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Fastelavn er 
mit navn
Månedens historiske tilbageblik fører os  
blandt andet forbi nogle af områdets mange  
fastelavnsfester.

Som altid har de flinke frivillige hos Faaborg  
Byhistoriske Arkiv hjulpet os frem til de fine  
billeder.

Modstandsfolk på torvet i Faaborg i maj 1945. Mændene på billedet er fra Aastrup, Vester Aaby og Hundstrup

Fastelavnsoptog i Østergade i cirka 1935 med blandt andre Poul Langå Jensen, Arne Balle 
og Henry Levin

Aastrup Mølle som den så ud i 1981Fastelavnsoptog på Bjørnø. Bag skæg, mørke briller og stor rullekrave 
skulle det være en ung udgave af ejendomsmægler Claus Perregaard
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Tre unge damer foran Brugsen i Faaborg. Bemærk det smarte digitalur over indgangen

Der bliver slået katten af tønden bag Brugsen, hvor tidligere uddeler Per Friis 
ser til

En sikker træffer på Torvet i Faaborg, og kattekongen kan krones Fastelavn 1963 på Bjørnø. Tidligere var det kun de unge mænd, der red rundt til 
gårdene. Grethe Hansen, som var flyttet til øen i 1957, ville også være med, så hun 
arrangerede, at øens unge kvinder var med i en kane forklædt som haremskvinder 3
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VELKOMSTTILBUD 

HENT FORDELSAPPEN



Jeg har fået en opfordring
En af vores gode læsere har opfordret mig til at bruge pladsen her til at genfortælle historien om vejen til 
navnet på vores virksomhed - og dette magasin "Det Rigtige Faaborg".

Det gør jeg gerne. Det har jeg nemlig ikke været god nok til.

Årsagen til navnet "Det Rigtige Faaborg" skal findes helt tilbage i 2002-03.

Her var faaborgenserne ved at miste modet og det gode fynske humør.

Rådhus, posthus, politistation var pist væk. Det samme gjaldt i øvrigt flere butikker i midtbyen.

Mismodet og de smådepressive bøvser fra "de ældre", der kunne huske Faaborgs storhed som købstad, 
fyldte mere og mere.

Så hyrede Faaborg Kommune en konsulent. Det gør man jo.

Vedkommende havde luret, at Faaborg havde en stærk gruppe af kunstnere, der var positive og gerne ville 
fremad, så konsulenten inviterede både borgere og byrådspolitikere til projektet med det smukke navn: 
"Fra Klynk Til Kreativitet.

Under peptalken på første møde lød det blandt andet...,"lad os nu vise, hvad det rigtige Faaborg er".

Det hang så i baghovedet hos undertegnede i 15 år.

Derfor blev vendingen hevet frem, da vi lavede den store brainstorm for at nå frem til navnet på vores nye 
virksomhed, hvor Faaborg-området er omdrejningspunkt. 

Nu bruger vi navnet som platform til, at vi kan huske hinanden på, at vi er både innovative, kreative, og 
at området er befolket af dygtige mennesker med en spændende historie. Det forsøger vi blandt andet at 
samle i vores magasin hver måned.
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Ny rådgiver tiltrådt hos 
Faaborg Bil-center ApS 

Siden årsskiftet er kunderne hos Faaborg Bil-Center ApS blevet mødt med et temmeligt 
usædvanligt syn, når de søger gode råd inden et bilkøb. For bag bordet på kontoret sidder 
salgsrådgiver Simone Rosendal Mikkelsen - en 32-årig kvinde i en mandsdomineret branche, 
og hun er klar til at sikre, at kunderne får købt den helt rigtige bil.

Den 1. januar tiltrådte Simone Rosendal Mikkelsen jobbet som 
salgsrådgiver på Faaborg Bilcenter. Hun har en bred erfaring indenfor 
salg og rådgivning, og de seneste år har hun siddet som rådgiver ved 
Opel, Citröen og Mitsubishi i Odense, hvor hun også har håndteret 
brugtbiler samt erhvervskunder.

Personlig hjælp gennem hele forløbet
Det, der driver Simone, er den personlige rådgivning. I mange 
brancher drives en stor del af salget online, og derfor valgte Simone 
bevidst en branche, hvor hun kan følge kunden i hele forløbet og 
skabe en personlig relation.

- I bilbranchen er der stadig et rigtigt salg med personlig rådgivning. 
Jeg brænder for at opfylde kundens behov og yde den gode service, 
og her kan jeg følge kunden hele vejen. Jeg vil gerne have glade og 
tilfredse kunder, hvorfor jeg vejleder kunder under hele forløbet med 
udgangspunkt i den konkrete kunde hver gang, siger Simone.

Der har aldrig været så mange overvejelser omkring bilkøb og brænd-
stof valg som lige nu. Skal det være benzin, diesel, el eller hybrid? Der 
er mange spørgsmål fra kunderne, og Simone er glad for at være i et 
bilhus med mulighed for at levere alle typer brændstof, så hun frit kan 
rådgive med udgangspunkt i den enkelte.

Som sælger glæder Simone sig over, at Faaborg Bil-Center ApS er 
leveringsdygtige på et presset marked indenfor nye og brugte biler.

- Bilmarkedet er vanskeligt lige nu, hvor produktion af nye biler er 
begrænset, og brugte biler er svære at tilgå. Men heldigvis har vi ved 
Faaborg Bil-Center et bredt udvalg af nye og brugte biler til hurtig 
levering, siger Simone.

Undskyld, jeg skulle tale med en sælger
Mange kunder i branchen er vant til, at telefonen i salgsafdelingen 
besvares af en mandestemme, men Simone lader sig ikke bekymre, 
for hun ved, hvad hun har at gøre med, når en bilkunde skal rådgives 
inden et køb.

- Kunderne kan fx spørge, om de er havnet i administrationen, når de 
hører min stemme, og måske beder de ligefrem om at tale med én, 
der ved noget om biler. Men der har været en del kunder, som har 
været meget positivt overrasket over at tale med en kvindelig salgs-
rådgiver, fortæller Simone.

Måske har det ligefrem en fordel at være kvinde, mener hun.

- En af fordelene kan være, at jeg har en anden indgangsvinkel og har 
andre variabler, som jeg kan byde ind med.  Måske er det, fordi jeg er 
kvinde, eller også er det bare sådan, jeg er som person. For mig er en 
handel ikke bare en handel, men et samarbejde med kunden om at 
finde den helt rigtige løsning, for det er en stor beslutning at købe en 
ny bil, forklarer Simone.

Alt i alt føler Simone, at hun er landet på det rigtige sted, for nu går 
hendes egne værdier går op med virksomhedens.

- Jeg er en pige fra landet med værdier som ærlighed, troværdighed 
og respekt for den enkelte. Disse værdier går lige op med værdierne 
hos Faaborg Bil-Center. Det er dejligt at være et sted, hvor der er ro 
til at give kunderne den helt rigtige oplevelse og vejledning. Nogle 
kunder har spørgsmål til finansieringsformer, så som fordele og ulem-
per ved privatleasing vs. finansiering med eller uden udbetaling osv. 
Faaborg Bil-Center giver mig ro, tid og værktøjerne til at give en 100% 
kundeoplevelse hver gang, og det er præcis det, som jeg står for, siger 
Simone.

Simone Rosendal Mikkelsen er 32 år og bor i Haarby sammen med sin kæreste 
Christian, som er mekaniker på Faaborg Bil-Center ApS, og deres søn på knap 
1 år. Simone har ikke blot sat sig eget præg på salgsrådgivningen, men også 
på indretningen, der nu byder på både grønne planter og lidt mindre kedelige 
vægge, forklarer hun med et smil på læben
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Vi udfører alt indenfor kloak 
og entreprenørarbejde

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

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

SKAL DU HAVE  
NOGET MED? 
Vi leverer kaffe og meget mere til andre  

virksomheder i nærheden af dig.  
Da miljø og bæredygtighed står vores hjerte 
nært, vil vi også gerne besøge dig på vejen. 

Ring til os på 65 96 18 35
 eller læs mere om os på mokkaffe.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



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

HJULSKIFTE
PRIS KUN 299,- 

HJULSKIFTE OG OPBEVARING 

PRIS KUN 599,-

FORBEDRET LAKFORSEJLING MED VORES NYE PRODUKT FRA

HUSK, AT BESTILLE HJULSKIFTE I GOD TID

 

20% RABAT  
PÅ SOMMERDÆK 

SKARPE TILBUD 
PÅ FÆLGE 



FRISKE KRÆFTER KLAR TIL KAMP

Nyt liv til 
Den Gamle Gaard

 
Hvis du googler ‘Den Gamle Gaard Faaborg’, vil du se en rød bjælke med tek-

sten lukket permanent. Men det er ikke hele sandheden, for selvom det histori-
ske hjemstavnsmuseum er lukket for museumsdrift under Øhavsmuseet, så har 

bestyrelsen og medlemmerne af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening 
andre planer. Den historiske bygning skal summe af atmosfære og liv, men der er 

flere ting, der skal gå op i en større enhed, hvis det skal lykkes.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Gennem sommeren 2021 kunne faaborgenserne følge debatten og 
den hårde retorik, der rasede på de sociale medier. Den Gamle Gaard 
skulle lukke som museum, og pengene skulle i stedet gå til Kaleko 
Mølle. 

Der blev oprettet støttegrupper for bevarelsen af Den Gamle Gaard, 
og i Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening blev der valgt en ny 
bestyrelse og vedtaget væsentlige vedtægtsændringer: museumsdrif-
ten i Den Gamle Gaard skal være i fokus for både bestyrelsens arbejde 
og for de mange frivillige, der skal drive stedet.

Netop nu arbejder museumsforeningen intenst på at kunne åbne de-
res hjertebarn for offentlig adgang til sommer, og Det Rigtige Faaborg 
mødte repræsentanter fra bestyrelsen for at høre mere om planerne 
for den 550m2 store bygningskompleks, der har vakt så stor opmærk-
somhed den seneste tid.

- Det er byens hus og alles museum, men hvis vi skal lykkes, skal der 
skæres ind til benet, forklarer bestyrelsesformand Ditlev Berner.

Museum siden 1930
De fleste bygninger på den brostensbelagte Holkegade har et samlet 
enhedspræg, idet de blev opført på samme tid - efter en række brande 
i Faaborg op gennem 1600 og 1700 havde brændt de oprindelige huse 
ned. Holkegade 1, der i dag huser Den Gamle Gaard, blev (gen-)opført 
i 1720.

- Fra ca. 1900 til 1930 var der slagterforretning i forhuset, og i baghu-
set - i Lyøstuerne - kunne øboerne overnatte, hvis vejret var dårligt, og 
de ikke kunne sejle hjem, forklarer Ditlev Berner.

Museumstanken opstod på baggrund af et initiativ fra en gruppe 
faaborgensere, der ønskede sig et by- og egnsmuseum, og de havde 
udset sig den nedrivningstruede købmandsgård fra 1700-tallet.

Gruppen skaffede penge til både køb af ejendommen og restaurering 
af det forsømte hus. Bygningerne blev restaureret ved hjælp af Natio-
nalmuseets direktør og andre eksperter, og i 1932 blev museet indviet. 
Her kunne interesserede opleve fortællingen om, hvordan datidens 
driftige købmænd skabte velstand til byen gennem søfart og handel.

- Der var egentlig planer om at bygge stedet om til en busgarage, 
inden gruppen af indflydelsesrige borgere tog fat og skaffede penge. 
Men tankegangen omkring bevaring af vores kulturhistorie, der tog 
fart i den periode, reddede bygningerne, fortæller Ditlev Berner.

Den Gamle Gaard blev drevet af frivillige indtil 70’erne, og i 1982 - 
under ledelse af museumsdirektør Anders Rehde Nielsen - opnåede 
museet statsanerkendelse, hvilket bl.a. sikrede stedet økonomisk.



Museumsudstillingen i Den Gamle Gaard blev fanget mellem to lovgivninger: Kulturarvsstyrelsen har fredet bygningen, mens Slots- og kulturstyrelsen kræver en bedre 
stand, før der kan opbevares museale genstande.

På dette billede ser man tydeligt, hvordan slagtervarerne hang til udstilling i vinduerne.

Hobys Gaard i Holkegade er også en del af bygningsmassen, som foreningen har overtaget.



Et stort dilemma
Et besøg på Den Gamle Gaard vil vise, at stedet bærer præg af de 
mange år, der er gået siden seneste restaurering i 1930’erne. Men i 
den kulturhistoriske forening er de optimistiske omkring bygningsmas-
sen.

- Bygningens forfatning i dag skal med nutidige øjne nok beskrives som 
‘skævt og forfaldent’, men set med museumsøjne, så er det intakt. 
Eller i hvert fald i middelgod stand. Taget er stort set intakt og tæt, 
ligesom bindingsværket ikke er råddent, forklarer Ditlev Berner. 

Netop den bygningsmæssige stand blev afgørende for Øhavsmuseets 
beslutning om at opgive driften af Den Gamle Gaard.

- Slots- og Kulturstyrelsen stiller krav om, at museumsgenstande med 
museal værdi skal opbevares under særlige forhold, der skal bl.a. være 
klima-anlæg , alarm, ventilation og varme, så fx malerier ikke risikerer 
at blive skadet ved temperatursvingninger, siger Ditlev Berner.

Det ville blive dyrt at leve op til de mange krav, men Øhavsmuseet 
lagde en langsigtet plan, som desværre blev forkastet af frednings-
myndighederne. Bygningerne på Holkegade 1 er nemlig fredet, så de 
tiltænkte moderniseringer blev mødt med et ‘nej’. 

Dilemmaet kan dermed koges ned til, at museumsgenstande ikke må 
opbevares i en bygning i den stand, og den fredede bygning må ikke 
istandsættes i en grad, så den kan leve på til kravene.

- Det bliver endnu mere grotesk, når man tænker på, at de fleste gen-
stande har været udstillet i snart 90 år under de nuværende forhold, 
siger Ditlev Berner.

En politisk beslutning skaber røre
Ud over Den Gamle Gaard, så varetog Faaborg Kulturhistoriske 
Museumsforening også vedligeholdelsen af Kaleko Mølle indtil sidste 
sommer. Det er nemlig foreningen, der ejer bygningerne, mens Øhavs-
musset blot lejer sig ind. Vedligeholdelsen af de to historiske bygninger 
sker med tilskud fra kommunen, og da Kaleko Mølle sidste år stod til at 
få skiftet stråtaget, søgte foreningen flere kommunale kroner. 

Et budget viste, at det årlige beløb til vedligeholdelse skulle stige fra 
200.000 til 800.000 kroner, hvis alle bygningerne skulle vedligeholdes. 
Derfor vedtog byrådspolitikerne i februar 2021, at der skulle priorite-
res. Dette førte til en beslutning om, at Kaleko Mølle skulle bevares 
som museum, mens Den Gamle Gaard ikke skulle.
Nogle måneder senere, da beslutningens betydning stod overfor en 
effektuering, eksploderede sagen på de sociale medier og i de trykte 
medier. Faaborgenserne ville ikke af med Den Gamle Gaard, der nu 
umiddelbart stod til at lukke. Eller i hvert fald til at miste mange af 
deres museumsgenstande.

- Foreningen ejer heldigvis bygningen, og det er jo det vigtigste, for 
bygningen er jo en museumsgenstand i sig selv. En del af de genstan-
de, der ikke har en verificerbar historie, får lov at blive som formid-
lingsgenstande, så bygningen bliver ikke helt tom, fortæller Ditlev 
Berner.

På generalforsamlingen i Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening 
i juni 2021 dukkede der ekstra mange borgere op efter den livlige 
debat. En ny bestyrelse blev valgt, og mange nye medlemmer meldte 
sig ind i foreningen.

Nu må man røre ved tingene
Selvom det ikke er ønske-scenariet, museumsforeningen står i for 
tiden, så er det alligevel ikke ubetinget skidt. Øhavsmuseet har efter-
hånden fjernet de fleste museale genstande, som nu skal opbevares 
i depoter, når de ikke udstilles, og tilbage står den historiske bygning 

samt enkelte møbler og genstande, som vurderes ikke at have museal 
værdi.

Når de tilbageværende genstande ikke er museale, er der ikke længere 
så mange restriktioner, og derfor kan bestyrelsen nu tænke i meget 
bredere baner, når de skal gentænke deres formidlingsrolle som besty-
rere af Den Gamle Gaard.

- Man må ikke røre ved museumsgenstande, men når det er formid-
lingsgenstande, så må man godt. Nu kan gæsterne fx sætte sig på den 
gamle slagbænk, eller åbne den, eller lægge sig under halmdynen i 
alkoven og opleve, hvordan man sov i gamle dage, siger Ditlev Berner.

Der er mange tanker og idéer omkring den fremtidige historieformid-
ling, faktisk så mange, at bestyrelsen har stillet krav til kommende 
idéer.

- Vi holder stormøde her 1. marts, og vi har fået så mange idéer, at de 
nu skal følges op af handling. Kommer man med en ny idé, så skal man 
også være med til at realisere den, for til en start er der kun os frivillige 
til at drive stedet, forklarer bestyrelsesmedlem Anne Kyhn.

De otte bestyrelsesmedlemmer skal udgøre forankringen i foreningen, 
og så skal de frivillige organiseres i arbejdsgrupper, som løfter forskel-
lige opgaver og realiserer dem.

Har du lyst til at være frivillig i Faaborg Kulturhistoriske Museumsfor-
ening, så kan du måske se dig selv i én af opgaverne: udstillinger, holde 
arealet pænt, rengøring, vedligeholdelse af bygningen, markedsføring, 
events/aktiviteter. Eller du kan dukke op til stormødet og høre mere 
om foreningen.
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Kulturarvsstyrelsen: Museet, Den gamle Gård ligger på Holkegade 1. Byg-
ninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Når man i dag besøger museet ”Den Gamle Gaard”, er der både adgang 
til hovedhuset med de smukke rum, og til de bagved liggende sidehuse og 
baghuset samt gårdspladsen med de toppede brosten. Længst ude mod 
havnen finder man det gammeldags haveanlæg og et fint lysthus, hvorfra 
udsigten til fjorden med Bjørnø og Horne Land åbner sig
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home Faaborg
Daniel Q. Brodersen og Thejs L. Davidsen
Mellemgade 13, 5600 Faaborg
Tlf.: 63212700

HOME bolig-tips til  
dig der vil sælge dit  
sommerhus
Gør hvad du kan for at få sommerhuset til at stå skarpt. 
Mal træværket, fjern alger på taget, reparer knækkede 
terrassebrædder og lignende. Kort sagt - optimer husets 
finish.

Tag hånd om udearealer. Sørg for, at græs og ukrudt er 
slået og fjernet, det er også vigtigt at der er pænt og 
ryddeligt rundt om huset. Sæt havemøblerne frem, og 
skab den sommerstemning, der er mulig.

Lys og luft er to vigtige kodeord, når du skal sælge 
sommerhuse. Mørke sommerhuse trækker ned, så træk 
gardinerne fra, tænd lamper, hvis det er overskyet, og 
sørg i det hele taget for så lyse rum som overhovedet 
muligt.

Hygge, varme og harmoni, er også gode ord at huske, 
inden huset skal vises frem. Er det køligt, så tænd varmen, 
fyr op i brændeovnen, sæt blomster på bordet - skab 
hyggen, alt efter årstiden.
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Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

Kan du klare boligkøbet
uden en advokat?
Møder i Faaborg efter forudgående telefonisk aftale
på 70 10 11 99. Vi glæder os til at høre fra dig.
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Odensevej 199, 5600 Faaborg
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Faaborg
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Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk

Græsslåning, hækklipning, beskæring,
udtynding, klargøring af bede,

bortskaffelse af affald og meget andet.

   Kunderne siger: 
 “De knoklede løs, og har afleveret et fantastisk resultat”. 
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Mangler du hjælp til din have...?
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se vores hjemmeside www.faaborg-ren.dk og følg os på
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JUBILÆUMSÅR I FAABORG GOLFKLUB

30 år med greens  
og gode venskaber

 
Skønt beliggende midt i Svanninges kuperede terræn, finder man Faaborg Golfklub. 

Mens golfsporten tidligere var forbeholdt de finere sociale lag, så ser det anderledes 
ud i dag. Golf er populær som aldrig før, og så er det tilmed en sport, hvor alle kan 

være med, hvilket klubbens 584 medlemmer vidner om.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Da bilen svinger ind på Dalkildegårdsallé denne fugtige forårsfor-
middag, har vinduesviskerne travl med at sikre udsynet. I de korte 
glimt mellem de flittige viskerbevægelser, er der ingen mennesker 
at spotte på de grønne baner, der omgiver vejen til begge sider. 
Ikke en levende sjæl har begivet sig ud med køllerne i dagens 
regn og dis, og i en klub med 365 åbne dage om året er det et 
usædvanligt syn.

- Vi har åbent hele året, og sidste år blev der spillet 23.095 runder 
på banerne. Men enkelte dage må vi lukke banen pga. vejrlig, 
fortæller bestyrelsesformand Jørgen Bremholm.

Lunt og tørt placeret i klubbens lokaler, hælder han kaffe i kop-
perne og begynder fortællingen om Faaborg Golfklub, der kan 
præstere hele 34 års historik.

Historien
I slutningen af 80’erne var der stigende interesse for golf, bl.a. da 
Danmark havde fået en spiller, Anders Sørensen, med på europa-
touren. Til gengæld var der ikke mange baner, faktisk kunne 
Fyn kun mønstre fire golfklubber, to med 18 huller og to med ni 
huller. 
Var man golfspiller fra Faaborg måtte man derfor tage køreturen 
til enten Odense, Svendborg, Nyborg eller Vestfyn for at spille.

To spillere fra Faaborg besluttede sig for at gøre noget ved situa-

tionen, og 2. september 1987 stiftede de, sammen med flere 
andre, Faaborg Golfklub med henblik på at etablere en bane i 
Faaborg og få klubben optaget i Dansk Golfunion.

Allerede i januar året efter lykkedes det klubben at opnå med-
lemsskab af Dansk Golfunion, og i april kunne de åbne tre greens 
og en driving range på den tidligere fodboldbane bag kirken i 
Faaborg. 

Det skulle vise sig at blive en succes, for allerede to år senere 
rundede klubben 100 medlemmer.

Drømmen var ni huller, allerhelst 18, og efter mange krumspring 
og armslægninger med bl.a. Statsskovdistriktet, Naturfrednings-
foreningen og den kommunale planafdeling kunne borgmester 
Richard Hansen i januar 1991 tage første spadestik til golfklub-
bens baner, hvor de ligger i dag, nemlig på Dalkildegaard. I maj 
1992 åbnede Faaborg Golfklub deres smukt beliggende bane med 
ni huller.

Blot fem år senere nedsatte klubben en arbejdsgruppe med det 
formål at udvide til 18 huller, og allerede året efter, i 1997, tages 
endnu et første spadestik, denne gang skulle fire hektar forvand-
les til ni bakkede greens. De 18 huller blev taget i brug i maj 1999. 



Naturen selv kan hjælpe med at holde græsset grønt og pænt. ’Vi sætter stære- og uglekasser op rundt omkring på banen, for græstæppet skal være vel-
plejet, og det hjælper fuglene med. Uglerne begrænser antallet af muldvarpe og mosegrise, og stærene spiser gåsebiller og deres larver. Hvis der er mange 
gåsebiller, kommer der råger og krager og spiser dem, og de ødelægger græsset,’ forklarer formand Jørgen Bremholm

Foto Jørn Ungstrup



En sport, der kan det hele
Med mediebevågenheden og den stigende popularitet i slut-
firserne ændrede golfsportens medlemsprofil sig markant.

- Tidligere var det en fin sport, og i nogle klubber var der 
venteliste for at blive optaget. I dag er sporten allemandseje. 
Tidligere startede folk ofte, når de gik på pension, men i dag 
får vi medlemmer i alle aldre, og det er alle typer, der vælger 
at spille golf, siger Jørgen Bremholm.

Golfsporten har den kæmpe fordel, at alle kan spille mod 
alle, da hver spiller har et såkaldt handicap, der indikerer, 
hvor mange slag ekstra de kan bruge på en runde. På den 
måde skal enhver spille op til sit bedste niveau for at vinde, 
og medlemmer på  forskellige niveauer kan spille jævnbyr-
digt. 

- På den måde kan en begynder fx gå en runde med en 
erfaren spiller og lære noget, samtidigt med at konkurrence-
elementet er der, forklarer Jørgen Bremholm.

Faaborg Golfklub har gennem tiden fostret en del talentfulde 
spillere, men de dygtige spillere drager oftest videre til de 
mere professionelle klubber, for i Faaborg er der nemlig me-
get fokus på det sociale.

- De fleste får en snak over en øl eller en vand efter spillet, 
det er en del af klublivet. Vi har mange klubber i klubben, 
der er en herreklub, en dameklub, en par-klub og så vores 
kaninklub, hvor nye medlemmer sluses ind. Er man mere til 
turneringer, har vi også hold på flere niveauer, siger Jørgen 
Bremholm.

For formanden, der selv har spillet golf i 13 år, er der ingen 
tvivl om, hvorfor golfen er så populær, for sporten tilbyder 
det hele, mener han. Motion, natur og konkurrencen. 

- Banen må være Fyns smukkest beliggende med udsigt over 
Helnæs, her er så naturskønt, og vi får ofte ros for vores 
baner. Går man alle 18 huller, uden for mange omveje, så får 
man let gået seks kilometer på en runde, fortæller Jørgen 
Bremholm.

Når kroppen siger fra til de mere krævende sportsgrene, som 
fx tennis eller fodbold, så er det for mange muligt at fort-
sætte, eller starte, med at spille golf. Her er det teknikken, 
evnen til at udnytte spændingspunkter og kraftoverførsel, 
det gælder, og sporten giver meget få skader.

De ældste aktive spillere i klubben er over 90 år, og her giver 
golfen dem et kæmpe socialt netværk. Når det begynder at 
knibe med at gå, er det fortsat muligt at spille - her kan spil-
lere transportere sig rundt på banen i en buggy.

Har du lyst til at besøge klubben eller prøve at svinge køllen, 

så er der åbent for alle til Golfens Dag søndag den 24. april 
mellem klokken 10 og 13. Eller du kan kontakte klubben og 
aftale en ‘prøverunde’.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Kan jeg spille golf?

Nye medlemmere låner udstyr af klubben, eller man kan 
købe et brugt sæt for under 1.000 kroner. Men inden man 
slippes løs på de veltrimmede græsarealer, skal teknikken på 
plads. Det sker med et introduktionsforløb på op til tre må-
neder, hvor man erhverver sig et kørekort, der giver adgang 
på egen hånd til de 18 huller.

Selv småskavanker eller sygdom er ingen hindring for at 
spille golf. Klubben har de sidste to år indgået i et succesfuldt 
samarbejde med kommunen, DGI og DGU omkring golffor-
løb målrettet kronisk syge, fx mennesker med diabetes eller 
hjertekar-sygdomme. 

Et medlemsskab af Faaborg Golfklub koster 500 kroner om 
måneden, og så er der fri adgang til banen aller årets dage.

Faaborg Golfklub har en fuldtidsansat i sekretariatet og fire fast tilknyt-
tede greenkeepere. Derudover er der meget frivilligt arbejde forbundet 
med at drive en golfklub, og på arbejdsdage møder op til 100 medlem-
mer op og hjælper til. Derudover har klubben små, organiserede grup-
per, der fx holder stierne eller sikre naturplejen
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Faaborg Golfklub havde mere end 6.000 gæstespillere i 2021, hvoraf 
mange kom langsvejs fra. Derfor har klubben stor glæde af et godt sam-
arbejde med byens overnatningssteder og butikker



   

Det handler om god tid, tillid 
og menneskeligt overskud

Når der indtræffer et dødsfald i 
familien, så skal de efterladte træffe 
mange beslutninger på kort tid i en 
situation, hvor de mangler overblik 
og overskud. Begge dele bidrager 
bedemændene Morten Bytoft, Ras-
mus Boe Hermansen og deres kol-
leger med, når de hjælper efterladte 
til at træffe de rette beslutninger for 
en værdig afsked. Det handler om 
tillid, tryghed og tid til mennesker.

- Når jeg går fra en familie, vil jeg gerne have, 
at de oplever, at de har fået sænket skuldrene. 
De skal vide og fornemme, at der er styr på 
det, og de skal opleve, at nu er der ro på, siger 
bedemand Rasmus Boe Hermansen. Sammen 
med bedemand Morten Bytoft driver han 
Ringe-Midtfyns Begravelsesforretning, Den 
lokale bedemand i Svendborg og Faaborg & 
Omegns Begravelsesforretning. Morten Bytoft 
tilføjer:
- Nogle gange er efterladte meget bekymrede 
for at glemme noget vigtigt i planlægningen af 
afskeden. Det hjælper vi dem med at undgå, 
fordi vi holder fast i alle trådene for dem, og 
vi strækker os langt for, at de føler sig hjulpet 
og vejledt. Vi fortæller efterladte om deres 
muligheder, så de kan træffe de beslutninger, 
der er rigtige for dem og som, selv i en svær 
situation, giver dem minder om en smuk 

Det er vores fornemmeste opgave at hjælpe 
med at træffe de beslutninger, der er rigtige 
for de efterladte, så handlingen bliver, som 
de og afdøde har ønsket.

Morten Bytoft, Helle Lynge, Rasmus Boe Her-
mansen og deres kolleger giver sig altid god 
tid til samtalerne med de pårørende. At lytte 
og spørge ind til det, der er vigtigt, er en del 
af deres job.

Faaborg og Omegns Begravelsesforretning 
Den lokale bedemand i Faaborg

afsked. Vi venter hellere, indtil de efterladte 
er helt klar på, hvad der skal ske med deres af-
døde, og vores rådgivning slutter først, når vi 
kan fornemme, at de efterladte har helt ro på 
omkring deres beslutninger. Det gælder også 
den økonomiske del, fordi vi giver dem et 
overblik, så der ikke er ubehagelige og skjulte 
omkostninger.

Den personlige afsked
Værdisættet er ens for alle ansatte i de tre 
begravelsesforretninger, og tilgangen er den 
samme for alle – og i forhold til alle kunder:
- Vi arrangerer smukke, værdige og personlige 
ceremonier for alle uanset deres økonomi 
eller baggrund. For eksempel gør vi meget ud 
af, at afskeden bliver gode personlige minder 
for de efterladte. Vi spørger ind til afdødes 
liv og kommer med ideer, og folk bliver ofte 
overraskede over, hvor meget der kan lade 
sig gøre i forhold til for eksempel særlige 
musikstykker, tekstpassager, en sanger i kirken 
eller salmeblade med afdødes portræt, siger 
Morten Bytoft og Rasmus Boe Hermansen:
- De nye kister fra Orbit, der er lavet af pap 
og er FSC-certificerede, er et andet eksempel 
på, at efterladte kan sætte et personligt præg 
på afskeden. Den er en succes hos mange eft-
erladte, der ønsker, at afskeden skal være både 
smuk og bæredygtig.

Lokalt og tæt på
Det er ikke kun på et menneskeligt plan, at 
de to bedemænd og deres kolleger er tæt på de 
efterladte. Det er de også geografisk med be-
demandsforretninger i Svendborg, på Midtfyn 
og i Faaborg:

- Vi dækker alle hele Fyn, men er hver især 
lokale i vores område, og vi forsøger at tænke 
hele den sidste rejse igennem, så det er tæt på 
og værdigt for både afdøde og efterladte. Her 
handler nærhed også om helt praktiske ting, 
der hjælper efterladte til overblik og overskud. 
For eksempel har vi netop indrettet et nyt 
stillerum med tilhørende toilet og forrum, 
hvor den allernærmeste familie kan tage 
afsked inden den kirkelige handling. Herfra 
kan vi også gennemføre borgerlige bisættels-
er, og alle tre begravelsesforretninger råder 
over mobile køleanlæg, så afdøde kan ligge i 
det lokale kapel eller hjemme, hvis efterladte 
ønsker det. Igen handler det om at være tæt 
på, konstaterer Morten Bytoft og Rasmus Boe 
Hermansen:
- Vores hold er et tæt fællesskab af dedikerede 
medarbejdere, der altid står til rådighed for de 
pårørende. Det giver fleksibilitet og mere tid 
til at skabe den tryghed, vi lægger så stor vægt 
på. For tryghed er det første skridt på vejen 
mod den tillid, der er så vigtig i vores arbejde.

Odensevej 35 
5600 Faaborg

Telefon 6261 1144

www.faaborgbegravelse.dk



HOLDAKTIVITETER 
SVØMMEHAL 

WELLNESS MED SAUNA OG DAMPKABINE  
BIKE- OG MOTIONSHOLD

FITNESS

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Kontakt os på tlf.: 6261 0606 eller info@forumfaaborg.dk

TILMELD DIG PÅ WWW.FORUMFAABORG.DK

CAFÉEN ER ÅBEN

EKSTRA YOGAHOLD
 

VI UDVIDER VORES TILBUD  
PÅ YOGASIDEN MED ET  

EKSTRA YOGAHOLD  
TIRSDAG FORMIDDAG

VOKSEN-SVØMNING For dig som vil have finpudset teknikken
Hver onsdag mellem Kl. 20.00-20.55 NYT HOLD     NYT HOLD     NYT HOLD



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

Du får hjælp til: 
  
Bogføring
Betaling af kreditorer
Lønadministration
Regnskab
Fakturering
Ejendomsadministration 
 … og meget mere.

 

Mangler du overblik?
En økonomifunktion tilpasset dig

1-OFFICE er et fleksibelt administrationshus for ledere, økonomi-
ansvarlige, selvstændige, kasserer og ejendomsbesiddere, der kan se den 
indlysende gode idé i at få en ekstern, professionel økonomifunktion, hvor 
du kan skrue op og ned på vores hjælp, som det passer dig.

Betragt os som en husmor. Vi tager os af den daglige administration, så 
du slipper. Sørger for, at der ikke er noget, der falder ned mellem to stole. 
Hjælper når det hele driller. Ringer, når der er noget, du skal vide.

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.

Lars Louise Tina Anne Rikke Christian Camilla



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst  Henrik Nedergaard 2423 5978
Fg. Sognepræst Vibeke Hammerum 2087 6112
Provst  Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst  Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst  Rikke Gotfredsen 6473 1088

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

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

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.  27. feb.   Fastelavn 10.30: VH 09.00: VH 15.15: EL 09.30: HN

ons.  2. mar.   Salmesang og Suppe 17.30: HN   

søn.  6. mar.   1. s. i fasten  10.30: LJ (Kirkekaffe) 10.30: VH (Kirkekaffe)  

søn.  13. mar.   2. s. i fasten 10.30: HN 10.30: AA 09.30: VH 09.30: RG

søn.  20. mar.   3. s. i fasten 10.30: LJ 09.00: LJ  

søn.  27. mar.   Midfaste 10.30: VH 10.30: HN 15.15: EL 

søn.  3. april   Mariæ bebudelsesdag 10.30: HN (Kirkekaffe) 10.30: VH  09.30: RG

ons.  6. april   Salmesang og Suppe 17.30: VH   
 

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  

Renoveringen af Faaborg kirke - er i sidste fase
Det går planmæssigt fremad i øjeblikket. Vi har fået et godt 
overblik efter vores VVS'er gik konkurs. Vi fandt heldigvis et 
andet VVS firma, der hurtigt kunne overtage opgaven, så nu 
skrider projektet fremad igen. Vi er derfor pt. i gang med de 
mindre, men vigtige detaljer, i kirkens rum - nemlig farvevalg 
til vores alter, prædikestol, orglet og pulpitur. Vi regner stærkt 
med at kunne åbne kirken igen inden sommerferien. Mere om 
dette i dagspressen og kirkens facebookside. 

Endnu en præstebolig i Faaborg
Menighedsrådene i Faaborg, Diernæs, Avernakø og Lyø har 
købt Vestergade 43 i Faaborg. Vi overtager ejendommen pr. 
1.4 og den vil herefter gennemgå en mindre renovering. Vi 
håber på, at vi senest i starten af efteråret kan ansætte vores 
nye præst, som vil skulle bo i denne bolig. Indtil vi har fået 
ansat en ny præst, vil Vibeke Hammerum fungere som vikar i 
vores 4 kirker.                        Formand Thomas Ingemansen

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 som en af de fornemste gui-
tarister i sin generation. Hans aktive karriere som gutarist i 
ensemblesammenhænge og som solist har bragt ham rundt 
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. Fri entré

Højskoleeftermiddag m. tidl. arkivleder Ruth Jensen
Tirsdag den 22. marts kl. 14.30 i Det nye Hospital
Kom og hør den spændende historie om Faaborg-skibet 
”Henriette”. På Vanse Kirkegård i Sydnorge, står en stor grav-
sten, rejst over besætningen på skonnertbriggen ”Henriette” 

af Faaborg. Skibet forliste nytårsnat 1900, ud for Lister Fyr.
Forliset rystede både Faaborg og de små samfund omkring 
Lister og Vanse. I årene derefter var der kontakt mellem de 
efterladte i Faaborg og de nordmænd, der havde overværet 
forliset og været med til at prøve at redde besætningen.
Få også historien om hvordan en flok frivillige fra Faaborg 
byhistoriske Arkiv tog til Vanse og udvekslede arkivalier og 
historien om forliset. Fri entré

Foredragsaften om ”Fyns natur – Danmarks grønne 
hjerte” ved Erik Vinther
Tirsdag den 29. marts kl. 19.00 i Kirkeladen, Diernæs
En spændende aften er i vente, når Erik Vinther, der er med-
forfatter til bogen "Fyns natur - Danmarks grønne hjerte”, 
fortæller om Fyns spændende naturområder. 
Erik Vinther har igennem næsten 40 år arbejdet i og med den 
fynske natur. Foredraget kommer ind på, hvad der kende-
tegner naturen på Fyn, hvordan vi beskytter naturen samt 
hvad der skal gøres for bevare og genskabe en natur med et 
artsrigt plante- og dyreliv. 
Med udgangspunkt i fynske naturperler fortælles om egne 
oplevelser i naturområderne og eksempler på komplekse 
samspil mellem forskellige dyr og planter. Endelig præsente-
res forslag til spændende ture i den fynske natur. Foredraget 
ledsages af billeder af naturområder, planter og dyr. Der er fri 
entré.

Koncert i Det nye Hospital
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30
Koncert med Morten Øberg, saxofon og Bo T. Lerche, piano. 
Kom og hør musik af Astor Piazzolla, spirituals og klezmerto-
ner mm. i raffinerede arrangementer. Fri entré.

Salmesang og suppe 
Onsdag den 6. april kl. 17.30.
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst 
Vibeke Hammerum hygger vi os med suppe, samtale og sang. 
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!
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AUGUST ER FØDT 
MED BENZIN I BLODET

5 år og  
gashåndtaget 
i bund 

August var bare to år gammel, da han første gang 
satte sig op på en crosser, og siden da har han givet 
de fleste konkurrenter baghjul. Det unge talent 
læser banen og har en suveræn teknik, og i februar 
deltog han som den yngste deltager i et kæmpe 
supercross-stævne i Boxen i Herning.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
 

Fællesskaber findes i alle former. Håndbold, tennis, spejder eller 
camping. Men familien Rasmussen har valgt motocross, og de 
er gået all in. Deres ældste søn, August på fem år, har både inte-
resse og talent, og med mange timers træning og konkurrencer 
i det meste af landet, så har familien valgt at gøre motocross til 
deres fælles hobby.

Familien er netop vendt hjem fra et stort supercross-stævne i 
Boxen i Herning, hvor de har nye venskaber og nye oplevelser 
med i bagagen. August har tilmed to nye præmier med hjem til 
den i forvejen imponerende samling.

Det Rigtige Faaborg mødte familien, dagen før de tog afsted til 
det store stævne.
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Det ligger til familien 
Den lille krop sitrer og hopper op og ned, mens fødderne finder 
hurtigt trinnene ned til kælderen. August har netop fået lov til 
at køre en tur på den hjemmebyggede crossbane i baghaven, 
og kropssproget efterlader ingen tvivl, om at det var den bedste 
besked, den fem-årige knægt kunne få.

I kælderen opbevares sikkerheds-udstyret, og August kommer 
op ad trappen med en stor, tung hjelm slæbende og bumpende 
efter sig på trinnene. Med smilende øjne og små, undersøgende 
fingre på et go-pro-kamera fortæller han ivrigt om, hvordan de 
også kan filme det, når han ræser rundt på banen med op til 30 
km/timen.

Det kan tage sin tid at komme i udstyret, for med fart over feltet 
skal kroppen beskyttes i tilfælde af uheld. Med lidt hjælp fra sine 
forældre, nævner August det beskyttelsesudstyr, han ifører sig 
inden træning: brynje, støvler, bukser, knæbeskyttere, hjelm, 
nakkekrave, briller og handsker.

Det er ikke fra fremmede, August har interessen. Siden han 
var to måneder gammel, har han været med på banen, når far, 
Simon, kørte cross. Her sov August for det meste fra larm, fart og 
spænding

Simon blev bidt af motocross, da han prøvede det første gang på 
Bangsbo som ti-årig, og herfra stod der i en årrække træning på 
programmet to gange om ugen og stævne hver weekend. Senere 
intensiverede han indsatsen og nåede at køre i B-klassen og 
placere sig i top otte i landet.

- For at komme med i Danmarks-eliten kræver det en stor indsats 
både tidsmæssigt og økonomisk. Det er nok tiden, der har brem-
set mig, men August, han skal nok nå det! Han har en virkelig god 
teknik, og så kan han læse banen, fortæller Simon Rasmussen.

Et stort talent
August satte sig på en crosser første gang, da han var bare to år 
og ti måneder, og det åbenlyse talent er nu i stigende udvikling. 
I vintersæsonen tager familien turen til Broby en gang om ugen, 
hvor der venter tre timers træning, og om sommeren tager de 
også en ugentlig træning i Svendborg. Næsten hver weekend 
pakker de udstyret og tager afsted til stævner rundt omkring i 
landet, og selvom August oftest kører mod ældre børn, så har 
han ikke fået baghjul en eneste gang.

- Sidste år stillede August op i fem Kids Cup og tre afdelinger af 
klubmesterskabet. De kører to heats hver gang, og han har faktisk 
vundet alle sine heats. Han stillede op i en klasse over sin alder 
til Fyns Mesterskaberne og blev nummer tre, fortæller Simon 
Rasmussen.

Når dagen hverken byder på træning i Broby eller Svendborg eller 
stævne, så holder August færdighederne ved lige med træning på 
en eldrevet cykel, enten på crossbanen i baghaven, som de netop 
har bygget færdig, eller på mountainbike-banen i Svanninge.

Lige rundt om hjørnet venter en helt særlig oplevelse for den 
unge motocross-kører.

- Jeg skal køre supercross, hvisker August storsmilende.

Selvom kalenderen viser mandag, da familien fortæller om deres 

familie-interesse, så er de allerede ved at pakke til weekenden 
store event: Supercross i Boxen i Herning. 

August skal nemlig deltage i det kæmpestort indendørs cross-
stævne, og forud for konkurrencen er der mange indledende 
manøvrer. 

- Siden midten af november har vi været i Herning en gang om 
ugen for at træne, og vi kører derop inden stævnet for at træne 
på banen. August skal træne både onsdag, torsdag og fredag, 
og så er selve showet lørdag aften 19-23, hvor August skal køre 
20.30, siger Simon Rasmussen.

Den unge cross-kører virker uimponeret over det store stævne, 
hvor 15.000 tilskuere vil overvære aktiviterne på banen, men da 
Simon tager telefonen frem og viser klip fra et lignende stævne, 
stopper August straks al anden aktivitet og lader sig opsluge. 

Han er helt med på, hvad der skal ske til stævnet: I starten skal 
højre hånd være klar til at give gas, og når nedtællingen viser fem 
sekunder, skal han kigge ned, så han er helt klar, når bommen 
falder ned. Og han er helt med på, hvad han glæder sig allermest 
til:

- Flyvehop og vennerne, konstaterer August.

Med sine fem år bliver August den yngste af de 14 børn, der stil-
ler op i supercross-stævnet.

Et fællesskab for store og små
Når Simon tidligere tog til stævner, så var Kathrine altid med, og 
familieforetagendet fortsatte helt naturligt, da August kom til 
verden. For mens der er konkurrencer inde på banen, er der et 
helt lille campingsamfund udenfor banen, hvor børn og voksne 
hygger sig med den fælles interesse som omdrejningspunkt.

- Vi møder de samme mennesker forskellige steder i landet, og vi 
har et kæmpe netværk og er blevet venner med mange af de an-
dre forældre. Som familie får vi vanvittigt meget ud af det socialt. 
Vi har en travl hverdag, og når vi tager afsted, så handler det bare 
om at være sammen. Vi hygger os, og det er ligesom camping for 
os, fortæller Kathrine Gregersen.

Det er også tydeligt for forældrene, at August går og glæder sig 
op til et stævne, og når de er afsted, ser de en dreng, der er i sit 
rette element. I timerne mellem træningerne og konkurrencerne, 
leger børnene på tværs af nationaliteter og allerhelst kører de på 
deres el-cykler.

- De kan kommunikere helt uden at kunne tale samme sprog. 
August er blevet venner med Finlee, som kommer fra England, 
og snart skal vi møde ham igen til et stævne i Frankrig, siger 
Simon Rasmussen.

Næste store oplevelse for motocross-familien bliver en rejse til 
Verdun Frankrig i uge 28, hvor August stiller op i Master Kids-
konkurrencen.

Har du en dreng eller pige, som kunne tænke sig at prøve moto-
cross, så kan I få en gratis prøvetur på banen i Broby, hvor der er 
altid en hjælpende hånd til at komme igang.



Med en gennemsnitsfart på 30 km/timen ræser August stilsikkert rundt på 
banerne. Han er ikke i tvivl om, hvad det bedste ved at køre motocross er: Jeg 
kan bedst lidt at hoppe og ligge sidelæns, siger August Rasmussen

Farmand Simon Rasmussen var selv en habil motocrosskører,  
inden en voldsom ulykke satte en stopper for det

August kørte motocross første gang, da han var to år gammel. Han er nu fem år og 
har et naturligt talent for at læse banen, hvilket har indbragt den unge racerkører 
en imponerende samling af præmier. Lillebror Albert på tre år har allerede kørt sine 
først løb, og han nyder også fællesskabet og samværet med de andre børn

Familien Rasmussen/Gregersen består af far Simon, mor Kathrine, storebror August 
og lillebror Albert

Når familien ikke er til stævner rundt omkring i landet eller til træning på banerne i Broby, 
så træner August på en eldrevet cykel hjemme i baghaven eller på de nye spor i Svanninge 
Bakker
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August Rasmussen kører med nummer 9 på trøjen. Han kører i klassen ‘lav-effekt’ og har netop fået en ny 50-kubik-crosser af mærket Husqvarna. August har sin 
egen Instagram-profil med 5.840 følgere, hvor interesserede kan følge med: a.rasmussen.9, foto Mikkel Wendelboe

På banen i baghaven leger August Rasmussen nogle 
gange, at Thomas Kjer Olsen (dansk motocross-kører i 
verdensklasse) er på besøg og kører med. August drømmer 
om at blive lige så god som Jeffrey Herlings, der sidste år 
vandt verdensmesterskabet, foto Mikkel Wendelboe



SKAL DU NÅ AT
HAVE EN REOL TIL

FORÅRET?
 

BOOK DIN REOL NU! 

Tlf: 93 833 832
Web: www.worresfashion.dk 
Mail: Info@worresfashion.dk

 
Følg os på  

Til dig med smerter eller bevægeindskrænkning...
Og dig der bare ønsker wellness-massage...

RING og find ud af om det kunne være noget for dig...det vil glæde mig!

Jeg har 30 års erfaring indenfor  
behandling og holdtræning

ve lvære 
v/fysioterapeut Marianne Baekgaard

Jeg tilbyder fysiurgisk massage, 
afspænding og personlig  

træning

Behandling pr. gang 
kr. 395,00.  

10% rabat på første behandling

Jeg har også holdtræning på små 
hold med 3-5 deltagere indenfor  

knogleskørhed, efterfødsel,  
rygsmerter og stress.

5 gange holdtræning  
kr. 400,00

Velvære v. fysioterapeut  
Marianne Baekgaard 
Tlf.: 30 29 49 91 
Bryggergården 2, 5600 Faaborg



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

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



STORT PROJEKT SKAL SIKRE FAABORG MOD 
STORMFLOD I FREMTIDEN
Faaborgenserne holder vejret, når der varsles storm. 
Senest med stormen Malik i slutningen af januar 2022.  
Faaborg er nemlig som flere andre kystbyer udfordret 
af ekstreme vejrforhold og stigende havvand. Det vil 
få konsekvenser for byens beboere, erhvervsdrivende, 
besøgende og kulturværdierne i fremtiden, hvis køb-
staden ikke bliver sikret mod stormflod.

Problemet opstår især, når vand, der er presset op i 
Østersøen af storm, igen strømmer ud mod Kattegat 
og derved presses ind i Det Sydfynske Øhav og  
Faaborg Fjord.

PROMENADE MOD STORMFLOD
Derfor er stormflodssikring også en del af den omfat-
tende udvikling, der er sat i gang i Faaborg, og en del af 
vinderforslaget ”Vi dyrker Faaborg” fra 2019. Her er 
foreslået en ubrudt promenade, på i alt en kilometer 
langs kystlinjen, der skal sikre mod stormflod og samti-

dig respektere byens kulturarv og mødet med vandet.

NU BEGYNDER ARBEJDET
Faaborg-Midtfyn Kommune har netop valgt rådgi-
vere til et projekt, der skal arbejde med forslaget i tæt 
dialog med de mange interessenter. Byens beboere, 
grundejere, erhvervsliv, besøgende og andre brugere 
vil i løbet af foråret og forsommeren blive inviteret til 
dialog i form af møder, byvandringer og udstillinger i 
byrummet.

Schønherr og Lundgrens, begge med underleveran-
dører, er valgt som rådgivere på projektet.

LÆS MERE OM PROJEKTET PÅ FMK.DK/FAABORG

Faaborg skal 
sikres mod stormflod

Faaborg-Midtfyn Kommune er en blandt 18 kom-
muner, der har modtaget støtte fra Realdanias 
indsats ’Byerne og det stigende havvand’ og deltager 
i den forbindelse også i et vidensnetværk.



DEN NYE AFFALDSORDNING

Hvordan kommer ordningen til at foregå hos os i midtbyen, graves der  
ekstra container rum ned ved siden af den eksisterende affaldscontainer?

På grund af smalle stræder og mangel på adgang til baggårde gælder der 
særlige forhold i Faaborg midtby. Det er ikke muligt at opstille individuelle 
beholdere til affaldet på alle adresser. Derfor er der i en del af midtbyen 
allerede etableret nedgravede fællesløsninger – og de løsninger er der over-
vejelser om at udvide til at omfatte en større del af bymidten.

De nuværende nedgravede containere opdeles i første omgang i to rum, så 
restaffald og madaffald fremover kan sorteres hver for sig.

Hvad sker der med vores gamle grønne affaldsspand, når den  
nye affaldsordning træder i kraft?

Din gamle beholder lader vi stå. Den skal nu bruges til indsamling af plast & 
mad- og drikkekartoner. Der medfølger klistermærker til den gamle beholder 
i din startpakke.

Når vi tømmer dit rest- og madaffald første gang, kan du sætte din gamle 
beholder med frem. Så tømmer vi den som restaffald, og den vil være klar til 
brug.

Hvordan får vi plads til affaldsbeholdere til 46 lejligheder, d
er i dag deler to affaldsøer på et begrænset område?

Faaborg midtby er fredet, indtil der er fundet en løsning på bydelens særlige 
forhold. Dette vil ske i dialog mellem borgere, FFV Renovation og Faaborg-
Midtfyn Kommune. Når der er tale om beholdere til 46 lejligheder, vil man 
kigge på, om det kan skrues sammen til at fylde mindst muligt, men så der 
stadig er mulighed og plads til sortering, og det vil kræve noget plads.

Vi vil meget gerne hjælpe alle udlejere med at finde den bedst mulige løsning 
på de nationale krav om mere affaldssortering. Har man som udlejer ikke mod-
taget et brev fra os endnu, må man derfor meget gerne kontakte os.

Jens Dahl  - Adelgade  

Martin Schødts  - Hans Rasmussens Have

Lars Nielsen  - Vikingegården Faaborg

1



Skal vi sortere affaldet i poser i eget hjem – Eller hvordan 
fungerer sorteringen?

Ja, madaffaldet kommes i poser i eget hjem – og ligeså med gen-
brugsaffald indtil videre. De grønne poser til madaffaldet leveres 
af FFV Renovation. Når du er ved at løbe tør, kan du binde en 
tom pose om håndtaget på din beholder, så leverer din skralde-
mand nye ved næste tømning. Du kan også hente nye poser på 
den genbrugsstation.

Der er mange måder at indrette dit hjem til mere sortering, fx 
muleposer på en knage, sorteringskasser i køkkenet, bokse i 
skabet eller lign. På den måde kan du hurtigt skabe faste rutiner 
for, hvordan du sorterer dit affald. Så bliver det lettere at smide 
affaldet i de rigtige beholdere.

Fortsætter genbrugsordningen mht. afhentning?

Ja, genbrugsaffald indsamles i poser indtil videre, indtil en anden 
løsning er på plads.

Hvor meget skal vi gøre ud af at vaske glas og plasticflasker  
inden vi smider dem ud? Her tænker jeg f.eks. på ketchup-
flasker, Nutellaglas og lignende?

Emballage skal være tømt, det vil sige skrabet rent, eller hvad der 
kan trykkes ud af tuber og flasker, med man må naturligvis gerne 
skylle med lidt restvand for at hjælpe det på vej.

Kan vi slippe for at betale til den røde beholder til farligt af-
fald, hvis vi selv kører på genbrugspladsen med batterier og 
lignende de få gange om året, vi har det?

Nej, det er en del af den obligatoriske ordning.

Private husholdninger får alle en rød kasse til farligt affald. 
Hvordan håndterer vi vores farlige affald?

Alle modtager en rød miljøkasse, også lejeboliger. Disse bliver le-
veret i løbet af april sammen med startpakkerne, der indeholder 
den grønne køkkenspand, poser til madaffald, sorteringsguide og 
klistermærker til indendørs sortering.

Det farlige affald skal i original emballage og kommes i den røde 
kasse, der forsynes med navn og adresse. Der bestilles ombyt-
ning online, hvor efter kasse sættes i skel på tømmedagen.

Hvor tit tømmes den store fælles container til madaffald? Her 
tænker jeg især på sommerperioden, hvor sådan en container 
kan blive en noget ubehagelig oplevelse.

Madaffaldscontainere skal som minimum tømmes hver 14 dag, 
og det vil være den frekvens, der beregnes volumen efter, også 
om sommeren.
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Udrulningen af den nye store affaldsordning er i gang.
 
Hvis du ikke allerede har fået de nye affaldsspande leveret i indkørslen, eller 
er blevet introduceret til nye rutiner i din boligforening, så sker det inden længe. 

Vi har givet tre faaborgensere mulighed for hver at stille tre spørgsmål til FFV om den 
nye ordning. En villaejer, en beboer i Faaborgs midtby og en lejer fra Vikingegården. 

Her kan du læse både svar og spørgsmål, og måske også blive klogere på din egen situation.



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

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



	

Tlf. 62 61 77 95 

VI TILBYDER 
•  Alt i malerarbejde - inde og ude 
 
•  Alt i gulvarbejde
 Vinyl, linolium, tæpper og slibning af trægulve

•  Stor Flygger-butik med prof. rådgivning  
 Altid masser af gode tilbud på tæpper, gardiner  
 og trægulve

Kvalitet i hvert penselstrøg 
KONTAKT OS 
Tlf.: 62 61 77 95

Svendborgvej 69, 5600 Faaborg
info@svanningemaler.dk 
Læs mere på www.svanningemaler.dk

Peder Find, Tlf.: 28 57 98 80 
Malermester og indehaver

ET MODERNE MALERFIRMA  
MED STOLTE TRADITIONER OG  
PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK



Mød Adriano Berardino

Det italienske hjerte 
banker for Faaborg
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- Jeg er ikke blevet millionær, men jeg kan da betale mine reg-
ninger. Og så har jeg haft det sjovt!

Adriano sidder med scrapbogen foran sig, for vi vil høre hele 
historien om italieneren, der slog sig ned i Danmark. På nogle af 
de gamle avisudklip står en rank, mørkhåret mand med kokke-
forklæde og smil på læben omgivet af en tjenerskare, på andre 
står han med guitar og mikrofon omgivet af bandmedlemmer. 

I dag er både håret og skægget blevet gråt, ja nærmest hvidt, 
og med et levet liv er det ikke så få ord, der kan vrides ud af den 
76-årige kok, der i dag kan skrive 46 års erfaring fra branchen 
på CV’et.

Fra Milano til København
På et falmet billede står Adriano sammen med fem langhårede 
gutter med hver deres instrument. I sine tyvere spillede Adriano 
nemlig guitar i bandet The Droops, og sammen med bandmed-
lemmerne rejste han rundt og underholdte med musikalske op-
trædener i fritiden. Efter en koncert i Rimini i 1973 ville bandet 
til Østrig for at høre Led Zeppelin spille, men Adriano valgte at 
blive hjemme, hvilket skulle vise sig at være held i uheld.

Bilen med bandmedlemmerne kørte galt, og de omkom alle.

Det var et hårdt slag for den unge mand, der året inden også 
havde mistet sin far. Adriano måtte væk. Han tog fri fra fra job-

bet som teknisk tegner og drog nordpå - til Danmark.

- Jeg kunne ikke engang tale engelsk, men jeg fik arbejde på en 
italiensk restaurant på Rådhuspladsen, Bella Napoli, og faktisk 
var den allerførste gæst, jeg serverede for, Berry White, fortæl-
ler Adriano smilende.

Det var ikke meningen, at Adriano skulle blive i Danmark, han 
skulle blot slappe lidt af ovenpå den voldsomme oplevelse, og 
faktisk var han ved at rejse væk igen kort efter ankomsten til 
det kolde nord.

- Jeg var i byen med nogle venner i København, og der så jeg et 
skyderi og tænkte: Danmark - nej tak! Fortæller Adriano.

Men han forlod ikke Danmark, kun København, og rejste vestpå. 
Fem dage efter ankomst i Odense havde Adriano landet et 
fuldtidsjob på endnu en italiensk restaurant, og her blev han de 
næste fem år.

Øjnene spiller som på en ung mand, når Adriano fortæller om 
indtoget af det italienske køkken, som dengang var nyt for dan-
skerne. Fra restaurantlivet i Odense fortsatte turen endnu læn-
gere vestpå, denne gang til Kolding, og i 1984 åbnede Adriano 
det, der skulle blive den første af hans i alt seks restauranter, 
restaurant Milano.

Salvatore Adriano Berardino kom ved en tilfældighed til Danmark i 1974, og her er 
han blevet lige siden. I de forgangne 47 år har den driftige kok åbnet og drevet flere 

succesfulde restauranter, hvoraf den seneste i rækken er Ristorante Roma i Faaborg. 
Mød den 76-årige italienske energibombe, der ikke har tænkt sig at stoppe foreløbigt.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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Adriano har pyntet sin restaurant med en lang række personlige genstande, der bærer på hver sin historie.



Glade gæster
I 1989 returnerede Adriano til Odense og åbnede en restau-
rant i midtbyen. Her fik han dansk kultur ind på nærmeste 
hold, for i kælderen under det italienske køkken lå en jazzklub, 
som prominente gæster som Bjarne Liller og Daimi jævnligt 
frekventerede. 

Men uanset, hvor i landet Adriano har serviceret gæster med 
sine italienske specialiteter, så er det stemningen i restauran-
ten, der gør de 10-12 timers daglige arbejde det hele værd. 

- Det er en familietradition at lave mad, og det er en personlig 
følelse for mig, en fornøjelse, at jeg kan og jeg vil. Kundekon-
takten er vigtig, og jeg kan godt lide det. Det betyder meget. 
Er der ventetid på maden, så får kunden en sambuka, og er 
der tid til overs, så spiller jeg lidt musik for dem, siger Adria-
no.

Adriano arbejdede en årrække i køkkenet, da restauranten på 
Mellemgade blev drevet under navnet La Dolce Vita, og da en 

konkurs ramte i 2008, var han hurtig til at overtage stedet og 
drive det videre. For Faaborg havde fået et særligt sted i hans 
italienske hjerte.

- Det var svært i begyndelsen, for Faaborg er en lille by. Men 
efterhånden har jeg fundet meget fred i Faaborg, og jeg flyt-
tede herned for 12 år siden, efter 35 år i Odense. Jeg kender 
mange af stamkunderne, og restauranten har et godt navn i 
byen, fortæller Adriano.

Danmark og Italien passer godt sammen kulturmæssigt, er 
Adrianos oplevelse. Han har aldrig haft negative oplevelser 
på baggrund af sin nationalitet, og han har tænkt sig at blive 
både i byen og i branchen mange år endnu.

Jeg har været i branchen i 46 år. Hvis jeg stopper og sætter 
mig ned, så går jeg i stå. Jeg fortsætter med at arbejde, så 
længe jeg er rask og har lyst, fastslår Adriano.
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Under corona-nedlukningen faldt omsætningen drastisk. Men faaborgenserne bakkede godt op, da Adriano og hans hustru, Tatiana, gjorde opmærksom 
på krisen. ‘Det var aldrig sket i Rusland, hvor jeg kommer fra. Der træder man på konkurrenterne, hvis man kan. Vi kan ikke takke Faaborg nok,’ siger 
Tatiana Berardino, der i dag er den officielle ejer af Ristorante Roma



Adriano har drevet flere italienske restauranter i Odense, bl.a. Cotton 
Club, der i dag hedder Katten & Musen, og Bella Roma, der i dag huser 
The Old Irish Pub
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Om Salvatore Adriano Berardino 

- Født i Milano i 1945 (76 år)
-  Kaldes Adriano
-  Spiller guitar og synger, har tidligere optrådt med ban  
 det The Droops.
- Uddannet teknisk tegner og kok
- Har drevet seks italienske restauranter siden 1989
- Har to børn med sin danske eks-kone, en datter på 41 og   
 en søn på 40
- Er gift med Tatiana Berardino, der er russer. De to  mødte  
 hinanden på en ferie i Prag i 2002 og blev gift i 2005.   
 Tatiana er uddannet i jura i Moskva og er i dag den officelle  
 ejer af Ristorante Roma

Rundt omkring i den stemningsfulde restaurant på Mellemgade finder man udskårne 
møbler i træ, som Adriano Berardino selv har lavet

En ung og stangsmart Adriano foreviget i Milano

Yderst til venstre ses Adriano med guitaren i The Droops



Livets fester fejres  
på Restaurant Klinten

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk Klinteallé 1, 5600 Faaborg
restaurant@klinten-faaborg.dk

TIL DEM DER ELSKER STEGT FLÆSK
DANMARKS NATIONALRET NUMMER ET 

3., 4. OG 5. MARTS KL 17:00 – 21:00

SPIS HVAD DU KAN

PRIS 189,- 
HUSK BORDBESTILLING

KLASSISK STEGT FLÆSK  

AD LIBITUM PÅ KLINTEN

3 DAGE I TRÆK 

...OG DIT EGET KØKKEN FORBLIVER RENT

Chokoladekød 
Tre aftener med verdens bedste steak - Kåret tre år i træk

17., 18. og 19. marts mellem kl 17:00-21:00

Få restauranter i DK har mulighed at tilbyde det fatastisk 
velsmagende og garanti-møre chokoladekød

 
Chokoladekød 
 
Kvierne har fået chokolade  
som en del af deres foder- 
sammensætning,  
 
Ja det er rigtigt …. chokolade….

Mød andre Beef-lovers 
denne aften på Klinten

Pris 289,- pr. kuvert



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

Sørens Have & Anlæg, Hornelandevej 1, 5600 Faaborg, Tlf. +4540753761, info@shoga.dk, www.shoga.dk

Sørens
H AV E  &  A N L Æ G

Hvorfor kæmpe  
med havearbejdet? 
Når vi kan klare alt fra græsslåning, hækkeklipning, ukrudt,  
plantning, beskæring, træfældning og stubfræsning.

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. 



Babolat padelbat: VIPER SERIE
AIR, COUNTER, TECHNICAL

BABOLAT TOP MODEL 2022
Vejl. pris: 2.500,-

ÅBNINGSTILBUD: 1499,-

Zerv Padel Bat  “SPARTA” Z100 
Vejl. pris 1.100,-

ÅBNINGS TILBUD: 499,-

HEAD SPRINT Padel/Tennis sko
Vejl. pris: 749,-

ÅBNINGSTILBUD: 599,-

HEAD BRAZER Padel/Tennis sko
Vejl. pris: 599,-

ÅBNINGSTILBUD: 499,-

ZERV PADEL BOLDE 
Vejl. pris: 69,-

ÅBNINGSTILBUD: 

KUN 30,-

ÅBNINGSFEST1. - 4. MARTS / KL. 10-18

FAABORGS NYE GREJ-SHOP

CRAFT CORE KOLLEKTION 
både til herre og damer

Vejl. pris op til 600,- 

ÅBNINGSTILBUD:
FRIT VALG: 2 dele 699,-

Craft v175
Løbesko

Vejl. pris: 1.300,-

ÅBNINGSTILBUD: 799,-

Craft iCage 
Sportssko til indendørs og padel
Vejl. pris: 1.300,-

ÅBNINGSTILBUD: 799,-

Shower slip in
Vejl. pris: 150,-

ÅBNINGSTILBUD: 99,-

Craft v150
Løbesko

Vejl. pris: 1.100,-

ÅBNINGSTILBUD: 699,-

DU FINDER OS HER  

ZEJR sport, Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg, Tlf.: 41 83 42 80

Babolat padelbat: VERON SERIE
AIR, COUNTER, TECHNICAL

BABOLAT MELLEM MODEL 2022
Vejl. pris: 2.200,-

ÅBNINGSTILBUD: 1.299,-

WILSON BELA PADEL 
KOLLEKTION 
  

KOM FORBI OG FÅ  
ET GODT TILBUD
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Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Månedens kup i DIN

SuperBrugsen Faaborg

ITALIENSK VINKUP
BARBARESCO "RICOSSA"

EN VIRKELIG LÆKKER RØDVIN

Pr. flaske 99,- 

BLOMSTER- EL. HAVEFRØ

TOPLÆKKER 
LES MOUGEOTTES 
FRANSK HVIDVIN 
CHARDONNAY

Pr. flaske 59,- 

POLYNESISK 
VANILLE-STANG 
SUPER LÆKKERT  
KVALITETSPRODUKT 
PERFEKT TIL HJEMMELAVET  
KOLDSKÅL 

BEGRÆNSET ANTAL

Pr. stk. 29,- 

FÆRDIGRETTER  

STEFF HOULBERG
Dybfrost, mange varianter

Pr. stk. 25,- 

PIZZA 
OLE´S GÅRD  
FLERE VARIANTER
Kendt fra Løvens Hule

Pr. stk. 79,- 

SPAR 10,-

SPAR 70,-

SPAR 60,96

SPAR 40,-

-40%
ALLE


