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Husker du...?
 
Hver onsdag og torsdag er Faaborg Byhistori-
ske Arkiv bemandet med historie-eksperter og 
en lang række frivillige.

De har igen på fornemmeste vis lukket døren 
op til Faaborg-områdets fortid, hjulpet med at 
finde unik nostalgi i billedform til disse sider.

Har du gået til "Martha", så er der måske 
nogle du genkender på disse billeder.

Mange tak for hjælpen til arkivet.

Det samlede revyhold fra Faaborg Revyen 1987. Fra venstre ses: Hans Møller, Ole Palander, Tommy Holm, Martens, Birthe Mortensen, Lis Hvenegård, Per Halken og 
Ulla Jensen

Faaborg Sygehus fejrede i 1991 100 års jubilæum, og her ses de nyfødte fra fødeafde-
lingen på jubilæumsdagen sammen med sygeplejerske Kirsten Madsen. Hvem er de 
nyfødte mon?

De fire banditter fra Faaborg Revyen i 1987: Per Halken, Hans Møller, Ole Palander, og 
Tommy Holm

Det store gratis morgenbord er gjort klar til årets sommerudsalg i  
Faaborgs gågade i 1987
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En flok glade elever fra Martha-holdet i 1965

Mange piger fra området har fået de basale køkkenfærdigheder på de legen-
dariske Martha-hold

Marthapiger giver modeopvisning på Faaborg Gymnasium i 1984

Til undervisning i køkkenet med Martha-holdet i 1986
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18 X 25 CL

50.-+ pant

Coca-Cola eller 
Coca-Cola Zero
Literpris 11,11. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

PR. PAKKE

45.-
Dansk  
kyllingebrystfilet, 
hel kylling eller 
kyllingelår uden 
rygben
Brystfilet: Tilsat 9% vand.  
800-2000 g. Max. kg pris 56,25. 

PR. STK.

9.-
Rynkeby nektar
Appelsin, Æble eller 
Multifrugt. 1 liter. 

PR. STK.

20.-Royal Greenland 
fiskemarked
Flere varianter. 125-400 g. 
Max. kg pris 160,00. 
Frost

PR. STK.

10.-
Gestus cookies
Flere varianter. 150-200 g. 
Max. kg pris 66,67. 

PR. STK.

30.-Grøn Balance økologisk 
varmrøget laks eller 
røget laks i skiver
100 g. Kg pris 300,00. 

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

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



Tak fordi I gider!
Lige om lidt er der kommunalvalg.
Valgkampen buldrer allerede derudaf, og den 16. november skal vi finde de 25 modige 
mennesker, der skal udstikke kursen for vores kommune de kommende fire år.
Uanset politisk ståsted synes jeg, flokken fortjener et skulderklap. Både de der allerede 
har plads i det forjættede land, og de mange der lige nu taler deres sag for at rykke ind i 
byrådssalen.
Jeg er til stadighed imponeret over, at så mange mennesker vil bruge så meget tid på vores 
alles ve og vel - jovist de får en beskeden betaling for det, men ikke en timeløn der umiddel-
bart vil få nogle fagforeninger til at klappe i hænderne, tror jeg. 
Nå, men I skal i hvert fald have en tak for indsatsen på denne plads og et ønske om en god 
valgkamp, og er vi enige om, at vi liiiige husker den gode tone i kampens hede...?

God læselyst

Henrik Poulsen

NR. 53 - OKT. 2021  
DET RIGTIGE FAABORG 
 
UDGIVES AF  
Det Rigtige Faaborg ApS 
Oplag: 8.000 stk.
 
ANSVARSHAVENDE  
REDAKTØR 
Henrik Poulsen 
 
JOURNALISTER 
Henrik Poulsen
Pernille Pedersen

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

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

Henrik Poulsen 
Adm. Dir. / Partner

Mads Holdgaard 
Salgsansvarlig / Partner

Pernille Pedersen 
Journalist

Janne Schwartz  
Salg og kontor

Ole Billum
Partner

Malene Kniep
Projektsalg

2 DET GAMLE FAABORG

10 KUNSTNEREN ERIK

18 KUNSTFORENINGEN

28 LISBETH B. HANSEN

33 FAABORG ØH

50 SPORBYGGERNE

5



10 træninger á 2 timer

Max 8 på holdet

Pris pr. pers. kr. 1000,-

Opstart drenge 15. okt.

Tilmeld dig på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Opstart piger 14. okt

TENNIS-TRÆNING
FOR UNGE

Skynd dig at få en plads på holdet

BOOK EN REOL
ALLEREDE NU OG

VÆR MED TIL VORES
ÅBNINGSBRAG 

V I  ÅB N E R  E N  

S E C O N D  H A N D  T Ø J B U T I K  

PÅ  T O R V E G A D E  10  I  F A A B O R G  

ÅB N I N G S D A T O  1 .  N O V E M B E R

www.worresfashion.dk

Tlf: 93 833 832

Mail: info@worresfashion.dk

Følg også med på Facebook og på Instagram



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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

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

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

dag ikke selv er i stand til det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale 

䔀爀 搀攀琀 渀甀 搀甀 猀欀愀氀 猀氀最攀㼀
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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

KLINTENS 
JULEBUFFET

KLASSISK JUL
MED LIDT EKSTRA 

LÆKKERT

PRIS FRA 

249,- 
BESTIL ALLERDE NU



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 ERIK LINDBERG

Fra tissemyre 
til kunstmaler 

Tænk, hvis man kunne vågne op som kunstmaler og gå i seng hver aften og have 
malet. Beslutningen var taget, allerede inden tanken var tænkt til ende. Lagerchefen 

eksisterede ikke længere, og maleren af verden var tonet frem. Mød kunstneren Erik, 
der er kompromisløs i sin måde at være i verden på, i sin måde at fortolke verden på og 

frem for alt - kompromisløs i sin kunst.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Fra tissemyre til kunstmaler
2003: Keld bevæger sig hen mod lagerchefen Erik. Han vil klage over 
en af de andre lagermedarbejdere, der har efterladt en europapalle på 
færdselsvejen. Da den opridsede medarbejder vender tilbage til arbej-
der efter en ophidset omgang brok, mærker Erik efter indeni.

- Han brugte længere tid på at brokke sig, end det ville have taget ham 
at fjerne pallen. Det var sikkert meget, der var gået galt for ham, og 
da han gik, kunne jeg mærke, at jeg havde ondt af ham. Umiddelbart 
efter kommer spørgsmålet: ‘hvad med mig selv?’

Jobbet som lagerchef og familiefar med villa med franske klinker og 
udsigt over Lillebælt er ikke tilfredsstillende. Erik drømmer om at være 
kunstmaler. Og han ved, at han enten må handle nu eller kaste en kæp 
efter det, som han udtrykker det.

- Jeg stod og kiggede ned over Lillebælt og mønstrene i vandet. Det 
var ligesom familierne i områdets mønstre. De gjorde alle sammen 
det samme hver dag. Jeg tænkte, at jeg ikke var andet end en skide 
pissemyre, der også gjorde det samme hver dag, og at jeg allerede var 
for sent på den med mit nye liv.

Om aftenen malede Erik et maleri, der skulle symbolisere den indre 
efteraber. ’Shock the Monkey’ blev titlen. Dagen efter sagde han op og 
erklærede for chefen, at han ville være kunstmaler. Tilbage i hjemmet 
i Strib leverede han samme budskab til hustruen. Da hun forundret 
spurgte, hvad de skulle leve af, svarede han blot: ‘glæden ved livet’.

Noget på spil
Familiens opbakning udeblev. For kunne han ikke bare male i sin 
fritid og tjene nogle penge på et rigtigt arbejde?

- Hele det første år, oplevede jeg ingen positiv respons på min 
beslutning. Nærmest en latterliggørelse. Jeg havde følelsen af at 
visne. Jeg måtte væk!

I hovedet på den nyudsprungne kunstmaler opstod 100 kilo-
meter som den rette afstand til det gamle liv, og han drog til 
hjemstavnen Viborg, hvor han fik husly i en garage hos en barn-
domskammerat. Den manglende opbakning havde dog sat sine 
spor i humøret, og en aften, da han konkret overvejede at kaste 
et reb over loftsbjælken, kom kammeraten og spurgte, hvordan 
han egentlig havde det.

Samtale endte i et besøg på et akut psykiatrisk tilbud, og diagno-
sen lød: depression.

Erik satte noget på spil i sin beslutning om at blive kunstmaler, og 
netop dét skulle blive ét af hans kriterier for at skabe meningsfuld 
kunst.



Erik maler mest med pensler og oliefarver, men faktisk er der ikke dén teknik, han ikke mestrer 
- lige fra blyant til akvarel og vandfarver

 Erik holder sig ikke til én slags kunst. Alt kan blive til kreative kreationer i hovedet på ham, og 
denne Harley har han en forestilling om, skal forvandles til en  lysinstallation - måske stillet 
ned i en glasmontre og hængt op under loftet



- Jeg kan godt male en Harley Davidson eller en Farrari, men det 
ville jeg aldrig gøre. Men måske hvis Harleyen fx blev forbundet 
med en drøm om at krydse et kontinent, eller den kunne være 
forbundet med en personlig historie. For mig er det måden, 
man maler en person eller en genstand på, der gør det til kunst. 
Man skal kunne mærke det. Noget skal være på spil eller sat på 
spidsen.

Den kompromisløse kunstner får ofte tilbudt opgaver med at 
portrættere mennesker, men det skal være på hans måde. Som 
fx da en folketingspolitiker, der også havde tjent som oberst i hæ-
ren, spurgte efter et portræt. Idéerne til fortællingen var mange, 
og Erik forklarer - på brystet kunne emblemerne males, så der 
opstod en slags krig mellem dem, og i midten kunne en elefan-
torden være den, der forsøgte at adskille de stridende parter. Nej, 
sagde politikeren. Nej, sagde maleren dernæst til opgaven.

Livets lys
Efter en årrække med et nomadeliv, hvor et par måneders arbejde 
blev omsat til måneders ro til at male, landede Erik i Faaborg i 2020, 
hvor han har åbnet et atelier på Nyborgvej.

 Maleren af verden, kalder Erik sig, og han signerer aldrig sine 
malerier. Ligesom efternavnet på ingen måde er vigtigt for ham. En 
signatur sætter maleriet i bås, og det vil han ikke risikere. Det gør det 
også mere vanskeligt for interesserede købere at finde ham, men det 
er helt ok, for folk skal ville det, når de erhverver sig et af værkerne, 
er rationalet.

 - Jeg har heller aldrig priser på malerierne, og for mange sætter det 
dem i forlegenhed at spørge efter priserne, men dem, der virkeligt er 
interesseret, de skal nok spørge.

Gennem årene, lige siden Keld forbandede europapallen og sin kol-
lega, har mellem-menneskelig psykologi og filosofi været inspiration 
til fortællingerne i malerierne. Faktisk ligger der så meget fortælling 
og symbolik i malerierne, at Erik en kort overgang overvejede, om 
der skulle følge en skriftlig fortælling med hvert maleri.

I den seneste serie på fire malerier, der har titlen ‘Livets lys’, går Erik 
helt tæt på to kendte personer, der begge stod i en svær livssitua-
tion, for at sætte fokus på den ængstelse, der er i samfundet for at 
spørge ind til sygdom.

På det ene maleri står kræftsyge Ole Thestrup i sin stue, mens 
livslyset brænder ud. Ved siden af lyser et kunstigt lys op for at narre 
døden. Men han narrede ikke døden, og mindre end en måned efter, 
han stod model til portrættet, døde Ole Thestrup.

- Jeg har stået foran disse personer, og jeg håber, at de kan være 
med til at sætte et aftryk. Måske inspirere mennesker til en snak om 
det svære, vise at alle bliver syge eller gamle engang.

På det andet maleri kigger Anne Marie Helger opgivende og trist ud 
af sit vindue, hvor skæbnens håndlanger har medbragt en nøgle, der 
skal åbne den mentale lås til at komme videre til dødsriget. Hånd-
langeren gør blot sin borgerpligt og udleverer nøglen, men heldigvis 
passer den ikke i låsen, og måske valget Anne Marie Helger dødsriget 
fra og valgte i stedet at sparke vasketøjet ind under vindueskarmen 

og ringe og byde en veninde på kaffe. For det er sådan man kommer 
videre, kommer over sig selv. Man rækker ud og inviterer andre ind, 
forklarer maleren.

- Anne Marie syntes, det hele var så hårdt. Hun havde begyndende 
grå stær og hofterne var så slidte, at hun ikke længere kunne bære 
de tunge kjoler, der var blevet kendetegnet for hende. Hun var ban-
ge for operationen og havde jo skabt et billede af sig selv, som hun 
ikke kunne leve op til. Mentalt var hun ved at tage livet af sig selv.

 For Erik står det ubestridt, at mellem-menneskelige mekanismer 
og modgang er noget, der vil være til stede i livet. Alle kender til de 
dårlige følelser, og der er en europapalle eller en Keld i alles liv, det 
drejer blot sig om at handle hensigtsmæssigt på dem.
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Regnskovsbilledet: Regnskovsbilledet er Eriks signaturværk. Bag det 3,8 me-
ter lange oliemaleri ligger mange arbejdstimer fordelt over flere år. Af og 
til kommer der nye detaljer til, fx er isen smeltet gennem årene i takt med 
klimaændringerne, og der er kommet en hvalros på - hvilket symboliserer, 
at Erik netop havde klippet skæg-pisken af

Prikkerne: På sin venstre underarm har Erik tre mindre prikker tatoveret. 
Den midterste symboliserer ham selv, og de to mindre på hver side af den 
store symboliserer hans to børn. Uden dem, var der ingen Maler af verden, 
for det er dem, der fjernes tankerne, når de bevæger sig hen imod mørket 
eller en loftsbjælke. De tre prikker går igen i alle hans malerier, hvis man 
kigger godt efter



Godt værelsestæppe som er behageligt at gå på. 
Fremstillet i 100% polypropylen og med filtbagside.  
Fås i 3 farver. Rullebredde på 400 og 500 cm.

Akustik gulv med indbygget kork. Gulvet opfylder 
nutidens krav om høj funktionalitet, behagelig 
komfort og rengøringsvenlig overflade. 15 års ga-
ranti på gennemslid i privat bolig og 5 år i erhverv. 

279,-
Arabian  

Desert Oak

Normalpris 349,- 
pr. m2 

GULV- ELLER  
GARDINEKSPERT

helt GRATIS og uforpligtende!

Bestil en

Disse gulve er lige så pæne, som de er holdbare, lette at rengøre, beha-
gelige at gå på og gode for indeklimaet. Gulvene fås i 2, 3 og 4 meters 
bredde, som skæres i den ønskede længde. Mange varianter.

Spar 

70,-

99,-
Canto  
Berlin

pr. m2 

230,-
Texstyle  

vinylgulv

Normalpris 328,- 
pr. m2 

Spar 

98,-

Vinylgulvet er 6 mm tykt med integreret akustikbagsi-
de og limfri 5G click system. Den innovative konstrukti-
on betyder, at gulvet vil modstå alle daglige udfordrin-
ger og du let kan lægge gulvet selv.

299,-
Kährs 

Impression

Normalpris 449,- 
pr. m2 

Spar 

150,- 

Et lækkert blødt tæppe med et romantisk ud-
tryk i neutrale farver. Fås i flere størrelser.

1.624,-

Canto Rugs  
Soft Flower

F.eks. str. 160x240 cm

Spar 

35%

Normalpris 2.499,-

ÅBNINGSTIDER: 
MANDAG - TORSDAG: 10.00 - 17.30 
FREDAG: 10.00 - 18.00 · LØRDAG: 10.00 - 13.00

GARANT FAABORG
Tæppehuset
Svendborgvej 77 · 5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 00 24 · www.garant.nu



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

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 et godt 

efterår



danbolig har markant 
fremgang i salget
Siden danbolig åbnede deres butik i Faaborg, er det kun gået én vej - fremad. Med et 
stærkt, ungt team har afdelingen hævet barrieren for salg, og med en særdeles effek-
tiv samarbejdsaftale med boliga, sælges mange boliger som skuffesalg eller direkte til 
kunder fra køberkartoteket.

For to år siden åbnede danbolig en butik på Lagonis Minde i 
Faaborg, og selvom det kan være svært at starte som ny aktør 
på et boligmarked, steg danboligs salg med mere end 100% det 
første år alene. 

I Faaborg sidder ejendomsmægler og daglig leder Kasper Lynge 
Hansen, der med sine 26 år er alderspræsident på kontoret. 

- Vi er endda lykkedes med at overhale nogle af de andre, og én 
af grundene til det er, at vi kun har lidt på hylderne ad gangen. 
På den måde kan vi give meget opmærksomhed til den enkelte 
bolig, siger Kasper Lynge Hansen.

Kunderne har også en stor fordel af danboligs eksklusive samar-
bejde med boligportalen boliga.dk, forklarer den daglige leder.

- Vores kunder får ekstra stor synlighed på boliga.dk, hvor vi 
annoncerer boligerne - gerne som skuffesalg. Sælgerne får 
fremhævet deres boliger, og købere har mulighed for at bestille 
fremvisninger direkte på siden eller for at bestille flere billeder 

af boligen, siger Kasper Lynge Hansen.

danbolig er eksperter i at matche sælger og køber. Hver tredje 
bolig, som danbolig formidler, sælges via skuffesalg eller direkte 
til en kunde fra køberkartoteket.

Foruden Kasper Lynge Hansen møder man også ejendoms-
mægler Nicolaj Gjørlund på 24 år. Nikolaj Gjørlund fungerer 
også som vurderingskonsulent gennem Nordea Kredit, der er 
danboligs faste samarbejdspartner, hvilket giver en smidighed i 
salgsarbejdet.

Butikken i Faaborg er ejet af Søren Lykkegaard, der også ejer 
butikken i Ringe. De to butikker samarbejder om at dække hele 
Faaborg-Midtfyn, så du som kunde får den bedste betjening, 
selv når der er travlt i den ene butik.

Går du i salgstanker?  
Så kontakt danbolig på 6261 0450.

- Annonce -
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Lørdag 16. oktober  indvies
SYDFYNSKE ALPER 
MTB-BIKEPARK OG MTB-SPOR

Det sker ved GÅSEBJERG SAND NATURLEGEPLADS 
på Odensevej 150, Faaborg - første lørdag i efterårs-
ferien. MTB-stemning og oplevelser for alle. Har du 
ikke din egen mountainbike, kan du låne en gratis.

PROGRAM
 
KL. 10.00    
Officiel åbning og snoren klippes til bikepark
af borgmester Hans Stavnsager og skovrider Jakob Harrekilde 
Jensen
All Access Freestyle BMX Team skyder legen i gang
Bikeparken er åben for alle

KL. 11.00    
Mulighed for guidede ture til de nye MTB-spor i  
Svanninge Bakker
Naturstyrelsen fortæller om bakkerne og forvaltningen af 
området
Øhavsmuseet fortæller om det helt nye ”Mammut Trail”
Sporbyggerne fortæller om arbejdet med at bygge 
sporene

KL. 13.00    
Opvisningsshow ved All Access Freestyle BMX Team

KL. 13.30    
BIKEPARK OG MTB-SPOR åbne for fri leg  
resten af dagen

Gratis øl og vand. Pølser fra grillen serveres fra kl. 
12.30

Læs mere på www.sydfynskealper.dk

Tak for lokal støtte til: Faaborg Materialudlejning, Faaborg Ski- og Motionsklub, Allan Broholm og Depot Svendborg



Vi vil det lokale! 
– book et møde nu på 6261 1100

Fordi de er lokale. Det er det korte svar.  

Jeg synes, at det er rart som erhvervsdrivende i 
Faaborg at have min bank tæt på. Jeg har fået 
virkelig god vejledning, de forstår mine behov, 
og jeg er blevet lyttet til. 

I Rise er der ikke noget med en upersonlig hot-
line, tværtimod er det de samme mennesker, 
jeg møder. De kender min sag og kan svare på 
mine spørgsmål. For mig er Rise det, som en 
bank var i gamle dage. 

Det er mig, der er i centrum.

Rise Sparekasse
Faaborg afdeling
Bryggergården 2
5600 Faaborg
www.sparekassen.dk 

Hvorfor har du valgt 
at blive kunde i Rise Sparekasse?

Lotte Højmark
Rådgiver

tlf.: 6261 1100, email: lh@sparekassen.dk

Morten Aagaard
Produktionschef

tlf.: 6220 0004, email: mc@sparekassen.dk

Linda Kongstad Levorsen
Filialdirektør

tlf.: 6220 0009, email: lk@sparekassen.dk

Maria Bøtter - Frisør Pilí



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

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



60 ÅRS JUBILÆUM I KUNSTFORENINGEN

Faaborgs kunstkæmpere 
fylder rundt 

Overalt i Faaborgs gader og gårde møder man kunstfærdige skulpturer og springvand. Største-
delen af dem er doneret til byen af Kunstforeningen for Faaborg og Omegn, og i denne artikel 

kan du blive klogere på denne forening og dens noble formål om at udbrede kendskab til og 
fremme forståelsen af kunst. I år fejrer foreningen 60-års jubilæum, som bl.a. markeres med en 

udstilling af en kunstskat, der blev gemt og glemt under renoveringen af Øhavsskolen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD
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Midt i stuen i den lejlighed, der engang tilhørte grundlæggeren af 
Faaborg Kunstmuseum, Mads ‘Tomat’ Rasmussen, har bestyrel-
sen for Kunstforeningen for Faaborg og omegn taget plads. Place-
ret i hver sin Svanningestol, sidder de klar til at fortælle om den 
kunst, vi alle nyder godt af i hverdagen i Faaborgs gader, omend vi 
ikke altid er klar over det.

Du kender dem helt sikkert, kunstværkerne: 'Pigen i gyngen' i 
Kanneworfs Gaard, Bryggerbrønden i Bryggergården eller 'Jagten 
på sagens kerne' i Konservesgården. I alt står kunstforeningen bag 
cirka 25 skulpturer, spredt ud over Faaborg.

- Disse skulpturer er i byen, fordi kunstforeningen er her. Nogen 
har gjort noget, og det er netop dét, foreningen vil - udbrede 
kendskabet til kunsten, fortæller formand Niels Justesen.

Men hvem er disse kunstelskere, der sætter kunst på dagsorde-
nen og skulpturer op i det åbne byrum?

Frivillige kunstelskere
Kunstforeningen er som de fleste andre foreninger drevet af frivil-
lige kræfter, herunder en frivillig bestyrelse, og fælles for dem alle 
er, at det er kunsten, der driver værket.

Hvert år arrangerer bestyrelsen fire udstillinger i lokalerne på 
førstesalen af Faaborg Kunstmuseum, og her er der altid gratis 
entré.  

Inge Kielmann er begejstret for og interesseret i kunst, og så 
holder hun meget af arbejdet i bestyrelsen, hvor hun har siddet 
gennem 35 år.

- Vi er et godt team. Vi har det rart med hinanden og har gode 
samtaler om kunst. Vi er ikke altid enige, for vi har hver vores 
smag, men så får vi gode drøftelser. Det er hyggeligt at være sam-
men om de ting her, forklarer Inge Kielmann.

Rasmus Folke Olsen har været med i foreningen i 20 år og sup-
plerer Inge Kielmann.

- Jeg er fx ikke fan af Andy Warhol, som er med i vores aktuelle 
udstilling, men det er jo et stort navn. Det er også spændende, 
når en udstilling skal hænges op, for den skal spille sammen med 
rummet, og her kan vi også godt være uenige. Nogle gange er 
kunstneren selv med til at hænge op, men det er heldigvis sjæl-
dent, for så er der ekstra mange meninger, griner Rasmus Folke 
Olsen.



KONSERVESGÅRDEN
Da Sparekassen Faaborg fejrede 150-års jubilæum i 1996, støttede kunstforeningen med denne skulptur: 'Jagten på sagens kerne'. Skulpturen 
er hul og beregnet til at stikke hånden ind i og føle. Inskriptionen på stenen er: Jagten på sagens kerne kan ikke gøres ugjort. Skulpturen er 
udført af Ole Hempel (1944 - 2007)

Bestyrelsen for Kunstforeningen for Faaborg og omegn  - Fra venstre: Rasmus Folke Olsen, Elsebeth Fritsdal, Inge Kielmann og Niels Justesen



Der er omkring 115 medlemmer af kunstforeningen, og man 
behøver ikke hverken være kunstkender eller finkulturel for at 
melde sig ind.

- Der er ingen forudsætninger for at blive medlem, man skal 
bare betale medlemskab og så have det rart. Der er en stigende 
interesse fra yngre mennesker omkring 40-50, måske er det pga. 
corona, at folk er blevet mere opmærksomme på det nære, for-
klarer Elsebeth Fritsdal.

I foreningen er de klar over, at man som kunstforening hurtigt får 
et image som finkulturel eller som nogle, der svæver over vandet, 
men ambitionen er en ganske anden.

- Vi vil så gerne have en forening, der er så bred som muligt, og 
hvor alle kan være med, bare man kommer uden forudindtagel-
ser. Jeg var engang til en begravelse, hvor præsten nævnte Astrid 
Noack. Jeg begyndte at researche og fandt et atelier. Vi endte 
med at tage på udflugt til en baggård på Nørrebro, og jeg synes, 
det er noget af det sjoveste med sådan nogle små nicher, siger 
Inge Kielmann.

I et forsøg på at brede foreningen og kunsten endnu mere ud 
arbejder bestyrelsen sammen med andre lokale aktører, bl.a. 
Pakhusets kunstforening.

- Vi udstiller også hos GaleRiget, og her er det mere strøgkunder, 
der kommer ind. På den måde bløder vi lidt op, for her kommer 
der folk, der ellers ikke ville komme. Vi tiltrækker et helt nyt klien-
tel til kunsten, forklarer Niels Justesen.

Foruden GaleRiget udstiller kunstforeningen på førstesalen i 
Helios og deltager i kulturnatten.

Lodtrækning om kunstværker
Medlemmerne af kunstforeningen mødes flere gange om året 
til arrangementer, hvor både fællesskab og kunst er i fokus. Hver 
udstilling åbnes ved, at foreningen samles over vin, og er kunst-
neren i udstillingen nulevende, holder denne oftest et oplæg og 
fortæller om tankerne bag kunsten. Tidligere har foreningen bl.a. 
haft besøg af Troels Trier, Evan Frederiksen, Ulrik Møller, Ingvar 
Chronhammar og Keld Moseholm.

- Det er altid sjovt at se giraffen. Som bestyrelse har vi frihed til at 
afprøve nogle ting. Nogle har måske researchet og fundet noget 
nyt - så er der frit spil, dog skal det passe til lokalerne og være af 
en vis kvalitet, forklarer Niels Justesen.

Når udstillingerne ikke skal researches og opsættes, så henter 
foreningens medlemmer inspiration på deres årlige kunsttur. I år 
går turen til Vejle Kunstmuseum, hvor der er arrangeret en om-
visning af særudstillingen 'Kunst for kød', på turen hjemad bliver 
der ophold ved Olafur Elliassons 'Fjordenhus' i Vejle Fjord samt et 
kort besøg på keramikmuseet Clay. 

På den årlige generalforsamling har et par heldige medlemmer 
mulighed for at erhverve sig et stykke kunst. Efter hver af de fire 
årlige udstillinger køber kunstforeningen nemlig ét af værkerne, 
og disse bortgives under intens og nervepirrende lodtrækning. 

Faaborg har altid været kendt for kunstnerkolonien, men i kunst-
foreningens spæde start i 1961 mente man, at der manglede 
udenbys kunst af dygtige kunstnere. 

Markering af jubilæumsåret
I sommeren 1960 drøftede nogle af de lokale kunstnere mulighe-
den for at formidle udenbys, ny kunst i Faaborg. Den lokale kunst 
kunne de jo selv gå rundt og se, lød argumentet. 

Succesen var ikke umiddelbar, for foreningens første udstilling 
foregik i en et lille udhus i renserigården, og den ældre tilsynsfø-
rende dame skræmte gæsterne væk ved at udtrykke sit mishag 
med de udstillede værker.

Anderledes vellykket var anden udstilling til Faaborg Festival i en 
gymnastiksal på grundskolen. Her var det bestyrelsesmedlem 
Knud Langaa Jensens gode ven Henry Heerup, der udstillede 30 
skulpturer, 60 linoleumssnit og 38 malerier. Heerup har siden da 
været et begreb i Faaborg og omegn, da mange af værkerne blev 
i byen.

I år skal de 60 år fejres med en udstilling under titlen ‘Faaborgs 
glemte kunstskat’. En glemt kunstsamling er nemlig dukket frem 
under renoveringen af Øhavsskolen.

Da skolen udvidede i 1970 blev der mange ledige vægge, og 
skolen skabte et kunstudvalg, der hvert år skulle indkøbe kunst 
til væggene. Hovedværket blev et maleri af Henry Heerup, der 
malede ‘Faaborg Fantasi’, et maleri, der i fineste Heerup-stil viser 
nogle af Faaborgs vartegn, herunder Klokketårnet og Holkegade.

Under den seneste renovering stillede man den efterhånden 
store kunstsamling i et depot, hvor den længe har stået uforstyr-
ret. Nu skal den frem i lyset igen.

- Det bliver en meget spændende udstilling. Den har en kunst-
nerisk tyngde, og den fortjener at komme frem fra gemmerne, 
fortæller Elsebeth Fritsdal.

Jubilæumsudstillingen kan ses fra den 16.oktober til den 23. 
januar i kunstforeningens lokaler i Konservesgården.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI
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Vandskulpturen 'Bryggerbrønden' står i Bryggergården. Den er 
udført i bornholmsk granit og bronze og blev opsat i Faaborg i 1988 
som en gave fra Albanifonden, som kunstforeningen havde søgt. 
Skulpturen står i et kvadratisk bassin og er sammensat af tre runde 
stenskiver og nogle sværere mellemstykker, hvori der er indhugget fi-
gurer af mennesker og dyr. På toppen er der en organisk bronzeform 
og ud over de nederste sten vælder vandet ned i bassinet. Figuren er 
lavet af den japanske kunstner Jun-Ichi-Inoue (1948 - 2009)

Under den korte corona-genåbning opstod en udstilling ganske spontant: der skulle laves en Anna Syberg-udstilling. Den smalle trappe var ikke corona- og 
afstandsvenlig, men heldigvis kunne de åbne for hovedtrappen. ‘En buket til Anna Syberg’ hed udstillingen, og her malede lokale kvindelige kunstnere hver 
fire blomsterbilleder



	

Tlf. 62 61 77 95 

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

Vi har mere end 55 års erfaring 

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

Kontakt os

Butikkens åbningstider
Man-fredag kl. 10.00 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND ALT I FARVER  
OG GULVE

Vi bistår din virksomhed i ansættelsesprocessen

Seriøs rekruttering

ELLER

Vi tager os af hele processen og præsenterer 2-

3 kandidater til ansættelse 

UNDGÅ  DYR E

F E J L R EKRU T T E R INGER

OG  BRUG  V I R K SOMHEDENS

KOMPE T ENCER  

DE  R IG T IG E  S T ED E R   

Tobias Stanek   TLF.: 2248 9039 

Indehaver

Bryggergården 4-6, 5600 Faaborg

E-mail: tobiasstanek@prosee.dk

Web: www.prosee.dk 



Dette er en vindepind  - en smart lille pind, som 
bruges til at lave garnnøgler. I gamle dage var det 
at holde et helt hus med tøj en stor opgave, og 
alle hjalp. Disse vindepinde er smukt udskårne og 
der er en lille kugle som en del af udsmykningen. 

Men kuglen var ikke kun til pynt. Ligesom med 
rangler til små børn, så rasler vindepinden når 
man laver garnnøgler på den. På den måde kunne 
fruen i huset høre om pigerne lavede noget på det 
lange vinteraftener 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

FÅ STYR PÅ LYSET

KIG IND OG FÅ STYR 
PÅ LYSET I DEN MØRKE TID

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



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

HOS OS FINDER DU DIN
LOKALE HÅNDVÆRKER

Hos Dansk Installations Teknik har vi
kompetente medarbejdere med mange års
erfaring, der altid 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
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

 

Kontakt os når du har brug for en
dygtig elektriker, VVSér eller
blikkenslager.

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Per Hansen - Indehaver

	
	

Vi	klarer	følgende	opgaver	for	dig….	
	 	

• Levering	af	grus,	sten	&	sand	
	 	

• Container	udlejning	(skibscontainer	og	affalds-container)	
	 	

• Kran-arbejde	(evt.	med	grab	eller	til	andre	opgaver)	

	

			”Hold	øje	med	de	blå-hvide	biler…	
												-	Vi	er	altid	på	farten,	for	at	hjælpe	vores	kunder!”	

VOKSNE MÆND +30 SØGES
Odd Fellow loge 99 Mentor i Faaborg inviterer til  

INFORMATIONSAFTEN TIRSDAG 12. OKTOBER KL. 19.00 
Vestergade 37, 5600 Faaborg.

Hvad er Odd Fellow?
Hvad får du ud af fællesskabet?

Hvad kræver det af dig?

Få svar på disse og mange andre spørgsmål, når Odd Fellow 
loge 99 Mentor inviterer til informationsaften. Logen er for 

voksne mænd, der søger fællesskab og sammenhold.

Logen henvender sig til mænd i alle samfundslag, der ønsker 
et frirum fra hverdagens travlhed. Her fordyber vi os i person-
lige og essentielle emner og afslutter med hyggeligt samvær.
Efter informationen samles gæster og brødre i festsalen, hvor 

logen er vært for et lettere traktement for gæsterne

Foredrag samme aften: ”Hvad har det givet mig”

Tilmelding til: Lars Tribler latr@mail.dk el. mobil: 22255277



Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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

Stem Søren

#frahåbtilhandling

Flere cykelstier

Verdensmål &
klimahandling

Vuggestuer og 
børnehaver tæt på dig

Samarbejde fra midten

Søren Hansen
Det Radikale Venstre
Faaborg-Midtfyn Kommune
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FAABORG HAR SIN 
EGEN DANMARKSMESTER

Lisbeth 
løber solen 
sort
Ultraløberen Lisbeth Billeskov Hansen har netop 
gennemført danmarksmesterskaberne i 24-timers 
løb. Her gav hun samtlige konkurrenter tørt på, da 
hun tog guldmedaljen i kvinderækken og tilmed løb 
20 kilometer længere, end den bedste mand. Hele 
210 kilometer tilbagelagde hun på 24 timer. Læs 
mere om det vilde løber-liv og om drømmene for 
fremtiden.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Det er bare fem dage siden, at 39-årige Lisbeth Billeskov Han-
sen vendte tilbage fra DM i 24-timersløbet i København med en 
guldmedalje om halsen. Det Rigtige Faaborg fangede hende til en 
række spørgsmål, inden hun atter skulle have snørerne i løbesko-
ene spændt og have kilometer i benene.

Hvordan startede interessen for løb?
- Jeg startede i 2014 med et enkelt marathon, da Jan Jakobsen 
spurgte, om jeg ville med. Det gik ganske fint, og jeg fik en god 
tid. Herfra gik der faktisk et år, inden jeg løb et mere, og det gik 
endnu bedre. Jan spurgte igen, hvad med at prøve 100 km? Jeg 
svarede 'jooo' og så løb lige et par marathon inden. Det gik også 
godt. Jeg er sådan en, der tænker, 'det kan jeg sikker godt'. Jeg 
løb de 100 km på Øhavsstien til Faaborg Outdoor og blev bidt af 
de lange distancer.

Jeg blev udtaget til ultralandsholdet i 2017, her er vi 3-4 kvinder, 
der er udtaget. Man udtages år for år, og kan så deltage i EM og 
VM. For at komme på landsholdet er der nogle krav, fx krav til 
distance, man skal kunne løbe 200 km på 24 timer, og en 100 
miles skal klares inden et vist antal timer. 

Desværre har både EM og VM har været aflyst pga. corona. Og 
for nyligt er VM i Rumænien aflyst, men jeg håber, det kommer 
næste år.
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Hvad giver det dig at løbe?
Nogle mediterer, andre går til yoga. Jeg løber. Her får jeg styr på 
mine tanker. Og man ser aldrig løbere, der ser sure ud. 
Marathon-distancen bruger jeg bare som træning og som ved-
ligeholdelse af kilometerne. Her er jeg meget alene med mine 
tanker. Til konkurrencerne giver løb også det sociale. Jeg får en 
følelse af velvære, får renset ud og får ny energi.

Hvorfra har du den mentale styrke til at fortsætte, når det gør 
ondt? 
Jeg har nok altid været en pige, der har skullet kæmpe lidt for 
nogle ting. Der har været familieforhold, der har gjort, at jeg 
skulle gøre lidt ekstra for ikke at blive til noget, man ikke ønsker at 
blive. Jeg kommer fra en misbrugsfamilie, og jeg kæmper for ikke 
at blive det, jeg ikke vil være. Måske er det derfor, jeg kan bide 
meget i mig. 

Du løber også med motionister i Faaborg Runners, hvorfor?
Jeg ser mig ikke som andet end andre. Det er vigtigt med bevæ-
gelse, og jeg synes også, det er også flot at komme ud og løbe 
fem kilometer. Så gør man noget andet end sofaen. Jeg kan godt 
lide at være en inspiration for andre. Nogle runners er gået fra 
ingen løb og måske overvægt til at kunne gennemføre et halvma-
rathon. Det er vildt flot. Og der går ikke noget af mig for at løbe 
med motionister.

Hvordan sætter man sig op til at løbe i 24 timer? 
Jeg sørger for, at jeg har nogenlunde forberedt mig. Sidste gang 
i København havde jeg indgået aftale med mig selv: intet ur - og 
skulle løbe hele tiden. Det skulle være en fed oplevelse, og jeg 
skulle have det godt. Jeg havde en plan indeni og fokus på, hvad 
jeg løber efter. Jeg har også en hjælper med, der er sat ind i 
planen, og vi har klare aftaler: Hvis jeg fx sætter mig ned eller 
kommer med undskyldninger for at stoppe. Men det er aldrig sik-
kert, der kan komme noget til undervejs, fx kramper, vabler dårlig 
mave, kvalme og opkast mm.

Hvordan ville dit liv se ud, hvis ikke du havde løb? 
Godt, tror jeg. Det så også ganske fornuftigt ud, inden jeg 
begyndte at løbe. Jeg har altid brugt sport til at komme ud med 
frustrationer og har gået til både håndbold, fodbold og ridning. 
Jeg har altid brugt meget tid på sport og har altid været god til 
det, og så det en måde at passe på mig selv på. 

Hvordan foregår alt det praktiske under et 24-timersløb? 
Jeg har jo min hjælper, Trine Dydensborg, med, og hun har 
overblikket over væske, salt, energi. Hun giver mig noget, og så 
drikker jeg bare det, for jeg ville ikke selv kunne huske det efter 
6 timers løb. Jeg kan nogle gange mærke på min krop, at jeg har 
brug for fx salt, men det er Trines opgave at sørge for det. Jeg 
skal indtage 300 ml i timen af væske, med mindre det er meget 
varmt. Salt er også afhængigt af vejret, jeg tager salttabletter 
hver anden time i starten, og de sidste 4-5 timer tager jeg dem 
hver time. Ruten til mesterskaber er 1,9 km, som man løber 
rundt på, og der er et depot og telt, hvor der er mulighed for at 
gå på toilettet og hvile sig.

Hvordan undgår du skader?
Jeg har ikke haft længerevarende skader. Jeg lytter meget til mig 
selv, og i de fleste marathon holder jeg tempoet nede, løber med 
en lav kadence, fx 4,5 timer. Så får jeg ingen overbelastninger og 
kan hurtigt restituere. Jeg har også en god sportsfysioterapeut 
her i byen, Elisabeth Strandby, hun holder mig godt på benene og 
er en stor del af, at jeg kan løbe så godt, som jeg kan.

Hvad er dit næste mål? 
Et 48-timers løb! Dét skal jeg have prøvet. Men jeg ved ikke, 
hvornår det bliver. I mellemtiden kan der nok snige sige et 
24-timers løb mere ind. Når man løber 48-timers løb, kræver det 
mere struktur, fx med søvn, så det er en anden måde at løbe på. 
De 24 timer løber jeg hele tiden, men måske må jeg indlægge lidt 
gang, når det er 48 timer. 

Hvis jeg skal deltage i et 48-timers løb, så kræver det, at der 
afholdes et indenfor rimelig afstand, både pga. økonomien og 
tidsforbruget. Jeg løber for Assens løbeklub, og Sportigan spon-
sorerer lidt, men det koster fortsat mange penge til fx tøj, sko og 
startnummer. Startnummeret koster mellem 500 og 3.000 kr., 
undtaget til VM og EM, hvor det er gratis, hvis man er udtaget, 
men der er stadig udgifter til rejsen og ophold. Det er hele tiden 
en balance, når jeg har børn og familie. Vil jeg til løb eller i biffen 
med børnene?

Hvad kunne du drømme om? 
Der er masser af spændende ultraløb i udlandet, men jeg har 
ingen konkret drøm om det. Det kommer, når tiden er der til det, 
og når jeg har mindre forpligtelser. Nu løber jeg de løb, der er 
herhjemme og kan klares på en weekend. Hvis alt var muligt, så 
ville jeg nok gerne prøve at løbe ned gennem Europa eller tværs 
over et kontinent. Gerne alene, så jeg ikke er afhængig af andre. 

Hvor går din grænse for ultraløb? 
Landstræneren har løbet jorden rundt et par gange. Det skal jeg 
ikke, det er over min grænse. Men et 6-dages løb kunne være 
interessant, så det er ikke over grænsen. Måske er grænsen de 
løb, der tager hele år, for lige nu er mine forpligtelser hjemme.

Hvilke tre gode råd vil du give til andre løbere?
1) Gør det! Tag de sko på og gør dét, der passer til dig selv. 

2) Tilpas tempoet! Sæt det ned, så du ikke er udmattet, når 
du kommer hjem og tænker, dét gør jeg aldrig igen. 

3) Løb sammen med andre, find et fællesskab.

Om Lisbeth Billeskov Hansen
39 år
Bor i Faaborg med sine tre drenge
Arbejder i socialpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune
Løber 100 - 120 kilometer om ugen
Slider 5 par løbesko op om året



Lisbeth Billeskov Hansen har flere fornemme rekorder på sit løbe-CV: Marathon: 3 timer og 17 minutter. 100 miles (160,9 kilometer) på 17 timer og 35 minutter. 
24-timers løb: 210 kilometer.100 kilometer på 10 timer og 49 minutter

Den 21. april 2019 kom Lisbeth Billeskov Hansen med i Klub 100 Marathon. I dag 
bruger hun marathon som vedligeholdelsestræning forud for de lange løb, hvor hun 
løber op til 210 kilometer. Lisbeth har indtil videre løbet 172 marathonløb, og til 
foråret 2022 skal nummer 200 rundes
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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.  3. okt.  18. s. e. trinitatis 10.30: HN 10.30: AA  

søn.  10. okt.  19. s. e. trinitatis 10.30: HN 09.00: HN 09.30: VH 09.30: LJ
ons. 13. okt.  Salmesang & suppe 17.30: LJ   
søn.  17. okt.  20. s. e. trinitatis 10.30: VH 10.30: LJ  
søn.  24. okt.  21. s. e. trinitatis  10.30: VH 09.00: VH 09.30: LJ 

søn.  31. okt.  22. s. e. trinitatis  10.30: HN 10.30: VH  09.30: RG

søn.  7. nov.  Alle helgens dag 10.30: HN 19.00: HN 09.30: EL 
 

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  

Menighedsmøde 
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 - 21.30 i Det nye Hospital 
inviterer Faaborg menighedsråd alle personer i Faaborg sogn 
til et menighedsmøde. På dette møde vil menighedsrådet bl.a. 
fortælle om deres visioner og tanker om fremtidens kirken 
i Faaborg. Menigheden er meget velkommen til at komme 
med gode ideer og tanker til det nye menighedsråd. Der vil 
blive serveret noget kaffe/the, vin og vand samt noget sødt til 
ganen. 

Efterårskoncert  
Onsdag den 6. oktober kl. 19.30 i Det nye Hospital.
Korkoncert med vokalgruppen Fontana, under ledelse af Erik 
H. A. Jakobsen. Det lille kor med 10 medlemmer synger et vel-
valgt repertoire af renæssance- og barokmusik tilsat et strejf 
af mere modernistiske toner. Der er fri entré.

Boglancering Historie fortælles på kirkegården - byhistorie 
og begravelsespladser i Faaborg.
Fredag den 8. oktober kl. 14.00 i Den Gamle Gaard
Kom til boglancering ved Landskabsarkitekt Susanne Guld-
ager. I bogen tager hun udgangspunkt i en mindre
købstad og dens kirkegårde. Gennem bogen belyses byens 
udvikling fra middelalderen til i dag. Menighedsrådet vil være 
vært for et glas vin i den forbindelse.

Salmesang og suppe  
Onsdag den 13. oktober 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. 17. nov. og d. 8. dec. 

Foredragsaften 
Onsdag den 3. november kl. 19.00 i Det nye Hospital
Faaborg og Diernæs sogne inviterer til foredrag med forfatte-
ren Søren Ulrik Thomsen. Thomsen er medlem af Det Danske 
Akademi og én af Danmarks mest anerkendte digtere i nyere 
tid, med en lang række udgivelser bag sig og seneste aktuel 
med erindringsessayet “Store Kongensgade 23”. 
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

Kirkevandring - for de morgenfriske
Pilgrimsvandrer Marianne Olesen og meninghedsrådsmedlem 
Pia Tribler inviterer alle interessede til Kirkevandring i bynære 
omgivelser søndag den 31. oktober.
Vi mødes ved Det Nye Hospital overfor Faaborg Kirke kl. 9.15.
Ruten er på ca. 3 km og vi vil krydse 3 kirkegårde på vores tur. 
Vi er tilbage ca.10.15 så de der har lyst kan deltage i højmes-
sen. Vel mødt!

Familieudflugt  
Lørdag den 6. november
Børnefamilie evt. med bedsteforældre indbydes til udflugt til 
Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.  
Vi starter kl. 10.00 fra Kirkeladen i Diernæs og kl. 10.10 fra Kat-
terød forsamlingshus, og derefter sætter vi i bus kursen mod 
Svendborg. På museet vil der først være en kort introduktion, 
så bliver vi delt op i to hold - børnene vil her have mulighed 
for at klæde sig ud, som fattige i gamle dage. 
Der vil blive fortalt både om nogle af de mennesker, som var 
indlagt på Fattiggården og også om Fattiggården. Der vil være 
smagsprøver på grønkålssuppe og fedtemadder.
Vi sørger for en let frokost – burgere, snacks og drikke. Vi er 
hjemme igen ca. kl. 14.
Prisen er 100 pr. voksen – børn er gratis. Der er max. 50 plad-
ser i bussen. Tilmelding senest den 23. okt. til: Dorte Høstrup: 
ingedorthe70@gmail.com eller Gurli Jacobsen: 6199 7303
    Diernæs menighedsråd

Lene Matthies stopper som sognepræst
Vores sognepræst, gennem de sidste mange år, stopper ved 
Faaborg kirke ved udgangen af året. Lene Matthies har valgt 
ikke at afholde en afskedsgudstjeneste. Vi vil derfor gerne fra 
Faaborg menighedsråd sige Lene stor tak for samarbejdet og 
ønsker hende alt godt i sit nye liv i København.  
    Faaborg menighedsråd 



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

Mathias Holdgaard Pedersen, 
Faaborg
Trainee hos Home Faaborg

- Som trainee har jeg allerede fået mange 
opgaver. 

Jeg synes, det er fedt at blive kastet ud i nye 
ting, så det passer mig rigtig godt. Jeg har 
fået mere ansvar, end jeg forventede, og har 
allerede solgt det første hus, så starten har 
været perfekt. 

Det betyder selvfølgelig også noget, at jeg er 
lokal, og kan bidrage med mit lokalkendskab, 
når jeg møder købere og sælgere, så jeg føler, 
at Faaborg er det helt rigtige sted for mig.
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Vi passer din virksomhed
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Der har været en del udskiftninger i truppen siden Faaborg ØHs 
herre sidst spillede en turneringskamp i 2. division. Flere af de 
rutinerede kræfter har forladt holdet, og er blevet erstattet af 
yngre spillere.

- Vi har det yngste FØH-hold på divisionsniveau nogensinde. Gen-
nemsnitsalderen er 22,4 år, siger Johnny Hvid Sunesen. Men den 
lave alder på truppen skræmmer ham ikke.

- Nej, overhovedet ikke. Det her hold er fyldt med talent, vildskab 
og spillelyst. Hvad de mangler af rutine, skal vi nok få bygget på, 
understreger den garvede træner.

Vanen tror ønsker han ikke at kaste om sig med alt for konkrete 
målsætninger for sæsonen, og det klassiske "en kamp af gangen" 
udtryk er også et, Sunesen holder af.

- Jeg ved godt, at det er kedeligt, men du får mig ikke til at sige 
andet, end jeg plejer. Vi tager sæsonen en kamp af gangen, og 
når sæsonen er slut, så slår vi to streger under stillingen, og så 
kan jeg fortælle dig, om det er gået godt eller skidt, smiler han. 

Den lidt vage udmelding skal dog ikke forstås sådan, at der ikke er 
ambitioner for holdet.

- Lad mig sige det sådan, at de hold der skal slå os, de skal være 
gode. Rigtig gode, betoner styrmanden, der ikke vil placere sit 
eget hold blandt favoritterne til en direkte oprykning. Her skal 
der i stedet kigges mod det jyske.

- Hold som Rækker Mølle, AGF og Give kommer både med store 
målsætninger og dygtige spillere til sæsonen, så de være favorit-
terne til at slås om oprykningen, men mon ikke vi kan drille nogle 
af dem i løbet af sæsonen, siger han.

Lørdag den 2. oktober spiller holdet sin første hjemmekamp 
imod Fredericia, og Sunesen glæder sig helt vildt til at vende 
tilbage til Forum Faaborg.

- Det sus vi får af stemningen på vores hjemmebane, det har jeg 
godt nok savnet. Så den lørdag har jeg set frem til meget længe, 
slutter han. 

Johnny Hvid Sunesen, 53 år 

Bor i Oure
Gift med Mette Sunesen
Har to drenge Emil (22) og Mathias (18)
Brøndbyfan

Sunesen klar med 
yngste FØH trup  
nogensinde
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Faaborg
Maler
Firma
Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 Telf.  62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk

Min Bolighandel Fyn ∙ tribler@minbolighandel.dk ∙ Telefon 71 780 655



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

Er man kommet i håndboldklubben i Faaborg på et tidspunkt i 
løbet af de seneste 40 år, så har man sikkert også mødt Anne-
Beth Nielsen Krog. Hun har nemlig været en del af klublivet i fem 
årtier. Først som spiller senere som bestyrelsesmedlem og frivillig 
i alle stort set alle afkroge af foreningslivet. De seneste år er det 
klubbens ungdomsafdeling, der har nydt godt af hendes indsats.

- Når nogle spørger, hvordan jeg kan blive ved, er svaret det 
samme. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke undvære det fælles-
skab og det sociale miljø, der er i klubben. Samtidig er jeg glad 
for at kunne gøre en lille forskel, og så synes jeg, at det er vigtigt, 
at man lærer sine børn, at det er vigtigt, at man byder ind med, 
hvad man kan for fællesskabet, fortæller hun.

I øjeblikket kæmper både klub og ungdomsafdelingen med efter-
veerne af corona-perioden.

- Vores medlemstal er ikke så hårdt ramt som frygtet, men der 
er da nogle, der er faldet fra på alle hold. Nu kæmper vi for at 
bevare de medlemmer, vi har i håndbolden. Jeg ved, at udfor-

dringerne er de samme i mange andre foreninger. De spillere vi 
har på ungdomsholdene, de hungrer til gengæld efter at komme 
i gang, så jeg er fortrøstningsfuld, siger Anne-Beth.

Der er dog alligevel lidt malurt i bægeret.
- Vi har ikke spillere nok til et U-17 hold i år, og vi mangler en 
træner til vores U-10 og U-11 hold, og det er jeg da træt af. Det 
er synd, at vi har 6-7 spillere, der gerne vil spille håndbold, og at 
vi så ikke kan finde en træner. Men det er en udfordring at finde 
frivillige ledere og trænere, så der skal vi have flere på banen, 
hvis problemet ikke skal blive alarmerende i fremtiden, siger hun.

Sidder der en håndboldinteresseret, der har mod på at høre 
mere om trænergerningen for børneholdet, så hører Anne-Beth 
gerne fra vedkommende.

- Ja, kontakt mig endelig. Det kræver ikke det store håndbold-
kendskab at træne på U-10 og U-11 niveau, så man skal bare 
melde sig. Vi skal nok bakke op med den nødvendige støtte, lover 
hun.

Anne-Beth har været 
klubmenneske i 40 år
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www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook Kontakt os Tlf.: 28921123 - www.rinde-biler.dk
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font NeoSans

- når gode relationer er vigtige



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

OFFICIEL MEDIEPARTNER
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Nu er ventetiden endelig ved at være ovre for de mange lokale 
håndboldinteresserede.
Efter næsten et års venten, så ruller bolden igen i Forum Fa-
aborg.

- Jeg må indrømme, at jeg er mere spændt, end jeg plejer, forud 
for en ny sæson.

Vi har undværet håndbolden og fællesskabet alt for længe, så 
dommeren kan bare gå på banen og fløjte op, smiler formand i 
Faaborg ØH Jens Blom.

Noget af spændingen hos formanden handler også om uvishe-
den omkring egen styrke.

- Der er sket mange udskiftninger på holdet i coronapausen, 
så vi står med et andet og noget yngre hold. Flere af vores 
tidligere stamspillere er flyttet fra området på grund af arbejde 
og uddannelse, ligesom flere har valgt at prøve sig af i andre 
klubber, men jeg synes, vi har fået gode erstatninger, fortæller 
Blom.

De nye spillere i truppen tæller blandt andet to unge spillere 
der er hentet i GOG,
nemlig Johnny Hvid Sunesens egen søn Mathias samt venstre-
fløjen Niclas Lundgreen.

- Begge har gjort det super godt i de testkampe, vi har spillet, 
og det samme kan jeg faktisk sige om Frederik Skov og Lukas Ri-
som, der kommer fra HC Odense. Vi har også rykket et par spil-
lere fra egne rækker op på divisionsholdet, så Simon Højmark 
og Kristian Larsen får helt sikkert god opbakning fra lægterne, 
når vi løber på banen i Forum Faaborg, siger Jens Blom.

Selvom der er skiftet markant ud i besætningen på holdet, så er 
forventningerne høje hos Jens Blom.

- Holdet har gjort det super-godt i testkampene, og jeg har som 
altid stor forventning til Johnny, så jeg tør godt melde ud, at vi 
skal gå efter en top-4 placering.

Det bliver, som jeg plejer at sige en svær sæson, og andre må 
løbe med favoritværdigheden til oprykningen. Jeg ser Rækker 
Mølle, AGF og Give foran os, og så er der jo altid en jokerrolle 
til ligaholdenes substitutter. Det kan være nat og dag, når vi skal 
møde GOG og Fredericia, alt efter hvad spillere de møder op 
med. Men vi skal ende i toppen af rækken, ingen tvivl om det, 
slutter formanden.

Første hjemmekamp spilles lørdag 2. oktober kl. 15 i Forum 
Faaborg.

Formand Blom:  
- Lad os SÅ 
komme i gang!



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

4-Farvetryk
CMYK  0 - 0 - 0 - 80% sort

4-Farvetryk
CMYK  0 - 30 - 85 - 0

Basis farver i logo ( 4 farve tryk)



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

KAMPPROGRAM - 2. DIVISION HERRE
Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Tir 28-09-2021 19:45 AGF, Århus Faaborg ØH Ceres Park, Hal 1
Lør 02-10-2021 15:00 Faaborg ØH Fredericia Håndboldklub 2 Forum Faaborg
Søn 10-10-2021 16:00 Rækker Mølle Håndbold Faaborg ØH Rækker Mølle-Hallen
Lør 23-10-2021 15:00 Faaborg ØH DHG Odense 2 Forum Faaborg
Søn 31-10-2021 17:00 HEI, Skæring 2 Faaborg ØH Skæringhallen A
Fre 05-11-2021 19:30 Faaborg ØH Viby IF Forum Faaborg
Tor 11-11-2021 19:45 Give Håndboldklub Faaborg ØH Ikærhallen, Give
Tor 25-11-2021 19:30 Faaborg ØH GOG Håndbold 2 Forum Faaborg
Søn 28-11-2021 13:00 Hørning Håndbold  Faaborg ØH Hørning Idrætscenter
Tor 02-12-2021 20:00 Svendborg Håndboldklub Faaborg ØH Svendborg Idrætshal
Lør 11-12-2021 15:00 Faaborg ØH Silkeborg-Voel KFUM  Forum Faaborg
Søn 09-01-2022 14:00 Fredericia Håndboldklub 2 Faaborg ØH thansen ARENA
Fre 14-01-2022 20:00 Faaborg ØH Hørning Håndbold  Forum Faaborg
Fre 21-01-2022 20:45 DHG Odense 2 Faaborg ØH Dalumhallerne
Lør 29-01-2022 15:00 Faaborg ØH HEI, Skæring 2 Forum Faaborg
Søn 06-02-2022 15:00 Viby IF Faaborg ØH Viby Idrætscenter
Fre 25-02-2022 19:30 Faaborg ØH Give Håndboldklub Forum Faaborg
Fre 04-03-2022 19:30 Faaborg ØH Rækker Mølle Håndbold Forum Faaborg
Søn 13-03-2022 15:30 GOG Håndbold 2 Faaborg ØH Phønix Tag Arena
Fre 18-03-2022 19:30 Faaborg ØH AGF, Århus Forum Faaborg
Søn 27-03-2022 00:00 Silkeborg-Voel KFUM  Faaborg ØH Voel-Hallen
Lør 02-04-2022 15:00 Faaborg ØH Svendborg Håndboldklub Forum Faaborg

Niklas Lundgreen, Rasmus Lindebod, Mathias Hvid Sunesen, Lukas Risum, Kristian Larsen, er nogle af de nye ansigter på. 
2. divisionsholdet, som tilskuerne i Forum Faaborg skal lære at kende. Fraværende var Frederik Skov.
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STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

Murermester Kasper Boe Rasmussen

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kasper Boe
Din lokale Murermester

Autoriseret 
el-arbejde til tiden...

FAABORG EL APS · L. FRANDSENSVEJ 3A · 5600 FAABORG
Tlf. 20 90 36 80 - kontor@faaborgel.dk

	

Brunholm	
Byggerådgivning	



Kulturnat

       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



Vi har startet en lille gruppe af frivillige - City guiderne.
Måske har du allerede mødt dem i løbet af sommeren?

 

Uddeling af flyers 
Byder musikere og andre gæster velkommen til byen
Praktiske opgaver i forbindelse med events i byen

City guiderne hjælper med:

Vil du også være City guide?

Vil du også være med så skriv til: signe@faaborg.dk

Sæt pris på din by
Giv et gavekort i gave.

Købe et elektronisk gavekort
til byens butikker, restauranter mm.

 
Gavekort kan købes i SuperBrugsen Faaborg, Visit Faaborg

eller online på www.faaborg.dk/gavekort



Vi hjælper både med 
din første og næste bil

Tillykke til Heidi Bonde Hansen 

der vandt konkurrencen om en komplet 

rengøring af sin bil fra Faaborg 

Bil-Center og JHL Rengøring

Tusind tak for de mange 
billeder af jeres første bil

www.faaborg-bilcenter.dk

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

Nye Biler Brugte Biler Trailer Center

Skade CenterService Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg • Tlf. 62 61 90 60 • www.faaborg-bilcenter.dk • info@faaborg-bilcenter.dk 

Åbningstider for værksted og reservedele: Mandag-Torsdag kl. 07.30-16.00, Fredag kl. 07.30-14.15
Åbningstider for salg: Hverdage kl. 9.00-17.30, Søndag kl. 13.00-16.00



www.faaborg-bilcenter.dk

Faaborg Bil-Center A
p

S

Autoriseret kvalitet siden 1978

Nye Biler Brugte Biler Trailer Center

Skade CenterService Center
Telemarken 2, 5600 Faaborg • Tlf. 62 61 90 60 • www.faaborg-bilcenter.dk • info@faaborg-bilcenter.dk 

Åbningstider for værksted og reservedele: Mandag-Torsdag kl. 07.30-16.00, Fredag kl. 07.30-14.15
Åbningstider for salg: Hverdage kl. 9.00-17.30, Søndag kl. 13.00-16.00



NU ÅBNER MOUNTAINBIKE-MEKKA 
I FAABORG

 På sporet 
af  noget stort
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Bag den lille legeplads med labyrint og legehuse på naturle-
gepladsen er luften tør af støv. Støvet stammer fra de mange 
tons jord, der netop er læsset af, samt de 70 kubikmeter granit, 
der er fordelt og stampet og nu udgør den afsluttende del af 
mountainbikesporet - en såkaldt flowtrail.

Kewin Friis Kamelarczyk er projektleder i GeoPark Det Sydfynske 
Øhav.

- Bikeparken her er bare kronen på værket. Vi har i fem år arbej-
det på at gøre Sydfyn attraktivt for mountainbikere, og der er 
allerede etableret ca. 10 km. spor. De nye spor skal være bære-
dygtige, så der er styr på, hvor man kan køre på mountainbike. 
Lodsejere er blevet inddraget, og der er uddannet sporbyggere, 
så vi passer på naturen, når vi bygger. Vi har fundtraiset 1,5 mil-
lion, og der er lagt et utal af frivillige timer, men nu er vi snart i 
mål, fortæller Kewin Friis Kamelarczyk.

Start i en fart
Svendende og med håndskovle i hænderne står Jonathan Grube 
og Anders Fallesen på byggepladsen. Efterhånden som den knu-
ste granit forlader skovlen på minigraveren, skovler de banen i 
facon, så svingene har den helt rette hældning og højde.

Anders Fallesen er indehaver af Falle’s Sti- og Sporbyg og har 
hovedentreprisen på anlæggelsen af den afsluttende del af 
sporet.

- Jeg gav tilbud på projektet for 3-4 år siden, men det var først 
for et halvt år siden, at Kewin ringede og sagde, at nu havde de 
pengene. Så vi startede mandag middag og skal være færdige 
den 16. oktober, forklarer Anders Fallesen.

Anders Fallesen har været selvstændig sti- og sporbygger siden 
har færdiggjorde sin håndværkeruddannelse og er vant til, 
at projekter skal være hurtigt færdige, og han lægger gerne 
mange arbejdstimer i opgaverne.

Foruden sine egne medarbejdere får Anders Fallesen hjælp af 
Jonathan Grube, der sidder som næstformand i den nystiftede 
forening Sydfynske Alper Sti- og sporbyggere. Jonathan Grube 
har været med i den lange proces, og ser nu frem til, at sporene 
snart kan åbnes.

- Vi startede inden corona på toppen af Gåsebjergsand, og vi 
har længe afventet byggetilladelser og godkendelser fra mange 
forskellige instanser. Nu er den sjove del startet, og vi er i gang 
med nedkørslen. Bagefter skal vi lave pumptracket og børneba-
nen, fortæller Jonathan Grube.

Han tørrer sveden af panden og slår ud med hånden mod de 
500 kubikmeter jord, der er læsset af i mindre bunker og skal 
udgøre pumptracket, der kommer til at minde om en overdi-
mensioneret pukkelpist.

Efter flere års arbejde med planlægning, godkendelser og finansiering står det ende-
lig fast: I Svanninge Bjerge skal cykles på moderne og bæredygtige mountainbike-

spor, og som kronen på værket etableres der i disse dage en bikebane, hvor cyklister 
i alle aldre kan udfolde sig. Den 16. oktober er der indvielse, hvor alle er velkomne. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / ANDERS FALLESEN
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Jonathan Grube er ansat til færdiggørelsen af sporet. Jonathan er 
også næstformand i den nystiftede forening Sydfynske Alper Sti- og 
sporbyggere

Anders Fallesen er hovedentreprenør på spor-arbejdet. Anders er 
selv ivrig mountainbiker og lever af at bygge stier og spor

Sporerne ender i to nedkørsler, der er markeret som henholdsvis blå og rød i sværhedsgrad. Alle sporerne er placeret således, at de bevidst er ført udenom områder med gå-
ende, legende og ridende



Vi skal have det sjovt
Det bliver en sjov tur ned ad bakke, lover Kewin Friis Kamelar-
czyk, og børnebanen placeres i forlængelse af legepladsen og 
bliver et sted for de mindste, der fx kører på løbecykler.

Anders Fallesen og Johan Grube er begge mountainbikere, og 
de kan ikke skjule deres begejstring over den nye legeplads.

- På pumptracket skal man ikke træde i pedalerne, men bare 
generere fart med kroppen og tyngden. Det er sjovt at hænge 
vægtløs i luften, og så kommer der to hoplinjer i forlængelse, 
det bliver bare aldrig kedeligt - uanset hvor gammel man bliver, 
siger Anders Fallesen.

En del af projekttankerne går også på at adskille naturens 
brugergrupper, så der ikke opstår konflikter. De to nedkørsler, 
der er markeret som hhv. blå og rød i sværhedsgrad, er således 
bevidst ført udenom områder med gående, legende og ridende. 
Der skal være en god oversigt, så det bliver tåleligt for alle.

- Banen er lavet, så jo længere oppe på den man er, jo mere 
er den skjult i landskabet. Vi har undgået at ødelægge eksi-
sterende stier, med undtagelse af et stykke ridesti, som vi har 
genetableret. Herudover skal vi i gang med at pynte ruten, så 
det også kommer til at se pænt ud, forklarer Jonathan Grube.

Foruden den nye nedkørsel og den bakkede legeplads, så er 
sporet i bakkerne også moderniseret. For ti år siden kørte man 
bare ad grusveje og mindre stier. Lodsejerne var ikke tilfredse, 
og sporene var bygget, så det sled på underlaget, blotlagde rød-
derne, og generede de gående, hvilket skabte konflikter. Ingen 
havde ansvaret. I projektgruppen håber de på, at de nye tiltag 
vil skabe sammenhæng mellem sporene i bakkerne og Gåse-
bjergsand, som en samlet pakke for både lokale og turister.

 - Vil gerne have flere over på cyklerne og motionere og komme 
længere ud i naturen og terrænet, men vi kommer nok ikke helt 
udenom konflikterne. Det kunne være konflikter med hunde, 
der går løst, og hele snakken om mountainbikes går fortsat som 
en stereotyp, der ikke tager hensyn, men de vil altså gerne tage 
hensyn til naturen og passe på den. Med den her nøje planlæg-
ning og infrastruktur  kan vi undgå mange af konflikterne. Og så 
er der flere, der cykler, og alle kender en, der cykler. Det giver 
mere forståelse, siger Kewin Friis Kamelarczyk.

Projektet udspringer af det tværkommunale interessantskab 
mellem Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg: Geopark Syd-
fynske Øhav. Gennem 15 år har de udviklet naturen med bl.a. 
Riderute Sydfyn og Øhavsstien.

Selskabet er ejet af kommunerne og har politisk repræsenta-
tion, og du kan læse mere på Naturturisme.dk.

Samarbejder og sidegevinster
Som nabo til Gåsebjergsand har Faaborg Camping set nye 
muligheder i bikeparken, og de har gennem projektet være en 
god samarbejdspartner, forklarer Anders Fallesen, der efter 
endt arbejdsdag går de 300 meter ned på campingpladsen og 
overnatter.

 - De er meget engagerede, og de planlægger at bakke op om 
cykelturisterne ved at lave mulighed for cykelopbevaring og cy-
kelrengøring på campingpladsen. Det kunne være helt perfekt, 
hvis de også kunne leje cykler ud, siger Anders Fallesen.

 Mens campingpladsen er en oplagt samarbejdspartner, så 
har vist sig nogle mere overraskende muligheder for at skabe 
værdifulde synergier. For sammen med kommunen har man 
fået byggeriet koblet sammen med den sociale indsats, ‘Ud i na-
turen - ind i fællesskabet’. Her bruger krigsveteraner og sårbare 
og ensomme unge naturen som terapi.

 - Disse mennesker har fået lov til at være med til at bygge 
noget, der kommer andre til gavn. Det giver dem selvværd og 
en tro på sig selv. Der er altså skabt kobling til en helt anden 
borgergruppe og tænk, hvis de kunne blive en del af et fælles-
skab, siger Kewin Friis Kamelarczyk.

Omkring 500.000 cykler i dag, og med denne store satsning hå-
ber kommunen at kunne tiltrække mange cykelturister, måske 
endda overhale Silkeborg som cykelby.
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Det kan du forvente til åbningen 16. oktober 

· Bikepark, flowtrail, jumptrack åbnes
· Guidede ture ved Naturstyrelsen + Øhavmuseet
· Free style BMT-show
· Taler
· Grill og øl
· Afprøvning af de ti kilometer bæredygtigt spor (mulighed     
for at låne cykler)
· Øhavsmuseet har sat audioposter op i tilknytning til spo-
rene (mammutsporet)
· Bevæg dig for livet
· Naturstyrelsen
· Sporbyggerne fortæller om projektet
· Destination Fyn
· Vores Faaborg & Egn



Alle spor og bikeparken er placeret på Naturstyrelsens arealer, og de 
har ligesom Faaborg-Midtfyn Kommune vist velvilje og været gode 
samarbejdspartnere i projektet

Jonathan Olsen (tv) er underviser i Faaborg Ski- og Motion og hjælper Jonathan Grube (th) og Anders Fallesen med sporbygningen
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Her er vejledning altid gratis

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





Haarby  Bøgevej 1                          tlf. 64 73 13 90 
Faaborg Raadhusgaarden 5            tlf. 62 61 34 02
Svendborg  Sankt Nicolai Gade 12   tlf. 62 21 46 84

Besøg os og bestil tid på: 

www.clinics.dk

Ifølge Miljøstyrelsens undersøgelser findes i handel 
et stort antal virkningsløse eller sundhedsskadelige 
hjemmeblegningsprodukter.  
Vi passer på dine tænder - også når de bleges!

Vi rådgiver dig, så du opnår et trygt 
og effektivt resultat uden bivirkninger!

  TTaagg  aallttiidd  ddiinn  ttaannddllææggee  
mmeedd  ppåå  rråådd,,  

nnåårr  dduu  sskkaall  hhaavvee  
bblleeggeett  ttæænnddeerr!!



 
 

INDENDØRS AKTIVITETER 

2021/2022 
HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN 
Dame senior onsdag kl. 18.00 – 19.30 

 
SVØMNING I FORUM FAABORG 
Børnehold   tirsdag    kl. 18.00 – 19.00 
Vandgymnastik, voksne   mandag kl.   8.00 –   9.00 el. 9.00 – 10.00 
Varmtvandgymnastik,voksne   torsdag  kl.   9.00 – 10.00 
Tilmelding, se hjemmesiden 
 
GYMNASTIK I GYMNASTIKSALEN PÅ SKOLEN og i hallen 
Børnehold 0 – 3 klasse    mandag kl. 16.00 – 17.00 
Forældre/barn ca. 1 - 3 år    mandag kl. 17.00 – 18.00 
Tween 4 – 6 klasse    mandag kl. 18.00 – 19.00 
Krudtugler, børnehavehold    onsdag  kl. 15.45 – 16.45 
 
JUMP i Svanningehallen: 

  Børne Jump i Svanningehallen      tirsdag    kl. 15.00 – 15.30  
 
BADMINTON I SVANNINGE HALLEN  
Motionsbadminton                  tirsdag kl. 17.00 – 20.00 

 
STÅ OP TIL NOGET GODT I SVANNINGE HALLEN  
Motion og socialt samvær    tirsdag kl. 09.30 – 11.00 

 
FODBOLD, INDENDØRS I SVANNINGE HALLEN – OPSTART I UGE 43/44 

 
 

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN, HOLD 
Bike Puls (CN)     mandag kl.   17.30 –  18.30 
Bike Puls (CN)     mandag kl.  18.45 – 19.45 
Bike, (IS)    tirsdag   kl. 17.30 – 18.30 
Bike, (CJ)    onsdag  kl. 17.15 – 18.15 
Bike, (KP)     torsdag   kl. 18.00 –  18.30 
Bike Surprice(CN)  fredag    kl. 17.30 – 18.30 
Vibe (IS-CN)    lørdag   kl.   8.30 –   9.30   
 
Spinning instruktører: Inge Strandgård 
(IS), Carine Junge (CJ), Kim Pedersen(KP) 
& Carsten Nøhr(CN). 

 
TRX, Lars   mandag   kl. 16.45 – 17.15 
TRX, Lars   onsdag    kl. 16.45 – 17.15 
Jump Fusion, Maria  mandag   kl. 17.30 – 18.30 
Jump Fusion, Maria  tirsdag    kl. 17.30 – 18.30 
Jump, Mette   torsdag    kl. 17.00 – 18.00 
Outdoor step, Ann & Inge mandag   kl. 18.00 – 18.45 
Mediyoga v. Lene  mandag   kl. 18.45 – 19.45  
Power Yoga, Inge  tirsdag    kl. 19.00 – 20.00 
Yin og Vinyasa Yoga v. Ann onsdag    kl. 17.30 – 18.45 
Yin og Vinyasa Yoga v. Ann onsdag    kl. 18.50 – 20.00 
Yin og Vinyasa Yoga v. Ann lørdag    kl. 09.00 – 10.00 
Jump Fusion, Maria  søndag    kl. 10.00 – 11.00 
     

 
Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk 
Følg Faldsled/Svanninge SG & I samt FS Fitness på facebook. 

Idræt for alle

hele året,

hele livet!



Områdets største udvalg i lingeri, nattøj, strømper og badetøj

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

NYT MÆRKE I BUTIKKEN
GÅ EFTERÅRET I MØDE I 

LÆKKERIER FRA EMPREINTE 
(I butikken sidst i november)

Vi holder lukket 
sidste uge i  

oktober pga.  
renovering

UDSALG

50%







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Tilbud gælder til og med 30. oktober

Byens største udvalg  
af portvin i din Superbrugsen Faaborg

Pr. fl. Pr. fl.

Pr. fl.

Pr. fl.

Pr. fl.

Pr. fl.

Pr. fl

189,- 299,-

99,-

399,-

159,-

699,-

149,-

GRAHAMS  
10 ÅRS TAWNY
I FLOT GAVERØR

POCAS  
20 ÅRS TAWNY  
I FLOT GAVEÆSKE 

MESSIAS TAWNY
SPECIAL RESERVE

CALEM VINTAGE 
1985

AH RIISE 
XO RESERVE
35 cl.

BARROS COLHEITA
1978, 75 cl.

SIBIO
10 ÅRS TAWNY, 75 cl.

VI LAVER 
GAVEKURVE 
PÅ BESTILLING 

KIG IND ELLER KONTAKT 
HANNE PÅ 63617004

HUSK HUSK

Både til virksomheder og private

DK´S BILLIGSTE

SPAR 50,95

SPAR 200,00

SPAR 500,00

EN AF VORES MEST SOLGTE

SPAR 200,00

NOK DK´S BILLIGSTE


