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KENDT
KUNSTNER ER
FLYTTET TIL
OMRÅDET

VI HAR BESØGT
HANNE SKYUM

STORVILDTSJÆGEREN
JOHN DRØMMER OM
ET NYT HJERTE

DANMARKS
NÆSTE KLASSIKER
ER FRA FALDSLED
RO-COLLECTION HAR
GJORT ET SCOOP

DEN HVIDE ENGEL
FRA DYREBORG
MIE GØR HELST NOGET FOR ANDRE
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Købmand Johannes Jeppesens forretning på hjørnet af Sct. Hansgade og Østerbrogade, 1989

Faaborgs mange
købmænd
Faaborg har altid været en handelsby, og har
fostret mange store købmænd.
Byen har også har haft mange købmandsbutikker
gennem tiderne, og i denne uge kan du se nogle af
de butikker, Faaborg har haft i løbet af 1900-tallet.
Som altid har Faaborg Byhistoriske Arkiv været
hjælpsomme med vores søgen i arkiverne.
G. Millings butik i Vestergade 26, 1957

Hoki købmand, Kjeld Andersen, Svendborgvej 66, 1957
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Peter Raun Købmand, korn og foderstof-forretning, Vesterport, 1900

Else Barbrés kolialhandel, Østergade 21, 1965

H. Christensens Colonial-Korn og foderstofforretning, ca. 1950. I dag ligger
El-Salg i bygningen

Købmand J.P.K Spøhrs butik, Vestergade 1, ca. 1916

Wallentin Hansens butik, Østergade 9
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PR. POSE

PR. FLASKE

+ pant

Toms Pingvin eller
guld karameller

Rynkeby Rigtig juice

Flere varianter. 100-130 g.
Max. kg pris 100,00.

Flere varianter. 85 cl.
Literpris 17,65.

PR. FLASKE

PR. STK.

Kellogg’s
morgenmad

Grøn Balance vask

Flere varianter. 900 ml.
Max. pris pr. vask 1,11.

Flere varianter. 205-500 g.
Max. kg pris 107,32.

In Me Primitivo
Organic Edition

Italien. 75 cl. Literpris 79,93.
Sælges ikke til unge under 16 år

Grøn Tuborg,
Tuborg Classic eller
Tuborg NUL

12 X 33 CL

+ pant

Literpris 14,90.
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer
Sælges ikke til unge under 16 år

TILBUDDENE GÆLDER FEBRUAR 2022

PR. FLASKE
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Februar - årets vigtigste måned?
Kan vi allerede så tidligt på året have slået hul på 2022's mest betydningsfulde måned?
Ja, meget vel.
I hvert fald hvis vi søger information de "rigtige steder"
Hos Romerne var gudinden Febris (februar), hende der beskyttede mod feber og malaria, og
vi skal jo ikke tænke særlig langt for at vide, at den feber vi for alvor skal værnes imod denne
februar, er den, der følger med den forbistrede corona.
Sammenholder vi det med et udsagn fra direktøren i Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove
Krause om, at vi i februar vil vi se faldende smittetryk, et aftagende pres på sundhedsvæsnet, smitten vil klinge af, og vi får vores normale liv tilbage, så bliver februar pludselig rigtig
interessant.
Læg dertil, at dagen er tiltaget med 3 timer og 30 minutter, inden måneden er omme, og
solen er på himlen frem til kl. 17.52, så vokser kærligheden til årets sidste vintermåned til
nye højder.
I hvert fald her hos mig
God fornøjelse med et magasin der frister med gode historier om Mie Busch fra Dyreborg,
kunstneren Hanne Skyum, John Andersen fra Korinth og et nyt stærkt samarbejde om dansk
design i Faldsled

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Mads Holdgaard
Salgsansvarlig / Partner

Janne Schwartz
Salg og kontor

Pernille Pedersen
Journalist

Ole Billum
Partner

Malene Kniep
Projektsalg
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Bestil en motor-rens!
RAP REN

EKSKLUSIV RENGØRING

FOREBYG

rapren.dk

MOTORPROBLEMER
UNDGÅ DYRE

REPARATIONER

Her er nogle af de hjem vi RAP REN
( Michael og Ann Christensen ) holder, så mennesker kan holde fri,
når de holder fri.

Hjem 1

Hjem 2

Hjem 3

FÅ DIN MOTOR RENSET, NÅR DIN
BIL ALLIGEVEL ER TIL SERVICE
Kig ind eller ring og hør nærmere

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg
Skal vi også holde jeres hjem, så I holder fri når I holder fri, eller
ønsker at prioritere jeres tid anderledes, i forhold til rengøring i hjemmet ?
Ring eller mail, vi glæder os sådan til at møde jer, for at hjælpe.
Mobil : 26281869

Mail rapren@rapren.dk

faaborgautoteknik.dk
Find os på Facebook

Med Venlig Hilsen Michael og Ann Christensen

Vi udfører alt indenfor kloak
og entreprenørarbejde
Ny kloakering
Rep. af eksisterende kloak
Montering og servicering af rottespærre
Jord og anlægsarbejde

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

PRISER FRA

229.990kr
VÆRKSTEDSKONTO
Del din regning op i mindre dele - det
koster ikke noget!
Værkstedskonto dækker alt, du køber på værkstedet service, reparationer, sommer-/vinterdæk samt ekstra
udstyr! UDEN ekstra omkostninger!

HVAD
KÆMPER
VI FOR...

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

Lene Kromann
Rasmus Hermansen

ALT TIL HOLDET

TØJ TIL ARBEJDET

Faaborg og Omegns
Begravelsesforretning
Odensevej 35, Faaborg Tlf. 6261 1144

faaborgbegravelse.dk

BRYGGERGÅRDEN 6 | 5600 FAABORG | T. 41 83 42 80 | JEPPE@ZEJR.DK

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Faldsled/Svanninge S.G. & I afholder ordinær generalforsamling –
Mandag, den 28. februar 2022 kl. 19.30 i Svanninge Hallen.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Bestyrelsen

Service på varmepumper
og gasfyr
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, og der er ingen binding. Vi laver service
på alle slags varmeanlæg.
Kontakt vores serviceafdeling på tlf. 62 63 22 90 eller
51595531 eller send en mail til eftersynservice@dit.as

Få en varmepumpe
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.

Besøg os på: dit.as - Tlf. 62632290

Wellness til din bil
Komplet bilpeje
Kr. 2.695,-

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

ET NYT LIV PÅ KORNET

Storvildtsjægeren John
drømmer om et nyt hjerte
Omgivet af minder fra sine mange rejser på jagt efter storvildt, sidder John Andersen nu hjemme og håber på at blive indstillet til at modtage et nyt hjerte. Efterhånden pumper hans hjerte kun ganske svagt, og derfor er hans hjerte koblet til en
maskine, en heart mate, som hjælper blodet rundt i kroppen. Til marts får John
besked: skal han leve med pumpen, eller kan han måske få et nyt hjerte? Går ønsket
om et nyt hjerte i opfyldelse, så er drømmen at komme afsted på jagt igen.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

- Jeg har aldrig prøvet at ligge en uge på en strand, min hobby er jagt.
Der er en skarp kontrast mellem hjemmets indretning og hjemmets
beboer. Ud gennem knaphullerne i Johns skjorte stikker der slanger,
som er koblet til batterier, han bærer i en sele på kroppen. Det er
tydeligt, at han er syg, men det er også tydeligt, at han tidligere har
haft et aktivt liv.
For overalt vidner malerier og pyntegenstande om udenlandsrejser, og
på væggene i stuen hænger trofæer af mere end 50 forskellige arter,
som han alle selv har skudt.
En kronhjort, skudt i Skotland i 1986. En gnu, skudt i Zimbabwe i 1989.
Impala, zebra, giraf, flodhest, kudo, vildsvin, elg. Og favoritten over
dem alle- et Marco Polo-får, verdens største får, skudt i Tajikistan i
2007.
Med hjertet udenpå
John Andersen vidste allerede for 15 år siden, at den var galt med
hjertet. Som udlært smed troede han, at der var tale om svejselunger,
da det begyndte at knibe med vejrtrækningen. På sygehuset viste en
undersøgelse nogle fine lunger, men til gengæld havde der samlet
sig væske om Johns hjerte, og en senere scanning viste at hjertet kun
pumpede med 30% i stedet for de normale 60% (de 60 % angiver,
hvor stor en andel af blodet i venstre hjertekammer, der pumpes ud
pr. slag).
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- Herfra gik jeg nogle år og havde ondt i hjertet, og jeg var også indlagt
et par gange til overvågning. Dagen før jeg fyldte 48, var jeg til undersøgelse, hvor de beholdte mig. Dagen efter min fødselsdag fik jeg så
indopereret en ICD, faktisk sådan en, som Christian Eriksen også fik, og
den kan give hjertet et stød, hvis det slår uregelmæssigt, forklarer John
Andersen.
De følgende mange år gik John til regelmæssige kontroller, og det gik
værre og værre med pumpefunktionen. I august 2020 var han atter til
en kontrol, da han havde det skidt, og herfra gik det stærkt.
- Jeg blev indlagt og vågnede først op igen tre uger senere på Rigshospitalet. Nu pumpede mit hjerte kun 10%, og jeg var askegrå at se på,
har jeg senere fået at vide, fortæller John Andersen.
Der var umiddelbart intet, lægerne kunne stille op for John, men efter
en konference fik familien besked om, at en pumpe måske var løsningen. De ville indoperere en lille pumpe, og hvis det virkede, ville John
blive forsynet med en større.
John vendte hjem med den store pumpe, der er opereret ind under
huden på hans maven. Gennem huden i siden stikker en slange ud,
som er koblet til en controller, der giver alarm, hvis noget går galt. Om
skuldrene har han monteret en kropssele, hvori der på begge sider
sidder batterier til at holde pumpen kørende.

Siden John Andersens søn, Kasper, var tre år, har han været med på jagt. Som 6-årig skød Kasper sit første stykke vildt - en blisbuk nedlagt i Sydafrika. I dag er Kasper
også ivrig jæger og arbejder som herregårdsskytte på Langeland

Ud gennem skjorten stikker der slanger, som er koblet til John Andersens hjerte i
den ene ende og til en pumpe i den anden ende. Uden pumpen ville hans hjerte
ikke kunne pumpe blod nok rundt til at ilte blodet

I foråret 2021 fik John Andersen en ny jagthund. Den tidligere hund havde naboen
adopteret under Johns indlæggelse, men efterhånden som han fik det bedre, og
pumpen kunne hjælpe hans hjerte, fik han mod på at få hund igen. Så nu går den
røde labrador, Stalker, i hundegården og venter på at komme med på jagt

Et omrejsende fritidsliv
John er blevet førtidspensionist på grund af det dårlige hjerte, men
inden pumpefunktionen satte ud, levede han et meget eksotisk og
anderledes liv. For John var jagtturist og rejste verden rundt for at nedlægge vilde dyr, der alle indgår i hans imponerende samling af trofæer,
der hænger overalt i huset i Korinth.
- Dengang midt i firserne var det meget moderne at tage på jagt i udlandet. Jeg har været storvildtsjæger siden 1986 og frem til 2014. Min
første tur var til Skotland, hvor jeg skød en kronhjort, og året efter tog
jeg til både Nordirland, hvor jeg skød en sika, og til England, hvor jeg
nedlagde en muntjac (en hjort, red.), fortæller John Andersen.
I 1988 rejste John på jagt i Grønland og nedlagde en ren, og næste tur
gik til det moderne udflugtsmål for jagtturister, nemlig Afrika. Det var
en succesfuld tur for den fynske jæger, der nedlagde hele 15 stykker
vildt af 14 forskellige arter, og heraf var de 13 trofæbærende, hvilket
betyder, at de enten har horn eller tænder. For at gøre historien fuldkommen var 11 af dyrene så store, at de blev optaget i den amerikanske rekordbog Rowland Ward blandt årets største dyr.
Efter en jagtløs årrække med huskøb og familiestiftelse, havde John
atter penge og tid til at genoptage sine jagtekspeditioner, denne gang
til USA. I Wyoming og New Foundland nedlagde han både pronghorn,
muldyr, elg og ren.
- Det giver så meget. Jeg har aldrig ligget en uge på en strand, men er
taget på jagtture. Her oplever vi landet, befolkningen. I Afrika tog vi
på lokale markeder og købte duge og træfigurer, og det er interessant
at se, hvordan de lever. Afgifterne fra jagten er en form for ulandsbistand, for pengene fra jagtturismen går til fx skoler. I Uganda var jeg
henne og se en skole, der er bygget for penge fra jagt, fortæller John
Andersen.
Selve dyret går heller ikke til spilde, når det er skudt. Da John havde
skudt en elefant i Uganda, stod der omkring 100 mennesker fra lokalbefolkningen i kø for at få en luns kød, og da han nedlagde en flodhest
var billedet omtrent det samme.
- En flodhest går til bunds, når man skyder den, men efter nogle timer
stiger den op på grund af gasser, og her stod der 30-40 mennesker klar
med hvide sække, som skulle fyldes med kød. De bruger det hele af
dyret, selv mavesækken blev brugt, forklarer John Andersen.
Det er svært for storvildtsjægeren at udnævne én oplevelse, der
overstiger dem alle, for alle jagter har sit eget præg. Alligevel er der en
oplevelse, som umiddelbart springer frem. Elefanten. John og holdet
af professionelle jagt-hjælpere havde fået ti dage til at finde og skyde
elefanten, og det lykkedes dem at nedlægge giganten på 6.-dagen.
- Vi havde gået på fod af den i otte timer den dag. På et tidspunkt var
vi inde på fire meters afstand af den, men da det lykkedes at få et skud
mod øret, var den ti meter væk. Det var en meget intens oplevelse,
siger John Andersen.
Det var også en bemærkelsesværdig jagt, da han i hårdt terræn i 5.000
meters højde fik nedlagt verdens største får- et Marco Polo-får. I dag
pryder fåret samlingen i stuen i Korinth, hvor den står udstoppet i fuld
figur.
Hvis John til marts får en god besked fra lægerne om at komme på
venteliste til et nyt hjerte, så har han besluttet sig for, efter en forhåbentlig vellykket operation, at tage afsted på endnu en jagttur. Denne
gang vil han sigte mod Sydafrika, hvor en ny antilope-art, der endnu
ikke er i samlingen, står på ønskelisten
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Historien om den forkerte løve
På væggene i stuen hos John Andersen hænger der intet
trofæ af en løve. Men det betyder ikke, at han ikke har
nedlagt en. Desværre var det en forkert løve, han skød, og
derfor kunne han ikke hjemtage den fra jagten.
ZIMBABWE 2008: John er rejst til Afrika for at skyde en
elefant. Sammen med den professionelle hunter og et
par af de lokale jagt-trackere er de flere dage på jagt efter
giganten, da hunteren pludseligt spørger: ‘Vil du skyde en
løve?’ John tøver ikke, men takker ja. De kører til stedet,
hvor en stor hanløve er spottet. Det er ved at dunkle, og
i omgivelserne hører de løvebrøl ikke så langt væk. De er
kørt et stykke ned ad en vej, og da de ser sig tilbage, kommer en stor løve gående ned ad vejen, direkte mod dem.
Den professionelle hunter råber til John: Shoot! John
lægger koblen mod skulderen og trykker af. Løven er ramt,
men forsvinder ind i bushen og er ude af syne igen.
Jagtselskabet kommer i tvivl, var det nu også en hanløve,
de så da ingen manke?

I samlet flok går de hen til det sted, hvor løven forsvandt. Der
er blodspor, og med lygterne rettet mod jorden og med rifler
og manchetter i klarposition følger de efter det blodige spor.
John mærker ingen frygt, han bevæger sig iskoldt i retning af sit
bytte - den kan bare komme an, tænker han.
Den professionelle hunter er mere betænkelig, han vil ikke gå
længere, men foreslår, at de henter bilen. Fra bilens kølerhjelm
retter de et projektørlys mod bushen og fælder de træer, der
står i veje, og i en lavning kort fra det sted, de stoppede op før,
finder de løven. Hunløven. Et ulovligt bytte.

Små genstande røber John Andersens begejstring for jagten. En kuglepenholder lavet af foden af en kafferbøffel. En skammel lavet af en elefantfod.
Et skind fra en sortrygget sjakal over ryglænet af en lænestol. En figur af
en giraf i vindueskarmen. ‘Vi handlede altid på de lokale markeder, hvor de
lokale lever af jagtturister og tjener gode penge på deres kunst,’ siger John
Andersen

I fællesskab får de løven læsset på bilen, og starter den halvanden time lange tur hjemad. De er tavse og tyngede, for de
kan miste deres licens ved at skyde illegale byttedyr, men var
det ikke selvforsvar - den kom jo gående lige mod dem? De
vælger at stoppe bilen og tale oplevelsen igennem, og mens de
snakker udenfor, sidder John inde i bilen og mærker sin krop
begynde at ryste.
- Der kom reaktionen, jeg rystede og tænkte på, hvad der lige
var sket. Der var jeg ikke så iskold længere, fortæller John
Andersen.

Der er mange omkostninger forbundet med jagtrejser. Foruden de almindelige
udgifter til transport, ophold og forplejning, kommer også licens til at skyde,
trofæ-afgifter og behandling af dyret efter det er skudt. Her skal skind saltes og
tørres, og horn skal koges af, inden de sendes til Danmark, hvor en konservator
tager sig af udstopningen

John Andersen har nedlagt omkring 1.200 stykker klovbærende vildt med riffel.
Han skyder bl.a. med en Magnum 375. HH. Han har skudt mere end 50 forskellige arter og fået dem udstoppet eller hovedmonteret
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”Home var kun 3 uger om sælge mit hus. Det nåede ikke engang at
blive annonceret, men blev solgt som et skuffesalg. Jeg oplevede
rolige og behagelige medarbejdere, der tog sig god tid til at forklare
og lytte. De er også nemme at få fat på enten på sms eller telefon.
Det har været et trygt forløb. Nu skal de bare lige sælge min kærestes hus også, så vi kan flytte sammen i et fælles boligkøb”
Jette solgte sit hus i Saugstedlund 44 hos HOME

home Faaborg

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

SE MERE PÅ ELSALG.DK/MEDDETHELE

FINANSIERING MED DET HELE
– UNDTAGEN BØVL
Inkl. levering, montering, bortskaffelse og 4 års garanti.
Læs mere på elsalg.dk/meddethele

EL-SALG FAABORG
Tlf.: 62 61 21 48

Mail: butik@elsalgfaaborg.dk
Østergade 39, 5600 Faaborg

Her er vejled
nin
altid gratis g

EL-SALG FAABORG APS

Mandag - torsdag .... kl. 10:00 - 17:30
Fredag ........................ kl. 10:00 - 18:00
Lørdag ........................ kl. 10:00 - 14:00
Østergade 39, 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 21 48

*
Regler og vilkår gælder. Ved et samlet kreditbeløb på 4.752 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 99 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet tilbagebetaling 4.752 kr.
Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,00%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres. Standard levering og montering.
Gælder kun udvalgte hvidevarer, se mere på elsalg.dk/meddethele.

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 Jess Lykke Gregersen
Mødekontor: Strandgade 7A
DK-5600 Faaborg
70 10 11 99 · ret-raad.dk

Følg vores åbningstider på
www.klinten-faaborg.dk eller
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LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN
Kontakt os på på 62 61 32 00 eller online

www.klinten-faaborg.dk

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os

Anne-Grethe

Anne-Marie

Bente

Berit

Conny

Dorte

Helle

Helle J.

Jane

Jytte

Jørgen

Kesorn

Kik

Maria

Niels

Husk, at der stadig er
fradrag for rengøring
og haveservice
Isi

Jalde

Lissy

Bjarne

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

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

71 ÅR
KVAL MED
ITET
Telf. 62 61 97 99
www.faaborgmalerfirma.dk

Faaborg
Malerfirma
Odensevej 199, 5600 Faaborg

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

Niels-Christian

MIE GØR HELST NOGET FOR ANDRE

Den hvide engel
fra Dyreborg
Mie Busch lever et aktivt liv og har været involveret i både frivilligt og velgørende
arbejde - lige fra vagter ved kassen i Dyreborgs lokale butik, Provianten, til økonomisk bistand til SOS-Børnebyerne, specielt tibetanske børn, der er flygtet til Indien.
Dagligt gør hun noget for andre og for sit lokalområde, og dagligt gør hun noget for
sig selv, når hun året rundt tager en morgendukkert med de andre ‘hvide engle’. Mød
den 75-årige aktive ildsjæl, der drømmer om at føje endnu en lang rejse til den imponerende liste af udenlandsrejser.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT

På siden af et lille sommerhus ligger der fire kugler i Preben
Bladts hjemmelavede kugletermometer. Vandet er dermed fire
grader varmt i dag, men den lave temperatur stopper ikke de
seks hvide engle, der i dag er dukket op ved Drejet for at få deres
daglige, forfriskende morgendukkert. Iført varme huer og badesko
(og badedragter kun i dagens anledning med fotograf på besøg),
går de roligt ud i det kolde vand. Foran dem lyser vinterhimlen
blåt og lilla bag en svag tåge, mens Ø-færgen roligt glider mod sin
destination.
Efter et minuts tid vender de tilbage til stranden, ifører sig morgenkåber eller håndklæder, bevæger sig mod det rimdækkede
bord-bænkesæt og placerer fødderne på de medbragte tæppestykker og tager hurtigt det varme tøj på.
Selvforkælelsen er ovre for i dag, og alle tager hvert til sit.
Amnesty kom til Faaborg
Mie Busch kan efter forfriskningen gå det korte stykke op til sit
hus, der er placeret midt i sommerhusområdet på Knold. Selvom
hun ikke frygter havet, ser det anderledes ud med haven, og
derfor har hun indrettet sig med en naturgrund, hvor det meste
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får lov at vokse. For med et hus på mere end 300 kvm er det nok
at se til, og Mie har valgt at prioritere det vigtigste: at gøre noget
for andre.
Der er tid til kaffe og interview, inden Mie skal ind til Provianten,
hvor hun har vagt og skal skrive ugens indkøbsliste.
Vi skal tilbage til 1983, hvor Mie først involverede sig i frivilligt
arbejde. Her startede hun sammen med nogle andre en Faaborggruppe inden for menneskerettighedsorganisationen Amnesty.
- Jeg havde et ønske om at gøre en forskel, og jeg havde før hørt
om Amnesty. I starten fik vi tildelt samvittighedsfanger og skrev
breve til regeringer om løsladelse, men vi koncentrerede os
efterhånden mest om børn, da Børnekonventionen fra 1989 hele
tiden overskrides. Børn og unge fængsles, tortureres, henrettes,
fortæller Mie Busch.
Snart var der tre lokale grupper i Faaborg og tilmed en ungdomsgruppe på gymnasiet, men efter en årrække sivede aktiviteten ud,
og Mie gik på jagt efter nye udfordringer.

Mie Busch er 75 år og har siden 1983 arbejdet som frivillig i bl.a. Amnesty og SOS-Børnebyerne. I dag arbejder hun desuden frivilligt i
foreninger i Dyreborg, og hver uge laver hun indkøbslister for Provianten

SOS-børnebyerne
Mie og hendes mand, Svend Erik, havde travlt med deres
elektronik-virksomhed, men da deres to drenge var hhv. 8 og
12 år, besluttede Mie at involvere sig i SOS-børnebyerne.
- Jeg ville have, at drengene skulle vide, hvad der sker med
andre børn ude i verden. Vi fik et tibetansk fadderbarn, som
vi kunne skrive direkte med. Børnene er vores fremtid, de
skal have en rimelig viden, og de skal vide, at alt i verden ikke
er ondskab, og det kunne vi gøre ved at give dem et kærligt
hjem, forklarer Mie Busch.
Mie havde forinden læst bogen, Flugten over Himalaya, hvor
den østrigske journalist Maria Blumencron beskriver, hvordan
børn helt ned til seksårsalderen flygter fra Tibet over Himalayas bjerge i sne og frost for at finde frihed i Nordindien, mens
kinesiske soldater er i hælene på dem.
- Ingen bekymrede sig, da Kina besatte Tibet, da der ikke er fx
olie i landet. Tibetanernes tro er blevet forbudt, og tibetanske forældre, der ønsker at opdrage deres børn i den tibetanske tro, sender dem over Himalaya til Nordindien, hvortil
Dalai Lama var flygtet og havde oprettet skoler i samarbejde
med SOS-Børnebyerne, fortæller Mie Busch.
Gennem årene har Mie sendt et beløb hver måneden til et
specifikt tibetansk barn, Lobsang, der kun var seks år, da han
flygtede over bjergene og aldrig skulle se sine forældre igen.
Til gengæld har hun gennem årene modtaget breve og børnetegninger fra Lobsang, ligesom der årligt kom besked fra
skolen om hans standpunkt og om skolens trivsel.
Mie fortsatte sin donation, indtil Lobsang fyldte 21 år, og det
har bl.a. betydet, at Lobsang kunne uddanne sig til thangamaler og nu arbejder for Dalai Lama.
Rejselyst
Mie ville mere end at sende penge ud i verden. Hun ville selv
derud. Men med en stor virksomhed og en ægtefælle, der
ikke var meget for at rejse, var hun stavnsbundet, og først i
2008 lykkedes det hende at drage afsted.
- Svend Erik døde i 2006, og da virksomheden endeligt var
overdraget i 2008, stod jeg klar. Kufferten var pakket, og da
pengene var overført, rejste jeg to uger til Kina, siger Mie
Busch.
Efter turen til Kina havde Mie mod på mere, og det er bl.a.
blevet til rejser til Namibia, Grønland, Indien, Peru, Marokko,
Sydafrika og De Vestindiske Øer. I Indien ventede der Mie
en særlig oplevelse - da de ankom til New Delhi, bad hun
rejselederen om fire dages pause. For Mie ville tage en afstikker nordpå - op til Mussoorie og se den skole, hun gennem
mange år sendte penge til. Op og se Lobsang. I virkeligheden.
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- Byen ligger på en hylde i Himalayas bjerge, og vi blev vist
rundt på skolen. Her mødte jeg Lobsang, som var blevet
28 år. Pludseligt kom en af skolens lærere hen og spurgte,
om han også måtte kalde mig ‘mom’, det viste sig at være
Lobsangs storebror - jeg anede ikke, at han havde en bror.
Det var utrolig følelsesladet pludselig at kunne give et knus til
det barn/voksne mand, som i så mange år har været en del
af vores familie. Og da hans storebror så også meldte sig, må
jeg indrømme, at der løb en lille tåre, fortæller Mie Busch.
Lobsang har fortsat ingen kontakt til sine biologiske forældre,
hvorimod det var tydeligt, at Mie og hendes familie i Danmark fortsat er en del af den forældreløse tibetanske flygtnings bevidsthed.
Kærligheden til Dyreborg
Mie har nu ikke længere et fadderbarn, men støtter fortsat
børn ude i verden gennem donationer til børnebyer, ligesom
hun tager rundt og holder foredrag på skoler for SOS-Børnebyerne. Men Mie har mere energi, og den bruger hun på
det nære. På Dyreborg. Stedet, hvor hun har boet det meste
sit voksne liv, og selvom der med årene er kommet et par
skavanker, holder hun sig i gang - både fysisk og med frivilligt
arbejde.
- Nu lægger jeg mine kræfter i foreningslivet i Dyreborg, for
det er vigtigt at holde liv i et lokalsamfund. Fx Provianten - det
er her, man møder de andre, og det er her, lokale lærer nye
mennesker at kende, og heldigvis har vi mange tilflyttere,
siger Mie Busch.
Hun fryder sig over, at mange af tilflytterne er både kreative
og aktive mennesker, der byder ind med noget: Bådebyggeriet, musikarrangementer, foredrag og planen om at etablere
et seniorbofællesskab.
Foruden Provianten er Mie også frivillig i Beboerforeningen
og Kulturhuset, selvom hun efter eget udsagn forsøger at
trække sig lidt. Hvis hun får mulighed for det igen, så drømmer hun om at tage endnu en rejse - denne gang en tur med
den transibiriske jernbane - dog i en luksus-udgave, der tilgodeser alderens formåen.

CYKEL

TA X I
Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

Skolen i Mussoorie er oprettet af Dalai Lama i samarbejde med
SOS-Børnebyerne. Her bor børnene i huse med otte børn i hvert, og
hvert hus har tilknyttet en ‘mom’. Det er danske virksomheder, der
har sponsoreret husene gennem SOS-børnebyerne

Hver formiddag klokken 9 mødes De Hvide Engle ved Drejet og går en
tur i havet, uanset om dagen byder på sol eller frost. Det giver energi
og velvære forklarer de, og møder de alle op, er de 16 engle, der bader
sammen

Brev til Mie Busch fra 1993 - skrevet på SOS Tibetan Children’s Village, Mussoorie, Indien.
My dear God family,
I am very glad to recited you family photo … Here I am very well
and in school. Our first term exam is already over, I done well in this
exam. Weather over here is fine. How weather in your place. I stop
my letter.
Yours loving son
Lobsang Tsering
Brev til Mie fra 2009. (På dette tidspunkt arbejder Lobsang for Dalai
Lama i Dharamsala og er ikke længere Mies sponsorbarn)
Dearest God mother,
At the very begin I would like to convey Tashi Delek to all. Hope!
Everything is going fine with you.
Here I am very fine and enjoying my painting. In the month of June
I have been to Dharamsala for football tournament called G.C.M.
Now a day’s I am here in Bis for restoring painting of monastery. It
will be finished by the end of this month …
Here these day’s we have little rainfall. I think it’s just beginning of
raining season. Still very hot here …
Till then take care and have lots of fun.
Your’s god son,
Lobsang Tsering
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KirkeNyt
Kyndelmisse-gudstjeneste
Søndag 30. januar kl. 10.30 i Diernæs Kirke
Vi fejrer kyndelmisse, som er onsdag 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 2. februar kl. 19-21 i Det nye Hospital
Vi får besøg af museumsinspektør ved
Faaborg Museum Eva Frellesvig. Mange
kender Fynbomalernes smukke landskabsskildringer og hyggelige familiescener, og i dag kan det virke overraskende,
at samtiden fandt en del af Fynbomalernes motiver provokerende. I foredraget vil
man høre om nogle af de centrale figurer
i gruppen og om hvordan deres værker
afspejlede væsentlig brud i samtiden.
Som en central del af fortællingen om
Fynbomalerne 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
sælgende bøger i Danmark. Den er efterhånden kommet i 19
udgaver, og er stadig den sangbog der samler hele landet i et
åndeligt og sangligt fællesskab.
Kom og hør eksempler fra den nye højskolesangbog (2020, 19.
udg.) og syng med fra ”vores egen 18. udgave” fra 2006.
Salmesang og suppe
Onsdag den 9. februar kl. 17.30.
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved provst Lars
Jonssen hygger vi os med suppe, samtale og sang. Alle er
velkomne, og det er gratis at deltage!

LYØ
AVERNAKØ

Foredragsaften om Det jødiske Samfund
i Faaborg og Danmark
Tirsdag den 22. februar kl. 19-21 i Det nye Hospital
En spændende aften er i vente, når Mag. art. og tidligere
direktør for Det jødiske Museum i København Janne Laursen
kommer på besøg.
Faaborg havde tidligere Fyns største jødiske menighed med
ca. 150 medlemmer. Hvor kom de fra og hvor blev de af?
År 1864 kan beskrives som en slags Brexit for byens jøder, der
ofte kom fra Slesvig. Skulle
man flytte tilbage til Tyskland?
Eller måske til København?
Ingen havde dengang kunnet forestille sig, hvad konsekvens det valg
havde set i lyset af nazismen og
2. Verdenskrig. Kom og hør flere
historier om jøderne i Faaborg.
Der er fri entré.
Fotograf Ole Akhøj
Salmesang og suppe
Onsdag den 2. marts kl. 17.30.
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst
Henrik Nedergaard hygger vi os med suppe, samtale og sang.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!
Festlig koncert med guitarist Peter Howard Jensen
Onsdag den 9. marts kl. 19.30 i Det Nye Hospital
Peter Howard Jensen regnes af kritikere og publikum som
en af de fornemste guitarister i sin generation. Hans aktive
karriere som gutarist i ensemblesammenhænge og som
solist har bragt ham rundt omkring i større dele af verden og
til alle musikkens større hovedstæder i Europa, Australien og
USA. Ved koncerten i Faaborg kan der bla. høres musik af S. L.
Weiss, J. S. Bach, F. Sor, J. Turina og I. Albeniz.
Koncerten er udskudt fra den 26. januar.

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

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

Lyø
09.30: HN

ons.		 9. feb. 		 Salmesang Og Suppe

17.30: LJ			

søn. 		13. feb.

Septuagesima

10.30: HN

09.00: HN		

søn. 		20. feb.

Seksagesima

10.30: VH

10.30: AA		

søn. 		27. feb.

Fastelavn

10.30: VH

09.00: VH

søn. 		6. mar.

1. s. i fasten

10.30: LJ

10.30: VH		

ons.		9. mar.

Salmesang Og Suppe

17.30: HN			

15.15: EL

Avernakø
09.30: RG

09.30: HN

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

Henrik Nedergaard 2423 5978
Vibeke Hammerum 2087 6112
Lars Jonssen 2063 5899
Eva Ladefoged 6263 1009
Rikke Gotfredsen 6473 1088
www.faaborg-kirke.dk

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470
www.diernaes-kirke.dk

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

www.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

rksomhed

Vi passer din vi

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:
√ Bogføring
√ Lønadministration
√ Fakturering

√ Betaling af kreditorer
√ Regnskab
√ 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.

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

Start din erhvervsuddannelse
i Faaborg
Fra august 2022 tilbyder Svendborg Erhvervsskole
og Gymnasier uddannelsestart i Faaborg. Du kan
begynde på grundforløb 1 med fokus på
uddannelserne til maler, murer, snedker, tømrer og
elektriker.

Erhvervsuddannelser
på Campus Faaborg
Grundforløbet udbydes af Svendborg Erhvervsskole og
Gymnasier. Efter grundforløb 1 på Campus Faaborg, som
varer 20 uger, kan du fortsætte på grundforløb 2 i Svendborg eller på en anden erhvervsskole.
Grundforløb 1 i Faaborg har et helt nyt værksted centralt
beliggende på Campus Faaborg sammen med de andre
campusuddannelser - blandt andet Faaborg Gymnasium.
Undervisningen varetages af lærere fra
Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier.
Grundforløb 1 på Campus Faaborg giver de samme
muligheder for valg af erhvervsuddannelse som
grundforløb 1 på Svendborg Erhvervsskole og gymnasier.

Uddannelsesretninger på
Campus Faaborg
Efter 20 uger på GF1 skal du igang med GF2 og på
Campus Faaborg har vi fokus på 5 erhvervsuddannelser.

Bygningsmaler
Elektriker
Murer
Snedker
Tømrer
Uddannelsessted:
Campus Faaborg
Sundagervej 42
5600 Faaborg

Kontaktperson:
Alma Qvistgaard
Tlf.: 72 22 60 18
E-mail: lq@sesg.dk

Læs meget mere på
vores hjemmeside:
sesg.dk/sesg/tech/
campus-faaborg/

26

HANNE DYRKER KREATIVITETEN
I DYREBORG

Kendt
kunstner er
flyttet til
området
Mød billedkunstneren, der fortolker verden
gennem lys og farver. Ser hun en flot farvekombination, skal den foreviges på nethinden eller med
kameraet, så den senere kan bruges i kunstværkerne. Hanne Mumm Skyum er flyttet til Dyreborg, hvor lys, vand, himmel og en kragekoloni
i Dyreborgskoven dagligt inspirerer hende i den
kreative proces.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD
Lysindfaldet er helt rigtigt i Hanne atelier. Atelieret er nemlig tegnet og bygget af arkitekt Niels Truelsen, der bl.a. har restaureret
og udvidet Faaborg Museum, og her var lysindfaldet en stor del
af tanken bag bygningen.
Til atelieret hører også et hus, der ligger idyllisk i skovkanten i
Dyreborg, og da Hanne og ægtefællen Hans Havelund i 2015 fik
et opkald, var de ikke sen til at sige ja.
- Vi kendte i forvejen Niels og Susanne, og en dag ringede Susanne og spurgte, om vi ville købe huset. Lyset her kan i den grad
bruges, især når jeg laver mine trærelieffer, siger Hanne Skyum.
Hanne har boet på Fyn siden 1987, hvor hun som relativt nyuddannet tekstilkunstner fra Det Jyske Kunstakademi i Aarhus flyttede til Rudme sammen med sin daværende mand, kunstneren
John Olsen. Her bevægede hun sig i kreative kredse med kunstnere og digtere og kom bl.a. med i Den Fynske Forårsudstilling,
hvilket hun fortsat er, men det lå langt fra i kortene, at Hanne
skulle gå kreativitetens veje.
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- Mine forældre var møbelhandlere i Bording i midtjylland og
handlede med billeder og designmøbler, og jeg er den eneste af
fem børn, der er gået kunstens vej. Jeg har altid vidst, at jeg ville
være kunstner, og jeg har altid holdt meget af billeder og altid
malet. Så jeg gik i gang med at finde ud af, hvad der fandtes af
muligheder, siger Hanne Skyum.
Selvom familien pressede på for en boglig, akademisk uddannelse, var Hanne fast besluttet på en anden levevej. Hun studerede
sig gennem gymnasiet vel vidende, at kunstakademiet var målet.
Efter studentereksamen var i hus, tog hun et ophold på en højskole, der var målrettet kunst og tekstil. Højskolen havde dygtige
faglærere, og efter opholdet kunne kunstnerspiren opfylde de
billedemæssige krav, der er til optagelse på kunstakademiet.
En bred palet af udtryk
Efter endt uddannelse og en flytning til Fyn var Hanne fortsat
målrettet; hun ville leve af sin kunst.
- Og så er det bare med at klø på. Jeg kom stille og roligt i gang,
og i starten underviste jeg børnebilledskolen. Men så var jeg
heldig at få tekstilopgaver- store væve-opgaver, som gav brød på
bordet, fortæller Hanne Skyum.
Hanne har levet af sin kunst lige siden, og de kreative udtryk
spænder vidt lige fra gobeliner og kirketekstiler til relieffer skåret
i træ. Hun arvede sine første værktøjer til træsnit efter grafikeren
Jane Muus, og det forpligter.
- Jeg har gennem årene arbejdet på forskellige materialeområder.
Opgaven har nogle gange dikteret det, andre gange har jeg selv
kunnet vælge arbejdsområdet og kunnet udvikle og eksperimentere med materialet og udtrykket, siger Hanne Skyum.
De senere år har hun arbejdet en del med træsnit, både som tryk
og med pladerne som sit eget udtryk. Når trykkeriet er i gang, er
der papirer overalt i atelieret, og Hanne hænger dem gerne til
tørre på tørrestativer. Når et værk starter, har hun en idé og en
retning, men det ender sjældent dér, hvor hun troede.
- Jeg snitter mange forskellige trykplader, som så trykkes over
hinanden. Jeg har flere tryk i gang på samme tid. Pladerne valses
ind i særligt blandede nuancer af tryksværte, og billedet bliver
fremkaldt af flere overtryk til unika farvetræsnit. Det har givet
mig en mulighed for at lave billeder på en ny måde. Jeg oplevede
så efter trykning at stå med nogle træplader med deres eget
udtryk. Det har udviklet sig til trærelieffer som selvstændige billeder, siger Hanne Skyum.

- Jeg kan godt lide at få nye udtryk ind i kirken. Her har jeg malet
og lagt papirklip ovenpå, og så skal det hele scannes, så det er
tydeligt, hvilke tråde, jeg skal bruge hvor. Og så er det i gang med
at farve, siger Hanne Skyum.
Inspireret af naturen
Tidligere gik Hanne Skyum meget ud i naturen og lod de inspirerende farver forevige med kamera. I dag går hun fortsat meget
ud, men nu gemmer hun udtryk og farvesammensætninger på
nethinden og lader dem kommer frem igen i den kreative proces.
- Men lige i dag var der SÅ flot en solopgang, at jeg måtte skynde
mig ud med kameraet. Himlen var umbragrøn og mørk orangebrun, det var simpelthen så flot sammen, siger Hanne Skyum.
Farverne fylder meget, og når Hanne fx taler med sin datter, Aja
Skyum, om en film eller serie, så genkalder hun sig ikke nødvendigvis handlingen. Ofte refererer hun et bestemt lys, der var
i filmen, eller en flot farvekombination mellem rekvisitter og rummet.
Nogle gange gengiver Hanne farverne som abstrakte værker,
men oftest skinner fascinationen for naturen igennem. Fra sin
barndom i Midtjylland var Hanne velsignet med en varieret natur
omkring sig- skov til den ene side og åbne vidder til den anden.
Især er der noget med rødder og fugle. Hanne har altid fundet
rødder inspirerende, og det trævlede rodnet indgår ofte i udtrykket, og i skoven ved siden af atelieret har en kæmpe fuglekoloni
taget ophold, hvilket begejstrer kunstneren.
- Der er altid natur i det, jeg laver. Grågæs, krager, råger, jeg
elsker de der sorte fugle, og så bliver de til flotte grafiske udtryk.
Naturen har hovedrollen med sine organiske træ- og rodformer,
krogede og stringente, krøllede, nedgroede og himmelstræbende. Lyset, der blender eller gør synet langt. Nordiske landskaber
og de sære og oplagte hverdagssyn, som jeg prøver at kalde frem
i nye abstraktioner, siger Hanne Skyum.
Lige nu er der mange sorte fugle på vej væk fra kolonien, og når
Hanne om aftenen går ud og lader sig inspirere af fuglene, minder himlen hende nærmest om sort sol.
Når corona-epidemien er ovre, planlægger Hanne Skyum og
datteren, Aja Skyum, at afholde kurser og åbent hus i atelieret på
Dyreborgskovvej.

Skal Hanne udtrykke sig gennem de vævede værker til fx kirkelige
opgaver, insisterer hun på kvalitet og på at have en fuld farvepalet. Hun billedevæver/gobelinvæver værket hele vejen igennem
og får alle nuancer med.
- Garnet er af råsilke og hør, og jeg indfarver alt garnet selv. Køber
man garn, kan man fx kun få tre forskellige gule farver. Jeg farver
hele skalaen op, så det bliver ligesom, når man maler, og derfor
hænger det hele sammen for mig, fortæller Hanne Skyum.
Lige nu er der gang i en stor opgave i atelieret i Dyreborg, som
lyder op et forlæg til et altertæppe, som Hanne selv har designet.
Her skal værket oversættes til et kæmpe broderi.
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Hanne Skyum udstiller ofte sine værker - fem-otte udstillinger om året. I 2001
udstillede hun på Faaborg Kunstmuseum, og for tre år siden kunne man se
hendes træsnit og -relieffer i Konservesgaarden

Hanne Skyum er ikke bange for at sige ja til opgaver, hun ikke har prøvet før, endsige
opgaver hun ikke aner, hvordan hun skal udføre. Som fx da hun sagde ja til en
opgave at udsmykke retspsykiatrisk afdeling i Middelfart med glaskunst som vinduer.
Her skulle træreliefferne omsættes og 'bages ind' i glas, og der måtte både arkitekter
og ingeniører med ind over processen

Under arbejdet med trykning af træsnittene til papir opdagede Hanne Skyum, at
træreliefferne i sig selv havde et flot udtryk. I dag skærer hun store træplader til
relieffer, og den seneste bestilling lyder på en hel væg med forskellige udtryk, som
skal pryde et nybygget plejehjem på Nordfyn

Aja Skyum er flyttet til Dyreborg for et halvt år siden og har gennem mange år
arbejdet med tekstiler som sælskind, men er nu gået over til mere at arbejde i
træsnit

33-årige Aja Skyum er uddannet designer fra Designskolen i Kolding. Hun har ikke sine kreative evner fra fremmede, for hun er datter af kunstnerne Hanne Skyum og John Olsen
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Hanne Skyum er gift med Hans Havelund, der besidder et præste-embede på Als, og hun har derfor også et atelier på den anden side af Lillebælt. Er du nysgerrig på de
udtryksformer, som Hanne Skyum arbejder med, så er du velkomne til at kigge for det arbejdende atelier på Dyreborgskovvej, blot du giver et kald forinden
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Borch-Advokater flyttet
i nye lokaler i Vestergade 4a

HE

”Vi glæder os til at åbne dørene og byde
vores kunder velkomne i nye omgivelse”
Det populære tilbud med gratis
juridisk og økonomisk rådgivning,
som Borch og BDO står bag, flytter
med til de nye lokaler og er åbent
for alle den 1. onsdag i hver måned

Mette Stokholm | Tlf.: 28 35 42 47
Advokatfuldmægtig
Vestergade 4A, 5600 Faaborg
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Alt murerarbejde
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VI FINDER ALTID EN

LØSNING
BROLÆGNING, HAVE, HÆK, GRÆS,
GRAVEOPGAVER, PLANTNING, HEGN
OG EJENDOMSSERVICE

EN DEL AF E

VICE FYN

JENDOMSSER

ASSENSVEJ 184, HILLERSLEV - 5750 RINGE

WWW.EJENDOMSSERVICEFYN.DK

Kom i gang med
de gode vaner!
Nu skal du ikke igen
stå i valget mellem
tandsundhed og skiferie...

Nu også gratis tandpleje
til unge mellem 18 og 21 år
Ordningen indfases fra medio 2022

Start her!
Vi passer på dit smil - gennem hele livet

Besøg os og bestil tid på
ww.clinics.dk eller tandlægernesvendborg.dk

Vidste du i øvrigt, at du allerede fra det 16. år
kan vælge GRATIS, at gå til tandlæge hos en
privatpraktiserende tandlæge?
Spørg os eller tandplejen i din kommune
for mere information.

Haarby Bøgevej 1
Faaborg Raadhusgaarden 5
Svendborg Sankt Nicolai Gade 12

tlf. 64 73 13 90
tlf. 62 61 34 02
tlf. 62 21 46 84

Garant
for gode
akustikløsninger
God akustik er en forudsætning for et godt indeklima.
Hvis akustikken er dårlig, bliver lyd til støj.
Hos Garant står vi klar til at
hjælpe dig med en løsning på dine
akustiske udfordringer uanset behov.
Med gulve, gardiner, tæpper og akustikpaneler
– og god rådgivning.

SPAR 80,TEXAS OAK
Høj slidstyrke. 100 % vandfast.
Normalpris 399,-

PR. M2

319,NYHED

SPAR 80,ORION
Fås i 2 farver.
Bredde 4 og 5 m.
Normalpris 279,PR. M2

SPAR 40,-

PRIMA BERBER
Fås i 3 farver. Bredde 4 og 5 m.
Normalpris 239,PR. M2

199,-

Garant for perfekt
montering
Vi tilbyder at montere dine nyindkøbte tæpper, gulve og
gardiner. Vi bruger kun erfarne montører, og du kan derfor
være helt sikker på, at du får en professionel udført løsning.

SPAR 60,-

ECO GOLD COAST OAK
Akustikgulv.
Normalpris 429,PR. M2

369,-

Garant Faaborg
Tæppehuset
Svendborgvej 77 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 00 24 · www.garant.nu
Mandag - Torsdag: 10.00 - 17.30 · Fredag: 10.00 - 18.00 · Lørdag: 10.00 - 13.00

Tilbuddene er gældende fra d. 31/1 - 27/2 2022, så længe lager haves.

199,-

DET SOCIALE VÆRESTED HAVNESTUEN

- Kom bare, vi
har plads til flere
I maj måned kan Havnestuen fejre et flot jubilæum. Her er det nemlig 20 år siden, at
de første måltider blev serveret i det populære sociale tilbud i Havnegade.
AF HENRIK POULSEN

Meget er sket siden, og for et år siden rykkede Havnestuen til
større lokaler i Bryggergården, der har givet muligheder for
mere aktivitet. Desværre har coronasituationen indtil nu sat
sine begrænsninger for antallet af nye tiltag, fortæller daglig
leder Helle Kirkeby.
- Vi går rundt med flere gode idéer til nye tiltag, men det er
altså svært, at sætte noget i gang i øjeblikket, men når hverdagen forhåbentligt snart er tilbage, så er vi klar til søsætte nogle
af projekterne, siger hun.
I øjeblikket kommer der i snit 35-40 brugere om dagen, men
der er stadig plads til flere brugere ved bordene i Havnestuen,
og man skal ikke være nervøs for at benytte sig af tilbuddet.
- Hvis man ved, at Havnestuen kan være noget for en, så er man
velkommen. Ingen skal forklare sig. Så enkelt er det, så bare
kom, forklarer formand Anstina Krogh om det ensomhedsbekæmpende tilbud.
Der er åbnet i Havnestuen alle hverdage fra kl. 8 til 14 samt
hver anden torsdag aften, når corona ikke begrænser åbningstiden.
- Hver morgen byder vi på gratis kaffe, brød, snak og mulighed
for at læse dagens avis, og til middag er der et solidt varmt
måltid mad til 50 kr. Har man ikke mulighed for at spise hos os,
så er man også velkommen til at tage maden med hjem, og i
særlige tilfælde bringer vi også ud til vores brugere, fortæller
Helle Kirkeby.

En vigtig brik i Havnestuens eksistens er de mange frivillige, der
hver dag møder op.
- Vi har cirka 25 frivillige i Havnestuen, og uden dem kunne
stedet slet ikke fungere. De gør bare en kæmpe indsats. Dem er
vi meget taknemmelige for, slutter Anstina Krogh .
På den modsatte side kan du se Havnestuens madplan for
februar.

HAVNESTUENS

MADPLAN FEBRUAR
UGE 5
1/2 TIRSDAG
2/2 ONSDAG
3/2 TORSDAG
4/2 FREDAG
		

Blomkålssuppe med kødboller og hjemmebagt brød
Brændende kærlighed og pærer med råcreme
Brunkål med kød og pølse
Forloren harer med waldorff salat, sovs, kartofler og
jordbærrand med creme sovs

UGE 6
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

Kogt torsk med det hele
Gryderet med kartoffelmos
Svensk pølseret og rabarberkage
Frikadeller med stuvet hvidkål
Sprængt nakke med peberrodssovs bønner og svedske trifli

UGE 7
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

Lasagne med salat
Biksemad med spejlæg
Kødsovs med pasta eller kartofler og chokoladebudding med flødeskum
Hønsefrikasse med kartofler
Kalvesteg med sødt og surt, sovs, kartofler og citron fromage

UGE 8
21/2
22/2
23/2
24/2
25/2

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

Guleærter med kød og pølse
Bøf med løg , sovs, kartofler
Kylling med ovnkartofler, sovs, salat og kaffe og valnødder lagkage
Paneret flæsk med kartofler og persillesovs
Hønsesalat på ananasring, koteletter som vildt, sovs kartofler

UGE 9
28/2 MANDAG

Aspargessuppe, hjemmebagt brød

ENDELIG ER HEMMELIGHEDEN UDE

Danmarks næste
klassiker er fra Faldsled
I Faldsled har designvirksomheden Ro Collection gjort et scoop. De har købt virksomheden True North Designs, der designer møbler, og sammen vil de skabe en
fremtidssikret virksomhed, der kan sælge dansk design i hele verden. Sammenlægningen af de to virksomheder er et drømmematch, mener brand director Christian
Lauesen. Med købet følger stifteren af True North Designs, Martin Colberg, som for
tiden kan ses på skærmen i programmet Danmarks Næste Klassiker.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD / PRIVAT

I flere måneder har Christian Lauesen, der er brand director i
Ro Collection, holdt på en hemmelig. Men nu kan han endeligt
fortælle den.
- Det er et super kompetent team, og de har et gennemarbejdet formsprog, som passer godt ind i vores univers. Vi er
nærmest som skabt for hinanden, forklarer Christian Lauesen.
Det kompetente team, han henviser til, er folkene i True North
Design, som selskabet bag Ro Collection har købt pr. 1. januar.
Med købet vil Ro Collection udvide deres sortiment af boligtilbehør til også at inkludere møbler, og det hele skal ske lige her
på Sydfyn.
Kreativitetsmekka for designfolk
Christian Lauesen og Ro Collection flyttede fra København til
Faldsled for fem år siden, og her landede de i fascinerende og
inspirerende omgivelser.
- Faldsled er ikke en typisk lille flække. De lokale skulle se os lidt
an, men jeg tror, indbyggerne her adskiller sig fra mange andre
steder. Her er mange udadskuende mennesker, direktører,
filminstruktører, som gør forretninger med hinanden, og her er
fokus på menneskelige relationer. Og så ligger Faldsled omgivet
af savværker og high end-møbelbrands, fx Montana i Haarby,
Erik Jørgensen Furniture i Svendborg og Carl Hansen i Gelsted,
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fortæller Christian Lauesen.
Siden 2015, hvor Christian Lauesen blev en del af Ro Collection,
har han haft et ønske om at lave møbler, man han fandt hurtigt
ud af, at møbler er et helt andet ball game end boligtilbehør.
- Først måtte vi blive gode til boligtilbehør og derefter kigge på,
hvordan møblerne skulle komme med. Vi åbnede ret hurtigt et
opkøbsspor og lavede en liste over mulige opkøbsemner, forklarer Christian Lauesen.
På en messe i august 2021, under en dialog med direktør i True
North Design, Martin Colberg, fandt Christian Lauesen den helt
optimale kandidat til opkøb.
- Jeg havde på fornemmelsen, at her kunne jeg tjekke mange
ting af på vores ønskeliste for opkøbsemner. Der var 8 ud af
10, og da vi mødtes igen en uges tid efter var det 10 ud af 10.
Virksomhederne klæder hinanden, vi har samme organiske
formsprog og samme tilgang til materialevalg, så det hænger
virkeligt godt sammen, og overordet har vi samme designfilosofi og værdigrundlag, siger Christian Lauesen.
Efter et møde mellem de to design-entusiaster på adressen i
Faldsled stod det klart, at begge ville i samme retning.

Det nye lokale makkerpar indenfor dansk design, Martin Colberg og Christian Lauesen
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Møbelmanden Martin
Martin Colberg har været i møbelbranchen, siden han var 21
år, og han er fascineret af det hele: træet, håndværket, kreativiteten, møblerne og designet. I 2016 startede han virksomheden True North Designs, der startede med ‘salon-stolen’,
som i dag kan findes på flere ambassader rundt omkring i
verden, fx Islamabad og Kairo.

skuldrene af fortidens store designere, men har fokus på, at
møbler i dag skal have en vis komfort.

Da Christian Lauesen henvendte sig til ham på møbel-messen
i august, gik Martin Colberg ikke med salgstanker, men mere
med vækst-tanker.

Med værdifællesskabet på plads kan de nye samarbejdspartnere nu sammen kigge i retning af en skaleringsplan - for det
danske design skal sælges i hele verden.

- Jeg fornemmede hurtigt, at der lå andet bag end distribution. Christian inviterede Britta (hustru, red.) og jeg til Faldsled
og præsenterede os for deres værdier og mission. Kortene
blev lagt på bordet, og det gav god mening. Jeg var ikke på
jagt efter en cash out, men her kunne vi komme ind i en konstellation, som er helt fantastisk, siger Martin Colberg.

- Med vores skaleringsplan er det ikke muligt med produktion
i Faldsled, men vi flytter prototype-værkstedet herover fra
Bagsværd, så lige nu leder vi efter en minimum 500 kvm stor,
sjælefuld bygning, siger Martin Colberg.

True North Designs holdt til i Bagsværd, men Martin Colberg
var ikke længe om at tage en beslutning om at flytte til Faldsled. Som sejler kender han byen fra vandsiden, og han har
ikke haft svært ved at blive betaget. Begejstringen steg betragteligt, da han sammen med sin hustru kørte ned gennem
Damsboskoven i starten af september sidste år. Selv kalder de
turen for skæbnesvanger.

- Vi er nødt til at byde ind med andet end æstetik, når vi
designer møbler i dag. I 1950’erne og 1960’erne brugte man
hjemmene på en anden måde, end man gør i dag, forklarer
Christian Lauesen.

Christian Lauesen er for tiden ved at afsøge markedet for
samarbejdspartere, og der hersker ingen tvivl om, at der i
lokalområdet er basis for samarbejde, fx til bearbejdning af
træ. Produktionen foregår i dag i Europa efter et nærhedsprincip, der betyder, at produktionen placeres i eller så tæt på
Danmark som muligt, fx Polen, Baltikum og Portugal. Det skal
bl.a. sikre mindst muligt CO2-belastning.

- Jeg sagde til Britta, ‘her er godt nok fint, nu mangler vi bare,
at vandet åbner sig op’ - og BAM, så så vi vandet. Med alle de
stråtækte huse oveni var vi solgt, siger Martin Colberg.
Parret købte kort efter et hus i landsbyen, og to de øvrigt ansatte fra True North Design rykker også med til Sydfyn. Indtil
værkstedet flytter med, pendler Martin Colberg lidt mellem
Bagsværd og Faldsled, men selv som deltids-faldsledbo føler
han sig godt budt velkommen.
- Når man sejler, falder man altid i snak med andre på havnen,
og sådan er det også i Faldsled. Jeg er blevet taget utroligt
godt imod, og Christian og hans hustru Tine har introduceret
mig og Britta til naboerne, og selv de barnefødte byder os
varmt velkommen, fortæller Martin Colberg.
Mens Christian Lauesen fortrinsvis arbejder bag computerskærmen, så er Martin Colberg gerne med i den praktiske,
kreative og ofte langstrakte proces, det er at udvikle nye møbler. I den aktuelle programserie Danmarks Næste Klassiker kan
man få et indtryk af, hvordan sådan en proces foregår, og her
er Martin Colberg én af de fem deltagere i år.
Visionært samarbejde
Der var ikke behov for at ændre i visionsbeskrivelserne, da to
virksomheder blev til én. For de arbejder begge mod samme
mål; at skabe bæredygtige møbler i et tidløst design, som
kan holde gennem flere generationer. De stiller sig gerne på
Ro Collection i Faldsled har købt True North Design, som producerer
møbler. Derfor er de nu på udkig efter et lokale i nærområdet til deres
prototype-værksted, allerhelst en sjælefuld bygning på minimum 500 kvm
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Salon-stolen var den, der kick-startede Martin Colbergs karriere som
møbeldesigner. Den er designet af Asger Soelberg, som sammen med
Martin Colberg gennem flere år har arbejdet på at forfine udtrykket
og finde den helt rigtige hældning af ryglænet. Stolens hovedramme
er lavet i egetræ, mens sløjferne er udført i asketræ
Til ‘Jul i Faldsled’ stod Christian Lauesen og hans bror bag disken i
‘Brødrenes ølbar’, og det var en god lejlighed til at præsentere Martin
Colberg for den sydfynske lokalbefolkning

Ro Collection har holdt til på Assensvej i Faldsled siden 2013. Her arbejder de 8 ansatte i den ene længe af Birkelygaard,
hvorfra Christian Lauesens hustru driver bed & breakfast
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Foto: Jens Wognsen

FABELAGTIG
DANSEFORESTILLING
Mandag og tirsdag kl. 15 og kl. 17

Oplev forestillingen
KNUD ROMERS ABC – ET MUSIKALSK
DANSEALFABET fra BaggårdTeatret.
Der er gratis entré, men du skal
have billet. Bestil din billet via
visitfaaborg.dk/tulip

TULIP I VINTERKLÆDER
– KLAR TIL FAMILIEHYGGE
I vinterferien slår Tulip
i Faaborg igen dørene
op for aktiviteter for
store og små.
Alle aktiviteter er gratis.
Tag børnene med til kreative
workshops i uge 7. Mandag, tirsdag
den 14.+15. februar og torsdag, fredag
den 17.+18. februar.

Skab, leg og vær kreativ

Lav dit eget kunsttryk

Mandag og tirsdag kl. 10.00-15.00

Torsdag og fredag kl. 10.00-16.00

Vær med, når designer og underviser
ved Billedskolen i Ringe Freja Fyhn
inviterer til kreativ workshop. Her
kan du designe sjove skulpturer, fine
postkort, bogmærker mv.

Med udgangspunkt i udstillingen
“Arithmos” hos Skitsehandlen i
Faaborg får du mulighed for at lave dit
eget kunsttryk under kyndig vejledning
af billedkunstner Kristian Blomstrøm.
Kunsttrykkene vil blive trykt i oplag af
10 stk, A3 format og i 2-3 forskellige
farver, per deltager.

TULIP-BYGNINGEN
VÆRFTSVEJ 8
5600 FAABORG

Butikkens åbningstider

ALT I FARVER
OG GULVE

Man-fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 13.00

KIG IND

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
Kontakt os
Svendborgvej 69, 5600 Faaborg

info@svanningemaler.dk / Tlf.: 62 61 77 95
Læs mere på www.svanningemaler.dk

Tlf. 62 61 77 95

Nye tider og nyt hold hos
Harald Tandlægehuset
Faaborg
Søs Ryborg kører klinikken videre med
det nye behandlerteam - Tandlægerne
Baynat og Pia samt tandplejer Mette.
Vi glæder os til at møde dig

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

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

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

Månedens kup i DIN

SuperBrugsen Faaborg
-

90,
SPAR

ZENI

L´OPERA

VALPOLICELLA RIPASSO
VALPOLICELLA, ITALIEN
I munden fyldig og smooth med delikat
rosinsødme og friskhed i harmonisk samspil

Pr. flaske 79,-

SPAR

76,-

Luca Maroni tildeler vanvittige 98
ud af 99 mulige point til Barbanera
- L'Opera 2019.
Smagen kan bedst beskrives som
fuldmodne brombær og Amarenakirsebær, der har inviteret mørk
chokolade til fest

Pr. flaske 49,-

COOP

Kakaoskummetmælk
1 liter

Pr. stk 6,95

COOP KARTOFLER
Dybfrost
Flere varianter
600-900 gram

Pr. pose 9,95

Åbent alle dage 8-20
Faaborg

