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Husker du...?
Selvfølgelig skal det også markeres, at julen nærmer sig 
på disse sider.

Faaborg Byhistoriske Arkiv har sørget for lidt god lokal 
julehygge i form af et par klassiske julebilleder fra 
Faaborg Torv. Det ene helt tilbage fra dengang, hvor 
sneen som det naturligste dalede ned over hver eneste 
december.

Tak til de søde frivillige for en uovertruffen behandling 
også i det forgangne år.

I juli 1993 kom Netto til Faaborg. Kæden åbnede sin første butik i Østergade i de lokaler, hvor EL-salg i dag ligger. Åbningen blev fejret med et ordentligt trut!

Faaborg var helt fremme i turist-skoene, da man i slutfirserne præsenterede et nyt vi-
deopostkort. Så kunne turister og andre sende et VHS-bånd hjem til venner og bekendte 
med smukke optagelser fra Faaborg-egnen

En ung udgave af købmand Lars Møller overrækker en gave til vinderen af en tegnekon-
kurrence i Rema 1000

Cykelikonet Bjarne Riis under et besøg i Faaborg, hvor de fremmødte børn 
kæmper om en autograf foran Jyske Bank i Østergade
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Værsgo' - en vaskeægte postkort-jul fra Torvet i Faaborg. Mere stemningsfyldt fås det vist ikke

Faaborg slog også et slag for verdensfreden i starter af 1990'erne, da man løb 
Fredsløb i byens gader

Sneen er endnu ikke faldet over Torvet, men juletræet er på plads, her ved 
siden af Ymerbrønden

Et billede fra isvinteren 1962/63 fra området overfor Hotel Faaborg Fjord, hvor 
en ung Susanne Hansen har bevæget sig ud på isen. I baggrunden ses villa Hor-
seløkke, der i dag er en del af Hotellet 3



Forret: Nachos med mild salsa

Hovedret: Kyllingespyd med kæmpe pommesfrites, agurk- og gulerodsstave

Dessert: Pandekager med chokolade

Appetizer: Blinis med tørret skinke og flødeost samt laksesalat, dild og karse

Forret: Røget gourmet laks med citronperler, parmesanost, sprøde, spicy krummer, 
brød og smør

Hovedret: Oksemørbrad med rødvinssauce, kartoffelgratin med ost, bønner  
med bacon, syltede rødløg og timian

Dessert: Gateaux fraise med hindbær, hvid chokolademousse, sprød mandelbund,  
kugler af yuzumousse, lakridscrumble og skovbærcoulis.

Se købmandens 
anbefaling til vin, der 

hvor du bestiller

Børne-
menu 
2021

Varm, anret og nyd smagen af fest!4 skønne retter

Bestil i  
SPAR eller  

på spar.dk* 
Begrænset antal

*  Bestil i butik så længe lager haves, eller på spar.dk 
senest onsdag d. 29. december 2021 kl. 12.00.

PR. KUVERT

MINIMUM 2 KUVERTER

PR. KUVERT

MINIMUM 2 KUVERTER

HORNE



Rør blot ikke ved min gamle jul
Sådan lyder den velkendte linje i Peter Fabers julesang "Sikken voldsom trængsel og alarm".
Den må desværre siges, at være særdeles aktuel i år.

Julens uspolerede glæde er under pres fra flere sider:
Coronasmitten stiger igen i skrivende stund, rekordmange har brug for julehjælp, og stadig 
flere mærker ikke julens fællesskab helt i deres egen stue.

Har du noget at give, så gør det nu.

Lad bare pengepungen blive i lommen, giv noget af dig selv - hvis du kan.
Der er brug for hænder og varme hjerter mange steder.

Havnestuen, Faaborg Restvarer, Røde Kors, plejecentrene, bare for at nævne et par steder.

God læselyst, og må du have en rigtig glædelig jul
Henrik Poulsen
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Østergade 16, 5600 Faaborg  |  62 62 16 16  |  info@vinbankenfaaborg.dk

Mangler du en julegave? 
Vi laver fl otte gavekurve efter ønske
med kvalitetsvine og spiritus.

Gavekort
Du har også mulighed for at købe et gavekort, 
som kan bruges både i butikken og i baren.

Følg med og se fl ere 
gode tilbud på Facebook
og Instagram. 
Søg på Vinbanken Faaborg

Gavekurve
fra 300 kr.

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



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

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 

20% 
PÅ HELE BUTIKKEN
(1.-23. dec. 2021)

parts.dk



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 
Autoriseret 
el-arbejde  
til tiden...
l  El-installationer til  
 private og erhverv  
l  LED belysning
l  Tele- og datainstallationer
l  Industriel automation
l  Energioptimering
l  Service

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

Bon appétit 
og velbekomme!

Torvet  17  |  5600 Faaborg  |  6261  0067  |  www.magas ingaarden .dk

Skal du imponere nytårsgæsterne, så bestil en gourmetmiddag fra Magasingaarden, 
som består af en 4-retters luksusmenu. Restauranten tilbyder også en lækker vege-
tarmenu, en børnemenu, vinmenu, samt et stort udvalg af tilvalgsretter.

APPETIZER Creme af fynsk rygeost rørt med grov sennep anrettet med letsaltet 
agurk, karse og rugbrødstuile 
FORRET Soufflé af vesterhavstorsk bagt med krydderurter anrettet med smørsauteret 
spinat, cremet muslingefumé, persilleolie og friséesalat. Hertil friskbagt brød og smør
HOVEDRET Kalvemørbrad stegt med timian serveret med ristede østershatte, 
glaserede rødbeder, bagte skalotteløg, kartoffelpuré med krydderurter samt kraftig 
rødvinsauce
DESSERT Gateau Marcel (chokoladekage i 2 lag) serveret med bagte blommer og 
vores hjemmelavede karamelsauce tilsmagt vanilje

Bestil på www.magasingaarden.dk eller på 62610067
Deadline for bestilling er 30. dec. 2021 
 
Vi tilbyder også levering : Gratis levering på hele Fyn ved bestilling af minimum 10 
couverter. Ved bestilling under 10 couverter koster levering 295 kr.

Afhentning: Maden afhentes på Magasingaarden i Faaborg 31. dec. mellem kl. 12-15. 
Den er tilberedt og pakket kold til opvarmning derhjemme.

NYTÅRSMENU
4-RETTERS LUKSUSMENU

 
Nytårsmenu med 4 retter / 475 kr pr. pers

Bestil minimum 2 kuverter

Magasingaarden.dk 
Facebook @magasingaarden



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

”Vi havde forsøgt at sælge med en anden mægler gennem 5-6 år 
uden succes, før vi ringede til HOME. Der kom hurtigt gang i frem-
visningerne, og Daniel var utrolig behagelig og lyttende. Han holdt 

os hele tiden orienteret, og sørgede for månedlige statusmøder. 
Vi har oplevet en fin service hele vejen igennem, og kan absolut 

anbefale HOME til andre”.

Conni og Chlevy solgte Assensvej 484 i Faldsled hos HOME



JESPER SVÄRD HAR 
BRUGT TI ÅR PÅ AT FALDE TIL

Tyve år i 
rundkirken

Er du Guds barn, så hjælp dig selv. Det kan være svært at finde sit fodfæste som sog-
nepræst, men efter mere end 20 år i sit første og eneste embede er Jesper Svärd godt 
rodfæstet som præst i rundkirkebyen Horne. Livserfaringer og erfaringer med livets 

kriser har rustet ham til at lede sognebørnene gennem livets bump og bakkedale.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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- Åndelig vækst sker først, når egoet holder op med at larme …

Ny præst på Horneland
Tilbage i 2001 havde Jesper Svärd og hans familie blot boet fire år på 
Fyn. Jesper var nyuddannet fra præsteseminariet, og hans daværende 
ægtefælle havde fået arbejde på øen. Planen var at søge en stilling i 
Jordløse, hvor præstegården var blevet genopført. Men skæbnen ville 
det anderledes, for der var mange ledige præster og kun få ledige 
stillinger. I præsteforeningens blad læste Jesper om en stilling i Horne, 
som han søgte og fik.

- Da vi landede i Horne, var det ret voldsomt. Vi havde fire små børn, 
og jeg skulle kort efter skrive en begravelsestale, mens jeg ventede 
på flyttebilen. Det var meget anderledes at starte embede dengang, 
end det er i dag. Der var store forventninger til at nå en masse, og jeg 
havde ikke rigtigt tid til at finde mig selv i jobbet, siger Jesper Svärd.

I opstartsfasen lå også en omfangsrig opgave med at verificere den 
elektroniske kirkebog 
Det skulle tage den 34-årige, nyuddannede præst omkring 10 år, før 
han rigtigt følte, at han havde fundet sig selv i rollen som præst.

- Som nyuddannet præst skal man levere på forventninger, både ens 
egne og andres, og man skal huske at mærke efter - er det noget, 
jeg kan eller ikke kan, er det noget jeg vil, eller ikke vil? Man var som 
landpræst overladt helt sig selv, og man skulle opfinde det meste selv. 
Sådan var det i hvert fald for 20 år siden. Jeg plejer at sige, er du Guds 
barn, så hjælp dig selv, forklarer Jesper Svärd i et muntert toneleje.

Det er anderledes i dag, fortæller han, for nu har han både livserfa-
ring og erfaringer med livets kriser. Her hentyder præsten bl.a. til sin 
skilsmisse, der blot ligger er par år tilbage i tiden.

Et jordnært perspektiv
Den nyansatte præst udtalte bl.a. til medierne, at én af hans ambitio-
ner med pastoratet var at gøre det kirkelige mere jordnært. Spurgt 
nærmere ind til, hvordan denne jordnærhed præger pastoratet, viser 
der sig et glimt i hans øjne.

- Jeg vil gerne bevare det højtidelige dér, hvor det skal være, i højmes-
serne. Og så skal den afspejle den virkelighed, der bærer det. At have 
ordentligt fodfæste er vejen ind i det guddommelige. Vi skal have 
jordforbindelse, en fornemmelse for afsættet. Hvis vi mærker, at 
underlaget bærer, kan vi komme længere. Vejen til det guddommelige 
er slet ikke så lang, forklarer Jesper Svärd.

Som præst og naturbundet menneske kan man støde sig på moderne 
tiders altoverskyggende fokus på det naturvidenskabelige. Men na-
turvidenskab er kun én måde at forstå verden på, og sætninger som: 
‘man skal ikke tro, man skal vide’, kan sætte skub i præstens debatlyst.

- Det skal man ikke sige til mig. Så stikker jeg folk en andengradsligning 
og beder dem om at løse den. Ja, egentlig bare at forklare, hvor mange 
løsninger den har. Så viser det sig, at mange ikke er helt så videnska-
belige, som de går og tror. Mennesket er slet ikke rationelt. Vi består af 
både videnskab og lidenskab. Med kun det ene er det en endimensio-
nel måde at se verden på. Mennesket forstår verden på mange måder; 
emotionelt, intuitivt, religiøst, siger Jesper Svärd. 

Det jordnære ligger dermed i, at det skal føles trygt at give sig hen til 
andre måder at forstå verden på. For alle tror på noget - på deres egen 
måde, forklarer præsten, men få snakker om, hvad det er, de tror på. 
For vi er formet af fornuften og tør for sjældent at snakke om tro.

- Vi har simpelthen tøjret vores bevidsthed ind mellem ørerne, og det 
virker helt grotesk, siger Jesper Svärd.



 I 2023 står rundkirken i Horne overfor en omfattende renovering, og de forventer en lukning på omkring et år



Præsten har også iværksat nogle mere håndgribelige tiltag, som senest 
dyre-gudstjenester, der har fået en varm velkomst blandt dyre-ejere.

- Vi har efterhånden lært at forstå dyr på en anden måde. De er også 
guddommelige væsener, ikke længere noget vi kan behandle efter 
forgodtbefindende, forklarer Jesper Svärd.

Der er sket en udvikling i præstegerningen på Horneland, siden Jesper 
Svärd kom til i 2001: Der er afholdt koncerter, sommerkirke, medita-
tioner, rundvisninger og dyregudstjenester. Men, påpeger præsten, så 
er han ikke ansat som eventmanager. Menigheden står sammen med 
præsten, og selvom meget ligner sig selv, så er der fx sket en udvikling i 
den måde, han ser og siger tingene på.

Præsten bærer håbet frem
Trods en opstart med turbulens, så hviler Jesper Svärd i dag i rol-
len som sognepræst. Han er en præst, der har det bedre med at 
være præst, forklarer han. 

- Jeg er virkelig privilegeret. Folk deler de vigtigste stumper af 
deres liv med mig. Jeg kan ikke tilbydes mere. Som jeg ser det, er 
den bedste præst den, der kan være til stede i det - ikke nødven-
digvis den, der kan citere biblen bedst, siger Jesper Svärd.

Livet består af mange kriser - og mange opstandelser. Vi rammer 
alle muren, og vi genopstår efter kriserne. Præsten selv har hel-
digvis gode værktøjer til at klare sig gennem egne kriser, og, siger 
han med fast stemme, der er nok langt til hans eget sammen-
brud. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal finde sig i 
hvad som helst. Livet skal også hænge sammen og give mening.

- Jeg har oplevet at komme nemt igennem kriser. Jeg kan skifte 
let i livet uden at blive slået omkuld af sorg. Jeg har den nød-
vendige erfaring som præst. Som præst er man grænsegænger 
mellem liv og død - både de andres og ens eget. Men jeg lader 
mig almindeligvis ikke tynge, og jeg har heldigvis let ved at finde 
håb, forklarer Jesper Svärd.

Med præstegården som bopæl og med andres kriser og sorg tæt 
inde på livet, kan det synes svært at definere arbejdstid og fritid, 
men ikke for hornepræsten.

- Jeg har fri hele tiden, og jeg arbejder hele tiden. Jeg er jo præst. 
Jeg kan godt føle mig drænet eller sjæleligt udmattet efter et 
møde eller en gudstjeneste, men jeg restituerer hurtigt, siger 
Jesper Svärd.

Præsten har erkendelsen af et levet liv. Han ved, at der bag mu-
ren er ting, der bliver anderledes, og dét giver håb.

- Præsten er med til at bære håbet frem. Derfor er det vigtigt 
at huske at arbejde med sig selv gennem hele livet og gøre det 
mere og mere nærværende. Der er også håb i at være til stede, 
at være på mærkerne, siger Jesper Svärd.

Jul i præstegården
I dag bor Jesper Svärd på præstegården sammen med sin 
ægtefælle Anitta Svärd, der er sanger, og de elsker at arbejde 
sammen. Både som par og, når de får mulighed for det, i kirkerne 

rundt omkring på øen.

Dermed er juletiden en travl tid på præstegården, men også en 
tid, som Jesper svärd holder meget af.

- Det er en dejlig, fredelig tid, og jeg kan også godt lide hele 
adventstiden. Så kommer vi i gear rent mentalt, men vi er begge 
kirkefolk, så vi ved, hvad vi skal i julen, smiler Jesper Svärd.

- Det er også en tid, der suger meget energi hos præsten. Hel-
digvis nyder han den følelse, det er at komme hjem og føle sig 
drænet.

Freden mærkes her, det er en betydende tid, og jeg får næring af 
at levere til julen, forklarer Jesper Svärd.

På det familiære plan erkender Jesper Svärd, at parret på præ-
stegården nok ikke er helt nemme at holde jul med, da de er helt 
optaget af julen i kirkerummet.

Vil du vide mere om præstelivet i Horne, kan du besøge hjemme-
siden www.stunder.dk.
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Mange svar kan findes i Biblen, og der er gode pointer om at leve asketisk. 
Det taler ind i en kristen selvforståelse og kunne i dag bidrage til fx mindre 
vækst samt bidrage til det, verden mangler, fortæller Jesper Svärd

Under corona-nedlukningen blev den 17.000 kvm store præstegårdshave 
ryddet, og der blev opført en friluftskirke, kaldet Uglekirken. Her har Jesper 
Svärd bl.a. afholdt dyregudstjeneste

En god præst er en, der ved, at han kun har noget at give, fordi han har 
fået meget. Og det i sig selv er meget tilfredsstillende og vækker taknem-
melighed, forklarer Jesper Svärd



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

DU KAN VÆRE HELT TRYG... 
Vi følger som ALTID de Nationale Infektionshygiejniske 
Retningslinjer for tandklinikker samt Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer for hygiejne i forbindelse med Coronavirus/COVID-19.
Læs mere på www.clinics.dk

Vi ønsker dig en glædelig jul, og byder dig  
samtidig indenfor til tryg, omsorgsfuld 

og professionel tandbehandling.
Vi passer og plejer smil gennem hele livet,
 også både før og efter den søde juletid... 

Besøg os og bestil tid på 

www.clinics.dk

HUSK: Et smil er en           i sig selv!

Det kalder på 

VARME SMIL
-  når byens lys tændes...



NYHED 

ÅRETS LOKALE JULEGAVE

K Ø B  P Å

W W W. F I O R D S T Y L E . D K

PRIS 170,- PRIS 170,- 

PRIS 170,- PRIS 170,- 

Vores t-shirts har følgende certificeringer 
Økologisk Bomuld - Vegansk - Fair Working Conditions - Reach Conform

PRIS 170,- 

FIÓRD CITY COLLCTION

FAABORG PÅ BRYSTET



RAVNSBORG
JULEMARKED!
v/JIM LYNGVILD

FRE-LØR-SØN  

26.-28/11
3.-5/12 

kl. 10.00-16.00
Hågerupvej 33 
5600 Faaborg



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.

Ret&Råd Advokater
Advokat Louise C. Madsen 

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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

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

dans, nytårsklokker og kæmpe festfyrværkeri 

Pris 795,- pr. kuvert 

SÆSON-MENU
Forret

Fynsk gris, æbler og ostecreme

Mellemret
Jordskokke bisque, hvid fisk og skokker 

'Kan tilkøbes som hovedret med garniture

Hovedret
Let sprængt bryst af and, grillede blommer, rosenkål  

og andeglace 

Ost
Gratineret Taleggio, chutney og stenalderbrød

Dessert 
Mille-Feuille, riscreme og kirsebær

Sæsonmenuen serveres 
alle dage fra kl. 17-21

PRISER
2 retter - 335,- 
3 retter - 420,-
4 retter - 515,-



Professionelle droneoptagelser
Vi kan inspicere tag, tagrender eller skorsten fra jorden.
Det går lynhurtigt og kan laves med kort varsel.
Vi har certifikat og forsikringer på plads!

Lokalt tømrerfirma der kan klare alle
opgaver inden for faget – Du finder os i Årets Landsby

Trænger dit hus til et eftersyn?
Vi tilbyder at gå dit hus igennem

Indvendig 
renovering 

af byhus

Festivalbar
bygget til
Northside
festival

Tagspær 
til tag

med høj
rejsning

Nænsom
renovering af  

Bryggergården

Fritlægning af bjælker,
isætning af døre og 

glaspartier.

Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår

FAABORG 
 Smedemestervej 2 - Tlf.: 62 61 95 88 Kaj Josefsen Tony Wahl

Toyota Yaris Cross
NYHED

Toyota Faaborg ønske alle glædelig jul samt godt nytårVi er klar til et nyt og spændende Toyota-år



Områdets største udvalg i lingeri, nattøj, strømper og badetøj

Romantiske 
og forførende

JULEGAVER

VI ER  
KLAR TIL 
HJÆLPE

DIG

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



ALLE BYER BURDE HAVE EN ANNE OG KENT

Købmandspar 
i verdens navle 

I 23 år har Kent og Anne Gregersen drevet købmandsbutikken i Haastrup. Butikken er sam-
lingspunktet for hele byen, og i år blev parret hædret med en fornem andenpræmie i konkur-

rencen om Landdistriktsprisen 2021. Det bedste af det hele er, at det er landsbyens indbyggere, 
der har indstillet parret til prisen. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / PRIVAT
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Det er her, man mødes. Det er her, man bliver opdateret på byens 
aktiviteter. Det er her, hele sammenhængskraften i landsbyen lig-
ger. Velkommen til Min Købmand i Haastrup.

Et familieforetagende går i arv
Gennem 38 år drev Annes forældre en lille købmandsbutik på 
blot 160 kvm. Anne hjalp til i butikken helt fra barns ben, men 
uddannede sig til kontorassistent. 

I 1984 dannede hun par med Kent, der var uddannet købmand, 
og når han kom på visit i Haastrup, hjalp han helt naturligt til i 
butikken.

- Jeg har tre søskende, og de sagde alle nej tak til at overtage 
butikken. Så i 1998 overtog Kent og jeg efter mine forældre, for-
tæller Anne Gregersen.

Efter 10 år valgte de at udvide butikken og byggede 350 kvm til, 
så butikken mere end fordoblede sin størrelse. Uheldigvis faldt 
ombygningen sammen med finanskrisen, hvor omsætningen 
faldt drastisk. De klarede sig igennem krisen, og formåede endda 
at bygge til, og her viste de lokale kunder deres store tilfredshed 
med at have deres egen købmandsbutik i landsbyen.

- De tog fusen på os. De havde samlet sammen og afleverede en 
rejsekuffert til os med 17.000 kroner. De mente, at vi havde brug 
for ferie, og vi rejste til Mallorca med vores tre børn, fortæller 
Kent Gregersen.

Anerkendelsen viser kundernes opbakning. For de kender spil-
lereglerne: ingen købmand, ingen tilflyttere, og uden tilflyttere, 
ingen skole.

Men butikken er ikke bare et sted, hvor man handler ind. Her mø-

der man hinanden og taler sammen. Det er her, man melder sig 
til byens arrangementer, til zumba på skolen eller til damefrokost 
i forsamlingshuset.

En særlig hæder
Igen i år har haastrupperne taget fusen på købmandsparret. 
Uden deres viden havde Haastrup Udviklingsråd, der består af 
repræsentanter fra landsbyens mange bestyrelser, indstillet dem 
til Landdistriktsprisen.

- Vi anede ingenting, og da telefonen ringede, og de spurgte, om 
vi kunne komme til Middelfart, troede jeg, at det var nogen, der 
ville have os til at donere noget til en pris. Anne spurgte, hvem 
det var, og jeg svarede, at det vidste jeg ikke, men at hun ville 
sende en mail, fortæller Kent Gregersen.

I butikken stod Anstina Krogh, der sidder med i udviklingsrådet, 
og hun havde luret, hvad det opkald gik ud på. 

- Anstina udbrød: ‘Eiiij, det er da den fedeste pris,’ siger Kent 
Gregersen.

I Middelfart sad Kent og Anne Gregersen kort efter og kiggede 
spændt op på tavlen. Fem finalister var inviteret med. Der var nu 
kun to finalister med i opløbet, og da andenpladsen blev råbt op, 
var det købmandsparret fra Haastrup, som indenrigs- og boligmi-
nister, Kaare Dybvad Bek, nævnte.

- Vi blev kaldt op på scenen, men Kent nægtede at svare på 
spørgsmålene, for ugen forinden havde TV2 interviewet os begge 
omkring indstillingen, og da de viste udsendelsen, havde de klip-
pet alle Kents svar ud, griner Anne Gregersen.



Kent og Anne Gregersen er meget engageret i det lokale. De har en finger med i spillet til fx Storm-festivallen, Håstival, Forsamlingshuset,  
Aktivitetskælderen, Hyggeteket og Hjertestarterforeningen



Nogle af spørgsmålene var bl.a., hvad andre kan gøre, og hvad 
landsbyerne kan lære af hinanden. Det ved købmændene i Ha-
astrup noget om.

- Det er vigtigt selv at være i forretningen og så deltage aktivt i 
byen. Vi kan også se på alle de nye familier i byen, at de bakker 
op om fællesskabet og støtter det lokale. Vi lytter til dem, hvis de 
fx ønsker mere økologi eller veganske varer på hylderne, forklarer 
Kent Gregersen.

Anne er blevet stille, imens Kent taler, og stryger en pegefinger 
under det ene øje, inden hun fortsætter.

- Det er simpelthen så rart at blive sat pris på, og nu bliver jeg 
helt rørt, siger Anne Gregersen. 

Mød købmand Kent, og nåå ja - også Anne
Det er forbundet med stor identitet at være købmand, og Kent 
og Anne lægger sig ofte i selen for at betjene deres kunder bedst 
muligt, hvilket også var medvirkende årsag til deres nyvundne 
pris.

Under coronanedlukningen tilbød de at køre varer ud til kunderne 
ganske gratis, hvilket mange tog imod, og ved genåbningen havde 
tiltaget givet dem en del nye kunder i butikken.

Haastrup ligger som en lille ø, dog uden vand omkring, forklarer 
Anne. Der er et stort opland, og i takt med at andre omkringlig-
gende landsbyer har mistet deres egen købmand, har kunder 
valgt Min Købmand som indkøbssted. Købmandsparret har tilmed 
gjort det let for kunderne.

- Da købmanden i Falsled lukkede for 15 år siden, købte vi en bus. 
Kunderne ville gerne op og se varerne, så vi prøvede konceptet 
af. Med god succes. I starten hentede vi kunder i Falsled, senere 
også i Vester Hæsinge og Jordløse, og det var nærmest en pen-
dant til Gelting-færgen. På vej ud var der helt stille, og på vejen 
hjem gik snakken lystigt, fortæller Kent Gregersen.

I dag er der kundekørsel med opsamling i bus hver torsdag, og 
det skal helst være Købmand Kent, der kører bussen.

- Det er et rart afbræk i hverdagen, og når jeg hjælper kunder ind 
med varerne, så har de måske lige en pære, der skal skiftes. ‘Den 
klarer Købmand Kent,’ siger de. De bliver nærmest skuffet, hvis 
det en dag er Anne, der kører bussen, griner Kent Gregersen.
 
Der er efterhånden meget få kunder, der benytter bus-tilbuddet, 
men Kent fortsætter godmodigt, så længe det giver glæde for 
kunderne.

Et hårdt liv
Købmandslivet er et krævende job. Mange timer, tunge løft, gå-
ende og stående arbejde, ingen fridage. Det har især taget hårdt 
på Kent med arbejdsuger på 70-90 timer.

- De mange arbejdstimer har sin pris på kroppen. Vi har nu taget 
konsekvensen og er ved at ansætte flere medarbejdere, så vi kan 
holde flere fridage. Det er hårdt at arbejde uden fridage og stå op 

klokken 5.30 hver dag, siger Kent Gregersen.

Kunderne har fået øjnene op for, at det ikke er en badeferie at 
være købmand. Hvor de tidligere kunne spørge med mistro i 
stemmen: Skal I nu have ferie igen? Så spørger de i dag omsorgs-
fuldt: Skal I ikke snart have ferie igen?

Der er også kommet en god forståelse for den synergi, som butik-
ken er en vigtig del af. 

- Hvis kunderne siger, at de skal støtte os, så plejer vi at sige, 
nej, I skal bruge os. De kan også udtrykke en bekymring for os 
og spørge, om det går godt. Og det er et skred, en ny tendens, 
fortæller Anne Gregersen. 

Parrets to sønner er begge uddannet købmænd, men Kent og 
Anne Gregersen har ingen forventning om, at en af dem vil over-
tage butikken i Haastrup. 

- Vi vil ikke presse dem. Det er en lille og derfor sårbar butik. Det 
er bestemt ikke en dårlig forretning, men det er et hårdt liv, siger 
Kent Gregersen.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk
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Der er måske håb for endnu et generationsskifte, for Kent og Anne 
Gregersens ældste søn, Jeppe på 27 år, driver en købmand i Ebberup, 
og deres yngste søn, Lasse på 25 år, er netop udlært købmand. Deres 
datter, Kathrine på 30 år, har valgt en anden retning og arbejder som 
social- og sundhedsassistent
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I alt var der indløbet 1.800 indstillinger fra hele landet til årets Land-
distriktspris, der uddeles af Indenrigs- og boligministeriet. De 1.800 
blev kogt ned til 25, og heraf blev fem inviteret med til Middelfart, hvor 
overrækkelsen af prisen foregik. Kent og Anne Gregersen vandt en fornem 
andenplads og modtog en pris på 10.000 kroner

Anne Gregersens forældre drev købmandsbutikken, som de overtog i 
1967, i 38 år. Da de overtog var butikken på 160 kvm og hed Johs. Møller 
Kolonial og Isenkram. Foran butikken stod byens benzinstander

I 2008 forærede kunderne en rejsekuffert til Kent og Anne Gregersen. De havde 
fortjent en ferie, mente de, og parret rejste en uge til Mallorca med deres tre 
børn



FÅ EN KOMPLET
LADELØSNING TIL

DIN ELBIL

Lad os hjælpe dig
med en ladeboks
inkl. installation
hjemme hos dig

selv eller i
sommerhuset.

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Mellemgade 17, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 05 12

CHÂTEAU 
MAUCOIL 
Perfekt til anden 
og flæskestegen 
juleaften

SUMMERBIRD 
JULEGRISE

SUMMERBIRD 
WINTER SPECIALITIES
6 VARIANTER

LAKRIDS  
BY BÜLOW
JULEHJERTE 
M/ 6 VARIANTER

CHÂTEAUNEUF 
DU PAPE 
PALAIS D’ÉTÉ 
Oplagt til den 
traditionelle  
julemad

GREVINDENS 
KIRSEBÆRVIN 
Fra Tranekær

GAVEÆSKE M/4 PORTVIN
Á 9 CL.

JULEPRIS

295,-

SPAR 50,-

JULEPRIS

99,-

SPAR 100,-

JULEPRIS

249,-

JULEPRIS

258,-

JULEPRIS

150,-

JULEPRIS

99,- JULEPRIS

99,-

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

GLÆDELIG JUL  

Vi ønsker alle

BILUDLEJNING



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

FAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk, www.faaborg-ren.dk - følg os på facebook

Vi ønsker alle en hyggelig december og en glædelig jul

 Anne-Grethe

Ingelise

Bjarne Kik

Anne-Marie

Isi Jalde

Lissy Niels Niels-Christian

Bente

Jane

Berit Conny

Jytte

Maria

Helle Helle J.Dorte

Jørgen Kesorn



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 

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



VisitFaaborg

2021 bliver den bedste turistsæson i 
fem år. Tak for at bidrage til den helt 
særlige stemning i Faaborg og omegn.

Vi ved godt, at vi bor et fantastisk sted med store na-
turoplevelser, et andet tempo og en særlig stemning, 
både i byen og vores mange små landsbyer.

Men der er også andre, der har fået øje på Faaborg-
egnen - 2021 står nemlig til at blive det bedste 
turistår i mange år med 343.995 overnatninger pr. 30. 
september 2021, mod 261.555 i hele 2017. Stilhed, ro 
og bæredygtighed er det nye sort for turisterne, og 
her har vi noget særligt at tilbyde - og som vi vil blive 
ved med at dyrke. Faaborg og Faaborg-egnen har 

potentialet til at blive et sted endnu flere tager til.  
Med bl.a. Geopark Det Sydfynske Øhav har vi i den 
grad noget, som er værd at besøge og vende til-
bage til. Det bliver en af vores vigtigste opgaver at 
forløse det potentiale sammen med turistaktørerne, 
erhvervslivet og alle jer, der bor og arbejder på 
Faaborg-egnen.

Tak til alle turistaktører. Tak til alle jer, der har inviteret 
gæster hertil. Og tak til alle på Faaborg-egnen for at 
skabe den bedste stemning.

Vi glæder os til sæson 2022.

Bedste feriestemning fra
Turistbureauet i Faaborg

Tak for den bedste sæson

Foto Mikkel Jezequel



Året 2021 
Vi nærmer os afslutningen af året, og byder her på en række nedslag 

fra 2021, set gennem Henrik Poulsens kamera.

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og 
Ungdomsrådets formand Emilie Helsted ifm. opstar-
ten af Headspace samarbejdet i Faaborg.

Pia Halkjær Gommesen fra Faaborg Gymnasium får 
et kram af politikeren Søren Hansen, da gymnasiet 
blev danmarksmester i formidling af naturvidenskab.

Oliver Streich i afslappet positur til åbningen af 
Campus Faaborg ved Faaborg Gymnasium.

Brugeren af Havnestuen med kælenavnet John 
"Tre-jhuler", hæver glasset i forbindelse med åbnin-
gen af det sociale værested i Bryggergården.

Årets kræmmermarked i Faaborgs midtby trak atter 
mange mennesker af huse. Her er det tidligere 
kommunaldirektør Søren Theilade og hustru, der 
sælger ud af gemmerne.

Moonjam gav gratis koncert på en varm sommer-
dag i Bryggergården, og der var brug for at svale af i 
gårdens springvand.

De lokale brandmænd Lars Iversen og Claus 
Frandsen ved den voldsomme brand i Vestergade. 
Hvad de ikke vidste på det her tidspunkt, var at der 
allerede senere på dagen, blev brug for dem igen, 
da der udbrød brand ved Faaborg Værft.

Fire glade kvinder fra Horne Løbeklub er klar til 
årets TeamRun, en del af Outdoor Sydfyn.

Flere hundrede faaborgensere i rødt og hvidt 
samledes på Slagterigrunden den 7. juli for at følge 
fodboldlandsholdet EM-semifinale mod England. En 
fantastisk dansk fodboldsommer der endte denne 
aften med et 2-1 nederlag.

Efter en massiv lokal opbakning blev Vesterports 
Bageri i oktober kåret til Danmarks bedste bager.

Om det var smilene i lygtepælene, der gjorde 
forskellen, er ikke sikkert, men Hans Stavnsager 
genvandt borgmesterposten i Faaborg-Midtfyn 
Kommune.

Fyns største bike-park åbnede i Svanninge Bakker, 
og Kasper Boe fra Faldsled var blandt de første til at 
prøve kræfter med det nye tilbud.



Bjarke Baisner forsanger i Queen Machine synger 
igennem foran et stort publikum på Slagterigrunden 
i Faaborg den 17. september.

Rosabella Larsen og Mikkel Dalskov Larsen bedre 
kendt som parret bag "Coffee Couple" blev hædret 
med Årets Ungepris for deres indsats med at skabe 
liv på området ved Havnebadet.

Christoffer Holm kaster sin studenterhue op i luften 
efter endt fællesdans på Torvet i Faaborg

Jim Lyngvild foreviget med "kyse" efter en fedtsug-
ning på hagen. Billedet er taget ved Tulipbygningen, 
hvor Lyngvilds kirkebilleder flyttede ind efter den 
store succes i Faaborg Kirke.

Som en del af kampagnen "Faaborg Hjælper 
Faaborg" står Tina Skov fra Korsvejens Blomster 
klar med smukke tulipaner til bilister i den kolde 
morgentrafik den 12. februar.

Et voldsomt lynnedslag natten til den 3. juni var 
årsag til en større bygningsbrand i Vestergade, og 
betød at to fredede ejendomme Plougs Gård og 
Wedels Gård tog voldsom skade. Mirakuløst kom 
ingen af beboerne til skade ved ulykken.

Onsdag den 6. januar sørgede Sarah Dalskov fra Læ-
gerne i Holkegade for at 84-årige Birgit Thuesen fra 
Prices have plejecenter blev den første i Faaborg, 
der fik en vaccine mod covid-19.

Mange glade mennesker samlet i Vestergade i Fa-
aborg i forbindelse med årets Open By Night, hvor 
gaden vanen tro lokkede med god livemusik.

Cecilie Skov Rasmussen og Lise Nielsen fra Inter-
sport gemt bag passende beskyttelse i forbindelse 
med årets "Ren By" dag.

i billeder



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

Sponsorer
 Menighedsrådet, Beværterforeningen, Faaborg Materialudlejning a/s, Faaborg Pharma, Faaborg Vandrerhjem, 

Færgegaarden samt Schröder og Krämer, Rema 1000 og Thomsen & Co 
Hilsen Faaborgvægterne



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 beboere i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.  28. nov.  1. s. i advent 10.30: HN 10.30: VH  16.00: Koncert

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   
søn.  12. dec.  3. s. i advent 16.00: LJ (De 9 læsninger) 10.30: LJ   09.30: RG

søn.  19. dec.  4. s. i advent 10.30: HN 19.00: HN (De 9 læsninger)  

fre. 24. dec.  Juleaften 13.30: LJ, 15.30: HN 10.30: VH, 13.30: HN, 15.30: LJ 15.15: VH 15.15: KH

lør. 25. dec. 1. juledag 10.30: VH 10.30: LJ  

søn.  26. dec. 2. juledag 10.30: HN 09.00: HN  09.30: RG

fre. 31. dec. Nytårsaften  14.00: HN 22.30: EL 

lør. 1. jan. Nytårsdag 12.15: VH   

søn.  2. jan. Hellig 3 konger 10.30: LJ 09.00: LJ   09.30: HN el. RG
 

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

KirkeNyt

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

Salmesang og advent 
Onsdag den 8. december kl. 17.30.
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst 
Henrik Nedergaard hygger vi os med æbleskiver mv., samtale 
og sang. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!

Koncert med Faaborgkoret
Onsdag den 8. december kl. 19.00 i Diernæs Kirke
Traditionen tro synger Faaborgkoret advent og julen ind. 
Alle er meget velkomne, og der er fri entre.

De 9 læsninger i Det nye Hospital
Søndag den 12. dec. kl. 16.00
De 9 læsninger med liturg Lars Jonssen, kirkens ungdomskor 
og organist Bo T. Lerche. Programmet byder bl.a. på luciaop-
tog, korsatser og fællessalmer mellem læsningerne.

Julemusik og julefortælling i Det nye Hospital
Onsdag den 22. dec. kl. 17.00
Kom og hør en dejlig julefortælling og nyd et lille udpluk af 
julens indsmigrende musik. Med Vibeke Hammerum, fortæl-
ling, Morten Øberg, saxofon og Bo T. Lerche på piano.

De 9 læsninger i Diernæs Kirke
Søndag den 19. december kl. 19.00
En stemningsfuld gudstjeneste, hvor julens tekster læses. 
Seniorkoret Efterklang kommer og gør denne gudstjeneste lidt 
mere stemningsfuld. 

Mens vi venter…fejrer vi Jesu fødselsdag i Diernæs Kirke
Juleaftensdag fredag den 24. december kl. 10.30
I aften er det juleaften - der er længe, længe til… Ja, ju-
leaftensdag kan føles lang for børn og barnlige sjæle, der 
glæder sig til den store aften … derfor holder vi selvfølgelig 

fødselsdags-gudstjeneste for det nyfødte Jesusbarn allerede 
om formiddagen. En gudstjeneste i børnehøjde med alle 
julens glade sange! Og selvfølgelig skal vi have kagemand og 
Nazareth-saft, inden vi går glade hjem. Alle er hjerteligt vel-
komne til denne særlige gudstjeneste! Gudstjenesten er ved 
sognepræst Vibeke Hammerum.

Juleaften i Helligåndskirken – byggepladsgudstjeneste
Juleaften kl. 13.30 og 15.30 bliver der juleaftensgudstjenester i 
Helligåndskirken.
I skrivende stund er det umuligt at sige præcis under hvilke 
vilkår, det bliver. Men der skal sandsynligvis fremvises corona-
pas. Og det vil helt sikkert være en god idé at iføre sig varmt 
tøj - og være indstillet på at skulle stå op. 
Det eneste sikre er, at der bliver julestemning med salmer, 
juleevangelium og prædiken! Hvor langt, man er nået med 
renoveringen på det tidspunkt, vides ikke. Vel mødt!

Nytårsgudstjeneste i Diernæs Kirke
Fredag den 31. december kl. 14.00
Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden ”Godt nytår” med 
brus og kransekage i våbenhuset. Gudstjenesten er ved sog-
nepræst Henrik Nedergaard.

Nytårsmarch og gudstjeneste
Lørdag den 1. januar kl. 11.00
Klokketårnets Venner arrangerer igen i år i samarbejde med 
Faaborg Kirke nytårsmarch fra Klokketårnet i Faaborg. Vi 
mødes som sædvanlig ved Klokketårnet lørdag d. 1. januar 
kl. 11.00 og følges ad ud på Danmarks bedste motionsrute. 
Ruten slutter ved Faaborg Kirke og her vil sognepræst Vibeke 
Hammerum sige nogle gode ord, og det nye år synges ind. Vi 
runder af med champagne og kransekage. Hvis man ikke kan 
eller vil gå turen, møder man bare op ved Det nye Hospital kl. 
12.15. Alle er velkomne.



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



VI HAR TØJ, SKO,
TASKER, SMYKKER 
OG ACCESSORIES I
ALLE MÆRKER OG
ALLE PRISKLASSER 

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

K I G  I N D  O G  G Ø R  E T  K U P !  

Tlf: 93 833 832

Web: www.worresfashion.dk

Mail: info@worresfashion.dk

 

Følg også med på Facebook og på Instagram

	

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
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KORINTHS STORE ILDSJÆL 
DYRKER NÆSTEKÆRLIGHEDEN

Thomas 
redder
julen
 
Kender du det, glæden over en bonus på job-
bet, eller når summen på opsparingskontoen 
støt stiger? Det gør Thomas Christensen ikke. 
Men han kender glæden ved at give noget 
videre til andre, og dét gør han hjertens gerne. 
Pay it forward, lyder hans matra. Mød den 
frivillige ildsjæl fra Korinth, der for tredje gang 
inviterer indenfor til en juleaften for dem, der 
måtte ønske et fællesskab og samvær juleaften.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / PRIVAT
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- Min familie fejrer altid juleaften den 23. december, for den 24. 
har vi travlt med alt det sidste op til Jul i Korinth, siger Thomas 
Christensen.

Frivillig familie-tradition
Thomas er født og opvokset i Korinth sammen med sine forældre 
og bror. I familien har de en stærk tradition med at give noget til 
lokalsamfundet gennem frivilligt arbejde. 

- Mine forældre har altid været meget engageret i det lokale, og 
jeg er vokset op med at gøre noget for fællesskabet, forklarer 
Thomas Christensen.

Thomas har fx været frivillig i biografen i Korinth, siden han var 
17 år. I dag er han frivillig direktør for biografen, som i dag hedder 
Korinth Kulturhus og er stedet, der danner rammen om den jule-
tradition, Thomas startede op tilbage i 2018 - nemlig en juleaften 
med det hele - for alle, som måtte ønske sig selskab denne aften.

- Det var egentlig min mor, der fik idéen og gik og legede med 
tanken om en juleaften. Og så greb jeg den idé, fortæller Thomas 
Christensen.

Første år søgte Thomas en pulje ved Faaborg-Midtfyn Kommune, 
og så smed han ellers selv et par tusinde i projektet. De lokale 
i Korinth har også været gode til at bakke op og bidrage til det 
godgørende projekt, både private og forretninger.

- Det store juletræ får vi fra Catharina (ejer af Brahetrolleborg, 
red.). Så kommer hun og børnene dagen før og pynter træet, og 
det er bare så hyggeligt. Andre lokale er gode til at give os et par 
flasker vin, hvis de har noget til overs, vi får gerne en del fra Jim 
(Lyngvild, red.) og Morten, fortæller Thomas Christensen.

I år gør han det hele igen - for tredje gang - sidste år satte corona 
nemlig en stopper for julearrangementet. 

Jul i biografen
Juleaften skal der ikke mangle noget. For bare 25 kroner kan 
interesserede se Disneys juleshow på storskærm, vinde pakker i 
pakkeleg og spise en fuld julemenu med alt, hvad der hører sig til.

- Vi begynder med forberedelserne allerede i oktober, hvor der 
er det førte opslag i Korintherbrevet. Det meste af november 
og december går med forberedelser, hvor vi skal købe pakker 
til pakkeleg, have styr på madlavningen, finde sanghæfter mm., 
forklarer Thomas Christensen.

Kan gæsterne ikke selv komme til Korinth, så henter Thomas dem 
gerne - og kører dem hjem igen. De forrige år har Thomas hentet 
og bragt cirka fem personer, og de kommer fra et stort opland, fx 
Dyreborg og Nr. Broby.

- Vi sidder ved ét stort bord, så alle kan snakke med hinanden. De 
fleste ligger inde med gode historier. Der kan godt være lidt stille 

til at starte med, men der kommer hurtigt en hyggelig steming, 
hvor folk hygger sig og griner, fortæller Thomas Christensen.

Hele aftenen er Thomas opmærksom på den værtsrolle, han har. 
Han iagttager de mange glade mennesker, og hvis han spotter 
én, der er lidt stille, så sætter han sig gerne over og starter en 
samtale.

- Det er fantastisk at se, hvordan folk bare hygger sig, siger Tho-
mas Christensen.

Det er hele Thomas’ familie, der hjælper til med forberedelserne, 
og herudover er der også nogle frivillige, der hjælper til.

Giv det videre
Gennem flere år har Thomas brugt enten sin bonus eller de 
penge, han har fået tilbage i skat til forskellige tiltag op mod jul 
til, med det ædle formål at sprede juleglæde blandt modtagerne. 
Pay it forward, kalder han gerningerne.

Når Thomas ikke arbejder som teknisk designer i sine forældres 
ingeniørfirma, så arbejder han i Ikea i Odense. Her uddeles der 
årlige julebonusser, og denne sum bruger Thomas gerne på at 
give glæden videre.

Det ene år havde Ikea en tøjdyrskampagne, og Thomas købte 50 
små Ikea-bamser og gav dem videre til indlagte børn på børneho-
spitalet på OUH. Et andet år gik hans bonus til værestedet Reden 
i Odense. 

- Jeg har også et år købt roser, som jeg delte ud på gågaden i 
Odense. Så kunne folk tage rosen med og give den videre til en 
anden. Så er der flere, der får glæde af en rose, forklarer Thomas 
Christensen.

Thomas er ikke meget for at tale om de gode gerninger, for han 
spreder ikke glæde for at blive set eller komme i medierne. Han 
kan ikke sætte så mange ord på, hvorfor han gang på gang bruger 
sine egne penge på at glæde andre, men de ord, der kommer, 
forklarer det hele.

- Der er bare glæden ved at give, konstaterer Thomas Christen-
sen.

I november i år fik Thomas, sammen med fire andre ildsjæle, 
overrakt GF Fyns Ildsjælepris og en anerkendelse på 20.000 kro-
ner. I begrundelsen skriver GF bl.a.:

“Thomas Christensen fra Korinth Biograf, er en vaskeægte ildsjæl, 
som blandt andet har samlet penge ind til et nyt filmlærred, do-
neret bamser til børneafdelingen på OUH og inviteret ensomme 
borgere til juleaften”.

Har du brug for nogen at dele juleglæden med, så kan du kon-
takte Thomas på 6130 5782.



Der er pakkelegsgaver til julegæsterne i Korinth, og er der gaver tilovers, så 
gemmer arrangørerne bare lidt flere mandler i risalamanden, så flere får 
glæde af gaverne

I 2019 fik Thomas Christensen penge tilbage i skat. Disse penge brugte han i We-
stergård Blomster i Faaborg på 24 buketter. Buketterne delte han ud til patienter på 
hospice i Odense og Svendborg

Siden 2018 har Thomas Christensen været primus motor på Juleaften i Korinth. Hans 
plan er at fortsætte, men måske engagere flere frivillige, så han selv kan trække sig 
lidt i baggrunden
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Bliv klogere 
på din nye 
affaldsordning



I starten af det nye år skal du sortere mere  
og får nye affaldsspande.
Dit affald skal fremadrettet sorteres i 10 affaldsty-
per: Udover mad- og restaffald indeholder ord-
ningen også indsamling af pap/papir, glas/metal, 
plast/drikkevarekartoner samt farligt affald. 

HVORFOR? 
Den nye affaldsplan er en del af klimaaftalen 2020, der skal sætte 
skub i den grønne omstilling.
FFV glæder sig til at komme i gang - og erfaringer fra andre kommuner 
viser da også, at borgerne klarer omstillingen rigtig godt.

HVOR MANGE BEHOLDERE FÅR DU?
Fra starten af 2022 vil almindelige husstande (parcel-, række-, 

kædehuse og sommerhuse, der ikke har fællesindsamling) få to nye 
beholdere på 240 liter med to rum:
1. Restaffald og madaffald skal i hvert sit rum i den ene beholder.
2. Pap/papir og glas/metal skal i den anden beholder.

Derudover skal alle husstande beholde den gamle beholder, som de 
har i forvejen. Den skal bruges til plast samt mad- og drikkekartoner.

Etageboliger og andre boliger med fællesindsamling vil modtage 
beholdere/containere, hvis størrelse svarer til behovet. 
FFV Renovation er pt. i dialog med de forskellige parter om mulige 
løsninger.

HVORNÅR SKER DER NOGET?
Udrulningen af de nye beholdere forventes af påbegyndes februar 
2022. Det vil ske løbende, og nogle vil derfor modtage beholderen i 
februar og andre først til marts eller april.
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JUL PÅ STEENSVANG

 Adventsgaver 
til alle ældre på 

Steensvang

- Vi har sådan nogle søde lokale sponsorer, der mægtig 
gerne vil bakke os op, når vi får en idé som denne her, 
fortæller initiativtageren Charlotte Kastrup. 

Hendes julehjerte banker lidt ekstra for de ældre i decem-
ber, og hvor det sidste år blev til røget ål, bankogaver og 
overraskelser til alle områdets ældrecentre, så er det i år 
Steensvang, der nyder godt af hendes arbejde.

Forleden landede de mange gaver på plejecenteret, flot 
pakket ind af elever fra Haastrup Friskole, der også hjalp 
med at hænge pakkerne op på gangene, mens der blev 
sunget julesalmer, og taget forskud på julehyggen.

- Vores elever har hygget sig med at pakke gaverne ind, 
og talt om dem der skal modtage dem, ligesom de har 
lavet en række julekort med små digte og julehistorier i til 
beboerne. Nu får de så lov til at hænge gaverne op, det 
er da hyggeligt, siger lærer Simon Stenderup fra friskolen 
i Haastrup.

- Jeg er taknemmelig for, at der er nogle, der tænker på 
os. Vi gør selvfølgelig selv meget ud af julen, men at alle 
beboere nu kan pakke en gave op hver adventssøndag, 
det er bare dejligt. Ud over det, så har vi også sørget for 
lidt ekstra juleunderholdning udefra, så julemåneden i år 
bliver noget særligt, smiler Linda Eckhardt.

De fire adventssøndage bliver ekstra hyggelige for beboerne på plejecenteret 
Steensvang i Faldsled i år. Gruppen bag Jul i Falsled har nemlig sørget for  

adventsgaver til alle 32 beboere.

AF HENRIK POULSEN

Charlotte Kastrup er endnu engang initiativtager til en hyggelig juleaktivitet for 
nogle af områdets ældre



Plejehjemsleder Linda Eckhardt er 
taknemlig for de mange adventsgaver

Elever fra Haastrup Friskole hjalp med at hænge de mange gaver op
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Julegaveideer til 
hele familien

Østergade 36 
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 01 38



Boe Byg ApS
Lykkevej 3
5642 Millinge 
 
www.boe-byg.dk / e-mail: boebyg@live.dk

Glædelig jul og godt nytår



Åbningstider

Den Gamle Gård, Holkegade 1 Faaborg
Lørdag 11. december kl. 10-11 
Tilmelding & info: faaborg.dk/aktiviteter

Jul i Faaborg
Julemarked i Tulipbygningen

Julmandsløb

Se hele programmet her: faaborg.dk/aktiviteter 

Julemandskostume, så du kan løbe dig i
julestemning
Medaljer til alle børn
Vand, gløgg og æbleskiver efter løbet
Sjov rute
Fed juleoplevelse & julestemning i Faaborg

Du får:

Lørdag 11. december   

Søndag 12. december

Fredag 17. december

Lørdag 18. december

Søndag 19. december

Mandag 20. december

Tirsdag 21. december

Onsdag 22. december

Torsdag 23. december

10-15

10-15

10-18

10-16

10-16

10-18

10-18

10-18

10-18

Julemarked i den gamle Tulip-bygning på havnen i Fåborg
Masser af Sydfynske kunsthåndværkere og fødevarer.
Fredag den 3. december kl. 15-21
Lørdag den 4. december kl. 12-21
Søndag den 5. december kl. 11-15
Gratis entré. HUSK Coronapas, som skal vises i døren

TIP: Cityguiderne i Vores Faaborg & Egn har 
juleklippeværksted for børn lørdag kl. 12-16



Jul i Faaborg
Vægterture Hestevogn

Luciaoptog

Se hele programmet her: faaborg.dk/aktiviteter 

Kom med på vægtertur med start fra
Klokketårnet. 
En stor oplevelse for såvel store som små. 
Følg med vægteren og hør vægtersangene
samt de spændende historier om byen. 
Det er gratis at følge med.
Søndag 12. dec. og søndag 19. dec. begge
dage kl. 15.00

Stemningsfuld oplevelse på Torvet i Faaborg!
Kom og se og hør det smukke Luciaoptog. 
Det er Enghaveskolens 6., 7., 8. og 9. 
klassespiger, som går Lucia.
Oplev det mandag 13. december kl. 16.30

 

Kom ud og kør med hestevogn i Faaborgs
gader. Afgang fra Torvet. 
Turen varer max 30 minutter.
Det koster 25 kr. pr. person.
Fredag 17. dec. kl. 11-16
Lørdag,18. dec. kl. 11-16
Søndag 19 dec. kl. 11-16

Vinderne trækkes

torsdag 23. dec.

kl. 17.00 og får

direkte besked!



Jul i Faaborg
Vægterture Hestevogn

Luciaoptog

Se hele programmet her: faaborg.dk/aktiviteter 

Kom med på vægtertur med start fra
Klokketårnet. 
En stor oplevelse for såvel store som små. 
Følg med vægteren og hør vægtersangene
samt de spændende historier om byen. 
Det er gratis at følge med.
Søndag 12. dec. og søndag 19. dec. begge
dage kl. 15.00

Stemningsfuld oplevelse på Torvet i Faaborg!
Kom og se og hør det smukke Luciaoptog. 
Det er Enghaveskolens 6., 7., 8. og 9. 
klassespiger, som går Lucia.
Oplev det mandag 13. december kl. 16.30

 

Kom ud og kør med hestevogn i Faaborgs
gader. Afgang fra Torvet. 
Turen varer max 30 minutter.
Det koster 25 kr. pr. person.
Fredag 17. dec. kl. 11-16
Lørdag,18. dec. kl. 11-16
Søndag 19 dec. kl. 11-16

Vinderne trækkes

torsdag 23. dec.

kl. 17.00 og får

direkte besked!



FAABORGENSER ER I SUPERLIGAEN

 BANG!
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Når Mads har fri fra Faaborg Gymnasium tirsdag eftermiddag, 
tager han toget til hovedstaden og indlogerer sig på hotel. Det 
næste døgn er han ikke gymnasie-elev, men fodboldspiller på 
superliga-niveau. Fra TV3s studie dyster Mads og holdkamme-
raterne på live-TV i online-fodbold-spillet FIFA. Første live-kamp 
spillede han i maj i år, hvilket var en stor oplevelse for den unge 
faaborgenser.

- Mit hjerte har aldrig banket sådan før. Der er chokerende 
store følelser i spillet, og det var en kæmpe forløsning at vinde 
min første kamp, fortæller Mads Bang.

På vej til tops i et sært univers
I Danmark har vi forholdsvis mange FIFA-spillere, og der er 
kamp om pladserne på superliga-holdene. Men for mange 
faaborgensere vil online-gaming være en ukendt størrelse. Det 
er måske ved at ændre sig.

- Det er da et sært univers, men det er et spil, der er på vej 
frem. Det er stadig meget nyt, at man kan spille FIFA på super-
liga-niveau, for det var først i 2018, at den rigtige superliga gik 
med ind i det. Og så er eSuperligaen fortsat en light-udgave, 
forklarer Mads Bang.

På sit værelse har Mads gennem mange år spillet FIFAs ver-
densrangliste-turneringer. Håbet har været at blive spottet af 
en leder eller træner fra en af superligaklubberne, og en dag i 
2020 gik håbet i opfyldelse.

- Jeg blev ringet op en tilfældig fredag og spurgt, om jeg var 
interesseret. Jeg havde brugt meget tid på at spille, så opkaldet 
var en hel forløsning. Jeg var ganske lykkelig, for det er det, man 
stræber efter, siger Mads Bang.

Det var FC Midtjylland, der kaprede Mads til deres trup. Des-
værre for Mads er FC Midtjylland en stor klub, hvorfor han blot 
fik tre kampe som reservespiller i den første sæson. Alligevel 
var der god erfaring at hente.

- Kampene vises live fra TV3s studie for flere tusinde tilskuere. 
Det blev faktisk tidligere optaget i samme studie, som de opta-
ger Vild med dans i, og det er et sejt miljø med topprofessio-
nelle mennesker. Selvom jeg ikke skulle spille, så kunne jeg suge 
til mig fra hele oplevelsen, fortæller Mads Bang.

Sæsonen efter skiftede Mads til OB, hvor han blev en del af den 
faste trup, der består af tre spillere.

Superligaen er ikke bare Superligaen. Fodboldeliten har fået en online-lillebror, 
eSuperligaen, hvor de dygtigste virtuelle fodboldspillere hver tirsdag og onsdag 

dyster på live-TV. Mads Bang har altid spillet lidt FIFA hjemme på værelset, men 
pludselig tog karrieren fart, og i dag udgør Mads Bang én af de tre spiller, der udgør 

OBs trup i eSuperligaen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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OB ligger tæt på stregen for nedrykning, så derfor har Mads Bang 
kun ét ønske til jul: 3 points!

Når topholdene som fx FCK spiller live-kampe, kan der være op mod 
10.000 seere. Er det er finalekamp kan seertallet komme op på 
25.000. Har man ikke TV3, er det muligt at se kampene gratis på 
YouTube hver tirsdag og onsdag klokken 17.45

Mads Bang spiller under navnet Bang og ligger nummer 201 på den europæiske rangliste for sæsonen 2020/21



Kamp om stregen
Inden Mads blev opdaget, havde han en almindelig hverdag 
med skole, fodbold og hygge med vennerne. Et par gang om 
ugen spillede han FIFA på sin Playstation, man langt fra hver 
dag. I dag ser hverdagen anderledes ud, for det kræver sit at 
spille med på topniveau.

- Jeg træner meget mere nu. Man skal kunne give mere af 
sig selv, for niveauet er vanvittigt højt. FIFA-verden er stor i 
Danmark. Og så er hele onsdagen pillet ud af mit skema på 
gymnasiet, og det er sket i god dialog med mine lærere og med 
ledelsen på gymnasiet. Jeg har heldigvis også mødt god opbak-
ning fra mine venner og familie, siger Mads Bang.

Når tirsdagens live-kamp er overstået, tager OB-spillerne tilbage 
på hotellet og gennemgår aftenens kamp. Onsdag kan Mads 
bruge på sine lektier, inden det går løs igen om aftenens med 
endnu en live-kamp.

- Vi nørder overraskende meget med det. Vi ser kampene 
sammen efterfølgende og snakker om fejl og mangler og giver 
hinanden feedback, forklarer Mads Bang.

Formatet er noget anderledes end det, man kender fra Super-
ligaen. I den virtuelle version spiller holdene mod hinanden to 
mod to. I første kamp, der varer 15 minutter, spiller de to første 
fra hvert sit hold mod hinanden, og herfra føres scoren videre 
til anden kamp. Vinderen er det hold, der samlet har scoret 
flest mål, så holdkammeraterne er meget afhængige af deres 
indbyrdes indsats.

- Præstation kræver, at man er i en god zone, og selvtillid er 
afgørende. Man skal være en kæmpe person, og FIFA-scenen er 
ikke for alle. Kroppen reagerer, du sveder, hjertet banker løs. Og 
du sidder i et studie med passionerede medspillere, og kampen 
er på dine skuldre. Det er en ubeskrivelig fed følelse, når det 
lykkes - og en ubeskrivelig dårlig følelse, når det glipper, siger 
Mads bang.

Det kræver med andre ord nerver af stål at præstere på topni-
veau på live-TV og forblive i toppen af gamet.

- Det er chokerende hårdt mentalt, især på grund af den dårlige 
start, vores hold har fået. Vi har spillet fire runder, og vi har kun 
fået én sejr. Så vi skal have point i næste kamp, for vi er under 
stregen, fortæller Mads Bang.

Forståelse og fællesskab
Mads’ forældre har aldrig forstået, hvorfor han kunne hidse 
sig op over et spil, og hvad den store passion for computerspil 
handlede om. Men hans bror kunne se både talentet og pas-
sionen.

- Min storebror sagde, ‘giv ham maks to år, så spiller han i den 
bedste liga.’ Jeg tror, at mine børn vil forstå, at man kan gå op i 
esport med liv og sjæl, siger Mads Bang.

Med Mads’ avancement i rækkerne er der kommet mere forstå-
else og anerkendelse.

- Første gang, jeg delte noget om FIFA på Facebook, var, da jeg 
havde vundet et fjernsyn i en turnering. Nogle af mine venner 
syntes, det var sejt. Nu spiller jeg med logo på brystet, og flere 
spørger ind til det. Nogle esportspillere holder det skjult, jeg 
lægger det gerne op på fx Instagram, for jeg holder af vores 
smukke liga og hjælper gerne med seertallene, forklarer Mads 
Bang.

Ud over passionen for spillet og adrenalinruset under kampene, 
så er der også et stærkt kammeratskab i esportsverden.

- Jeg har fået rigtig mange gode venner, og jeg kan slet ikke 
takke FC Midtjylland nok for den tid, jeg spillede der. Jeg blev 
taget så godt imod i miljøet og den nye verden, og jeg tror, man 
er nødt til at være i det for at vide, hvor fedt det er, siger Mads 
Bang.

Desværre for den unge gymnasie-elev, så er der fortsat en stor 
gruppe, der har til gode at forstå esport-passionen.

- Pigerne er lige så langt fra at forstå det som min farmor! griner 
Mads Bang.

Mads og OB-holdet har et klart mål - de skal løfte trofæet, når 
de vinder ligaen. Hvilket også er realistisk, hvis seertallet fort-
sætter med at være højt nok til at vise kampene.

- Jeg håber eSuperligaen fortsætter, for det giver så gode 
minder, når der er en verden, hvor alle er passioneret. Det er er 
fedt sted at jagte succes, siger Mads Bang.
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El-Salg i Faaborg er sponsor for Mads Bang og har netop foræret ham den 
nyeste model spillekonsol - en Playstation 5



Mads Bang, der spiller i eSuperligaen for OB, har nogle gode råde til 
alle, der drømmer om at spille esport: ‘Fortæl om det til dine venner, 
familie og forældre. Vis dem evt. klip fra det. Sæt dine forældre ind i 
det. Hvis du arbejder hårdt, kan de fleste godt stige hurtigt på rangli-
sterne, men der er kamp om de øverste pladser.’

Det kræver koncentration og præcision at spille FIFA: Afleveringer, stikninger, finter, player switchs og den særlige ‘timede afslutning’ er essensielle kundskaber for 
at klare sig godt. Mads Bangs forcer i spillet er et højt tempo, evnen til at tænke hurtigt og være ét skridt foran modstanderen
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HOLDAKTIVITETER 
SVØMMEHAL 
MULTIBANE

FITNESS 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.FORUMFAABORG.DK

NYHED!

Cafeén er åben!

YOGAHOLD 

– ekstra hold mandag 

kl. 10.00-11.30

SPINNING 

Spinningssæsonen er i fuld gang 

– 3 hold om eftermiddagen



Her er vejledning altid gratis

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

LOOM LANTERNE LILLE
H: 30 cm Ø: 15 cm, dæmpbar
Op til 9 timers driftstid på opladning
Fås i hvid eller sort
Kr. 499,-

APPLE AIRTAG
Glem alt om ikke at huske
AirTag hjælper dig med at 
holde styr på dine ting
Kr. 249,-

LOOM LANTERNE STOR
H: 50 cm Ø: 15 cm, dæmpbar
Op til 9 timers driftstid på opladning
Fås i hvid eller sort
Kr. 699,-

SCANSONNIC PA6000
Kompakt DAB+ Radio
Indbygget Batteri
Bluetooth
Kr. 449,-

FACIAL MASSAGE GUN
4 forskellige massage hoveder
Op til 6 timers driftstidr.
Kr. 499,-

PHILIPS MG5730 MULTITRIMMER 11I1
Driftstid: op til 80 minutter
3-7 mm justerbar kam til skæg
2 stubbekamme, 3 hårtrimmerkamme
Kr. 422,-

PIONEER SE-MJ561BT
Kvalitets bluetooth hovedtelefon
Indbygget mikrofon
Op til 15 timers batteritid
Kr. 299,-

ELECTROLUX WQ61-400 
STICKVAC
2i1 funktionalitet - 8V lithium
Driftstid Pr. Opladning: 45 min.
Hastighedsindstillinger: 
2 forudindstillinger
Kr. 1595,-

SINOX LIFESTYLE 
SONITUS 360XL
Kr. 999,-

SPAR 200,-

SPAR 150,-

SPAR 250,-

SPAR 177,-

SPAR 400,-

SPAR 300,-

SPAR 300,-



✓ Dækcenter – Faaborgs største udvalg af forskellige mærker & størrelser

✓ Dækhotel – Over 1.700 dæk liggende til opbevaring

✓ Fælge – Fælge til alle biler & modeller

✓ Tilbehør & reservedele

✓ Skadecenter – Vi er godkendt af alle forsikringsselskaber til at reparere alle biler!

✓ Servicecenter – Autoriseret service fra kun 1.198 kr.** (Uanset mærke & model)

✓ Reparation af stenslag

✓ Nye bilruder

✓ Trailer – alt i hobby og erhvervstrailer fra danske Variant

✓ Nye, Brugte & Erhvervsbiler – Faaborgs største udvalg

✓ Specialbiler – Vi skaffer din drøm uanset mærke og model

✓ Kompetencer inden for privatleasing, flexleasing og splitleasing

Faaborg Bil-Center – Alt under ét tag

Faaborg Bil-Center – Alt under ét tag

** Til biler uden for garanti max. 4 ltr. motorolie



 

FØR EFTER

KONTAKT MADS 
TLF.: 26 14 03 45 
Plantagen 16, Korinth 
5600 Faaborg 

BRUG FOR EN 
MALER?

Læs mere på
malermadsfranklin.dk

Glædelig jul 
og godt nytår

Tak for et 
farverigt 

2021



DU KAN LÆSE ÅRETS MAGASINER PÅ WWW.DETRIGTIGEFAABORG.DK

Vi  ønsker a l le  vores trofaste læsere og annoncører

Glædelig jul og godt nytår



Lad os hjælpe dig med at leve det liv, 
du drømmer om – hele livet…

VI ØNSKER ALLE VORES KUNDER  

GLÆDELIG JUL SAMT 
ET GODT NYTÅR

Bjarne
Alija Martin

Kasper
JensArne



fiórd sweat / 399,- fiórd sweat el. hoodie / 399,-

fiórd tee / 199,-

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

Tilbudene gælder til og med 31. december

Jul og nytår
I DIN SUPERBRUGSEN FAABORG

ROZES 10 ÅRS TAWNY
INFANTA ISABEL

Pr. flaske 99,- 

MEURSAULT 
ÅRGANG 99, 05, 09, 13 (MAGNUM)
F.EKS. 1. CRU LE PORUZOT 1999

Pr. flaske 699,30 

L’Opera eller
Replica Zinfandel
L´Opera: Nyd en af italiens bedst anmeld-
te vine til en vanvittig pris. 

Replica: Fyldig og frugtig Zinfandel 
Perfekt til kød med stegeskorpe, da den 
løfter måltidet, men ikke stjæler billedet.

Pr. flaske 49,- 

CREMANT D’ALSACE
Brut

Pr. flaske 110,- 

MOILLARD CHABLIS
CHARDONNAY

SPAR 70,00

Pr. flaske 79,- 

ELIJAH SYRAH 2018
KÆÆÆMPE VIN TIL PENGENE

Set på nettet til 299 kr.

Pr. flaske 125,- 

SPAR 49,95

SPAR 100,95

VI HAR ET LILLE PARTI

VORES NYE TOP ALSACE HUS 

GUSTAVE LORENTZ

SPAR 30% PÅ MEURSAULT

FØR 999,-

ÅRETS JULEPORTVIN

CHOKPRIS

SET PÅ NETTET TIL OP TIL 125 KR

ÅRETS JULEVIN


