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Affaldshistorie...?
Inden længe skal vi alle sammen i gang med en ny 
affaldssortering.
Det betyder nye regler, nye vaner og nye spande. 

Selv om det måske kan virke overvældende for 
nogle, så er det faktisk langt fra første gang, at der 
sker store omstillinger i vores måde at håndtere 
vores affald på.

Sammen med Faaborg Byhistoriske Arkiv har vi 
dykket ned i den lokale affaldshistorie.

Tidligere blev områdets affald deponeret på store lossepladser, som her ved Sundet i Faaborg

Skraldemand Anders Peter Christensen i Faaborgs gader i 1916. Han kørte for en vogn-
mand i Grønnegade der gik under navnet Lars "Lort"

Sådan så det ud i mange år. Skraldemændene smed papirsækkene over skuldrene, og 
sled og slæbte med de mange kilo affald hver eneste dag

I 1996 blev de gamle skraldestativer udskiftet med de velkendte grønne 
spande, og den første egentlige sortering begyndte
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Renovering af Poul Kinafarers gård inden advokatfirmaet flytter ind i 1992. På billederne ses: Erik Sinnerup, Bankdirektør, Uffe Skovlund, murermester, Søren Kjers-
gaard, arkitekt, og Poul Pedersen, rådgivende ingeniør

Kaleko Mølle oversprøjtes med hvidt skum i forbindelse med optagelserne til 
Nissebanden i 1984

Billede fra vinteren i 1978-1979 hvor skolegården ud mod Eskemosegyden i 
Aastrup havde meter høj sne

Et par af de kendte karakterer fra tv-julekalenderen, som har været sendt et utal 
af gange siden den blev optaget på møllen i 1984. Hr. Mortensen og Skipper 
venter på optagelser 3
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Corny big  müslibar
Flere varianter. 40-50 g.  
Max. kg pris v/3 stk. 83,33. 

Pastella
Spaghetti naturel, Fettucine spinat eller 
Fettuccine naturel. 250 g. Kg pris 40,00. 

Royal Export, Heineken,  
Pepsi Max eller  
Faxe Kondi
Royal Export eller Heineken  
15 x 33 cl, Pepsi Max eller  
Faxe Kondi 20 x 33 cl.  
Max. literpris 13,94. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

3 STK.

10.- Gestus grøntsager
Flere varianter. 250-500 g.  
Max. kg pris 40,00. 
Frost

PR. POSE

10.-

PR. BAKKE

10.- Grøn Balance danske 
økologiske æg
Str. S/M. 15 stk. Stk. pris 1,67. 

PR. BAKKE

25.-

Dansk kyllingebryst-
filet, hel kylling 
eller kyllingelår uden 
rygben
Brystfilet: Tilsat 9% vand.  
800-2000 g. Max. kg pris 61,25. 

PR. PAKKE

49.-
PR. PAKKE

69.-+ pant

TILBUDDENE GÆLDER FRA 1. JANUAR TIL OG MED 31. JANUAR 2022



Betyder 2 0 2 2 mon noget?
Så skal vi igen vænne os til at få et nyt årstal i fingrene.
Du kender det sikkert. De første måneder har både pen og tastatur det med at lade sig over-
vinde af vanens magt og stædigt stadfæste, at året stadig er 2021.
Men nu gælder det 2022. Et årstal fyldt med hele tre 2-taller. Betyder det mon noget, eller 
er det bare et årstal i rækken? 

Spørger vi folkene bag den spirituelle hjemmeside Netspirit om 2-tallets konstruktive 
aspekter, så er der godt nyt forude. Tallet 2 er nemlig lig med: Kærlighed, mildhed, harmoni, 
diplomati, takt, rytme, musik, samarbejde. Hva'beha'r? 

Ser vi på det enlige 0 i årstallet kan det betyde: Intet, begyndelsen, tomheden samt det 
grænseløse og uendelige.

Ja, jeg tillader mig fluks at konkludere, at det er et godt år, vi har foran os.

Godt nytår og god læselyst
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Harald Tandlægehuset 
Faaborg siger farvel til Per 
Møller Hansen og Claus Hervit 
efter mange år på klinikken. 

Søs Ryborg kører klinikken videre med to 
ansatte tandlæger Baynat og Pia.  
De har begge arbejdet i Odense i flere år 
og starter på klinikken i januar 2022.

Pia

Søs

Baynat

SUNDE, SMUKKE OG FUNKTIONELLE TÆNDER

HARALD ER FOR DIG
I Tandlægehuset Faaborg har vi skarpt fokus på forebyg-
gelse og nødvendige behandlinger foretages på højeste 
niveau. God service og moderne udstyr er en selvfølge.

Vi tilbyder dig forebyggelse og behandlinger ud fra den 
nyeste viden, da vi løbende holder os ajour med tek-
nikker og materialer inden for al tandbehandling – vi 
deltager flittigt på kurser i ind- og udland. 

Vores mål er at vi, sammen med dig, sørger for skånsom 
bevarelse af dine tænder, så sunde og smukke og funkti-
onelle som muligt gennem hele livet.

Kontakt klinikken
Du kan altid komme i kontakt 
med os på klinikken, enten på 
telefon eller e-mail.

Åbningstider
Mandag  08.00 - 16.00
Tirsdag  08.00 - 16.00
Onsdag 08.00 - 16.00
Torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 16.00

Harald Faaborg 
Mellemgade 17 
5600 Faaborg
 
Tlf.: 62 61 21 73
Email: receptiontf@harald.dk



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

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



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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

Er du på vej til at købe ny bolig? 

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

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

LEJ BIL HOS OS

BOOK PÅ WWW.FAABORGAUTOTEKNIK.DK

NYHED - Nu med 2 flyttebiler

BILUDLEJNING

GODT NYTÅR

VI GLÆDER OS TIL  AT SE DIG I  2022

BESTIL  T ID PÅ 62 61  33  22  ELLER WWW.CENTER-FRISOREN.DK



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

Wellness til din bil
Komplet bilpeje
Kr. 2.695,-

FÅ EN GRATIS 

UNDERVOGNSBEHANDLING

...NÅR DU KØBER EN NY ELLER BRUGT BIL HOS OS 

OG SAMTIDIG FÅR DEN FINANSIERET GENNEM OS

Bestil service i januar og
 få 10% rabat på din service

TILBUD ER GÆLDENDE JANUAR 2022



32 METER PAPIR BLEV MIKAELS REDNING

Kunstner 
knuste krisen

Med en hjerne, der evigt og altid kører på højtryk, er det vigtigt at finde ro. Finde 
åndehuller, der kan genskabe balancen. For Mikael Larsen indtræffer roen, når han 
tegner, og derfor besluttede han sig for at gøre netop dét - tegne. Hver dag. Et helt 
år igennem. Da 2020 var slut, stod han med 366 tegninger, og straks fik han en ny 

idé - tegningerne skulle nu være fortløbende - på samme stykke papir. 2021 bød 
således på en 32 meter lang tegning.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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I 2017 fik den kriseramte Mikael Larsen konstateret ADD af sin 
psykiater. Han håbede, at en pille kunne få ham til at blive som alle 
andre, men desværre udeblev virkningen, og Mikael fortsatte et liv i en 
osteklokke. Men et par år senere fik han en åbenbaring, en erkendelse 
af, at han er god nok, som han er. Og med et dagligt pusterum over 
tegnepapiret og med en åben dialog om de udfordringer, diagnosen 
medbringer, er osteklokken i dag væk, og Mikael kan være tilstede 
både i sig selv og i nuet.

Krisen kradsen
Vi står bøjet ind over arbejdsbordet i stuen og betragter tegning 
nummer 673. Siden 2020 startede, har Mikael tegnet én tegning hver 
dag, og i ringbindet ligger de 366 for året 2020. Tegning nummer 673 
er tegnet på en lang papirrulle, for i 2021 lød udfordringen på, at alle 
tegninger skal hænge sammen. ‘Den lange by’, kalder han værket, som 
hver dag indeholder en bygning og noget, der kendetegner datoen.

Tegning nummer 673 symboliserer datoen, der lyder på den 18. 
november. Steamboat Willie markerer den dag, hvor Mickey Mouse 
for første gang optrådte i en Walt Disney-tegnefilm (i 1928), og over 
båden troner ‘Metallica’ med de sorte, karakteristiske bogstaver, da 
dagen også er Kirk Hammetts fødselsdato. En mindre snemand fra stri-
ben om Sten og Stoffer skal minde om, at striben første gang udkom 
på denne dato i 1985, og en model af et atom markerer, at den danske 
videnskabsmand Niels Bohr døde på denne dato.

- Jeg bruger mellem to og tre timer om dagen på tegningerne. Både 
research og selve tegningerne. Det er ofte noget med arkitekter, 
kunstnere, komponister eller H.C. Andersen. Men tegningerne spæn-
der bredt, for det er også, hvad der inspirerer mig på dagen, og så skal 
det gerne passe sammen både farve- og billedemæssigt med den for-
rige, så der er en rød tråd i hele tegningen, fortæller Mikael Larsen.

Rullen med de sammenhængende tegninger er nu otte meter langt, 

og sammenlagt med de tre andre ruller, der står i køkkenet, og tillagt 
årets resterende dage, satser Mikael på, at tegningen når op på 30-35 
meter i alt i 2021. 

Ved arbejdsbordet finder Mikael ro. En ro, han har brug for i hverda-
gen, når tankerne myldrer rundt i hovedet og fjerner struktur, motiva-
tion og fokus. For blot et par år siden, så tilværelsen helt anderledes 
turbulent ud for Mikael, der stod med flere livskriser inde på livet.

- I 2014 betød skolereformen, at jeg skulle lave en ny struktur i ar-
bejdsdagen. Det var ikke længere muligt for mig at sove midt på dagen 
og forberede mig om aftenen, som jeg plejede. Min struktur blev revet 
fra hinanden. I 2015 blev jeg skilt fra mine drenges mor, året efter var 
der nedskæringer på mit arbejde, hvor jeg blev fyret. Her begyndte 
det at rable. Kort efter døde min bedste ven pludseligt, og mens jeg 
bar hans kiste, begyndte en følelse af en osteklokke over hovedet, 
forklarer Mikael Larsen.

En kollega fra Mikaels nye arbejde lagde en dag en hånd på hans skul-
der og sagde, at de var bekymrede for ham. Det var han også selv, så 
han tog til lægen. Diagnosen blev stillet er halvt års tid senere; Mikael 
har ADD.

- Som barn troede jeg, at jeg bare var genert. Jeg har altid haft svært 
ved at byde ind i fx gruppearbejde, jeg skal ligesom gives ordet, før jeg 
siger noget. Jeg forsøgte at komme igang på arbejdet igen, men en dag 
sagde jeg til min TR: ‘Jeg tror ikke, jeg skal være skolelærer mere’. Jeg 
måtte kapitulere, siger Mikael Larsen.

I god dialog med skolen blev Mikael opsagt, og nu måtte han søge 
nye jobs, hvilket blot forværrede følelsen af osteklokke. For med en 
opmærksomhedsforstyrrelse som ADD har man brug for nogen til at 
holde sig i hånden og sige: du skal det her.



Mikael Larsen er lidt af en julefreak. Han glæder sig hvert år til december, for så er det ikke svært at vælge tema og motiver til de mange tegninger

Info om ADD

Ved ADD ser man ofte en øget uopmærksom-
hed, lav koncentrationsevne og hyppige skift 
af fokus. Dertil kan man have en tendens til 
let at blive distraheret af egne tanker, følelser, 
sansninger og ydre stimuli.

Mennesker med ADD kan have vanskelig-
heder med at skabe overblik, tænke frem 
og tilbage over tid. De kan have svært ved 
at motivere sig selv eller udvise initiativ ift. 
at udføre specifikke opgaver. Dertil kan det 
at planlægge, koordinere og gennemføre 
aktiviteter være en udfordring, og man kan 
have behov for længere tid til at omstille sig 
forandringer.

Mennesker med ADD kan have svært ved at 
tilegne sig ny læring, da indlæring forudsæt-
ter vedvarende opmærksomhed og kon-
centration. Mange børn og unge med ADD 
oplever derfor vanskeligheder i skolen eller 
under uddannelse, på grund af dette.

Folk omkring dem har måske set dem som 
stille, generte, dovne, mindre begavede eller 
indadvendte. Derfor kæmper mange men-
nesker med uopdaget ADD med en negativ 
selvfølelse af at være uduelige og ofte med et 
lavt selvværd.



Vendepunktet
Mikael fik ikke søgt et nyt job, og havde det ikke været for drengene, 
så var han nok blevet i sengen hele dagen, forklarer han. Men da hans 
ældste søn, Oliver, dimitterede fra niende klasse på Enghaveskolen, 
der er en grundtvig-koldsk friskole, skete der noget.

- Under skolelederens tale, nævnte han Grundtvigs ord om, at det 
handler ikke om, hvad man er, men hvem man er. Den gik rent ind. 
Osteklokken var væk. Jeg fik en erkendelse af, at jeg er god nok, som 
jeg er. Det stemte også overens med Søren Kierkegaards citat om, at 
livet leves forlæns, men forstås baglæns, som stod i den bog, Oliver fik, 
forklarer Mikael Larsen.

Mikael havde svært ved at sove efter erkendelsen, og dagen efter 
ringede han til sin arbejdsplads og sagde, at han ikke kom på arbejde. 
Kort efter indtraf endnu en skelsættende begivenhed, for mens Mikael 
sad i sine pyjamasbukser og overvejede, hvad han nu skulle gøre, 
opdagede han pludseligt, at der stod en høj gut på gårdspladsen og 
pegede på det skilt, hvor der står atelier.

- Ja, svarede jeg, jeg har et galleri, og han kom med ind og kiggede. Vi 
talte godt sammen og drak kaffe i et par timer, hvor vi begge åbnede 
op for hinanden. Han ville gerne hjælpe mig med at skrive ansøgnin-
ger. ‘Jeg kommer på fredag,’ sagde han, og vi har været kammerater 
lige siden, siger Mikael Larsen.

Den nye kammerat, Hans Henrik, og Mikaels ekskone, Johanna, fik 
taget Mikael i hånden og hjulpet ham videre i arbejdslivet. Johanna 
havde set en stilling som værkstedsassistent på Autismecentret i 
Kværndrup, og Hans Henrik hjalp med at skrive ansøgningen.

- Til samtalen var jeg i tvivl, om jeg skulle fortælle om min ADD, men 
da de spurgte, hvorfor jeg ikke ville være skolelærer længere, fortalte 
jeg det. De ringede kort efter og sagde, at de godt kunne bruge en, der 
er god til relationer. De kunne bruge mig, og jeg var ovenud lykkelig, 
fortæller Mikael Larsen.

Det var her, i sensommeren 2019, at tankerne bevægede sig tilbage i 
en positiv spiral for Mikael.

En dejlig dyne af tryghed
Mikael taler åbent om de udfordringer, han har i hverdagen med ADD-
diagnosen som følgesvend. Vennerne har fx lært, at de skal bede ham 
lægge aftaler ind i kalenderen på telefonen med det samme, ellers 
forsvinder de. 

Folk med ADD siger ikke noget om ADD. Det er ikke en skam at have, 
men en skam ikke at gøre noget ved det. For mig føles diagnosen som 
en dejlig dyne af tryghed, og den kan forklare mange af de ting, jeg har 
oplevet, siger Mikael Larsen.

Det kan være svært for mennesker med ADD at mærke rigtigt efter, 
hvad de gerne selv vil. Når andre fortæller, at man skal dét, dét og dét, 
kan det føles meget enkelt og ligetil at vælge netop det. Mikael har 
været famlende i sit liv, glemt at mærke efter, hvad han gerne ville - 
sådan helt ind i kernen, og når andre fortalte ham, hvad han skulle, gik 
han den vej.

- Efter livgarden startede jeg som laborant, men jeg holdt kun en 
måned på skolen. Så gik der fem-seks år, hvor jeg tog tegnekurser, ar-
bejdede lidt, tog et tegnekursus mere, mere arbejde. Indtil jeg en dag 
som 25-årig fik et brev fra staten, hvor der stod, at jeg skulle vælge en 
uddannelse, ellers ville de vælge for mig, forklarer Mikael Larsen.

Mikael valgte seminaret for kunst og håndværk i Kerteminde og blev 
billedkunstlærer og åbnede derefter et tegnestudie med en veninde. 
De ville gerne lære det traditionelle, grafiske håndværk og rejste til 

kunstakademiet i Krakow, hvor Mikael mødte Johanna. Efter et halvt 
år i Krakow vendte Mikael og Johanna, der også er kunstner, snuderne 
mod Danmark, hvor de bl.a. tjente penge ved at sælge kunst i Odense. 
Men da de stiftede familie, uddannede Johanna sig til bygningsmaler 
for at få et mere fast job, og Mikael måtte også sadle om.

- Omkring 2000 var der mangel på lærere, og jeg tog en særligt tilret-
telagt uddannelse med tre år på seminar, hvor jeg havde matematik, 
natur/teknologi og biologi som linjefag, og derefter kom jeg i praktik i 
Glamsbjerg, hvor jeg så blev i 13,5 år, fortæller Mikael Larsen.

Der skulle altså flere livskriser og en diagnose til, før Mikael blev i 
stand til at se tingene udefra og mærke efter, hvordan det gode liv og 
arbejdsliv ser ud for ham. I dag kan han finde ro efter relationsarbejdet 
på autismecentret, når han sætter sig i stuen med tegningerne.

- Først i 2019 begyndte tandhjulene at rotere. Det slog mig, at dér, 
hvor jeg har det bedst, er, når jeg tegner. Så jeg satte mig for, at i 2020 
ville jeg lave en tegning hver dag, og jeg skrev det på Facebook, så jeg 
blev holdt op på det. Formen var løs, og jeg tegnede og tegnede, mens 
de snart talte løs om en virus i Kina, forklarer Mikael Larsen.

De faste følgere på Facebook og Instagram var ikke klar til at undvære 
tegningerne, da året var slut, og deres interesse fik Mikael til at fort-
sætte med næste værk - én lang tegning, ét nyt hus hver dag.

- Jeg har det jo godt, når jeg tegner og forsvinder ind i min verden. Det 
giver ro. Det startede med et simpelt hus, men der skulle jo blive 365, 
så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at blande noget aktuelt ind i 
det, og det har så grebet lidt om sig, griner Mikael Larsen.

Alle tegningerne udstilles 2. april 2022 i Horne Hallen og så er der 
aftaler i hus med Herringe Kirke, Tulip-bygningen i Faaborg og Berliner 
Philharmonie i Berlin. Du kan også se alle tegningerne på Mikaels profil 
på Facebook og Instagram.

12



13

Under corona-nedlukningen sad Mikael Larsen ved skrivebordet hver aften 
klokken 20. Den 11. marts tegnede han jordkloden med et skilt i, hvorpå 
der stod ‘lukket’. Den 14. marts tegnede han folk, der fik hamstret rigelige 
mængder toiletpapir 

En nytårstur ned til en veninde i Krakow blev aflyst pga. corona, hvorfor Mi-
kael og veninden Anna i stedet skrev meget sammen. Det åbnede nogle nye 
sluser i deres relation, og Anne skrev, at det nok var bedst, hvis hun kom op 
til Danmark. I sommeren 2020 blev Mikael og Anna gift

Mikael Larsen og hans hustru Anna har planer om at gøre mere ved ate-
lieret i Horne, hvor de begge har deres kunst hængende

Én af udfordringerne, Mikael Larsen har med sin ADD, er, at det er svært for 
ham at tage initiativ. Han holder sig stille i baggrunden, medmindre andre 
aktivt inviterer ham ind



Her er vejledning altid gratis

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

Har du også  
rengøringstjansen?
Så har vi de bedste våben mod 
resterne af nytårsfesten. 

Altså ikke Emil...men den kraftige 
kvalitetsstøvsuger fra Electrolux, 
og til en pris der er lige så stærk 
som sugeevnen.

Electrolux
Ultra Silence 
PRIS 2.499,- 

NU 1.999,- SPAR 500,-

inkl. 2 pk. støvsugerposer



HOLDAKTIVITETER 
SVØMMEHAL 
MULTIBANE

FITNESS  
BIKE- OG MOTIONSHOLD

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.FORUMFAABORG.DK

NYT ANSIGT
FYSIOTERAPEUT 

PERNILLE PEDERSEN 
Vi byder velkommen til 

Pernille og glæder os til, i det nye 
år, at tilbyde 5 hold under hendes 

kyndige vejledning

CAFÉEN ER ÅBEN



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 

parts.dk

50% 
SPAR OP TIL

PÅ UDVALGT TØJ, SKO & 
SEJLERTØJ I BUTIKKEN

(Hele Januar 2022)

Kontakt os!

Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk

www.klinten-faaborg.dk

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

GODT 
NYTÅR

Vi glæder os til at se jer 
på Klinten i 2022

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

PAS PÅ JER

Følg vores åbningstider på 

www.klinten-faaborg.dk eller f



MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Bike Puls/Watt
08.00-9.00

Stræk&Mobilitet
09.00-10.00

DansDigGlad!
9.00-10.00

Redondobold
10.00-11.00

Skånehold
10.15-11.00

Bodytoning 
17.15-18.15

Bike FATBURNER
17.45-18.45

Stræk/bevægelighed
18.30-19.30

Morgendans
09.00-10.00

Bike Puls
09.00-09.45

BSS
10.00-11.00

BodyBurn
16.30-17.15

DanceUp
18.30-19.30

Bike Watt 
07.30-08.30

Skånehold
10.15-11.00

Gåklub
17.00-18.30

Stræk&Styrke
17.15-18.15

Bike Watt
18.00-19.00

Crossdance
18.30-19.30

Stræk&Mobilitet
09.00-10.00

ZUMBA!
17.00-17.50

FitnessParty!
18.00-18.50

Bike Watt
18.00-19.00

StepAerobic
/begyndere
19.00-20.00

Bike Watt
08.00-9.00

Stræk&Mobilitet
10.00-11.00

Bike 
09.20-10.05

Bodytoning
16.30-17.30

Bike Watt
07.30-8.30

Crossdance
09.45-10.45

Bike puls/watt
10.00-11.00

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ

www.localfitness.dk
Booking af konsultation/Egym
patricia@localfitness.dk

NYTÅRSFORSÆT

NYHED



PÅ BESØG HOS SFMJ87

Stort nørderi 
på små skinner 

 
Efter flere omstændelige flytninger så Sydfyns Modeljernbaneklub 87 frem til at få 

tid og ro til endeligt at bygge banen færdigt og køre med deres tog, da de i 2019 lande-
de i Faaborg-Midtfyns Kommune. Men så lukkede landet ned. Fra deres nye klublo-
kaler ovenpå stationsbygningen i Korinth ser det ud til snart at lykkedes - og tilmed i 

nyrenoverede lokaler.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / PRIVAT
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I reolen pryder miniature-udgaver af lokalområdets stationsbyg-
ninger hylderne. Planen er at bygge strækningen fra Faaborg 
til Korinth, og måske endda videre endnu - helt til Ringe. De er 
der alle sammen: Faaborg stationsbygning i størrelsesforholdet 
1:87, stationen i Pejrup, Korinth og Højrup. Små, tro kopier, der 
bidrager til det landskab, der skal omgive skinnestrækningerne og 
togene, som er klubben hovedfokus.

En turbulent tid
Vi sidder i klublokalet, der har til huse ovenpå stationsbygningen 
i Korinth. Det er her, lige nedenunder, at veterantogets passage-
rer venter, mens de frivillige fra SFVJ får vendt lokomotivet, så 
retningen atter kan sættes mod Faaborg. Og det glæder medlem-
merne i modeljernbaneklubben, at de i disse lokaler kan forvente 
en synergieffekt, når de ventende passagerer nu kan bruge tiden 
foran deres prøvebaner, hvor miniaturetog i 1:87 futter rundt i 
flotte landskaber.

- Vi oplevede det her i efterårsferien, at det skabte god synergi, at 
både det store tog og de små tog kunne køre samme sted. Mange 
var interesseret, og vi fik måske to nye medlemmer, fortæller 
Brian Henriksen.

Men lige for tiden er der ikke meget fornøjelse på skinnerne for 
entusiasterne i modeljernbaneklubben, for klublokalet er en stor 
gang byggerod. Men efter flytningen til Faaborg-Midtfyn Kom-
mune kan medlemmerne nu se frem til snart at kunne køre med 
deres tog igen.

- Lige nu svarer det til, at vi er en håndboldklub uden bolde, 
griner Kim Larsen.

Inden klubben fik bopæl i Korinth, var de gennem flere flytninger 
indenfor en kortere årrække, og det er sin sag at flytte opstillinger 
med skinner og landskaber. Men nu har klubben hele 90 kvm til 
rådighed, og det er planen, at der kommer en fast opstilling langs 
væggene, hvor klubbens materialer skal stilles op og gøres klar.

- Klubben stiller banerne og skinnerne til rådighed, og så stil-
ler medlemmerne selv med rullende materiale, forklarer Brian 
Henriksen.

Det rullende materiale er selve togene, og her er der plads til alle 
typer.



Vil man starte op med modeltog kan man skaffe sig en startpakke for få midler. Men vil man nørde, så er der også mulighed for det. Brian Henriksen har 
senest investeret i en kran, en digital togkran - til 5.000 kroner, Kim Larsen værner fortsat om det første lokomotiv, han købte - en grafittimalet MY’er



Det må ikke blive for nørdet
Der findes nemlig flere tog- og skinnesystemer, når man taler om 
modeltog. Mange klubber satser på ét system, eller tilmed én 
særlig epoke, men ikke den sydfynske klub. Her kører de fxmed 
skalamodellen H0 1:87, både i to- og treskinne-versionen.

- Vi går ikke op i, om vognene er fra samme årti, eller om land-
skabet er tysk, hvis vognen er tysk. Vi synes, alle skal kunne være 
med, og så får vi nogle godmodige drillerier mellem skinnesyste-
merne, forklarer Brian Henriksen.

I andre klubber kører de med epoker, hvor togene fx udeluk-
kende skal være på damp, diesel eller el. Her går de meget op 
i, at det hele er autentisk og virkelighedstro, det hele skal passe 
sammen. ‘Nitte-tællere’ kaldes disse entusiaster i den sydfynske 
klub, men med en munter mine. Og når de møder andre entusia-
ster på deres årlige udstilling på Ørbæk marked, så er der ofte en 
godmodig kamp om viden.

- De kan fx sige: ‘det kan jo ikke køre, det tog der,’ hvis delene ikke 
passer sammen, men vi plejer at svare, at det går da udmærket, 
smiler Kim Larsen.

Der er også drillerier indbyrdes mellem skinnesystemerne, for 
alle ved jo, at der ude i virkeligheden ikke ligger en tredje skinne 
i midten, så helt klart er to-skinne-systemet det mest korrekte, 
lyder det fra to-skinne-folket.

- Men det er bare for sjov, for legen er den samme, uanset skin-
nesystem, det er jo det samme, vi interesserer os for, siger Brian 
Henriksen.

En barnlig fascination
Det bliver mere og mere tydeligt, at det er det gode fællesskab, 
der trækker i klubbens cirka 20 medlemmer, men hvorfra kom-
mer deres fascination for modeltog?

- Det er da bare fascinerende! Det giver en følelse af glæde og af 
at have det sjovt med noget, man kan se tilbage på, man legede 
med i sin barndom, siger Brian Henriksen.

Omvendt stammer Kim Larsens interesse ikke fra barndommen, 
men måske mere det tekniske aspekt ved legen.

- Jeg havde ikke modeltog som dreng, men jeg synes, det er 
interessant at kunne styre et tog, og jeg har altid sagt, at når jeg 
får råd, så vil jeg køre modeltog. Og det fik jeg så. Det er dejligt 
med sammenholdet i klubben og vores sociale samvær om den 
samme hobby. Og så er det fedt at få bygget et skinnesystem 
eller landskab, det glæder vi os til efter tre år uden at kunne køre, 
siger Kim Larsen.

Foruden H0 1:87, så har klubben også medlemmer, der kører 
skalaen N/1:160, men det er ikke noget for gamle mænd, mener 
disse medlemmer. Men det viser, at klubben har plads til alle, 
bare de interesserer sig for modeltog.

- Hos os skal vi bare lægge skinner, bygge landskaber og så køre. 
Det er forskelligt, hvordan man vil bygge, om det skal være fladt 
på en plade, eller i niveauer med udfordringer, om der skal være 
sporskifte, broer osv., forklarer Brian Henriksen.

Ud over de ugentlige klubaftener, så har cirka halvdelen af 
medlemmerne baner derhjemme, som de kører på, og så nyder 
de at tage på ture til modeltogsloppemarkeder eller allerhelst til 
modeltogsmekkaet i Miniature Wonderland i Hamborg.
Kunne du tænke dig at være medlem af klubben, så kræver det 
blot, at du er fyldt 12 år og har en interesse for modeltog. Klub-
ben mødes hver torsdag aften i klublokalet i Korinth.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Brian Henriksen og Kim Larsen er ægte tog-entusiaster. Da Brian i 2021 
skulle giftes, var der reception i ventesalen på Korinth station, hvorefter 
gæsterne blev fragtet med veterantog til Faaborg. Da Kim fyldte 60 
år, stod der en mannequin i uniform og bød velkommen. Her skulle 
gæsterne fremvise deres invitation, der var udformet som en billet
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Foreningens medlemmer knokler med renoveringen af de nye loka-
ler i Korinth, så de kan begynde opbygningen af en ny  
modeljernbane. 

Sydfyns Modeljernbaneklub 87 har investeret i en 8-talsbane, hvor Tho-
mas og Percy kører de mindste børn en tur. Banen er et sikkert hit hvert 
år, når klubben har deres prøvebaner med til Ørbæk Marked



Vidste du det er lovpligtigt at der udføres eftersyn på varmepumper årligt, og hvert andet
år på gas? Det er bl.a. også vigtigt for at opretholde garantien på dit anlæg. Som kunde
hos os vil du automatisk blive kontaktet når det er tid til et eftersyn. Vi laver service på
alle slags varmeanlæg.

Service på varmepumper og gasfyr

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Vi har samarbejde med flere forskellige leverandører i
varmepumper så vi kan matche mange forskellige behov. Vil du
hører mere om dine muligheder for en varmepumpe fra f.eks.
Vølund, Bosch, Panasonic eller Vaillant så tag endelig fat i os. 

Kontakt Søren Påske på sp@dit.as eller tlf. 51595545 for en
uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med en
varmepumpeløsning.

 

Få en varmepumpe

Kontakt vores serviceafdeling på tlf. 62 63 22 90 eller 51595531 eller send en mail til
eftersynservice@dit.as

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

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

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

	
	

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!”	



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

fre.   31. dec. Nytårsaften  14.00: HN - (vi skåler godt nytår) 15.15: EL 

lør. 1. jan. Nytårsdag 12.15: VH - (vi skåler godt nytår)   

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

søn.  9. jan. 1. s. e. Hellig 3 konger 10.30: HN 10.30: VH  
ons. 12. jan. Salmesang Og Suppe 17.30: VH   

søn.  16. jan. 2. s. e. Hellig 3 konger 10.30: VH 10.30: LJ  

søn.  23. jan. 3. s. e. Hellig 3 konger 10.30: HN 09.00: HN 09.30: EL 09.30: VH

søn.  30. jan. 4. s. e. Hellig 3 konger 10.30: VH 10.30: HN (efterflg. suppe)  

søn.  6. feb. 5. s. e. Hellig 3 konger 10.30: LJ - (kirkekaffe) 10.30: AA 09.30: HN 09.30: RG

ons. 9. feb. Salmesang Og Suppe 17.30: LJ   
 

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  

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 ved Klokketårnet lørdag d. 1. januar kl. 11.00 og følges 
ad ud på Danmarks bedste motionsrute. Ruten slutter ved 
Faaborg Kirke hvor det nye år synges ind. Hvis man ikke kan 
eller vil gå turen, møder man bare op ved kirken kl. 12.15. Alle 
er velkomne.

Salmesang og suppe 
Onsdag den 12. januar kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst 
Vibeke Hammerum hygger vi os med suppe, samtale og sang. 
I februar er det onsdag den 9. ligeledes kl. 17.30 og ved Lars 
Jonssen. Så få det allerede skrevet i kalenderen nu

Fællessang i Diernæs Kirke
Torsdag den 13. januar kl. 19-20
Diernæs Kirke gentager succesen fra i sommers og byder 
endnu en gang til fællessang. 
Sangene vil blive præsenteret af højskolesangbogsentusiast 
Mathilde Høstrup og akkompagneret af organist Viggo Hø-
strup og konservatoriestuderende Johannes Høstrup.

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 18. januar kl. 14.30
Kom og hør et spændende rejseforedrag med Jørgen Ras-
mussen. Et foredrag der med dias beskriver en rejse til den 
indiske provins Rajastan og til Indien hellige by Varanassi. 

Festlig koncert m. guitarist Peter Howard Jensen
Onsdag den 26. januar kl. 19.30 i Det Nye Hospital
Peter Howard Jensen regnes af kritikere og publikum som en 
af de fornemste guitarister i sin generation. Ved koncerten i 
Faaborg kan der bla. høres musik af S. L. Weiss, J. S. Bach, F. 
Sor, J. Turina og I. Albeniz.

Kyndelmisse-gudstjeneste
Søndag den 30. januar kl. 10.30 i Diernæs Kirke
Vi fejrer kyndelmisse, som er onsdag den 2. februar, med en 
gudstjeneste ved sognepræst Henrik Nedergaard. Vi samles 
efterfølgende i Kirkeladen til varm suppe, sang og hyggeligt 
samvær.

Foredrag om Fynbomalerne
Onsdag den 2. februar kl. 19-21  
i Det nye Hospital
Et spændende foredrag er i vente, 
når vi får besøg af museumsinspek-
tør ved Faaborg Museum Eva  
Frellesvig. I foredraget vil man høre 
om nogle af fynbomalerne og om 
hvordan deres værker afspejlede 
væsentlige brud i samtiden. Som en 
central del af fortællingen om Fyn-
bomalerne udfoldes også historien 
om Faaborg Museums oprettelse.
Der er naturligvis fri entré. 

Højskoleeftermiddag med sanger Katrine Dyrhauge 
og Bo T. Lerche på klaver
Tirsdag den 8. februar kl. 14.30 i Det nye Hospital
Siden 1894 har højskolesangbogen været en af de bedst sæl-
gende bøger i Danmark. Kom og hør eksempler fra den nye 
højskolesangbog (2020, 19. udg.) og syng med fra ”vores egen 
18. udgave ” fra 2006.



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

 Anne-Grethe

Bjarne Kik

Anne-Marie

Isi Jalde

Lissy Niels Niels-Christian

Bente

Jane

Berit Conny

Jytte

Maria

Helle Helle J.Dorte

Jørgen Kesorn

Vi ønsker alle et 
godt nytår

 
Faldsled/Svanninge S G & I 

ÅRSMØDER 2022 
Foreningens aktive idrætsudvalg afholder årsmøder iht. nedenstående plan: 

 

Svømning:   Tirsdag, den    1. februar  kl. 18.15 Svømmehallen (Faaborg) 

Håndbold:  Onsdag, den    2. februar kl. 19.00 Svanninge Hallen 

Fitness/Gymnastik: Torsdag, den   3. februar kl. 19.00 Svanninge Hallen 

Fodbold:  Mandag, den   7. februar  kl. 19.00 Svanninge Hallen 

Badminton:  Tirsdag, den     8 . februar kl. 19.30 Svanninge Hallen 

Tennis :  Torsdag, den   10 .februar  kl. 19.30 Svanninge Hallen 

 

Dagsorden iht. vedtægternes § 4.3 

 

Faldsled/Svanninge S.G. & I 

Bestyrelsen 

 

 

 

 



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

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



Øhavsmuseet sætter dig i for-bindelse med naturen og kulturen

Yoga i skumringstimen i Tulip-bygningen

OPLEVELSER FOR ALLE I TULIP

Det ikoniske havnebad har 
åbent året rundt

Storskærm og EM-bold 
på slagterigrunden

Igen i år bliver der liv og aktiviteter 
i Tulip-bygningen og på den gamle 
slagterigrund i Faaborg.

2021 bød på teater i verdensklasse, kunst i mange afskyg-
ninger, efterårsforkælelse og et urbant julemarked i Tu-
lip-bygningens rå rammer. Vi gentager succesen og holder 
endnu mere åbent i 2022. Aktiviteterne i det gamle slagteri 
er med til at vise vejen for udvikling af hele slagterigrunden. 

TULIP kan danne en urban ramme for aktiviteter, der ikke 
kan være andre steder i Faaborg og blive et samlingspunkt 
for kreativitet og nytænkning inden for kunst, kultur, mad og 

iværksætteri. Derfor fyldes bygningen med alt fra kulturelle 
events til nye madoplevelser og kreative aktiviteter for både 
børn og voksne i samarbejde og samspil med andre aktører 
i Faaborg. Første gang bliver i vinterferien i uge 7. Hold øje 
med programmet på visitfaaborg.dk

Vær med til at skabe unikke oplevelser i din by
Står du og mangler et sted til en koncert, loppemarked eller 
noget helt tredje, så kan det være, at TULIP er det rette sted. 
Vi lægger vægt på, at aktiviteterne henvender sig til et bredt 
publikum og bidrager til byens og områdets udvikling.
 
Læs mere om muligheder for at bruge TULIP og 
Slagterigrunden på fmk.dk/faaborg



RAP REN en anden løsning

HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT
NÅR VI KA’ TA’ DET???

og benyt jer af vores absolut
tillidsvækkende privatrengøring.

Ring eller mail til Michael og aftal et møde, 
hvor vi vil præsentere vores virksomhed / koncept 

nærmere og høre om jeres ønsker og behov, for at få 
dette til at gå op i en højere enhed.

Kontakt os på mobil 26 28 18 69
eller mail rapren@rapren.dk

Med venlig hilsen Michael og Ann Christensen RAP REN

Øg Jeres livskvalitet 
med 300 % 

Få mere kvalitets tid
● Sammen med hinanden
● Sammen med jeres børn
● Sammen med jeres venner
● Sammen eller hver for sig til    
   jeres sport/fritidsinteresser

Odensevej 35, Faaborg    Tlf. 6261 1144    faaborgbegravelse.dk

Faaborg og Omegns 
Begravelsesforretning

Lene Kromann 
Rasmus Hermansen 

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

	

Tlf. 62 61 77 95 

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

Vi har mere end 55 års erfaring 

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

Kontakt os

Butikkens åbningstider
Man-fredag kl. 10.00 - 17.00

Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND ALT I FARVER  
OG GULVE
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TORBEN "SOZE'ER" 
MOD HOVEDSTADEN

Farvel til 
Faaborg
 
Torben ‘Soze’ Vihrenfeldt er nærmest Faaborgs 
vartegn nummer to, når han kommer drønende 
i sin åbne, armygrønne Land Rover med hunden 
Balder ved sin side. Kaffen indtages hver eneste 
dag på Soze, selvom Torben for længst har solgt 
sin banebrydende café. Men noget har ændret sig. 
For i sommer døde Balder, og nu er Torben Soze 
vendt tilbage til København.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

Den 27. december pakkede Torben Soze sine få ejendele sam-
men i sin Land Rover med kursen sat mod hovedstaden. Her 
venter det savnede storbyliv og vennerne fra ungdommen, men 
inden han forlader Faaborg, har han et sidste ønske - at få sagt 
et propert farvel med provinsbyen, der har dannet rammen om 
hans liv de seneste 17 år.

Faaborg peppes op 
I 2005 skete der noget skelsættende, da en excentrisk københav-
nersnude flyttede til Faaborg, og med de helt store armbevæ-
gelser og smarte replikker fik skabt et kulturelt samlingspunkt i 
byen. Noget så storby-agtigt som en kaffebar åbnede i Faaborgs 
provinsielle øhavs-åndehul.

- Vi flyttede hertil fra Nordsjælland, og jeg vidste godt, at jeg ikke 
er ‘provinsionist’, og at Faaborg kun skulle være for en periode. 
Jeg fandt gågaden deprimerende og savnede specialbutikkerne, 
Emmerys og Lagkagehuset, forklarer Torben Vihrenfeldt.

Torben greb derfor fat i kaffemanden Søren Stiller Markussen 
og bad ham uddanne sig til kafferister. Kort efter købte han et 
kafferisteri i Randers og kontaktede Styrbæks for at leje deres 
lokale ved Den Voigtske Gaard. Snart var der en ny café i byen, 
som kunne byde på varme fristelser til både den kræsne kaffe- 
og tedrikker.

Caféen fik navnet Soze efter karakteren Keyser Söze i filmen The 
Usual Suspects, og kort tid efter fik Torben selv navnet i folke-
munde - Torben Soze.
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- Vi inviterede alle mulige andre tilflyttere, og snart var der et 
slæng, der kom på Soze. Måske var det, fordi stedet netop ikke var 
så provinsielt, at der var så stor interesse i det. Det var næsten for 
meget, griner Torben Vihrenfeldt.

Èn af de tilflyttere, der hurtigt fik øjnene op for stedet med den 
gode kaffe, kunst på væggene og værtens kvikke og kække be-
mærkninger, er Lars Kensmark. Han beskriver retrospektivt, at der 
ligesom fandtes et Faaborg før og et Faaborg efter, Torben kom til 
byen med sin café.

- Torben bragte noget nyt til Faaborg, nemlig en fusionering af 
den klassiske café fra storbyen med det lille byrum i en købstad 
som Faaborg. Der var mange, der ikke følte sig hjemme i sports-
klubberne eller på de klassiske værtshuse, som fik et sted, hvor 
man kunne tale, læse og drikke den bedste kaffe ever, siger Lars 
Kensmark.

Torben havde altid drømt om sin egen café, og de næste ti år 
skulle han drive caféen med god succes.

Storby-klovnen Torben Soze
Succesen tillægger Torben blandt andet sin evne til at knytte bånd 
mellem mennesker, interagere og være opmærksom på menne-
sker. Måske netop de evner har betydet, at Torben for mange er 
blevet et referencepunkt i byen - for langt de fleste kender Torben 
Soze, når han drøner forbi i den åbne Land Rover.

Torben er ikke bange for at være klovnen, der hopper rundt mel-
lem gæsterne og laver ballade, men han er også god til at lytte til 
folk og spørge ind til, om de har haft en god ferie.

Der ligger en kontrast mellem Faaborgs stille, provinsielle gænge 
og de store armbevægelser, københavnersnuden slog om sig med. 
Alligevel mødte byen den snakkesalige cafévært med åbenhed.

- Af en eller grund kan jeg få lov at være både fræk og fandeni-
voldsk, jeg behøver ikke at please folk. Jeg føler mig som en mag-
net for mennesker, og jeg er jo meget omgængelig og har en evne 
til at træde ind i andre mennesker, smiler Torben Vihrenfeldt.

Soze var fast udstillingssted for mange kunstnere, ligesom Torben 
arrangerede musik-aftener og foredrag i caféen.

Torben kunne se Faaborgs kvaliteter, men også mangler. Der 
skulle noget mere gang i den. Så med hunden Balder skabte han 
legendariske Soze café og kafferisteri, som han senere fusionere-
de med Helios. Han har bragt 1000 mennesker sammen i samtale, 
film, musik. Nu rejser han igen, men de ting, han har skabt, lever 
videre. Som om det altid har været her. Det er virkelig en kæmpe 
bedrift, siger Lars Kensmark.

Mange unge mennesker i byen fandt også den nye café dragende, 
hvilket gav liv og aktivitet på mange forskellige tidspunkter af 
dagen. Én af de gymnasie-elever,  der kom jævnligt på stedet, er 
Johanne Uhrenholt Kusnitzoff.

- Soze var stedet for mange i gymnasiet, og flere af os blev omtalt 
‘the Soze Gang’, fordi vi tog derhen i pauser og mellemtimer, 
sågar indimellem i stedet for timer, hvilket måske var mindre godt. 
Soze var som en magnet, det var nyt og anderledes med vilde 
farver på væggene og en helt særlig stemning af, at her kunne der 
ske alt muligt. Hvad der ofte gjorde. Og så selvfølgelig fordi det var 
vildt god kaffe, siger Johanne Uhrenholt Kusnitzoff.

Kunst og kaffe er en ting, men Torben bragte også en særlig stem-
ning til byen.

Der var såmænd fine caféer i byen dengang, men Soze blev hele 
byens dagligstue, fordi man gerne ville ned og være en del af 
Torbens sjove og utraditionelle storby-agtige univers. Vi følte det, 
som sad vi i Paris eller New York og snakkede med verden, for Tor-
ben satte tit gang i samtalerne mellem gæsterne. Så hele caféen 
var én stor fælles gruppe. Men uden, at det blev for meget. Alle 
var vilde med Torben, fordi han var/er så åben og bramfri, og man 
altid følte, at man besøgte en god ven, som ikke pakkede tingene 
pænt ind, men sagde alt muligt politisk ukorrekt, hvis det passede 
ham. Hvad det tit gjorde, forklarer Johanne Uhrenholt Kusnitzoff.

Tak for alt, Faaborg!
Efter ti år valgte Torben at flytte caféen ned i Helios. Mange 
mente, at det var en forkert beslutning, men ikke Torben. Helios 
skulle være et sted med liv, og det krævede, at caféen var åben 
og tilgængelig. Han ville holde åbent 10-20 hver dag og servere 
brunch og tapas hele dagen, og selvom flere stamgæster mente, 
de ikke ville følge med, så endte de med at komme retur i de nye 
rammer. 

Men efter blot to år i Helios, sadlede Torben om igen.

- Jeg var i livskrise, og da jeg talte med Julie (red. hustru til den nu-
værende ejer Nathan Benson), og hun spurgte, om hjemmeside 
skulle opdateres, svarede jeg ‘nej, jeg sælger caféen', fortæller 
Torben Vihrenfeldt.

Nathan og Julie købte caféen og kafferisteriet, og Torben kunne 
stemple ud og hengive sig til sit eget selskab, der gerne bruges til 
at læse, lytte til musik, opfinde ting og lave satiriske tekster eller 
tegninger. Hver dag siden salget har han rutinemæssigt indtaget 
kaffen på caféens udendørs terrasse, hvor Balder kunne ligge ved 
hans fødder, hvorefter de travede en time langs Langelinje og 
returnerede til hjemmet med vind i ansigtet i den åbne vogn.

Nu er Balder her ikke længere, og storbyen trækker i Torben. Det 
provinsielle var altid på lånt tid, og den kække københavner tager 
meget med sig fra årene i Faaborg.

- Jeg har fået et fantastisk indblik i at betragte København udefra, 
og i hvor selvfikseret politikken-segmentet er, for dem er der intet 
liv udenfor Valby Bakke. Jeg har også fået et indblik i det provin-
sielle, og jeg mærkede, hvordan byen støttede op om mig, da jeg 
var i krise, fortæller Torben Vihrenfeldt.

Det er en stor beslutning at flytte fra Faaborg, helt forfærdeligt 
faktisk, forklarer han, for han elsker at fiske og sejle, og så er han 
kommet til at holde at menneskene i byen. Men i København ven-
ter vennerne fra ungdommen, de helt nære relationer, og Torben 
føler sig bundet af sit ophav. Og så tillader livet i en lejlighed på 
Nørrebro mere tid til arbejdet - for Torben er langt fra klar til at 
lade sig pensionere. Det er der nemlig ingen identitet i.

Den nyskabende café har sat sit præg på Faaborg, og mange vil 
savne synet af Torben Soze i bybilledet. 

- Soze VAR Torben Soze, og jeg tror faktisk, at han satte gang i en 
kreativ understrøm i byen, som jeg tror, er en af grundene til, at 
der sker så meget i byen den dag i dag, siger Johanne Uhrenholt 
Kusnitzoff.



De fleste vil nok mindes Torben Vihrenfeldt omgivet af mange mennesker. 
Men faktisk holder han allermest af at være alene. En tur alene med båden på 
vandet eller med en madras ved stranden. ‘Jeg bor inde i mit hoved altid. Jeg 
vil gerne være alene det meste af tiden og tænke. Så laver jeg satire, skriver 
tekster, opfinder ting og tager patenter’, forklarer Torben Vihrenfeldt

Den aldrende vogn kører ikke mere end 70 km/timen, så turen til København varer 
3-4 timer. Alligevel lover Torben Vihrenfeldt at komme retur til Faaborg til sommer, 
når sønnen Humphrey atter åbner Café Kaj på havnen sammen med vennen Martin 
Sloth

Torben Vihrenfeldt har følt sig taget godt imod i Faaborg. Samtidigt ved han, at han 
fylder godt i byen, og han ser frem til at blive en smule mere anonym i lejligheden på 
Nørrebro 

Selvom Torben Vihrenfeldt gerne giver den gas som excentrisk klovn, så gemmer han på et 
stort og alsidigt intellekt. Hjernen kører altid i højt gear med opfindelser og nye, satiriske 
tegninger, og Torben er medlem af både Mensa og Dansk Opfinder Forening
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DEN NYE AFFALDSORDNING

TAKSTER FOR RENOVATION
Rest- og bioaffald, rumopdelt beholder
240 L 14. dag 945,00 kr. Ugetømning 2.599,00 kr. 
370 L 14. dag 1.457,00 kr. Ugetømning  3.664,00 kr.

Restaffald
240 L 14. dag 2.185,50 kr. Ugetømning 5.121,00 kr. 
660 L 14. dag 3.898,50 kr. Ugetømning  8.547,00 kr.
770 L 14. dag 4.548,00 kr. Ugetømning  9.846,00 kr.

Bioaffald
240 L 14. dag 567,00 kr. Ugetømning 1.559,50 kr.
370 L 14. dag 874,00 kr. Ugetømning  2.498,50 kr.

Rest-og bioaffald sommerhuse
Sommerhuse med fællesløsning 1.559,50 kr.
240 L rumopdelt beholder, 14 dags tømning 2.498,50 kr.

Rest-og bioaffald, fællesløsninger
Faaborg midtby og boligforeninger 795,00 kr.

Genbrugsbeholdere
240 L rumopdelt beholder tømning hver 4. uge 
Gl. beholder til plastik/drikke-og fødevarekarton tømning  
hver 6. uge. Rød kasse til farligt affald. Tilmeldeordning  
2 gange årligt. Samlet pris 628,00 kr.

Genbrug sommerhuse
Fællesløsning 383,00 kr. 
2x240 L beholdere 470,00 kr.

Genbrug fællesløsninger, boligforeninger 511,00 kr.
Genbrug Faaborg indre by - fortsat poseordning 628,00 kr.
Genbrugsstationer, bolig og sommerhuse 1.453,00 kr.

*) Jævnfør dom fra Landsskatteretten i oktober 2020, skal kommuner 
ikke opkræve moms i forbindelse med renovationsydelser til borgere. 
Der er endnu ikke kommet endeligt styresignal fra SKAT om, hvordan 
momsfritagelsen skal administreres, så indtil anvisning er på plads, 
opkræves moms som hidtil. Det skal bemærkes, at fritagelse for 
moms ikke forventes reducere taksterne med momsbeløbet, da det 
forventes, at der ikke længere vil være mulighed for at modregne 
moms for udgifter i forbindelse med affaldshåndteringen. Det bety-
der, at en lang række udgifter vil stige 25% og dermed forhøje tak-
sten. Netto forventes ændringen have minimal betydning for taksten. 

Takstbladet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn  
Kommune d. 14. december 2021.

STANDARDLØSNING FOR ENFAMILIEBOLIG



- Sådan lyder det fra Claus Malling, afdelingschef i FFV Reno-
vation A/S.

Det er en opfattelse, som flere tilsyneladende har fået efter 
omtale i aviserne, om den mulighed, der ligger i den nye 
affaldsordning for at uddele et gebyr, hvis der ikke sorteres 
efter reglerne.

- Vi kommer altså ikke og slår vores kunder i hovedet, hvis 
noget er havnet i den forkerte spand. Vi er helt klar over, at 
der er tale om et langt sejt træk, og vores klare ambition er 
at klare dem med dialog og samarbejde, siger Claus Malling.

Den nye affaldsordning, der rulles ud i Faaborg-Midtfyn 
Kommune i starten af det nye år, betyder en del ændringer, 
men lige nu er der faktisk et vigtigt hovedbudskab fra FFV:

- Indtil videre skal man bare gøre, som man plejer. Vi er i en 
overgangsfase, hvor vi gerne vil informere om den kommen-
de affaldsordning, mens den gamle skal fastholdes, og det 
forstår vi godt kan være forvirrende og frembringe en masse 
spørgsmål, men besøger man vores hjemmeside ffv.dk, så 
har vi samlet svar på nogle af de mest stillede spørgsmål, 
forklarer Claus Malling.

- Vi får for eksempel jævnligt spørgsmålet, hvorfor man 
skal sortere sit skrald, når skraldebilen alligevel blander det 
hele sammen, men sådan er det ikke. I forbindelse med den 
nye affaldsordning har vi indkøbt 10 nye skraldebiler, der 
ligesom beholderne er delt i to rum, så affaldet ikke bliver 
blandet sammen.

Her ser du svarene til en række af de mest stillede 
spørgsmål:

Hvordan får jeg affaldsbeholdere?
De nye beholdere leveres automatisk af FFV Renovation.

Vi leverer de nye beholdere fra midten af februar 2022 
til slut april. Nogle vil derfor modtage deres beholdere 
allerede i februar, mens andre først modtager dem i 
marts eller april.

Hvorfor skal vi sortere mere?
Den nye affaldsplan er en del af den Nationale klimaaf-
tale 2020, der skal sætte skub i den grønne omstilling 
mod en grønnere affaldssektor 

Kan jeg få en anden størrelse beholder?
Viser det sig, at der er behov for en anden størrelse, 
efter du har taget beholderne i brug, kan du i perioden 
maj og juni gebyrfrit skifte størrelse.

Ændringer af beholderantal og beholdertype sker ved 
henvendelse til FFV Renovation eller via Borger.dk. Du 
kan ikke få en mindre beholder end 240 liter, da vi el-
lers risikerer, at affaldet sætter sig fast i dem.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?
Har du i en periode ekstra affald, kan du bestille en 
ekstratømning. Alternativt kan du fylde det ekstra af-
fald du har, indtil næste tømning, i en sæk. Dertil kan 
du købe et affaldsmærke på din lokale genbrugsstation 
i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette mærke bindes om 
din sæk, der placeres ved siden af din affaldsbeholder, 
og medtages ved næste tømning.

Områder med andre affaldsløsninger
Der gælder særlige forhold for Faaborg midtby, som-
merhusområderne og øerne. Dem kan du læse meget 
mere om på vores hjemmeside www.ffv.dk

- Nej, bøderne 
kommer ikke bare væltende

Skraldebilens komprimator 
er også delt i to, så affaldet
ikke bliver blandet sammen



Kulturnat

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.

Du får hjælp til:

… 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.

√ Bogføring   
√ Lønadministration 
√ Fakturering 

√ Betaling af kreditorer
√ Regnskab 
√ Ejendomsadministration

1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk1-OFFICE ApS | Kanalvej 11, 5600 Faaborg www.1-office.dk | info@1-office.dk

Vi passer din virksomhed



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

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

 

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

FOREBYG FUGTSKADER I HJEMMET! VI RENGØR DIN KLOAK

VI TILBYDER 
 TØMNING AF TAGNEDLØBSBRØNDE

 SPULING AF KLOAKLEDNING

 SPULING AF DRÆN

 GENNEMSYN AF KLOAK OG BRØNDE

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

RØRTEKNIK



JENS OG CAROLE ÅBNER NY STOR BUTIK

Forelsket i Faldsled
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Er du sådan en, der nøje overvejer tingene, inden du begiver 
dig ud i noget nyt eller ukendt? Eller kaster du dig nysgerrigt 
ud i eventyr og håber på at lande på benene? I Falsled har 
iværksætterparret Jens og Carole endnu engang kastet sig ud 
på ukendt grund og har netop åbnet en delikatesse, hvor de 
sælger alt mellem himmel og jord - der er kun ét kriterie for 
deres varer - de sælger kun produkter, de selv elsker.

Forelsket i Frankrig 
Vi har placeret os blandt de mange delikatesser ved bordet 
med lys, vaser, tæpper og andre brugsgenstande og lækkerier. 
Carole henter kaffe fra maskinen bag den farvestrålende disk, 
som Jens har lavet. 

- Sådan er det, at jeg får idéerne, og Jens udfører dem, griner 
Carole.

Hun sætter sig for at fortælle om, hvordan de endte med at 
åbne en delikatessebutik i Falsled. Butikken er netop åbnet, 
og Carole skæver jævnligt mod døren for at se, om der skulle 
komme en kunde.

Jens og Carole mødte hinanden tilbage i 1996 på Frederiksberg, 
hvor Jens flyttede ind i lejligheden under Carole. Blot en uge 
senere rejste de sammen ned til Caroles søster i Frankrig, hvor 
de blev vildt forelskede.

- Vi talte hurtigt om, at når vi går på pension, så er det i Frank-
rig, vi skal bo, og så købte vi en ruin, for vi elsker begge to at 
renovere, fortæller Jens.

Parret endte dog med at bosætte sig i Dragør, sammen med 
deres fire sammenbragte børn.

Døren går op, og Carole er ikke sen til at rejse sig og betjene. 
‘Jeg skal da lige kigge engang, Gud nej, hvor er de mange, fine 
ting.’ Kunden er lokal, nysgerrig og begejstret, og da hun har 
fået en grundig vejledning i opvarmning af gløgg, den gode med 
rom i naturligvis, og en smilende portion small talk med Carole, 
forlader hun butikken, og fortællingen kan fortsætte.

Først i 2004 flyttede parret til Frankrig for at bo, men årsagen til 
springet var alt andet end lykkelig og rationel. Familiens julefe-
rie var nemlig endt i tragedie, da de blev fanget i en tsunami på 
den thailandske ferieø Krabi. De bliver begge tavse, for det er 
et minde, det er svært at træde ind i og genbesøge, selvom alle 
seks klarede sig igennem uden fysiske mén.

- Efter ulykken tog vi springet og flyttede til Frankrig, hvor vi 
boede på et stenslot. Vi havde købt et lysstøberi for at sælge 
smukke lys, men de var svære at sælge pga. religionen dernede. 
I Frankrig er lys til dekoration, man tænder ikke lys i hjemmene, 
fortæller Carole.

Der er gang i iværksætteriet i Falsled for tiden. Bag ét af de seneste iværksætterskud 
står tilflytterne Jens og Carole Bergh. Bag sig har de en fantastisk fortælling om 

deres passion for at bygge om og starte op, og deres næste kapitel skal udspille sig i 
den lille landsby, hvor de fryder sig over, at der nærmest er hilsepligt. Velkommen 

til Marie Florence Atelier og delikatesser.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Navnet på delikatessen ‘Marie Florence’ stammer fra Caroles navn, der i sin helhed lyder: Carole Marie Florence Saint-Jean



Det blev kun til toethalvt år i Frankrig, hvor bl.a. sproglige bar-
rierer havde indflydelse på beslutning om at vende hjem igen. 
Men opholdet i det sydlige var en god rekreation ovenpå ulyk-
ken, og tilbage i Danmark var der masser af arbejde til Jens, der 
er malermester. Parret bosatte sig i Jægerspris, hvor de endnu 
engang kastede sig over et hus at renovere. 

Endnu en kunde træder nysgerrigt ind ad døren, og Carole er på 
tæerne, inden døren når at lukke igen. ‘Tillykke med det, det er 
ellers blevet pænt her. Her er da lidt af det hele. Har i åbent nu? 
Hold da op, her er sket noget, det er bare godt’.

Med kaffen i koppen og et beundrende blik i øjnene kigger Jens 
på sin hustru, der er i sit es, når hun betjener deres kunder. 

Endnu et eventyr
Kunden forlader butikken med en adventsgave i hus, og Carole 
returnerer. For selvfølgelig skulle de ikke blive i Jægerspris. De 
solgte det renoverede hus og kiggede længe efter hus i hele 
landet.

- Vi så på et hus i Falsled, men det var ikke lige os. Men det var 
området; bakkerne, Faaborg by, og byen her med havnen. Vi var 
skudt i roen her i området, fortæller Jens. 

I marts 2021 købte de et hus på Strandparken, som de skal 
renovere, naturligvis, mens de også ledte efter lokaler til Jens’ 
malerværksted. De så et til salg-skilt ved hovedvejen og spurgte 
på prisen, og efter de havde set lokalerne, var det ikke længere 
til diskussion. Kun til diskussion med banken, der var lidt tø-
vende med at låne penge til endnu en bygning i en lille landsby.

Men stedet var oplagt som værksted - og så en butik - med en 
placering lige ud mod en trafikeret vej, parkeringsmuligheder 
og et stort vinduesparti.

- Jeg har sagt mange gange i mit liv, at jeg gerne vil hygge mig 
og lave det lækkert for kunderne - og nu sker det! Men vi ved jo 
ikke, om det kommer til at virke, siger Carole. 

De lokale er dog begejstrede for, at der sker noget i den østlige 
ende af byen, ligesom de øvrige erhvervsdrivende i byen har 
taget godt imod de nye iværksættere. 

Udover en drøm om at drive selvstændig virksomhed, så var det 
også roen, der trak parret i retning af Falsled. 

- Vi havde et egentlig et ønske om Bornholm, men vi finder den 
samme mentalitet og kultur her. Her er ingen stress og ingen 
biler, og så er der vandet. Og så er der nærmest hilsepligt, og 
det kan vi godt lide, siger Jens. 

I Frankrig er det kutyme, at ekspedienter snakker med deres 
kunder, og det nærvær ønsker Carole at tage med sig i delika-
tessen i Falsled.

- Min idé er at give gode oplevelser, nærvær og en fornem-

melse af, at det her er et sted med fine ting, hvor de er meget 
velkomne. De skal fornemme, at stedet taler til en. Når man 
kigger udefra, ligner det en almindelig butik, men når man kom-
mer ind, så skal der være sådan en wauw-effekt, som spejlene 
og lyset giver. Vi får allerede meget ros, så vi må have gjort det 
rigtige, griner Carole.

Døren går op igen, og endnu et tillykke lyder fra en interesseret 
kunde. ‘Jeg skulle lige ind og se, hvad det var. Det er da spæn-
dende, jeg har hørt, at I sælger maling’.

Og ja, hvis man forlader det dragende forrum med brugskunst 
og delikatesser og bevæger sig længere ind, så opdager man, at 
Jens har indrettet et showroom, hvor han har opstillet plader 
med eksempler på effektmaling og dekorationsmaling til inspi-
ration for andre indretnings-nørder.

Parret har planer om at udvide med et café-område foran butik-
ken, og sortimentet udvider de løbende, når de på deres ferier 
bruger tiden på at lede efter nye delikatesser, som de kan friste 
og forkæle deres kunder med. 
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Parret sælger kun ting, som de selv elsker. Der er alt at finde på hyl-
derne, lige fra store krukker til slik til håndlavede lys, der ikke soder og 
er astmavenlige 

Delikatessen har allerede fået sin første stamkunde. Hver uge kommer 
Rosa fra Steensvang og får sig en kop kaffe

Den smukt indrettede butik er et resultat af parrets arbejdsfordeling. Carole får idéerne, og Jens udfører dem. Jens er malermester og har malet loftet, disken og 
bagvæggen med en effektmaling
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NYTÅRSKUR 
HOS FAABORG B IL -CENTER

B E S Ø G  O S  P Å  T E L E M A R K E N  2  O G  S K Y D  D E T  N Y E  Å R  I G A N G  M E D  E N  G O D

H A N D E L .  V I  H A R  C O R S A ,  C R O S S L A N D  O G  M O K K A  H J E M M E  P Å  L A G E R .

ÅBENT D.  8 -9  OG 15 - 16  JAN 
FRA 10 .00- 17 .00

N Y E  B I L E R  T I L  H U R T I G  L E V E R I N G !

K O M  N E D  I  B U T I K K E N  E L L E R  

F Ø L G  M E D  P Å  F A C E B O O K

V I  T I L B Y D E R  A T T R A K T I V

F I N A N S I E R I N G  O G  L E A S I N G !

" V I  G I R '  E T  G L A S  B O B L E R ! "



TAK
Rosenberg Ventilation
Realmægler Sofie Find
Faaborg Malerfirma
Faaborg Materialeudlejning
Faaborg Fysioterapi
Kontor Fyn
Restaurant Klinten
Super Brugsen
Sølvhjelm Foto og Ure
Frisør Pili
Hammer Hansen
Billums
Boe Byg
1-Office
Faaborg Rengøring
Borch Advokaterne
JHL
Korsvejens Blomster
Shell Faaborg
Håstrup og Nab VVS
Zejr
Nybolig
Tømrerfirmaet Rasmussen & Udenby
Rekord rens
Depot Svendborg
BDO Faaborg

Rema 1000
Toyota Faaborg - MFA 
Murermester Uffe Skovlund
Vores Faaborg og Egn
Kroghs Tømrerfirma
Båd og Motor
Faaborg El-service
PH Byg
Hotel Faaborg
Nyegaard Sko
Bog og Idé – Legekæden
Centerfrisøren
Tandlægecentret Denteam
Faaborg Autoteknik
Hotel Faaborg Fjord
Salon Bielefeldt
Café Fruens vilje
Boutique Dorin
Forum Faaborg
Faaborg El
Sparekasse Sjælland-Fyn
Lingeri By Storm
Garant
Sydbank
Faldsled-Svanninge SG&I
Faaborg Tømrerforretning

Tak til alle jer der gav vores lyttere - 
Alletiders Største Julehits





SOLGT - LIGNENDE SØGES
Strandgårdsparken 39

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Tårngade 8

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Katterød Mark 6, Katterød

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Østerled 5

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Kukkenbjerg 3, Svanninge

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Skolevej 25, Horne

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Svendborgvej 369, V. Åby

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Grønnegade 11

SOLGT - LIGNENDE SØGES
Bjørnø 17

Jeg har pr. d. 15.12 solgt 39 ejendomme i 2021

- skal jeg også sælge din?

Kontakt mig på mob. 20 76 74 49

Jeg tilbyder:

- Gratis og uforpligtende salgsvurdering.

- ro). r&dgivning gennem �ele pro�essen.

- �ere en �� &rs f'lles erfaring i lokalomr&det.

Jeg søger e�endomme til salg* til købeklare kunder i

Danmarks Store GULD-Køberkartotek. 



Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Månedens Kup gælder fra den 1. januar til og med den 31. januar, så længe lager haves.

Hakket 
oksekød 5-8%
800 g. Kg-pris 61,25.

1 kg

19,-

Thise økologisk skyr
1 kg. Kg-pris 19,00.

Coop nødder
Flere varianter. 100-300 g. 
Kg-pris maks. 90,00. Frit valg.

1 pakke

49,-
800 g

1 stk.

10,-Toms Guld Barre, 
Guldkarameller eller 
3 kæmpe Skildpadder
Flere varianter. 80-100 g. 
Kg-pris maks. 125,00. Frit valg.

1 pose

9,-

4

Månedens kup i DIN

SuperBrugsen Faaborg


