du 
selvfølgelig købe den med hjem til butikspris.

Vi planlægger forskellige events i løbet af året 
- følg med på facebook.
 
Vi ses til et godt glas!

Nu åbner Vinbanken i Faaborg 
- din nye vinbutik og bar

RECEPTION 
29. OKTOBER KL. 14-17
Det vil glæde os at se venner af 
huset, samarbejdspartnere og 
kunder til åbningsreception. 
 
Vi ønsker os ikke gaver til re-
ceptionen, men i stedet ser vi 
gerne at folk donerer et beløb 
på nedenstående konto som vi 
så giver videre til Brian Holm 
og La Flamme Rouge som bla. 
hjælper børn der har mistet en 
forældre pga kræft. 
 
Registreringsnummer: 4366
Kontonummer: 13319006

VIN
Banken BA

R •
 BU

TIK

FAABORG

- ANNONCE -



VINTERHJUL

Tilbuddet gælder så længe lager haves

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

Original alufælg m/vinterdæk 
PRISER FRA 6.995,-

Bestil hjulskifte i god tid

Hjulskifte 299,- med opbevaring 468,-

Wellness til din bil

Komplet  
bilpleje  
kr. 2.295,-

SPAR OP TIL 40% PÅ ORIGINALE ALUHJUL



UFFE HAR SKABT FORSTBOTANISK CENTER

Drømmen blev 
opfyldt i Øxenhaverne

 
Vi skal bygge meget mere i træ fremover. I hvert fald hvis det står til Uffe Black, der har stiftet 

et center, hvor aktører fra hele træets værdikæde skal samles og udveksle viden og idéer om klog 
og korrekt anvendelse af træ. Træ som byggemateriale er både klimavenligt, bæredygtigt og 

biodiverst, og hvis huse bygges kunstfærdigt og arkitektonisk, får de lov at blive stående i flere 
hundrede år - og så de kan tilmed genbruges bagefter. Læs med om det nye videnscenter: Træets 

hus - Forstbotanisk center Øxenhaverne.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO PERNILLE PEDERSEN / PRIVAT
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På en bunke lange douglasbjælker, skåret i kvadratisk form på 16 x 
16 cm., byder Uffe Black velkommen til indvielse af Forstbotanisk 
Center Øxenhaverne. Ved siden af ham står forsker Emil Thybring 
og forklarer de mange fremmødte, hvorfor det er så vigtigt, at 
vores viden om træ samles ét sted. Bag dem arbejder to navere 
på at tilpasse nogle spær, for træet i projektet skal kunne sættes 
sammen uden brug af andet materiale, som fx søm. Emil Thybring 
er begejstret for projektet, der ligger midt mellem Holstenshuus’ 
skove, for træ er både fortidens og fremtidens byggemateriale, 
forklarer han.

- Viden om træ er helt centralt for bæredygtigt byggeri. Selvom 
træ er vores ældste byggemateriale, så er det også fremtidens. 
Når træerne vokser, snupper fotosyntesen CO2, så træet er et 
naturligt kulstoflager. Faktisk er to tons CO2 bundet i denne stak 
træ, forklarer Emil Thybring og stamper på bunken.

I udlandet er træbyggeriet i vild vækst, og det er ikke kun CO2-
oplagringen, der gør det bæredygtigt og klimavenligt. Når man 
bygger i træ, så undgår man materialer som beton, jern og mi-
neraluld, der alle kræver enorme mængder energi at producere, 
fortæller forskeren. Så dagen i dag er en festdag på videnscentret, 
for nu kobles alle faggrupperne i værdikæden - fra frø til færdigt 
byggeri  og genanvendelse — sammen på Sydfyn, og mændene 
bag projektet håber på et frugtbart samarbejde, som kan skabe 
holdbare, sunde og sikre bygninger i fremtiden.

- Fremtidens bygninger skal være geniale og ideale. Ved at bygge 
smuk arkitektur, risikerer man ikke, at bygningerne brydes ned 
om 25 år. Det skal se smukt. og det skal være et poetisk værk, 

fortæller Uffe Black, der er initivtager til centret.

Læring og viden om skov-historie
De fremmødte kan under talen kigge ud på de mange træer, der 
er plantet på det grønne område. De er ikke sat tilfældigt, faktisk 
langt fra, for de fortæller en helt særligt historie. Ulrik Nielsen, 
der også er med i initiativgruppen og har en baggrund som 
skovridder, fører nu de fremmødte rundt mellem de nyplantede 
træet, mens de bliver indviet i en del af dansk skov-historie.

Når man graver ned i jorden, forklarer Ulrik Nielsen, kan man 
finde pollen og undersøge den, så man ved, hvilke perioder, hvilke 
træsorter har domineret i landskabet. Der var birk- og fyr-tiden, 
hvor sorterne hurtigt kunne erobre et stort areal, og lindetiden 
- der var lidt særlig, da træsorten bl.a. blev anvendt til kunstige 
ben. En periodes dominerende sorter afspejler, forklarer han, 
hvad der blev efterspurgt i samtiden og med en samlet og større 
viden om træ, kan man blive bedre til at udnytte flere sorter og 
dermed skabe et mere mangfoldigt træ-miljø.

- I regnskoven findes der flere tusinde tropiske arter, men kun 
fire-fem af dem efterspørges. Hvis der var en bredere efterspørg-
sel efter flere arter, ville det fx kunne bidrage til at redde regnsko-
ven, fortæller Ulrik Nielsen.

De fremmødte, der bl.a. tæller naboer, lokale skovejere, arki-
tekter, savværksfolk, styregruppen og lokale politikere, lytter 
fascineret, mens de bevæger sig videre mod flere træsorter og 
flere fortællinger om træ. 



Simon og Tim kommer begge fra Tyskland og har været på valsen som navere i hhv. 3 og 4 år. For at blive naver skal man opfylde nogle speci-
fikke krav: Man skal starte i Tyskland og arbejde her i 1 år, arbejdet foregår efter tyske traditioner og på tysk som sprog. Herefter skal man be-
søge 6 forskellige steder, og hvert sted skal man opholde i mindst 6 uger. Naverne medbringer en bog, som de forskellige tømrermestrer skriver 
i. Der er en klar tendens til, at navere på valsen går målrettet efter at udføre de stolte jobs, som fx arbejdet her på Øxenhaverne



Træhuse er sunde, æstetiske og bæredygtige
En af de lokale skovejere, Ditlev Berner, der også sidder med i 
styregruppen, er begejstret for fremmødet og for den mulighed, 
centret vil give for at udnytte en samlet viden om træ. Og han er 
ganske tilfreds med, at det hele sker lige her mellem de skove, 
der udgør hans virksomhed, godset Holstenshuus.

Træ er det materiale, vi skal bygge med fremover, og der er da 
sjovt, at det opstår lige her. Her skal savværker, arkitekter og 
handelsstederne mødes. Vi skal vide, hvilke træer, der er gode 
at plante, hvordan skal de skæres op - med eller uden grene, og 
hvad skal træet bruges til? Vi skal have ændret vores mindset, 
for træhuse er også sundere at bo i end huse, der er pakket ind i 
mineraluld og dampspærre, forklarer Ditlev Berner.

På centrets område er der opført tre bygninger, der skal demon-
strere, hvordan træ kan skabe arkitektonisk og kunstfærdigt 
byggeri.

Idémanden bag projektet, Uffe Black, har drømt om et sådan 
projekt siden barndommen. Han er uddannet tømrer, ingeniør 
og arkitekt, hvilket giver ham en bred baggrundsviden, samtidigt 
med at han har snævret sit virkeområde ind på noget helt speci-
fikt, nemlig træ.

Jeg kom forbi hernede og kunne straks se idéen. Jeg definerede 
projektet, fik den med i lokalplanen, og har siden fået møder op 
at stå med universitetet, træindustrien, teknologisk institut m.fl. 
Jeg har kun mødt velvilje, og jeg er heldig, at der er medvind 
på cykelstien, for det rammer en tendens i tiden, forklarer Uffe 
Black.

I dag står Uffe Black med en god følelse, for nu er projektet tæt-
tere på at lykkes, men han er først helt lykkes, når projektet får 
midler til at bygge for, forklarer han. 

Fremtidens byggemateriale - fleksibelt og genanvendeligt 

Helt fra projektets start kom Ulrik Nielsen med, idet Uffe Black 
havde brug for både træer og rådgivning om beplantning.

Det var en idé med potentiale, og jeg kunne byde ind med et godt 
netværk og branchekendskab. Vi har brug for det her videnscen-
ter, og behovet vokser hele tiden. Vi har alle en kærlighed til træ, 
og vi skal samle T rædanmark, fortæller Ulrik Nielsen.

Lige nu er de igang med at bygge en lade på Øxenhaverne. To na-
vere, der er taget på valsen fra Tyskland og er ganske standsmæs-
sigt klædt, er ved at tilvirke bjælkerne i douglasgran, så enderne 
kan låses sammen. Byggeriet skal bestå af træ alene, for søm eller 
skruer af jern kondenserer fugt, hvilket skaber rust og råd. 

Vi skal have stoltheden tilbage i håndværkerfaget, vi skal tilbage 
til at acceptere, at det koster at bygge. De her huse kan skilles 
ad og bygges større eller bygges om, og når de om 300 år skal 
fjernes, så kan bjælkerne genbruges til noget andet, fortæller 
Ditlev Berner.

En del af projektet går ud på at undervise om træ- og skovhi-

storien. Både for unge skoleelever, men også for arkitekter og 
ingeniører.

Vi skal fortælle skovhistorien. Skovbrug er en historisk fortælling, 
og hele landskabet afspejler den måde, vi vælger at bo på, forkla-
rer Ulrik Nielsen.

Styregruppen har en drøm om, at der om tre år er opført en 
centerbygning til undervisning, samt en ladebygning, der kan 
huse håndværkere og forskere, der ønsker at tage ophold på 
videnscenteret. 
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI
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På videnscentret er der opstillet eksempler på 
arkitektoniske trækonstruktioner

Tre af træmændende fra styregruppen, skovridder Ulrik Nielsen (tv), idémand og arkitekt Uffe Black (th) og godsejer Ditlev Berner (bagest)



Fredag 26. november
Åben 10-20

Psst... Julemanden kommer 
og tænder det store Juletræ 
på Torvet  samme dag!



Faaborg 
Malerfirma
Odensevej 199, 5600 Faaborg

Tlf.: 26 16 61 17
www.faaborgmalerfirma.dk

71 ÅR MED KVALITET

Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

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 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 

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



 

VIL DU SIKRE DIT HJEM MOD 
REGN, SKYBRUD OG ROTTER
INDEN EFTERÅR OG VINTER?

FOREBYG FUGTSKADER I HJEMMET! VI RENGØR DIN KLOAK

VI TILBYDER 
 TØMNING AF TAGNEDLØBSBRØNDE

 SPULING AF KLOAKLEDNING

 SPULING AF DRÆN

 GENNEMSYN AF KLOAK, BRØNDE OG RØR MED TV-INPEKTION

 ROTTESPÆRER

Vi beskæftiger os hovedsagligt med reparation af kloak-
skader, TV-inspektion samt vedligeholdelse af kloakan-
læg. 

Klodan/ Rasmussen & Co. ApS Rørteknik har har et 
nært samarbejde med de fleste forsikringsselskaber, og 
er godkendt håndværkstaksator.

Vi udfører og leverer kvalitetsarbejde til konkurren-
cedygtige priser for vores kunder, samt altid at kunne 
tilbyde de nyeste løsninger inde for kloakarbejde.

Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud.

VI STÅR KLAR!

KONTAKT OS 
TELEFON: 64 80 11 31
E-MAIL: KONTOR@KLODAN.DK

RØRTEKNIK



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

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

	

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



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.  7. nov.   Alle helgens dag   10.30: HN & 19.00: HN 09.30: EL 
søn.  14. nov.   24. s. e. trinitatis 10.30: LJ 10.30: VH  09.30: HN
ons. 17. nov.   Salmesang og suppe 17.30: VH   
søn.  21. nov.   25. s. e. trinitatis 10.30: VH 10.30: LJ 09.30: HN 
søn.  28. nov.   1. s. i advent  10.30: HN 10.30: VH  15.30: HN
søn.  5. dec.   2. s. i advent 10.30: VH 10.30. AA 09.30: EL 
ons. 8. dec.   Salmesang og advent 17.30: HN   
 

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  

Foredragsaften 
Onsdag den 3. november kl. 19.00 i Det nye Hospital

Faaborg og Diernæs sogne 
inviterer til foredrag med forfat-
teren Søren Ulrik Thomsen. 
Thomsen er medlem af Det 
Danske Akademi og én af Dan-
marks mest anerkendte digtere 
i nyere tid, med en lang række 
udgivelser bag sig og senest 
aktuel med erindringsessayet 
“Store Kongensgade 23”. 
Thomsen har i sit forfatterskab 
formået at appellere til såvel 
det erfarne som det yngre 
publikum, og læses bl.a. flittigt i 
mange studentermiljøer. 
Denne aften vil Søren Ulrik 

Thomsen fortælle om og oplæse fra sine digte, men har også 
indvilliget i at ville svare på spørgsmål om sit syn folkekirken 
og liturgi, en debat han har deltaget i de senere år blandt 
andet med bogen »Tro mod ritualet«. Der er fri entré

Alle helgen gudstjeneste 
Søndag den 7. november i Diernæs Kirke

Vi tænder lys og mindes vore kære ved en stemningsfuld 
gudstjeneste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem, der 
er gået bort i det forgangne år.

Kl. 10.30 i Diernæs Kirke for afdøde med bopæl / tilknytning til 
Faaborg

Kl. 19.00 i Diernæs Kirke for afdøde med bopæl / tilknytning til 
Diernæs

NB Der er derfor IKKE gudstjeneste i Det nye Hospital denne 
søndag

Salmesang og suppe 
Onsdag den 17. november kl. 17.30.

Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst 
Vibeke Hammerum hygger vi os med suppe, samtale og sang. 
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!
Den sidste Salmesang i år er: d. 8. dec., hvor temaet naturlig-
vis er adventstiden.

Så få det allerede skrevet i kalenderen nu!

Familieudflugt 
Lørdag den 6. november
Børnefamilie evt. med bedsteforældre indbydes til udflugt til 
Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.  
    
    Diernæs Menighedsråd

Adventskoncert på Avernakø
1.søndag i advent den 28/11 kl. 16.00 har vi den store glæde 
at kunne invitere til Adventskoncert i Avernakø kirke med 
Decanto koret fra Faaborg. 

Efter koncerten bydes der på en kop kaffe eller te.

Foredrag med Daniel Rye på Hotel Faaborg Fjord
Avernakø menighedsråd inviterer til foredrag på  
Hotel Faaborg Fjord onsdag den 1/12 kl.19:00.

Her fortæller Daniel Rye om, hvorledes han fysisk og mentalt 
overlevede 14 måneder i Islamisk Stats fangenskab.

Der bliver indsat særafgang med færgen, så vi kan komme 
hjem igen.

UDSKYDES TIL FORÅRET
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SALAH BYGGER BRO I 
NYT FAABORG-PROJEKT

Fra Syrien 
til Sydfyn
 
Når ens hjemland er hærget af krig, når man tvinges 
til at gå i krig, men ikke kan udholde tanken om 
vold og død, så må man handle. Det gjorde Salah 
Zada, da han i 2014 flygtede fra Aleppo i Syrien og 
landede i Horne på Sydfyn. Her kæmper han nu sin 
egen kamp. En kamp for at give igen til det sam-
fund, der tog imod ham, men også en kamp for at 
vise, at integration er en projekt med flere aktører.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
   MADS BORDINGGARD
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- Det var slet ikke en beslutning. Jeg var tvunget til det. Ingen 
flygter frivilligt, og jeg kunne ikke leve med de konsekvenser, det 
havde, da jeg ikke mødte op til militærtjeneste for at gå i krig. At 
flygte er forbundet med stor risiko, man kan dø, man kan drukne 
i gummibåden eller blive fanget af menneskesmuglere.

Fra Aleppo til Horne
Jeg ankommer til interviewet med Salah, hvor vi har aftalt at mø-
des på café Soze. Da jeg træder ind ad døren, ser jeg ham med 
det samme. Omgivet af unge mennesker, der virker til at være 
glade for at se ham. Soze er Salahs tidligere arbejdsplads, og da vi 
har præsenteret os, bestiller han rutineret en flat white og ‘gerne 
med den gode skum’. Bag baren mødes han med smil og et ‘hyg-
geligt at se dig igen.’

Vi starter i hjemlandet, med den kontrast det må være at flygte 
fra en millionby til en landsby i et ukendt land. Salah tager en tår 
af sin flat white med skum og fortæller om hverdagen i Aleppo 
tilbage i 2014.
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- Det var en lyserød verden. Jeg gik på universitetet og spillede 
fodbold på eliteplan. Vi var ikke rige, men vi manglede ikke noget 
og blev opdraget med gode værdier. Der var altid liv i byen. men-
nesker dernede er meget imødekommende og varme, sociale og 
åbne overfor alle. Det var et varmt liv, men det var også blot ‘den 
lyse side af Syrien, forklarer Salah Zada.

Men lykken forsvandt med krigen og med Salahs indkaldelse til 
militæret. Han dukkede ikke op til sin militærtjeneste og blev 
eftersøgt af politiet og militæret.

- Jeg har to brødre, og vi havde kun råd til, at én af os flygtede, for 
det er dyrt at flygte. Mine brødre var meget optimistiske og tro-
ede på, at krigen snart sluttede. Jeg ville gerne videre, men det 
var en svær beslutning, for det er forbundet med en stor risiko at 
flygte, siger Salah Zada. 

Efter en flugt med flere voldsomme oplevelser landede Salah på 
et asylcenter i Hjørring, hvor de ikke forlod området, da de ikke 
havde nogen tilknytning til det omkringliggende samfund. Efter 
seks måneder fik han opholdstilladelse, og det blev besluttet, at 
det var Faaborg-Midtfyn Kommune, der skulle tage imod ham. 
Kort efter landede den 22-årige mand i et rækkehus i Horne.

- Det var første gang, jeg mødte danskere. Jeg tænkte bare, hvor 
er de alle sammen henne? Klokken 17 er alt lukket og der er in-
gen mennesker. Jeg syntes, der var en dejligt natur i Horne, men 
ingen mennesker, og slet ingen unge mennesker. Det føltes tomt. 
Mine følelser og tanker kunne ikke komme i gang, jeg kendte 
ingen og var i minus på alt, kultur, sprog, økonomi, alt. Det var en 
kamp at skabe netværk og relationer, forklarer Salah Zada. 

Heldigvis for Salah, havde han gå-på-mod. Han gik ned til byens 
pizzaria og spurgte efter et job - og fik det. Herfra gik det stærkt 
med at danne netværk.

Det danske system er en svær en
Salah taler nu flydende dansk, er i gang med en uddannelse til 
lærer, arbejder som selvstændig foredragsholder, og så han er 
netop opstillet på listen for enhedslisten til det kommende kom-
munalvalg i Odense. En stor del af de flygtninge, jeg kender, har 
kæmpet sig gennem sprogskolen og har svært ved at lande og 
slå rødder i det danske samfund, så hvordan er det lykkedes for 
Salah, vil jeg vide. Det handler vist både om evnen til at indrette 
sig og om stille sig kritisk overfor systemet.

Salah startede på sprogskole i august 2015, men de første måne-
der på skolen sagde han ikke noget som helst. Han lyttede bare. 
Da Salah efter nytåret kom tilbage på skolebænken, talte han 
pludseligt løs på dansk.

- Jeg har nok sprogøre. Jeg har lært at lytte, gemme information 
og analysere. Efter sprogskolen startede jeg på VUC for at tage 9. 
og 10. klasse. Normalt skal alle flygtninge gennem hele uddannel-
sessystemet, med mindre de har en gyldig bachelor uddannelse 
med sig. Dvs. 9 og 10 klasse, og så 3 år på HF, så i alt 5 år. Der er 
ikke plads til individuel vurdering og det gør at mange vælger at 

droppe ud. Det gør at vi bruger også for mange penge på nogen 
som kunne spare samfundet rigtig mange penge. Jeg brokkede 
mig til min vejleder og kæmpede for mine rettigheder. Efter to 
uger blev jeg overført til 10. klasse i januar 2017 - som den eneste 
flygtning, forklarer Salah Zada. 

Efter det forkortede ophold på VUC startede Salah sin gymnasiale 
uddannelse på HF i Faaborg, hvor han dannede et netværk og 
venskaber. Men alligevel gik Salah rundt med en følelse af ikke at 
være glad og motiveret. Han savnede flere relationer, flere men-
nesker omkring sig. 

Han gik til sin danske familie Lene Robdrup og Kim Møller og 
vendte sine tanker med Lene og blev mødt af endnu et ukendt 
dansk fænomen.

- Lene fortalte mig om højskoler, og jeg spurgte, hvad fanden det 
var for noget? Får man et eksamensbevis? I Syrien handler alt om 
beviser og certifikater, så hvad var et højskole-ophold? Lene holdt 
fast, jeg skulle på højskole for at danne relationer og for at bliver 
afklaret omkring fremtiden. Det viste sig dog, at det var for dyrt, 
så vi opgav det, fortæller Salah Zada. 

Men endnu engang tilsmilede skæbnen Salah. Han vandt et 
højskole-ophold gennem en facebook-konkurrence udstedt af 
Højskolernes Forening og tilbragte seks måneder på Nordjyllands 
Idrætshøjskole.

- Her mødte jeg hygge, forståelse og vi var et lille samfund. Der 
var engagerede lærere, og vi talte om demokrati, samfundet og 
ligestilling. Højskolen kickstartede min interesse for samfundsfor-
hold, forklarer Salah Zada. 

Salah valgte at bosætte sig i Odense efter højskolen, og her fandt 
han endnu en genvej gennem uddannelsessystemet og gennem-
førte den gymnasiale uddannelse STX på et enkelt år. Salah fik sin 
hue på i sommeren 2020.

Integration er alles ansvar
Hvad gør du, kære læser, for at række hånden ud og møde et 
andet menneske? Hvad gør vi som samfund? Salah har mødt 
mange udstrakte hænder, og han har selv rakt hånden ud, hvilket 
har haft betydning for hans vellykkede integration. For Salah står 
det klart, at integration er 50/50.

- Det handler om, hvor meget du vil kæmpe for at være en del af 
det her samfund, og hvor meget samfundet åbner op. Samfun-
det har et ansvar, vi kan stå og banke på døren i timevis, men hvis 
den ikke åbnes, er det ligegyldigt, forklarer Salah Zada.

Løbende gennem sin uddannelses- og integrationsproces har Sa-
lah deltaget i frivilligt arbejde, blandt andet som fodboldtræner, 
DFUNK, Mino Danmark og som debattør i den offentlige debat 
om integration. I Faaborg Boligforening fik de øje på Salah, og de 
ansatte ham til et integrationsprojekt i Ringparken som projekt-
leder.



Da der udbrød krig i Syrien, havde familien kun råd til at sende en af deres 
trillingedrenge på flugt ud af landet. Valget faldt på Salah

Den største faktor for Salahs succes med livet i Danmark har været den danske fa-
milie, der valgte at tage ham ind som en ekstra søn. Salah var med til at starte ven-
ligboerne op i Faaborg og skrev et opslag: ‘Jeg skal til at bo i Faaborg, er der nogen, 
der vil drikke kaffe?’ Skæbnen ville, at Lene Robdrup havde meldt sig ind i gruppen 
samme dag, og hun ville gerne drikke kaffe. “Vi mødtes, og det udviklede sig til ven-
skab og senere til familie. Det har været en kæmpe gave i livet at møde Kim og Lene. 
Jeg kan til tider undre mig, hvordan kan man give så meget kærlighed til et fremmed 
menneske, der kommer fra den anden side af verden,” fortæller Salah Zada

Salah Zada vil gøre en forskel og inspirere andre. “Jeg har et ansvar for at stå ved 
mig selv. Jeg kan godt gå i fronten og være modig og tage et ansvar for at tale for 
dem, der ikke selv kan. Jeg vil gerne være en inspiration for andre,” siger Salah Zada
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- Det giver mig ro, og jeg føler mig glad. Det er frivilligt arbejde, 
som jeg selv har valgt. I Syrien findes frivilligt arbejde ikke, det er 
bare noget pjat. Boligforeningen syntes, jeg var den rette mand, 
bl.a. fordi jeg kan flere sprog og er en slags brobygger, og hen 
over sommeren har vi fx arrangeret fællesspisning, hvor vi på en 
gang snakker med hinanden, bekæmper ensomhed og skaber 
forståelse for forskellige kulturer, siger Salah Zada.

Salah er nu godt i gang med studiet til lærer, og han har netop 
valgt at stille op for Enhedslisten til kommunalvalget i Odense. 

Hvis jeg vil bo sammen med min familie igen, så kræver det, at 
jeg har statsborgerskab. I Danmark har vi de strammeste regler 
i hele EU. Hvis jeg gør min uddannelse som lærer færdigt og får 
et fuldtidsarbejde umiddelbart bagefter, så vil jeg kunne få dansk 

statsborgerskab om 7,5 år. Dvs. 14 år i alt, fra jeg kom. Man kan 
godt føle sig udenfor cirklen og ikke værdsat. Det er én af grun-
dene til at jeg går ind i politik, forklarer Salah Zada. 

Salah vil ikke udelukkende beskæftige sig med flygtningepolitik, 
fastslår han, men han ser sig selv som en levende ekspert på om-
rådet, når det gælder regler om integration. Udover flygtningepo-
litik er Salah meget optaget af ligestilling, uddannelse, velfærd og 
af at gøre en forskel. 

Salahs familie lykkedes med at flygte fra Syrien i 2015 og bor i dag 
i Tyskland. 

1. Salah Zada taler fem sprog: kurdisk, arabisk, tyrkisk, engelsk og dansk. Han tilskriver sit sprogøre sin mor, der er 57 år og både taler og skriver tysk efter seks år i landet
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Faaborg-Midtfyn Kommune har i sin levetid 

haft fire borgmestre.

Bo Andersen (V), Hans Jørgensen (A),  

Christian Thygesen (V) og Hans Stavnsager (A).

Hvis du er fyldt 60 år den 16. november, kan du også stemme til ældrerådsvalget på dit valgsted.

Du kan også tjene en skilling på valget.
Når afstemningen er færdig kl. 20.00 den 16. november, skal stemmerne tælles op, og her er der brug for friske kræfter. Alle kan melde sig som optæller ved valget, og der er hårdt brug for  hjælp. Du skal være fyldt 18 år og bo i kommunen. Du kan tilmelde dig på fmk.dk. Som tak for hjælpen modtager du 435 kroner, hvis du bliver udvalgt som tæller. Beløbet er skattepligtigt.

Er du fastboende på Lyø, Avernakø og 

Bjørnø, kan du også stemme til Ø-udvalget. 

Du kan kun stemme på en kandidat, der 

stiller op på den ø, hvor du bor.

Der er i alt 25 mandater at "slås" om i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved sidste valg vandt rød blok med 13-12 over blå blok, heraf stod 

Socialdemokratiet for otte mandater.

På valgdagen, den 16. november 2021 er der valgcafé på rådhuset i Ringe.
Her er kandidater, borgere, pressen og andre interesserede velkomne til at 
komme, og følge optællingen af valget. Faaborg-Midtfyn Kommune byder 
på lidt mad og forfriskninger i aftenens løb. Valgcafeen åbner kl. 19.30.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis der 
er fejl på valgkortet, bedes du henvende dig i Borgerservice på telefon 72 53 
05 30 for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe 
legitimation, når du skal stemme - så klares det på afstemningsstedet.

I stedet for at møde op på valgdagen tirsdag den 16. november, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre på borgerservice frem til den 12. november eller på biblioteket i Faaborg frem til den 12. november.

I forhold til valget i 2017 er der flere nye 

partier på stemmesedlen.

Til årets kommunalvalg kan du også 

stemme på:
Kristendemokraterne, Vi Lokale  

Demokrater samt de LokalNationale

Endnu har en borgmester ikke opnået genvalg i Faaborg-Midtfyn, og de store partier Venstre og Socialdemokratiet har haft posten på skift.

Forsvundet fra stemmesedlen i for-hold til valget i 2017 er Alternativet, hvor Mads Holdgaard nu stiller op for SF. Liberal Alliance er heller ikke at finde til kommunalvalget, ligesom Borgerlisten er blevet til LokalListen.

Ved sidste valg i 2017 var de fem største stemmeslugere:A) Hans Stavnsager 2.210(V) Søren Kristensen 2.191(O) Anne Møllegaard Mortensen 1.770(C) Søren Clemmensen 785(V) Anne Jørgensen 644

Ved valget i 2017 blev de tre største 

partier målt på stemmetal:

Socialdemokratiet 9242 stemmer

Venstre 7059 stemmer
Dansk Folkeparti 4328 stemmer

Der er 21 valgsteder i kommunen, hvor vælgerne kan 

afgive deres stemmer.
Det mindste valgsted er på Lyø, hvor der i 2017 blev 

afgivet 68 stemmer.
Det største valgsted er i Forum Faaborg, hvor der ved 

sidste valg var 5084 afgivne stemmer

Til regionsvalget har Venstre langt den største liste med 

hele 45 kandidater. Herefter følger Socialdemokratiet og 

De Konservative, der begge opstiller 25 kandidater.

Kigger man stemmesedlen igennem kan man tælle 97 kandidater.
Heraf er 30 kvinder, mens de resterende 67 er mænd.

Socialdemokratiet fylder mest på stemmesedlen 

med 18 kandidater
De Konservative har 14 kandidater i valgkamp, 

mens Venstre kan mønstre et kandidatfelt på 12.



Ved sidste valg fik Gert Poul Christensen fra Nye Borgerlige 110 personlige 
stemmer, og opnåede ikke valg, men han prøver igen den 16. november

På kommunens største valgsted i Forum Faaborg kan mere end 6500 stemme

Tidligere borgmester Bo Andersen (V) i snak med venstres valgstrateg og nuværende 
spidskandidat Kristian Nielsen

SF's grand old man Torben Smith i snak med nuværende spidskandidat for partiet Lea Haahr. 
Længe så det ud til at Smith ikke ville stille op til kommunalvalget, men han ombestemte sig i 
sidste øjeblik

Mads Holdgaard blev i 2017 stemt ind for Alternativet, i år er partiet ikke længere på 
stemmesedlen og Holdgaard er havnet hos SF

Christian Thygesen (V) var borgmester i Faaborg-Midtfyn fra 
2013-2017. Allerede i 2016 meldte han ud, at han ikke ville 
genopstille, da han ikke følte sig "født til politik"

En valgaften kan byde på mange dramatiske øjeblikke for kandi-
daterne. Her er Stavnsager (A) fanget til valget i 2017, hvor han 
trods de bekymrede miner endte med borgmesterkæden
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Stem Søren

#frahåbtilhandling

Flere cykelstier

Verdensmål &
klimahandling

Vuggestuer og 
børnehaver tæt på dig

Samarbejde fra midten

Søren Hansen
Det Radikale Venstre
Faaborg-Midtfyn Kommune



ANSTINA 
KROGH
43 ÅR FRA HAASTRUP

2 3

METTE H. 
FREDERIKSEN
44 ÅR FRA RINGE

4

STEFFEN 
JENSEN
42 ÅR FRA SDR. NÆRÅ

5

LARS 
NIELSEN
64 ÅR FRA VESTER AABY

KIM 
AAS
51 ÅR FRA RYSLINGE

6 7

ANNE 
KYHN
56 ÅR FRA FAABORG

8

SARAH PRIMSØ 
BACH
38 ÅR FRA NR. LYNDELSE

9

JOS  
BISSCHOP
71 ÅR FRA KVÆRNDRUP

ELNA 
JOHANSEN
71 ÅR FRA HORNE LAND

10 11

TANJA KROMANN 
CLAUSEN
40 ÅR FRA GISLEV

12

BRIAN M. 
BISGAARD
44 ÅR FRA FERRITSLEV

13

JØRGEN 
BERGMANN
67 ÅR FRA FAABORG

RENÉ BRINCH 
PETERSEN
42 ÅR FRA ESPE

14 15

SØREN HOPPE 
JUNKER
64 ÅR FRA FAABORG

16

VINI BAHL 
HANSEN
47 ÅR FRA BROBY

17

MARIA 
BUSBORG
35 ÅR FRA RINGE

PALLE 
ANDERSEN
58 ÅR FRA FAABORG

18

HANS STAVNSAGER
BORGMESTERKANDIDAT

ALLE FORTJENER  
 ET GODT LIV!

SOCIALDEMOKRATIET FAABORG-MIDTF YN

ALLE FORTJENER ET GODT LIV...
Det har altid været og er fortsat det vigtigste socialdemokratiske pejlemærke.  

Det vil vi fortsat kæmpe for i Faaborg -Midtfyn også i de næste 4 år.
––––Faaborg-Midtfyn

alle fortjener et godt liv...

18 LOKALE

KOMMUNEN

ILDSJÆLE 

FRA HELE

1



DANSK FOLKEPARTI vil arbejde for

At føre en økonomisk ansvarlig politik. At administrere borgernes skattekroner
med omtanke.

At være lydhør og imødekommende over for lokalsamfundene. Nytænkning og
initiativer skal plejes så de udvikles.

Indvandrere placeret i kommunen skal motiveres til at være selvforsørgende inden
for kort tid.

At sætte borgere, virksomheder og jobskabelse i centrum. Der skal gives
mulighed for alle på arbejdsmarkedet.

Infrastrukturen, alt fra stisystem, cykelsti, vejnet, trafik og IT forbedres.

Værdien af dansk landbrug med fornuftig naturstrategi.

Lemplige lokalplaner og hurtig sagsbehandling. Miljø og Klima skal indtænkes
som en naturlig del af udviklingen.

At bosætning, udvikling og fællesskab i hele kommunen styrkes, så det bliver det
bedste sted at bo, arbejde og leve

At kultur og foreningslivet oplever kommunen som en aktiv samarbejdspartner.

At skabe rammer til faste læger i sundhedshuse og lægehuse.

En ansvarlig politik på synlige/usynlige handicaps, psykiatri og misbrugsproblemer
med individuelle hensyn.

En god ansvarlig børn-unge og ældrepolitik med trivsel og arbejdsmiljø i centrum.

At der skabes en familiekommune. Skoler, børnehaver, selvejende og private
institutioner bevares i den udstrækning forældreopbakning og økonomi harmonerer.

Husk Dansk folkeparti på valgdagen - vi husker dig hele valgperioden

Velfærd, Tryghed og Tillid
Vi tager dit valg alvorligt...

Ska’ Faaborg-Mid�yn vær ‘go, - stem liste “O”

Jack

Anne

Klaus Kristian Åge

Bettina Maria
Rene

Jack Odgaard, Anne Møllegaard Mortensen, Klaus Kristian Rosenkilde, Bettina Pil Larsen, Åge Priisholm,  
Maria Weisbjerg, Rene Dyrberg Jørgensen
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THOMAS INGEMANSEN 
www.thomasingemansen.dk 

Det Konservative Folkeparti – Faaborg-Midtfyn Kommune 

JEG VIL KÆMPE FOR: 
 
❖ Et stærkt erhvervsliv 
❖ Forbedrede vilkår for turismen 
❖ Lokalhistorien og vores kulturarv 
❖ Et styrket kulturliv og fritidsliv 
❖ Den gode borgernære velfærd 
❖ En lettere hverdag for familien 

 

 

Ja, det er en spændetrøje!
Denne stammer fra arresthuset i Ringkøbing.  
Hvad laver den i Faaborg? Vi har indsamlet 
forskellige genstande der relaterer sig til 
arresthuse, da vi jo selv har et museum i en 
arrest, 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



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

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

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



FAABORG-DIGTER ER PÅ FINANSLOVEN

 Der er lyriske 
lækkerier i nabolaget
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Klokken nærmer sig 16, og Bøjestræde fyldes langsomt med 
forventningsfulde mennesker, der skal til talk på GaleRiget. Her 
har forfatter Andreas Greve inviteret Laus Strandby Nielsen til 
at komme og fortælle om og læse op af sin nyeste digtsamling 
‘Halvvejs gennem uendeligheden.’ Mange har grebet chancen 
for at høre mere om digteren, vi ikke anede, bor lige her i byen. 
Lystløgneren og skrønemuseums-indehaveren fra Lyø kommer 
trækkende med sin cykel, en tidligere direktør fra Thorvaldsens 
museum træder ind ad døren, ligesom flere medlemmer af 
kunstforeningen og naboer til Galeriget gør deres entré.

Mens Klokketårnet spiller sin melodi, tager de fremmødte 
plads, og Oliver Streich byder velkommen og er godt tilfreds 
med arrangementet. For med Greves idé om en lyrisk talk, ryk-
ker GaleRiget et niveau op, op i en ny liga, siger Oliver Streich, 
der er medindehaver af galeRiget.

Godt tilrette i deres stole, byder Andreas Greve velkomme til 
Laus Strandby Nielsen, mens han slår fast, at han blot er et 
sidekick med små moderationskort - for det er Laus, vi alle er 
kommet for at høre.

Den lyriske filur
Laus Strandby Nielsen gør ikke meget væsen af sig. Alligevel 
byder han gerne ind med en nylig oplevelse; han er nemlig lige 
kommet hjem fra en talk på Odinteatret i Holstebro, hvor digtere 
modtages med en velkomstkomité:

- Da jeg ankom med toget, stod der fem mand og tog imod mig 
med en kurv med champagne. Der var to kinesere, der dansede, 
én gik på stylter og der var to arrangører. Det kunne man lære 
lidt af i Faaborg, siger digteren og udløser eftermiddagens første 
latter i lokalet.

Og netop denne lune underfundighed går igen i hele Laus 
Strandby Nielsen udtryk. Han rejser sig for at læse op fra bogen, 
der er udkommet i år på Asger Schnack Forlag, som den ellevte 
udgivelse i rækken. Oplæsningen skal foregår stående, forklarer 
digteren, for han kan bedst lide at stå og flagre.

Med rytme, med pauser, fortsættelser og brud, læser Laus 
Strandby Nielsen højt om tiden, der kan binde knuder, og om 
afstand mellem mennesker. På stolerækkerne kommer refleksive 
udtryk til syne mellem de jævnlige latterudbrud.

Laus Strandby Nielsen debuterede i 1970 med digtsamlingen 
‘Åhhh! … Kom hurtigt!’ Og i 1974 lykkedes det ham at få udgivet 
sin anden bog, som en særudgave af det velansete debutant-
tidsskrift Hvedekorn.

Digteren rejser sig atter for at flagre og læse højt.

Her kan du møde en digter, der skaber tekstuniverser om alt fra skyer og drømme 
til stoleben, der knækker. I 16 år har den anerkendte digter Laus Strandby Nielsen 
levet ganske anonymt på Østerbrogade, men nu er det for alvor gået op for faabor-
genserne, at der er lyrisk kvalitet i nabolaget. Da GaleRiget, i forbindelse med hans 

seneste digtsamling, afholdt en talk med digteren, var der fuldt hus. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Der findes skyer / der er mindre end Faaborg. Sådan starter et af 
Laus Strandby Nielsens digte, da han skrev en hel bog om netop 
skyer. Flere steder i digtene vil lokale læsere kunne genkende deres 
by. ‘Nogle gange handler digtene om navngivne steder, eller skyer, 
men de handler i høj grad om tid. Den seneste bog er et forløb. Et 
årstidsforløb, men også et forløb med følelsesmæssige op- og ned-
ture,’ siger Laus Strandby Nielsen

Laus Strandby Nielsen har med sin seneste digtsamling udgivet 11 bøger. I inderlommen bærer han altid en notesbog, hvor idéer og tekster noteres ned, så de ikke bliver væk 
igen. ‘Jeg er ikke den type digter, der samler til bunke og så udgiver en bog. Jeg kan skrive videre på noget gennem flere år, og så pludseligt er den der. Jeg skriver ikke ud fra en 
bestemt ideologi,’ forklarer han



- Hvor kom vi fra? Ja, flokimmunitet. Nu tror jeg, at vi skal ud og 
køre med tog, siger Laus Strandby Nielsen.

Han læser højt fra nyudgivelsen om fremtidens katastrofer og 
gammelt håb, mens moderatoren stille finder næste kort frem. 
Som en tilsvarende ordenes mand, vil Andreas Greve gerne 
vide, hvorfor digteren i værket skelner mellem ordene ‘evighe-
den’ og ‘uendeligheden’. Måske afledt af, at Politiken i deres 
anmeldelse havde anvendt det forkerte. Og der er en betyd-
ningsforskel, forklarer digteren. 

- Ordene har forskellige konnotationer, og de lægger op til en 
forskel i tid og rum. Evigheden får lynhurtigt folk til at tænke 
i religiøse baner, da det er et knæsat ord i liturgien, og det er 
ikke dér, bogen skal hen. Halvvejs og uendeligt, det kan jo ikke 
lade sig gøre, og det er et interessant paradoks, forklarer Laus 
Strandby Nielsen.

Digtene i samlingen bevæger sig gennem årstiderne, og samti-
digt er de fleste skrevet under landets nedlukning pga. corona. 
Vinteren kan føles uendelig, corona kan føles uendelig, fortæller 
han. 

Om drømme og digte
En del af digtene omhandler drømme, påpeger moderatoren. 
Digteren giver ham ret og uddyber. 

- Drømmeteksterne er ikke nedskrevet om morgenenen i tera-
peutisk forstand for at finde ud af, hvad der er i vejen med mig 
for tiden. Jeg bruger drømmeområdet, fordi grænsefeltet mel-
lem sprog og virkelighed interesserer mig. Følelsernes erindrin-
ger. Det er dér, jeg arbejder. Simpelthen, siger Laus Strandby 
Nielsen.

Næste oplæsning handler om opvask, der skåres og splintres, 
om ben, der som slidte støvler er fulde af sten og bundløse 
fundamenter med egen tyngdelov. Om stilhedens tyngde. Om 
mørke og lys og om måder at blive væk på. Om fisk med iskolde 
øjne.

Det er tydeligt i rummet, at der sker noget med tillytterne un-
dervejs i oplæsningen, og moderatorens næste spørgsmål stiller 
skarpt på netop dét: Hvad kan lyrik?

- Lyrikken kan holde feltet åbent mellem sproget og virkelig-
heden, hvor der er en særlig magi. Et felt fyldt med oplevelser 
og erindringer, hvor vi mødes og er sammen. Det er vigtigt at 
holde åbent. Vi er der hele tiden, men vi har så travlt. Det er 
vigtigt at lukke op og være i det rum, som det er, svarer Laus 
Strandby Nielsen.

Digteren rejser sig endnu en gang og læser højt. Om en novem-
berdag med dens helt særlige farver, om genkendelsens glæde, 
om stilheden, der minder om en dement, om larmen, der 
larmer mere og mere, og om stilheden. Stilheden som en rest, 
som aldrig helt slipper op.

Tiden er ved at slippe op for talken, og moderatoren spørger, 
om der skal holdes fast i stilheden, eller om der er spørgsmål 
fra publikum. En enkelt vil vide, hvad digteren ønsker, at læse-

ren skal sidde tilbage med efter at have læst digtene.

- Refleksionerne er det vigtigste. I mine senere bøger er folk 
begyndt at synes, de er morsomme, og det sætter jeg pris på, 
men jeg skriver ikke for at være morsom. Men det kan ske en 
gang imellem, når der sker sammenstød mellem tilværelsens 
absurditeter, forklarer Laus Strandby Nielsen.

Eftertænksomhed og pointer er også noget af det, som digteren 
gerne vil give læseren med. Mange tror måske at et digt skal 
forståes. Det vil sige, at noget underligt skal give mening, men 
det vil ødelæggelse oplevelsen. Digte er ikke en rebus, det skal 
ikke være som at knække en nød, meningen skal ikke findes. 
Det kræver et særligt sprogligt beredskab og timing. Han hen-
viser til, at det fx ville være omsonst at spørge om det samme 
om musik. Hvad skal man få ud af det? Det er ikke noget skjult 
i musik. Det handler bare om at følge med i sproget, billeder, 
brud, forventninger.

- Måske ønsker jeg at skabe forvirring på et højere niveau, slut-
ter Laus Strandby Nielsen.

Den første torsdag i december kan du opleve Laus Strandby 
Nielsen læse højt af sine digte. Det sker i Dyreborg Kulturhus 
klokken 19.30. Det koster 20 kroner, og alle er velkomne. 
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I 2013 fik Laus Strandby Nielsen tildelt Statens Kunstfonds livsvarige 
ydelse, eller ‘han kom på finansloven’, som han selv udtrykker det. 
Både denne hædersydelse og anmeldelser betyder noget for ham, 
selvom det kan være svært helt at definere hvad

Den lyriske form appelerer til Laus Strandby Nielsen. ’Jeg er et ret logisk menneske. Ikke sådan en luftig digter - eller romantisk. Mere rationel. Det kan virke 
ulogisk, men det synes jeg nu ikke, det er’
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Her er vejledning altid gratis

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

Vi er glade for at være 
med på sidelinjen  

EL-SALG Faaborg støtter den lokale FIFA-spiller Mads Bang, 
når han i den nye sæson tørner ud for OB i E-Superligaen 

Du kan følge ham på forskellige streaming-tjenester



1. Fra 2019 og kun kørt 7.500km 

2. Rummelig bil med plads til hele familien.
3. Veludstyret - AGR-sæder, Klima, P-sensor etc.

 

 *
*udbetaling 37 .000, variabel rente 1,75%, ÅOP 5,92%
*mdr ydelse 1.946,-, løbetid 96mdr, omkost. 37.488,-

 

1. 7 sæder og masser af muligheder
2. Velkørende bil og kraftige xenonlys
3. Veludstyret - Dellæder, Ratvarme, P-sensor etc.

1. Automatgear og kun kørt 29.500km 

2. Kører op til 40km på el og ladestik inkl.

3. Veludstyret - LED lygter, Klima, P-sensor etc.

 

 *
*udbetaling 30 .000, variabel rente 1,25%, ÅOP 3,87%
*mdr ydelse 2.307,-, løbetid 96mdr, omkost. 31.387,-

* *
*udbetaling 44.000, variabel rente 2,75%, ÅOP 6,88%*udbetaling 36.000, variabel rente 2,75%, ÅOP 8,87%
*mdr ydelse 2.632,-, løbetid 84mdr, omkost. 45.291,-*mdr ydelse 2.977,-, løbetid 60mdr, omkost. 33.965,-

Bemærk ovenstående finansiering kræver positiv kreditgodkendelse. 

 

1. DSG auto matgear og masser af plads
2. Må trækk e 2.000kg og har bakkamera
3. Veludstyret - Komfortsæder, Nøglefri, P-sensor etc.

1. Kun kørt 23.500km og 5-dørs 
2. Smart bybil som er nem at komme rund t med

3. Veludstyret - A/C, Autolys, El-ruder, Isofix etc.

 *
*udbetaling 31 .000, variabel rente 2,75%, ÅOP 8,36%
*mdr ydelse 1.53,-, løbetid 84mdr, omkost. 39.130,-

1. Velkørende bil og kun kørt 35.500km
 

2. Rummelig bil med plads til hele familien.

3. Veludstyret - Fartpilot, Klima, Sædevarme etc.

 

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

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

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

kun
eller kun pris pr. måned

kun
eller kun pris pr. måned

184.990,-
1.946,-

kun
eller kun pris pr. måned

229.990,-
2.307,-

kun
eller kun pris pr. måned

88.990,-
1.129,-

154.990,-
1.953,-

Vi har ALTID et stort udvalg!

Enjoy 1.4 turbo 140hk
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SØGER DU BRUGT BIL?
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Opel Zafira 7 pers.

219.990,-kun179.990,-kun
2.632,-eller kun pris pr. måned2.977,-eller kun pris pr.

måned



DEN 1. NOVEMBER ÅBNER EN NY BUTIK PÅ TORVET I FAABORG.

 Ny butik i Faaborg
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- Konceptet er kendt i hele verden, og er ganske enkelt. Man lejer 
en reol i en periode, og her kan man så sælge ud af sin egen garde-
robe, sine sko, tasker og accessories, ligesom børnetøj og tilbehør 
til de mindste også får en plads i butikken, fortæller Stine Worre.

Hun er ligesom sin kæreste selvstændig iværksætter. Stine Worre 
står bag Worres Outdoor mens Tobias Stanek driver konsulenthu-
set Prosee, og det bliver der ikke ændret ved trods den nye butik i 
Faaborgs midtby.

- Vi holder fast i hver vores virksomhed, men vi har savnet et fælles 
projekt, og henover sommeren har vi udviklet ideén og konceptet 
for “Worres”, og nu er vi klar til at springe ud i det, fortæller Tobias 
Stanek.

Butikken kommer til at ligge i de lokaler, der for år tilbage husede 
Intersport Faaborg, og som i de forgangne somre har fungeret som 
outlet for samme sportsbutik.

- Konceptet fungerer sådan, at man lejer en reol med 30 bøjler og 
to hylder i en periode, så sætter man sit pæne brugte tøj til salg. Vi 
passer butikken, og sætter pengene direkte ind på folks konto, når 
de sælger noget af deres tøj, forklarer Stine Worre.

Stine kalder ideén bag butikken for en win-win-win situation.
- Det skal forstås sådan, at sælgeren får solgt sit brugte tøj, køberen 
får en god billig vare, OG vi får sparet miljøet for produktionen af 
nyt tøj.
Farvning af tøj er faktisk en af de helt store forureningskilder i 
verden, fortæller Stine.

Der bliver ikke kun plads til dyre mærkevarer på bøjlerne.
- Nej, overhovedet ikke. Lækkert tøj fra H&M og Zara er også 

meget velkomment. Der er selvfølgelig nogle enkelte krav til det 
tøj, man sætter til salg. Det skal være pænt, nyvasket og strøget, 
så hylderne ikke bliver fyldt med hullet, slidt tøj i dårlig stand, siger 
Stine.

- En reol kan lejes fra 2 til 8 uger. Jo flere uger man lejer, jo billigere 
bliver det. Prisen for fire uger er 595 kr., og så skal man betale 20% 
i kommission. I lejeperioden er man velkommen til at fylde op på 
bøjler og hylder, hvis man sælger af sine varer, og personalet sørger 
for at lægge sammen og rette til, så ens varer hele tiden tager sig 
godt ud, siger Stine.

Skal det være ekstra nemt, så kan man også benytte sig af den 
såkaldte "Drop Off" løsning. Her afleverer man bare sine varer i 
butikken, og så sorterer personalet det indleverede, hænger det på 
bøjler, og får det prissat. Med denne løsning får du 50% af indtæg-
terne fra salget, og sparer altså udgiften til leje af en reol. "Drop 
Off" er dog ikke en mulighed med børnetøj.

I starten bliver det parret selv, du kan møde bag disken, men håbet 
er, at der kan ansættes en til at passe butikken, der kommer til at 
holde åbent alle syv dage om uge.

- Vi tror på, at det er det rigtige at holde åbent alle ugens dage, så 
vi er her også om søndagen, smiler Tobias.

Åbningstiderne for “Worres” bliver:
Alle hverdage: 10-17.30
Lørdage: 10-14
Søndag: 10-12

Allerede nu kan du booke en reol på www.worresfashion.dk, lige-
som du kan finde butikken på de sociale medier.

Det er parret Stine Worre og Tobias Stanek, der slår dørene op til butikken “Worres”. En 
second hand tøjbutik for kvinder, hvor kunderne kan sælge deres brugte tøj.

-ANNONCE-





JUL 
I TULIPBYGNINGEN

Lokale kunsthåndværkere 
inviterer til stemningsfyldt 
julemarked i Faaborg

Første weekend i december, 
den 3.-5. december 2021

Køb dine julegaver og pynt hos sydfynske kunsthånd-
værkere, når vi åbner op for et ganske særligt jule-
marked i Tulipbygningens rå rammer. Her finder du 
bl.a. inspiration til, hvordan du kan dække et smukt, 
råt og lidt utraditionelt julebord. Det bliver også  
muligt at smage på julen og på lokale fødevarer.
 
Julemarkedet holder åbent:
Fredag den 3. december 15-21
Lørdag den 4. december 12-21
Søndag den 5. december 11-15
Find programmet på visitfaaborg.dk

Julemarkedet afholdes af 

lokale kunsthåndværkere i 

samarbejde med



NY KOLLEKTION

www.f iordstyle .dk



fiórd hoodie / 399,- fiórd sweat / 399,-

fiórd hoodie / 399,-

BESTIL, SE HELE KOLLEKTIONEN 
OG ALLE NYHEDERNE PÅ:

www.fiordstyle.dk

følg rejsen på 

facebook og instagram
søg på fiordstyle



fiórd tee / 199,-

fiórd sweat / 399,-

fiórd hoodie / 399,-







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Tilbud gælder til og med 30. november

Flere fordele i DIN 
Superbrugsen Faaborg

Vidste du at med COOP PRIME får du yderligere rabat når 
du køber vores kendte mærker som Änglamark, Thise og 
Coop 365 - Se mere om COOP PRIME i midten af magasinet

Pr. pk.

Pr. ps.

Pr. ps.

Pr. L.

Pr. pk.

Pr. pk.

Pr. stk.

Pr. stk.

20,-

10,-

12,-

5,95

49,-

20,-

10,-

10,-

ÄNGLAMARK 
Husholdningspapir 
SPAR 15,95

ÄNGLAMARK 
Tortilla Chips 
SPAR 5,95

ÄNGLAMARK 
Pasta 
SPAR 3,95

ÄNGLAMARK 
MÆLK 
SPAR 3,95

ÄNGLAMARK 
Bleer 
SPAR 4,00

THISE 
Skiveost 
SPAR 5,95

ÄNGLAMARK JUICE  
Æble el. Appelsin 
SPAR 2,95

ÄNGLAMARK 
Bønner & Ærter 
SPAR 4,95

SPAR YDERLIGERE

0,90 med COOP 

PRIME

HUSK - HVER MANDAG

SPAR YDERLIGERE

3,00 med COOP 

PRIME

SPAR YDERLIGERE

1,50 med COOP 

PRIME

SPAR YDERLIGERE

1,80 med COOP 

PRIME

SPAR YDERLIGERE

7,35 med COOP 

PRIME

SPAR YDERLIGERE

3,00  med COOP 

PRIME

SPAR YDERLIGERE

1,50 med COOP

 PRIME

SPAR YDERLIGERE

1,50 med COOP

 PRIME


