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Tag med 
på handlen
I denne måned ser vi nærmere på nogle af de 
mange markeder og torvedage, som Faaborg har 
huset igennem årene. Der er helt sikkert blevet 
gjort mange gode handler gennem tiderne, og her 
kan du nyde den gode stemning fra nogle af de 
markeder, der har samlet faaborgenserne.

Det er som altid de frivillige på Faaborg Byhistorisk 
Arkiv, der har hjulpet os vej gennem gemmerne til 
de mange billeder.

Slagter M. Hansen lovede ikke mere, end han kunne holde. Han skiltede med 2. klasses kød i sin bod på Torvet

Vestergade er smukt udsmykket i forbindelse med jubilæumsdyrskuet i 1907

Her er vi helt tilbage i 1897, hvor Torvet også lagde brosten til et stort torvemarkedMunden på vid gab og store smil. Billedet stammer fra en stor boghve-
despisning, der fik folk til at stimle sammen på Torvet i slutningen af 
1960'erne
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Sådan så det ud, da der i 1985 var ugentlig torvedag i Faaborg. Masser af frisk frugt og grønt samt  et stort udvalg i blomster.

Et billede ud over Torvet i Faaborg, hvor der i 1900 var stort hestemarked

Kom man forbi Torvet på denne dag i 1984, kunne man erhverve sig en hunde-
valp til bare 150 kr. Mon ikke den søde hvalp fandt et nyt og kærligt hjem

I flere år var der sommermarked i Faaborg med forlystelser og kræmmere på  
Markedspladsen bag den daværende Falckstation på Lagoins Minde. Billedet her  
er fra 1961
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Cocio
Classic eller One. 60 cl. 
Literpris 16,67. 

Blue Ocean laks  
i skiver eller  
Gestus ekstra store 
rejer i lage
Laks: Gravad eller Røget. 
170/200-340 g. Kg pris 205,88. 

Dark Horse
USA. Flere varianter. 75 cl. 
Literpris 66,60. 
Sælges ikke til unge under 16 år

Carlsberg pilsner, 
Coca-Cola eller  
Coca-Cola Zero
Carlsberg Pilsner 12 x 33 cl, 
Coca-Cola eller Coca-Cola Zero 
18 x 25 cl. Max. literpris 12,63. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

PR. STK.

10.- Kornkammeret  
økologiske havregryn 
eller pizzamel
Havregryn: Finvalsede eller  
Grovvalsede. 900-1000 g.  
Max. kg pris v/2 poser 13,89.  

2 POSER

25.-

PR. STK.

35.- Gestus hakket grisekød 
8-12 % eller medister  
af dansk gris
1 kg.  

PR. PAKKE

3995

PR. FLASKE

4995
PR. RAMME

50.-+ pant

Tilbud gælder april 2022



En varm hånd til sidste åndedrag 
Foråret buldrer i skrivende stund løs udenfor mine vinduer her i Bryggergården.

Er tilfældet det samme hos dig, når du åbner din postkasse til vores april-magasin, så håber jeg, at du har 
en dejlig solplet i læ, hvor du kan gå ombord i månedens indhold.

Jeg har tidligere på denne plads hyldet det utal af frivillige kræfter, der bliver lagt alle steder i vores om-
råde. Skulle man forsøge sig med den umulige mission at udvælge nogle få af de tusindvis af frivillige, der 
fortjener stående ovationer på Torvet for deres indsats, så mener jeg, at du kan møde et par gode bud i 
månedens magasin.

De hedder Dorte og Ruth. Beskedne damer med små armbevægelser og et kæmpe hjerte.
Deres uselviske bidrag til fællesskabet består i at følge nogle mennesker på den absolut sidst del af deres 
rejse her i livet. De er vågere, og kæmper for, at ingen skal dø alene.

Et stærkt møde og en varm historie om et svært emne.

Respekt!

God læselyst.
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Kasper Boe siger 
farvel og tak til Bjarne

 
Kasper Boe Rasmussen startede op som selvstændig murer i 2007. Den første, han ansatte, 
var sin far, Bjarne, som er blevet i firmaet lige siden. I dag har firmaet 11 ansatte og er godt 

etableret, men snart fylder Bjarne 70 år, og det er på tide at takke af.

Arbejdslivet har været sjovt. Vi har knoklet, men vi har fandeme haft det sjovt. 
- Bjarne Rasmussen

En erfaren start-støtte
Det krævede en del betænkningstid, da Bjarne Rasmussen valgte at 
lade sig ansætte hos sin egen søn, for det betød samtidigt, at han 
skulle forlade den virksomhed, hvor han havde været gennem 30 år. 
For den nystartede murermester var det en god ballast, at få Bjarne 
med ind i firmaet.

- Bjarne havde mange års erfaring, og så havde han et godt ry i 
lokalområdet og kunne skaffe opgaver til firmaet. Det var rart at have 
en støtte. Vi har altid haft det godt sammen, og der har ikke været en 
eneste kontrovers mellem os, fortæller Kasper.

Med tiden har firmaet fået flere ansatte, og Kasper og Bjarne er gået 
fra at være et makkerpar til at arbejde på hvert deres område. Kasper 
arbejder i dag på kontoret, mens Bjarne fortsat bygger med sten og 
mørtel ude i marken. 

Det har haft stor betydning for Kasper og firmaet, at der var en erfa-
ren, stabil og loyal mand med fra starten.

- Bjarne er en pålidelig medarbejder, der aldrig er syg. Han går forrest 
og vil firmaet på den gode måde, og han trækker altid op på arbejds-
indsatsen, siger Kasper. 

Nu er Bjarne klar til at lade sig pensionere og lade Kasper stå på helt 
egne ben.

- Jeg har da hjulpet ham meget, og jeg er sgu stolt af, at det går ham 
så godt, siger Bjarne.

Fra murer-ske til golfkølle 
På en tur gennem lokalområdet ser Bjarne ofte huse, som han har 
været med til at bygge, og flere steder dukker der minder op om 
ganske særlige byggeopgaver.

- Nede på slagteriet, der satte vi alle fliserne op i storkøkkenet, og på 
Aastrup Mølle, der skulle vi lave hele toppen. Det blev meget kunst-
færdigt, og møllehatten skulle kunne passe i. Der gik 44.000 sten til 
opgaven, fortæller Bjarne.

Første april vil Bjarne trappe ned, og planen er at stoppe inden juli. 
Måske.

- Jeg har lige fået nyt køkken og inviteret børn og børnebørn sydpå, og 
så måtte jeg jo tage en måneds arbejde mere, griner Bjarne.

Men når murer-skeen er lagt på hylden, så er planen at finde golfkøl-
lerne frem lidt oftere.

- Jeg har ingen interesse i jagt eller fiskeri, men jeg er begyndt at spille 
golf, for man skal have noget at tage sig til, når man er så driftig, som 
jeg er, siger Bjarne Rasmussen.

Bjarne vil dog ikke afvise, at han finder murer-skeen frem igen, hvis 
Kasper en dag mangler hænder til en opgave.

Med mere end 54 års lokal murer-erfaring har Bjarne Rasmussen lagt sten 
på mange af husene i Faaborg. I 70’erne udvidede Faaborg sig hastigt ud fra 
bymidten, og var der et byggeboom, hvor vi byggede huse hele tiden - hele 
Saugstedlund og Margrethevang, der er næsten ikke et hus, hvor jeg ikke har 
haft en finger med i spillet, siger Bjarne Rasmussen
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Kasper Boe Rasmussen vil gerne takke sin far, Bjarne Rasmussen, for mange 
års solid arbejdsindsats. Bjarne trådte til som den førte ansatte, da Kasper 
startede op som selvstændig i 2007

(Svendebrevet) Bjarne Rasmussen gik i murerlære som 15-årig. Han stod i 
lærer hos Karl Larsen i Horne, som desværre blev syg, og Bjarne er udlært 
hos Edvind Andersen i 1970. Snart fylder Bjarne 70 år, og nu er det blevet 
tid til at stoppe med at arbejde, så der kan blive mere tid til fx golfudsigten 
til fjorden med Bjørnø og Horne Land åbner sig

- ANNONCE-



	

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
• 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

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 Faaborg Autoteknik

Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

Skift til sommerdæk!

KIG IND OG FÅ ET GODT 
TILBUD PÅ SOMMERDÆK



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
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Sonia Brandes påskelygte 
og Faaborg-plakat

Papirklip af Sonia Brandes 

Danmarks egen papirkunstner, Sonia Brandes, har til påskebordet  
klippet denne smukke påskelygte der kan isættes et lys, 
men også stilles som en frise.

Sonia Brandes har derudover klippet denne Faaborg plakat,  
som er signaturklip for Faaborg Påskefestival 2022.

Påskelygten / frisen samt Faaborg plakaten kan købes flere  
steder i Faaborg. Se hvor på faaborg.dk

Faaborg Påskefestival signaturplakat: Kr. 80,00 pr. stk. 

To påskelygter / friser – selvklip: Kr. 40,00 pr. ark.

Faaborg

Påskefestival

font NeoSans

VisitFaaborg

KØB DEM HER! 

Eksklusiv Faaborg-plakat



ET FRIRUM I CENTRUM

Falsetten fanger 
Faaborgs unge

 
Sidste år vandt Faaborg-Midtfyn Kommune titlen som Årets Ungdomskom-
mune 2021. En del af begrundelsen beskriver, hvordan kommunen arbejder 

effektivt for, at alle unge bliver en del af fællesskabet og gennem dialog formår at 
finde løsninger for de unge. Blandt andet for de unge, der driver Falsetten. Kom 

med indenfor på Falsetten - et mødested for unge, der drives af unge.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN /PRIVAT
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Musikken brager ud af højttaleren, mens lyden af skateboardhjul 
mod beton og træ bryder ind over rytmerne. Møblerne fyldes 
efterhånden af unge mennesker, der hver især griber en iste med 
ferskensmag fra et imponerende dåsetårn, der er stablet op bordet 
i midten. Hjulenes larm ophører, og musikken dæmpes.

‘Bare tag for jer’, siger formand Bertram Becker fra sin tilbagelæne-
de position i en slidt lænestol, mens han retter på strikhuen og kig-
ger sig omkring. ‘Hvor er Arthur?’ spørger han. ‘København,’ lyder 
svaret, og de unge trækker blot på skuldrene og retter fokus mod 
dagsordenen. Eller, det vil sige, der er ingen dagsorden, og ingen 
tilmelding. For de unge har deres egen måde at afholde møder på, 
og deres egen måde at drive deres fristed på.

Det Rigtige Faaborg har været fluen på væggen på et forenings-
møde, hvor Falsetten skal planlægge forårets aktiviteter efter to års 
corona-nedlukning, for at få et indblik i det, de unge kan - skabe liv 
og aktivitet.

Lad os speedrunne en forårsfallos
‘Jeg har indkaldt til møde, fordi vi har fået lov til at lave alt muligt 
sjovt igen. Vi har fået 15.000 af Ungdomsrådet, og vi skal finde en 
dato,’ starter formanden. Herfra går det stærkt. De unge finder 
telefonerne frem for at tjekke kalenderen, og der kastes idéer op i 

luften. Skal det være en fest en enkelt aften, et arrangement med 
overnatning eller en hel weekend? ‘OK, så bliver det helt camp-
agtigt, så skal der være fest en af aftenerne,’ lyder en stemme. 

Debatten bliver livlig, for de unge vejrer fester og fællesskaber. Ma-
drasser på gulvet, så er overnatningen sikret, men måske skal de 
afvente, til det er lidt varmere, så der kan være liv udenfor også? 
Starten af maj er måske nice, foreslås det, men det er alt for længe 
at vente. Alle tjekker kalenderen for afleveringer, store opgaver og 
eksaminer. Datoen er sat, 23. april.

‘Skal jeg egentlig lave nogle noter som en form for referat?’ Spør-
ger Anna Poulsen og taster hurtigt nogle noter på telefonen.

Inden forårsfesten, eller forårsfallos, som jargonen lyder, kan af-
holdes, er der opgaver, der skal løses. Musik skal findes og bookes, 
eventen skal oprettes og promoveres på de sociale medier, Falset-
ten skal pimpes og gøres lækker, scenen skal repareres og eventu-
elt udbygges. Hvordan med billetter og tilmelding, hvad skal prisen 
være, skal der være studierabat?

Spørgsmålene afklares, nærmest inden de er stillet, og opgaverne 
gribes lynhurtigt, og nu er der tilsyneladende styr på festen.



Bertram Becker og Arthur Streich er nogle af de drivende kræfter på Falsetten

Den tidligere FFV-bygning huser Falsettens lokaler. Her er der samlet 383m2 fordelt på to 
sammenhængende etager, et backstagelokale, depot og toiletter



Formanden retter sig en anelse op i stolen: ’Men kunne det være 
cool med en fest inden den 23. april? For lige at sige ‘hey - vi er 
her endnu?’ En forårsfallos med lidt DJ-agtig musik og en fest? 
Samfundet er åbent igen, vi skal da ikke vente to måneder. Hvad 
siger I, skal vi speedrunne en fest?’ 

Mindre end ti minutter senere er der planlagt og oprettet endnu 
en begivenhed: en junglefest med DJ, jungletrommer og strobe-
lys. 

De unge er i deres es, for samfundet er åbnet op igen, og de har 
midlerne og energien til at skabe liv og fællesskaber igen.

Ungdomsoprøret i Faaborg
Tidligere lå Falsetten på Assensvej, men i 2018 skulle bygnin-
gerne sælges, og de unge måtte ud. Men denne indgriben i fæl-
lesskabets rammer lod man fra ungdommens side ikke passere 
uden protester. Over natten fik de skabt protest-materialer i form 
af bannere og plakater, og en underskriftssamling for at bevare 
lokalerne blev iværksat.

Lukas Schaumann, der i 2018 var formand for kommunens 
Ungdomsråd og med i bestyrelsen i Falsetten, husker stadig de 
følelser, der kom i spil efter beskeden om nedlukningen.

- De satte Falsetten til salg uden at give os besked. Jakob Holm 
kæmpede for os. For at vi skulle have et nyt sted at være, inden 
de lukkede Falsetten. Men kommunen havde ikke et sted, og vi 
gik i et limbo i et års tid, med mange møder med kommunen. 
Der var en god dialog, fortæller Lukas Schaumann. 

Bygningen blev solgt, og fredag den 28. december 2018 tog de 
unge afsked med deres samlingssted på ægte Falsetten-manér - 
med en julefallos.

Det sted, som kommunen foreslog som nyt samlingssted, vakte 
umiddelbart ingen begejstring, da de havde forstået det, som at 
de skulle dele bygningen med hjemmeplejen. Her dukkede der 
billeder af ældre mennesker og rollatorer op for de unge, indre 
blikke. Men efter at have set lokalerne, var bekymringerne blæst 
bort, og bare ét år efter afskedfallos på Assensvej, kunne Falset-
ten invitere til åbningsreception og åbningskoncert på den nye 
adresse på Sundvænget 5A.

- Vi var meget skeptiske, men det viste sig jo at være ret fedt. 
Vi har fået mulighed for at tage ejerskab over stedet, og det er 
et nyt fristed for os. Der var nogle bekymrede naboer i Grønne-
gade, men vi har et godt forhold til naboerne hernede, og vi har 
ikke fået klager endnu, fortæller Lukas Schaumann.

Et frirum for unge - drevet af unge
Idéen bag Falsetten er at skabe et ungdomsfristed med plads til 
alle, og hvor der er gensidig respekt.

- Vi vil lave vores eget hernede, som vi synes er grineren og fedt, 
i stedet for at tage til Odense eller andre steder. Det er 100% os, 
der styrer det, der er ingen voksne eller kontaktperson, forklarer 
Bertram Becker.

Kommunen er en god sparringspartner, som foruden at betale 
husleje, el, vand og varme, også stiller deres ungekoordinator, 
My Andreassen, til rådighed for sparring med Falsetten.

Selvom Falsetten til dels er et tiltag, der skal sikre, at de unge har 
lyst til at være og blive i Faaborg, så vil de ikke være en kopi af 
de store steder, som fx Crazy Daisy. Men de samarbejder gerne 
med de etablerede steder, bl.a. Harders i Svendborg, som gerne 
lader Falsetten trække på deres erfaringer, når det drejer sig om 
booking af bands, eller økonomisk sparring.

- Vi har en vision om at være mere et kultursted. Her kommer 
alle typer, men mest unge fra gymnasiet eller FGU. Vi vil gerne 
være et alternativt sted, men ikke alt for alternativt. Det er en 
hårfin grænse, og vi vil gerne appellere til alle mennesker, siger 
Anna Poulsen. 

Til hverdag er der åbent for skatere i den indendørs skaterhal, og 
er man mere til kreativ udfoldelse eller samvær over spil, så er 
der også mulighed for at finde andre at være sammen med om 
det.

Foruden hverdagsaktiviteterne og fallos’er i alle afskygninger, så 
har Falsetten også været medarrangører af bl.a. kunstudstillinger 
med Ungdomsskolens kunsthold, Uart, og skabt en hel kreativ 
aktivitetsuge med fx skate, bytte af genbrugstøj og grafitti-under-
visning.

Er du blevet nysgerrig på de unges fristed, så kig ind en eftermid-
dag eller aften.

12
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Falsetten har været lukket ned på grund af corona længe, 
men nu lever stedet endelig igen

Der er både plads til skateboard, sofahygge 
og lune toast i de rå industrilokale



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 



Her er vejledning altid gratis

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

S C A N D I N A V I A



DIT MARINECENTER PÅ FYN

Lillestrand 3 
5600 Faaborg
Tlf: +45 62 61 08 20 
salg@baad-motor.dk
www.baad-motor.dk
www.mercuryparts.dk 

ÅBNINGSTIDER BUTIK
1. APRIL til 31. AUGUST
Man-Fre.      9.00 - 17.30
Lørdag          9.00 - 13.00
Søndag       10.00 - 12.00

FORÅRSMESSE
Kig forbi og gør en god 

handel. Vi har mange skarpe 
tilbud på bådudstyr og 

lækkert mærketøj.

 

 Vi glæder os 
til at se dig til nogle 

hyggelige messedage, 
hvor vi byder på 

pølser, øl og 
sodavand.

DEN 22. - 23. APRIL 2022
(Fredag kl. 9-17.30 og lørdag kl. 9-15) 

NYHED: SCAN og se mere på MarineBrands.dk - Her har vi samlet alle vores webshops indenfor bådudstyr:
Baad-motor.dk • NautiskProshop.dk • ColumbusProshop.dk • Mercuryparts.dk

Faaborg 
Malerfirma
Odensevej 199, 5600 Faaborg

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

71 ÅR MED KVALITET

Faaborg

Maler

Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma

Bygmestervej 5 5600 Faaborg

 

Telf.  62 61 97 99

www.faaborgmalerfirma.dk



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

HOME bolig-tips til  
dig der vil sælge din  
villa
Det er en god idé, at lave en førsynsrapport, så ved 
du, hvilke fejl der evt. skal udbedres inden de endelig 
rapporter udarbejdes.

Få opdateret vurderingen på dit hus. Markedet 
ændrer sig hele tiden, så vær sikker på, at du har en 
aktuel vurdering.

Book fotograf lidt ud i fremtiden. Så har du tid til at 
ordne haven, og få ryddet op uden stress. Et boligsalg 
synes vi også, skal også være en god oplevelse.

Få hentet tilbud på evt. kommende reperationer. Skal 
dit hus snart have nyt tag eller en ny varmekilde, så 
kan et konkret tilbud, være med til at fjerne en evt. 
usikkerhed hos en potentiel køber

1

2

3
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ANSIGT TIL ANSIGT MED DØDEN

Ingen skal 
dø alene 

Hvert år dør omkring 6.000 mennesker alene i Danmark. Med mottoet ‘ingen skal dø 
alene’ ønsker vågetjenesten at bryde den statistik. De frivillige vågere tager ud på pleje-

hjem eller ud i borgerens eget hjem for at støtte den døende i de sidste timer af livet. Her 
skaber de tryghed, nærvær og omsorg for både den døende og de pårørende. Mød to af 

Faaborgs vågere, for hvem det er forbundet med noget smukt at se døden i øjnene.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

18

Når det nyfødte barn entrerer verden, bliver det omgående mødt 
af pleje og omsorg. Helt anderledes kan det se ud, når et men-
neske forlader verden. For i nogle tilfælde sker det i ensomhed. 
Uønsket ensomhed måske.

I vores moderne samfund, hvor familier ofte bor langt fra deres 
ældste medlemmer, kan det knibe med menneskeligt nærvær 
og almen omsorg, for det ligger simpelthen hverken indbygget i 
nutidens normeringer eller familieformer.

Derfor skyder fænomener som vågekoner op. Eller vågere, som 
de kalder det i Røde Kors i Faaborg, da der både er kvinder og 
mænd, der tilbyder deres tid og nærvær gennem tjenesten. 

Vågerne er livserfarne mennesker, der tilbyder at våge over dø-
ende i den sidste tid. Den tid, hvor både velfærdssystemet og de 
pårørende kan miste pusten - her kan vågeren træde befriende til.

Egne erfaringer
Ruth Bech er aktivitetsleder i vågetjenesten i Røde Kors i Faaborg. 
Hun har været frivillig i Røde Kors siden 2014, hvor hun gik på ef-
terløn efter mange års arbejde som social- og sundhedsassistent 
på sygehuse og plejehjem. I det arbejde oplevede hun, hvordan 
en døende kan have brug for mere, end systemet kan tilbyde.

- Det var svært i arbejdssituationen at finde ro og tid til at sidde 
roligt ved en døende. Det er et helt generelt billede, især i 
aftenvagter. Det er svært at skulle gå fra en døende og ikke være 
til stede for dem. Mange af vores vågere kommer med lignende 

oplevelser - de har selv set behovet, siger Ruth Bech.

De 14 vågere, der er på listen i Faaborg, tilkaldes via vågetelefo-
nen af hjemmesygeplejerske eller plejecentret, når den sidste tid 
er kommet. Oftest er det i situationer, hvor der ikke er pårørende, 
eller hvor de pårørende har brug for en pause eller for søvn.

Opgaven for vågeren er simpel - at være tilstede og drage med-
menneskelig omsorg.

Siden hun gik på efterløn i 2016, har Dorthe Eskemose Jensen har 
været frivillig i Røde Kors’ vågetjeneste. Med sig har hun 40 års 
erfaring fra det kommunale system, både gennem plejecentre og 
socialpsykiatrien. Men faktisk har døden været en naturlig del af 
bevidstheden hele hendes liv, og derfor var det et naturligt valg at 
blive våger.

- I min familie var vi altid passet vores døende. Min far døde, da 
han var 51, og jeg sad der. Jeg var 23 år, og jeg kan huske, at jeg 
bare ville være der. Sige farvel. Jeg har siddet ved flere siden, og 
det er meningsfuldt og givende at gøre en forskel og hjælpe et 
andet menneske, der har brug for det. Jeg har oplevet at gå fra en 
person og vide, at det nok var sidste gang, jeg så ham, men der 
var ikke tid, fortæller Dorthe Eskemose Jensen.

I 2013 valgte Dorthe Eskemose Jensen at være der på lignende 
vis for sin mor, og hun tog derfor plejeorlov fra sit arbejde i tre 
måneder, for at de kunne få den sidste tid sammen - et valg, hun 
aldrig har fortrudt.



Dorthe Eskemose Jensen (th) og Ruth Bech er begge 67 år. De er bl.a. formet af erfaringer i deres tidligere omsorgsarbejde, og de startede deres frivillige 
arbejde som vågere i Røde Kors, da de gik på efterløn. For dem er arbejdet som våger forbundet med ærefrygt og ydmyghed - og noget smukt 

Tidligere generationer boede sammen, og derfor var døden noget naturligt. Med industrialiseringen flyttede generationer hver for sig, og i dag kommer de 
syge oftere på sygehuse eller plejehjem i stedet for at være i hjemmet. Men vågerne spår en tendens til, at det billede ændrer sig i den kommende tid



Betydning for den døende
Mottoet er klart for vågerne - ingen skal dø alene. I hvert fald 
ikke, hvis de ikke ønsker at dø alene. Når vågerne tilkaldes til 
at våge over den døende i livets afslutning, så bliver det tyde-
ligt for dem, at deres tilstedeværelse gør en forskel.

Den døende kan mærke deres tilstedeværelse, og nogle 
gange udtrykker de verbalt, at de synes, det er rart, at der er 
en ved deres side, andre gange er der noget usagt, der fortæl-
ler vågeren, at den døende er glad for ikke at være alene.

- Hvis den døende kigger rundt efter os, hvis der er stille, eller 
vi forlader rummet, så søger de trygheden. Vores opgave er at 
være til stede. Vi kan berolige, føre en samtale, være lyttende, 
skabe ro, ja, bare være til stede. Måske nynner vi lidt, så de 
ved, vi er der, forklarer Dorthe Eskemose Jensen.

Vågerne agerer ud fra et princip om neutralitet. Så ud over, at 
vågerne ikke skal gå ind og overtage plejeopgaver, så skal de 
sikre, at de ikke overskrider den døendes grænse. Hvis Høj-
skolesangbogen ligger fremme, så er det ok at synge sange fra 
den, eller hvis salmebogen ligger fremme, kan de læse højt 
fra den. Ellers tager vågerne ikke religiøse overbevisninger 
med sig ind i rummet med den døende.

- Det, vi gør, skal være ønsket. Vi holder gerne de døende i 
hånden, hvis de vil det, men vil de ikke, så sidder vi lidt på 
afstand. Så kan det være, at det er nok, at de kan høre vores 
stemme, siger Ruth Bech.

I nogle tilfælde er der ingen pårørende til at være sammen 
med den døende, i andre tilfælde har de pårørende brug for 
en pause fra omsorgsarbejdet. Netop de pårørende er en stor 
del af drivkraften for de frivillige vågere.

- Vi kan være der, så fx en ægtefælle kan få sovet lidt. Eller vi 
kan blive ved de pårørende efter døden, hvis de har brug for 
det. Vi møder meget taknemmelighed, for de pårørende kan 
have brug for at tale om deres følelser med os, de kan have 
mange tanker eller føle sig usikre. Det er dejligt at mærke den 
respons, men det er ikke det, der motiverer. Det er mere det 
meningsfulde i at kunne fortælle de pårørende, hvordan den 
døende er kommet herfra. Var der smerter? Eller var det en 
rolig indsovning? Det ville jeg også selv ønske at vide, forkla-
rer Ruth Bech.

Er det ikke uhyggeligt?
Når man sidder og våger, er man på nærmeste hold ansigt til 
ansigt med døden. Vågerne får ofte spørgsmål som: ‘Hvordan 
tør du det?’ Eller: ’Er det ikke uhyggeligt?’ De savner mere 
samtale om døden i det offentlige rum, for oftest så er det jo 
ganske fredeligt, påpeger de.

Der kan dog opstå situationer, som er voldsomme, hvis fx den 
døende har smerter eller er angst eller urolig, og derfor skal 
en våger også være gjort af det rette stof.

- Vågetjenesten tager en samtale med interesserede og hører 

om deres baggrund og vurderer, om de er egnede. Alle, der 
henvender sig, har jo et ønske om at gøre en forskel, men at 
være våger er meget anderledes end at fx stå i butikken. Vi 
kan henvise folk til andre aktiviteter, hvis vi vurderer, at opga-
ven som våger ikke er det rigtige, siger Ruth Bech.

De 14 vågere kan på nuværende tidspunkt godt dække ef-
terspørgslen, men deres erfaring er, at døden ofte kommer i 
ryk. De kunne derfor godt bruge især yngre kræfter til deres 
tjeneste - gerne folk, der besidder den rette robusthed.

For vågetjeneste foregår ikke altid på plejecentre. Nogle 
gange skal vågeren køre ud på landet midt om natten, hvor 
man er alene, og låse sig ind i et privat hjem, hvor der ligger 
en døende. Og netop i et sådan tilfælde har Dorthe Eskemose 
Jensen et af sine fineste minder som våger.

- Det var langt ude på landet. Jeg havde siddet to-tre timer og 
lyttet til en højlydt vejrtrækning. Pludseligt var den der ikke 
mere. Der blev fuldstændigt stille i det lille hus. Jeg åbnede 
vinduet, så sjælen kunne flyve ud, og tændte et lys. Det er et 
ritual for mange. Der gik noget tid, inden der kom nogen, og 
jeg har aldrig oplevet sådan en stilhed før, fortæller Dorthe 
Eskemose Jensen.

Har man først set ansigtet på en døende og dernæst en af-
død, så er døden ikke længere skræmmende.

- Ansigtet går fra anspændt til fredfyldt. Det er meget smukt, 
og man skal ikke være bange for det, det er smukt de allerfle-
ste gange, og det giver nærmest en ærefrygt for det liv, der 
er levet. Man kigger rundt i huset og ser billeder, potter og 
pander og tænker på alt det liv, alt det, der er sket i det hjem, 
og som nu er slut. Det giver en ydmyghed for det levede liv. 
Døden er jo endelig, forklarer Ruth Bech.

Vågerne tilkaldes oftest om aftenen eller natten, og hver vå-
ger er afsted cirka én gang om måneden. Her tager en våger 
en vagt på fire timer, inden en ny våger kommer og afløser.

- Vi tager kun fire timer, for det er ikke muligt at være til 
stede, som det kræver, i otte timer ad gangen. Nogle gange 
tager det os dage at komme over en vågetjans, for vi er jo ikke 
årsunger længere, siger Ruth Bech.

Vil du høre mere om vågetjenesten, så kan du kontakte Røde 
Kors i Faaborg.
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Vågetjenesten ønsker at byde tabuet omkring døden. Da Røde Kors sidste 
år inviterede til arrangementet ‘Med døden til kaffe’, viste der sig en stor 
interesse. Her deltog sognepræst Ole Buhl, og frivillige fra Røde Kors var 
tovholdere på samtalen. Oplevelsen var, at alle gerne vil snakke om døden

Både Dorthe Eskemose Jensen og Ruth Bech har gjort sig tanker om deres 
egen død. De har bl.a. udarbejdet et behandlingstestamente, og ‘min 
sidste vilje’. Begge dele kan findes på borger.dk, og vågerne opfordrer alle 
til at forholde sig til deres egen sidste tid

Om mødet med den døende

Vær bevidst om, at du ikke er hovedpersonen

Vær bevidst om din rolle: frivillig, stilfærdigt opmærksomt  
nærværende.
 
Vær bevidst om din fysiske og psykiske udstråling: Ingen skarpe 
dufte, venligt kropssprog. 
 
Præsenter dig tydeligt, og sig tydeligt farvel, når du går igen uanset 
den syges tilstand. 
 
Lyt med alle sanser til den døendes behov.
 
Tilkald hjælp, hvis du fornemmer, den syge har behov for det. 
 
Kun på opfordring: salmesang og Fadervor.
 
Vær opmærksom, på hvad der er den bedste afstand mellem den 
syge og dig. Vær opmærksom på signaler, på personlige grænser. 
 
Undlad at stryge den syges hud. Det kan føles meget generende. 
 
Tilbyd din hånd: Læg den tæt ved siden af den syges hånd , så kan 
han tage den, hvis han ønsker det. 
 
Enkel, klar tale: stil kun spørgsmål, der kan besvares med et ja eller 
nej, eller med en bevægelse af hånd eller hoved. 

Kilde: Røde Kors



Mangler du en lokal håndværker...? 
Så kontakt Midtfyns Totalservice A/S

Midtfyns Totalservice har både murer, tømrer og malere 
klar til din opgave

A/S Kontakt os på 6263 1788  
- så er du allerede godt i gang 

Industrivej 13, 5672 Broby

Vi har 
plads i
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verhold
er vore

s 
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forplig
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tilbud 
på din 

opgave 
- uanse
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Græsslåning, hækklipning, beskæring,
udtynding, klargøring af bede,

bortskaffelse af affald og meget andet.

   Kunderne siger: 
 “De knoklede løs, og har afleveret et fantastisk resultat”. 

     “Min have står knivskarp” 

     “Er bare så tilfreds - langt over 100%” 

Mangler du hjælp til din have...?

Haveserviceer fradrags-berettigetFAABORG RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring, Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk
se vores hjemmeside www.faaborg-ren.dk og følg os på

Vi ønsker 

alle et godt 

forår



500 KR I RABAT 
PÅ MOTOREN

LUXAFLEX®  
POWERVIEW®

Motoriserede gardinløsninger.

SPAR 20%

NORDIC NATURE
Jute tæppe. Fås i 3 farver 
og flere størrelser.
Normalpris 2.229,-
140 X 200 CM

1.783,-
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.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.

Garant  
for god 

inspiration

SPAR 100, -

ARABIAN DESERT OAK
Akustik gulv. Slidstærkt.
Begrænset lager. 
Normalpris 349,-
PRIS PR. M2

249,-

AFGHAN KELIM
Unikke håndvævede tæpper. 
Normalpris 3.192,-
140 X 200 CM

2.553,-

SPAR 20%

FAST LAV PRIS

NORDIC SHADES® - MARKISER
Nordic Shades M5530. 
400 X 300 CM

24.995,-

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

Mandag - Torsdag: 10.00 - 17.30 · Fredag: 10.00 - 17.30 · Lørdag: 10.00 - 13.00



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

Bikehold tirsdag aften kl. 17.00-18.00



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

EEnnddeelliigg  iiggeenn!!  
  TTiidd  ttiill  aatt  lluuffttee  ssmmiilleett......

Den er god nok,  foråret er på vej.   
Bliv forårsklar med et tandeftersyn hos vores 
dygtige tandplejere.

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

BLIV FORÅRSKLAR!



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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

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

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

dag ikke selv er i stand til det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale 

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

SÆSONMENU

Forret 
Terrin af Unghane 
Tomatsylt og Dijon

Mellemret
Sprøde Bukser / “Torskerogn”

Torskerogn grov Pickles og Peberrod
*Kan tilkøbes som hovedret med bagt torsk

Hovedret
Kalvemørbrad

Helstegt Mørbrad, Sprød Rilette,  
Svampe og Rødder - Anna og Glace

Ost
Udvalg af Gårdoste 

Sylt og knas

Dessert
Fondant au Chokolad 

Henkogt Pære, Hasselnød og Vanilje Iscreme

AKTIVITETSKALENDER

14. - 18. april - Påskeplatte Pris 199,-

8. maj - Morsdag Pris 695,- pr. par

24. maj - Asparges-aften 
m/ rundvisning på Knabegaarden Pris 495,-

5 juni - Farsdag 695,- pr. par

7. juni - Asparges-aften 
m/ rundvisning på Knabegaarden Pris 495,-

22. juni - Grill og Jazz Pris 289,-
27. juni - Grill og Jazz Pris 289,-

PRISER

2 retter 335,-
3 retter 420,-
4 retter 515,-
5 retter 590.-



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

ons.  6. april  Salmesang og Suppe 17.30: VH   

søn.  10. april  Palmesøndag 10.30: HN 09.00: HN  

tors. 14. april  Skærtorsdag 10.30: LJ 19.00: LJ (ost og vin) 09.30: EL 09.30: HN

fre. 15. april  Langfredag Ingen 10.30: VH (liturgisk gudstj. m. musik)  

søn.  17. april  Påskedag 10.30: VH 10.30: LJ 09.30: HN 

man. 18. april  2. påskedag 10.30: HN 09.00: HN  09.30: VH

søn.  24. april  1. s. e. påske 10.30: VH 10.30: AA  

søn.  1. maj  2. s. e. påske 10.30: LJ (kaffe) 10.30: VH (kaffe) 15.15: VH 15.15: LJ
ons. 4. maj  Salmesang og Suppe 17.30: LJ   

søn.  8. maj  3. s. e. påske 10.30: HN 11.00: VH (konfirmation)  
 

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  

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!

Koncert i Det nye Hospital
Palmesøndag den 10. april kl. 16.00
Giovanni Batista Pergolesis ”Stabat Mater” med Katrine Dyre-
hauge, sopran, Sofie Helene Juul Dyrehauge, alt, akkompagne-
ret af kirkens organist.

Påskesjov for de yngste i påskeugen
Mandag 11. april - onsdag 13. april kl. 10-14 i Det nye Hospital.
Faaborg kirke vil gerne indbyde dagplejere og børnehaver 
og andre barnlige sjæle, til at komme ned til Faaborg kirke 
med påskepynt, som hænges op, enten i vinduerne eller på 
grene/træer både ude og inde – vi kvitterer til gengæld med 
et påskeæg.
Sidste år nød alle kirkegængerne den flotte pynt, som dekore-
rede vores kirke i påsken.
Så opfordringen herfra skal lyde; kom ned med lidt pynt, til 
glæde for mange.

Aftengudstjeneste i Diernæs
Skærtorsdag den 14. april kl. 19.00
Stemningsfuld aftengudstjeneste ved provst Lars Jonssen, 
kirkens organist og kirkens sanger. Efterfølgende nyder vi lidt 
ost og et glas vin.

Liturgisk gudstjeneste i Diernæs kirke
Langfredag den 15. april kl. 10.30
Bevægende musikgudstjeneste med sognepræst Vibeke 
Hammerum, Faaborg kirkes Ungdomskor og organist Bo T. 
Lerche.

Vandringer i "De dødes Haver" 
Påskelørdag d. 16. april kl. 10.00 - 11.30 ved Faaborg kirke
Landskabsarkitekt Susanne Guldager tager os på en spæn-
dende vandring på de 3 kirkegårde i Faaborg. Guldager udgav 
i efteråret den roste bog: Historie fortælles på kirkegården - 
byhistorie og begravelsespladser i Faaborg. På turen belyses 
byens udvikling fra middelalderen til i dag, og der fortælles 
om interessante gravpladser og personer på kirkegårdene. 
Alle er velkomne - og det er gratis at deltage.

Påskegudstjeneste i Det nye Hospital
Søndag d. 17. april kl. 10.30
Påskedagsgudstjeneste i Det nye Hospital med sognepræst 
Vibeke Hammerum, Morten Øberg, saxofon, kirkens ung-
domskor og organist Bo T. Lerche.

Koncert i Det nye Hospital
Onsdag d. 27. april kl. 19.30 
Farvel til Det nye Hospital. Klavermusik med kirkens organist.

Salmesang og suppe 
Onsdag den 4. maj 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!

Foredrag i Kirkeladen, Diernæs
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00
Museumschef Esben Hedegaard, Svendborg, 
kommer på besøg med et spændende foredrag 
om ”Landsbyfællesskaber og stednavne”.
Foredraget bliver en snak om, hvad stedet og 
det lokale betyder for os i dag. Er et sted et  
sted, hvis det ikke kan findes med gps’en? 
Alle er velkomne og der er fri entré.
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HEIDI DAHLGAARD RYKKER 
IND I ØSTERBROGADE

Ny kvinde 
på klinikken 

På Østerbrogade har der gennem mange år været 
lægepraksis. Tidligere boede hele lægefamilien 
på førstesalen, og lægen var tilgængelig nærmest 
hele døgnet. René Milling Eriksen var den første 
læge, der ikke boede i sin praksis på Østerbrogade, 
og nu sker der igen noget nyt på Østerbrogade. 
Nu er den første kvindelige læge rykket ind. Mød 
Heidi Dahlgaard.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 

Der står et halvtomt krus med vand på skrivebordet i konsulta-
tionsrummet. Faktisk er en halv kop vand det eneste, som Heidi 
Dahlgaard har nået at indtage hele dagen, for det kræver en 
hård indsats at starte op som solo-læge i en ny praksis. Hvordan 
stiller man telefonen om? Hvor ligger receptblokken? Hvem skal 
man kontakte for at få hjemmesiden opdateret? 

Der er nok at se til for tiden i lægepraksissen i Østerbrogade, 
men der er håb forude, spår den nyankomne læge, der for tiden 
arbejder fra 7-18 de fleste dag. På sigt ønsker hun sig en arbejds-
dag indenfor almindelig arbejdstid, så hun kan holde til jobbet 
som praktiserende læge i mange år fremover.

Her kan du blive lidt klogere på den nye læge.
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Hvorfor valgte du at blive praktisernede læge og ikke fx 
læge på sygehus?

Under studiet havde jeg en idé om, at jeg ville være i praksis 
og være medicinsk læge, men jeg var da forvirret undervejs, 
for der er mange veje at gå. En overgang troede jeg, at jeg 
skulle være nyremediciner. Og jeg er meget glad for det 
gynækologiske område. Men jeg er altid kredset tilbage til 
tanke om praksis. Jeg søgte det speciale og gik den vej - jeg 
tror, det har været meningen helt fra starten.

Du skal nu være læge i en mindre kystby, hvor du tidli-
gere var læge i en storby. Hvilken forskel forventer du at 
opleve?

Det er måske lidt naivt, men jeg tror, jeg vil opleve, at pa-
tienterne sætter større pris på deres læge. Patienterne her 
er generelt ældre og mere syge, og derfor er det vigtigt for 
dem med den samme læge hver gang. Måske har de mange 
diagnoser, måske tager de meget forskelligt medicin, og 
der kan være mange uafklarede ting. I Odense er det yngre 
mennesker, og det er let at skifte læge, så det er nok to vidt 
forskellige ting. Jeg forventer, at det er mere komplekst at 
være læge i Faaborg, og at det stiller krav til min faglighed. 
Der kommer nok ingen nemme konsultationer.

Hvordan er fleksibiliteten som solo-læge - har du fx planer 
om flere kolleger?

Ikke lige pt. På sigt vil jeg nok gerne have en vikar eller en 
anden form for hjælp. Hvis jeg skal holde mange år, så er det 
vigtigt med aflastning. Men lige nu skal jeg lære alle patien-
terne at kende, og det kan jeg jo ikke gennem en vikar.
Jeg har et godt samarbejde med Inez Milling, der også er 
solo-læge, og vi kan passe patienter for hinanden, men det 
er skrøbeligt. I Odense var jeg vant til noget andet, og det 
kan da blive vanskeligt hernede, for udover byvagten er der 
ingen afløser-ring eller ferie-ring.

Hvilken udvikling ser du, at almen praksis har gennemgået 
de seneste ti år?

Alt er blevet mere bureaukratisk. Alt skal journaliseres, og 
det tager tid væk fra patienterne. Styrelse for Patientsikker-
hed er kommet, og de stiller krav til dokumentationen, stiller 
krav til fremmøde ved sovepiller, smertestillende og beroli-
gende medicin, og det er utroligt omstændeligt. Det kan ikke 
længere ske pr. telefon. Der er sket en opgaveglidning fra 
afdelingerne til praksis: nu er det lægens ansvar, at prøvesvar 
fra sygehuset bliver givet, vi skal håndtere præ-medicinering 
før operationer mm. Det er også blevet vanskeligere at hen-
vise fx diabetes- og KOL-patienter til sygehusene. Og så er 
der hele akkrediteringsforløbet med kvalitetssikring, proce-

durer for udløb af medicin mm. Tonen lyder oftere ‘ring til 
din læge’. Det er alt sammen gode ting, men det er også tid, 
der går fra patienterne.
Det er stadigvæk sjovt at være læge, men det er ikke mere 
positivt end for ti år siden.
 
Hvilken forskel kommer dine patienter til at mærke, nu 
hvor lægen hedder Heidi og ikke René?

Jeg håber, at de ikke kommer til at opleve en forskel. Jeg er jo 
kvinde og yngre, men rent lægefagligt skulle det gerne være 
det samme, de oplever. Jeg har meget fokus på vanedannen-
de medicin, her er jeg streng, og det er ikke altid patienterne 
synes, vi skal snakke om det. Her kan der måske være en 
generationsforskel, hvor yngre læger ikke er så rundhåndet 
med medicin, men det skyldes også krav fra styrelsen, hvor 
mange læger har været nødt til at ændre praksis.
Der er også en ændring i telefontiden. Mellem klokken 8 og 9 
ringer patienterne direkte til mig, og her kan de ikke længere 
bestille tider og få recepterne fornyet.

Hvordan slapper du af?

Jeg elsker at være fysisk igang. Jeg løber og styrketræner, 
og så har vi to hunde, som jeg går ture med. Jeg slapper af 
ved at være mor i familien, og når vi tager i sommerhus på 
Fynshoved. Eller når jeg lytter til lydbøger eller sidder med 
mit strikketøj.

Har du nogle uvaner?

Dem har jeg da masser af! Uvaner og svagheder forsøger jeg 
at håndtere ved selvrefleksion og erkendelse af, at der er no-
get, man bør lave om på. Vi har jo alle uvaner og svagheder, 
og budskabet her er, at ingen er perfekte. Heller ikke mig, 
selvom jeg er læge.

Og selv om man tror, at ‘græsset er grønnere’ på den anden 
side, så forholder det sig sjældent sådan.

Blå bog Heidi Dahlgaard

Født 1974
Bor i Odense
Gift med Jesper Dahlgaard (kiropraktor i Faaborg)
Har tre børn på hhv. 9, 15 og 18 år
Uddannet læge i 2005 i Odense
Speciallæge i almen medicin i 2014
Elsker fysisk aktivitet, lydbøger og strikketøj



Hver dag mellem klokken 8 og 9 kan man ringe direkte til Heidi Dahlgaard. Som 
noget nyt er det ikke længere muligt at forny recepter eller bestille tid til konsulta-
tioner i dette tidsrum. Recepter og konsultationer kan bestilles mellem 9 og 12 ved 
lægesekretær og jordemoder Anja Elisabeth Petersen
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På sigt ser Heidi Dahlgaard gerne mere samarbejde med byens øvrige praktiserende læger

Heidi Dahlgaard har tidligere haft sin egen lægepraksis i fem år i Odense, som hun solgte 
for at få mere tid til sin familie. Nu har hun atter mod på at drive egen klinik, og hun ser 
frem til at møde de nye patienter. Der er 1.600 patienter tilknyttet hendes praksis
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Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

Forret  Cremet selleri suppe -  brøndkarse – kalve bouillon - økologisk æg
Mellemret  Koldrøget færøsk laks - grønne asparges - urter - syrnet fløde
Hovedret  Boeuf af dansk okseryg - smørstegte kartofler - jordskokke creme
 eller Braiseret lammehals - porre - ramsløg - spinat
Ost  Udvalg af oste - oliven - abrikos
Dessert  Gratineret rabarber - kærnemælk sorbet - hvid chokolade

PRISER 
Hovedret kr. 250,-
2 retter  Kr. 335,-
3 retter  Kr. 395,-
4 retter  Kr. 450,-
5 retter  Kr. 550,-

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

BEST IL  BORD 
62 61 11  15 

www.hote l fg .dk

FÆRGEGAARDENS  PÅSKEMENU

Bryggergården 2. 1 sal.        60 55 10 75        www.faaborgwebhus.dk        hej@faaborgwebhus.dk

Website Webshop SEO

Digital
rådgivning

Email 
marketing

Google My
Business

Faaborg Webhus hjælper lokale virksomheder med at
få mere ud af de digitale muligheder. 

Vi bygger nyt eller hjælper med at forbedre det du har.

Og så kan vi passe det for dig bagefter!

Gratis Digitalt Kaffemøde
Book en uforpligtende snak med Michael om din virksomheds digitale muligheder.
Vi ser på det du har i dag og giver et bud på, hvordan det kan forbedres.

Mødet er gratis. Det tager 15-30 minutter. 

Vi mødes på Bryggergården eller online. Du bestemmer.



Faaborg: En ny tradition fødes i Faaborg i år, hvor foråret og 
påsken fejres med Faaborg Påskefestival med en lang række 
arrangementer for både store og små.

Festivalen arrangeres i regi af Vores Faaborg & Egn, og det er 
første gang i Vores Faaborg & Egns levetid, at der er lavet et 
større arrangement i påskedagene.

- Det kommer sig selvfølgelig af, at vi gerne vil udvide sæsonen 
lidt og få lokket lidt flere mennesker ind til byen i de dage. Når 
turisterne er her, skal der selvfølgelig også være noget sjov, 
men vi vil gerne, at der også sker noget i ydersæsonen. Og så 
er det bare ekstra fedt, at der er så mange, der har haft lyst til 
at bidrage til programmet, siger Signe Pardorf, der er by- og 
erhvervslivskoordinator hos Vores Faaborg & Egn.

Her kan du få et overblik over alle arrangementerne, så du kan 
planlægge dine udflugter mellem sildemadder og påskebryg. 
Evt. ændringer i programmet vil fremgå på www.faaborg.dk/
aktivitetsprogram/.

Påskefestivalen bliver også masser af musik
Organist ved Faaborg Kirke Bo T. Lerche ser frem til at byde 
indenfor i kirkens rammer til en stribe musikalske oplevelser i 
løbet af årets påskefestival.

- Der venter tre spændende musikindslag i påskedagene, som 
vi har fordelt i Det Nye Hospital og Diernæs Kirke. Vi havde 
håbet, at kunne åbne Faaborg Kirke med et brag i påsken, men 
det må vente til 5. juni, fortæller Bo T. Lerche.

Påskens program starter allerede den 10. april kl. 16 i Det Nye 
Hospital, hvor der inviteres til såkaldt passionsdigt fra middel-
alderen "Stabat Mater", som komponisten Giovanni Battista 
skrev musikken til i 1736. - Der venter en stærk fortælling, der 
skildrer Jomfru Marias sorg og smerte, mens hun står ved 
korsets fod. Et meget smukt og dramatisk værk i 12 satser med 
sopran Katrine Dyrhauge, alt Sofie Helene Juul Dyrehauge og 

undertegnede på klaver, forklarer Bo T. Lerche. Der er plads til 
60-70 tilhørere, og det er gratis at deltage.

I den efterfølgende weekend bringes kirkens dygtige ung-
domskor i spil

Langfredag den 15. april kl. 10.30 er der liturgisk (uden præ-
diken) musikgudstjeneste i Diernæs Kirke, hvor sognepræst 
Vibeke Hammerum sammen med kirkens ungdomskor og orga-
nisten byder på korsatser, soli, tekstlæsninger og Lothar Graaps 
orgelværk i otte satser " Da Jesus an dem Kreuze stund".

Den 17. april kl. 10.30 er der påskedagsgudstjeneste i Det Nye 
Hospital med Vibeke Hammerum. Her vil saxofonisten Morten 
Øberg, kirkens ungdomskor og Bo T. Lerche selv levere musik-
ken. - Vi fejrer påskens opstandelse med påske- og forårsmusik 
for kor, saxofon og klaver. Det bliver også en flot formiddag, 
lyder det fra kirkens organist.

Bo T. Lerche ser også frem til at vende tilbage til sit vante orgel 
i Faaborg Kirke, når kirken åbner med en stor festlighed den 5. 
juni.

- Det er et gensyn, jeg i den grad glæder mig til. Jeg har virkelig 
savnet pladsen, rummet og naturligvis selve orglet i den pe-
riode kirken har været lukket. Nu skal orglet igennem en min-
dre renovering, så er det hele klar til en forhåbentlig fantastisk 
genåbning af kirken, slutter kirkens organist.

FAKTABOKS 
Arrangørerne bag 
Faaborg Påsketfestival

Det er Vores Faaborg & Egn, Visit Faaborg, Faaborg Kirke og 
menighedsråd, Øhavsmuseet, Egeskov, Faaborg Museum, 
Det Rigtige Faaborg og Ugeavisen Faaborg, der er gået sam-
men om at skabe påskefestivalen.

Her er alt det, du kan 
opleve til Faaborg Påskefestival
I dagene 9.-18. april fyldes Faaborg med en lang række påskeaktiviteter som en del af 

Faaborg Påskefestival. Her får du overblikket over alle arrangementerne.
 

Af Henrik Poulsen og Maria Retoft Pedersen
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Tag børnene med til påskehygge, når Tulip-bygningen holder åbent i 
dagene op til påske. Her kan I blandt andet dekorere de fineste påskeæg, 
læse bøger i biblioteksteltet og opleve en kunsthåndværker i aktion.

Hygge i biblioteksteltet
Inviter dine voksne med ind til hygge i 
biblioteksteltet. Der vil være højtlæs-
ningsbøger, I kan sidde og læse i de 
bløde møbler. Der er også lækre ma-
gasiner og bøger, de voksne selv kan 
bladre i.

PÅSKEHYGGE I TULIP

Den lokale kunstner Erik Lindberg 
arbejder alle tre dage på et nyt kunst-
værk, der skal fungere som vejviser og 
signaturkunstværk for Tulip-bygningen 
i perioden med midlertidige aktiviteter.

Påskehygge i Tulip er en del af Faaborg 
Påskefestival, se hele programmet på 
visitfaaborg.dk

Påskeåbent 
i Tulip

MANDAG-ONSDAG 
DEN 11.-13 APRIL 

FRA 10.00 TIL 14.00

TULIP-BYGNINGEN · VÆRFTSVEJ 8 · 5600 FAABORG

Dekorer dit personlige 
påskeæg
Slip fantasien løs med en hyggelig 
krea-stund, hvor du kan dekorere dit 
eget flamingo-æg efter alle kunstens 
regler. Du kan dekorere ægget, ligesom 
du vil – kun fantasien sætter græn-
ser. Om det skal være med maling, 
decoupage, tegninger eller noget helt 
fjerde. Du får selvfølgelig dit æg med 
hjem, så det kan pynte så fint til påske.

Skoleelever udstiller 
påsketing
Op til påske arbejder elever på Brahes-
minde Skolerne – Svanninge og Horne – 
og Øhavsskolen afd. Uglen på forskellige 
kreative påskeprojekter. I dagene op til 
påske er deres påskedekorationer ud-
stillet i Tulip-bygningen.

Annonce til Det Rigtige Faaborg A4 Påske.indd   1Annonce til Det Rigtige Faaborg A4 Påske.indd   1 23/03/2022   08.1723/03/2022   08.17



Faaborg  
Påskefestival

9.-18. april 2022



Faaborg Museum, Kreativ påskeaktivitet 
med ord og billeder
Faaborg Museums indbydende vinterhave 
danner en smuk ramme for påskeferiens 
kreative og gratis aktivitet for børn og  
deres voksne, hvor I sammen kan lege 
med ord og billeder. 

Påskeudstilling i GaleRiget
Torsdag 14. til mandag 18. april  
kl. 10.00 - 14.00
GaleRigets faste udstillere og gæste- 
udstiller: Leen Cools, keramik

Vægterne i Faaborg:
Stemningsfulde påskevægterture begge 
med start fra Klokketårnet i Faaborg.
Lørdag 9. april kl. 15.00 - 16.00
Langfredag 15. april kl. 20.00 - 21.00

Klokketårnet i Faaborg
Mandag 11. april -lørdag 16. april  
kl. 11.00 - 13.00.
Børneaktivitet  - find de 3 påskeharer  
og vind et påskeæg!

Saunagus ved Faaborg Havnebad
13. april fra kl. 8.00
13. april fra kl. 17.00
"Elsker Saunagus" fører dig igennem en  
time med havdyp og saunagus med  
æteriske olier.

Øhavsmuseet, Påske-Mandala for børn  
9. - 18. april kl. 10.00 - 17.00
På Øhavsmuseet kan børnene være med til at fejre 
foråret ved at komme og lave en forårs-mandala. 
Med stempler med motiver fra naturen kan børn 
lave deres eget fine mønster– lige til at tage med 
hjem og hænge op. En oplagt aktivitet at kombinere 
med et besøg i udstillingen ”Mærk dig Selv”.

Diernæs kirke:
Palmesøndag 10. april kl. 09.00
Skærtorsdag 14. april kl. 19.00
Langfredag 15. april kl. 10.30 (liturgisk 
gudstj. med Faaborg Kirkes ungdomskor 
og organist Bo Lerche
Påskesøndag 17. april kl. 10.30
2. påskedag 18. april kl. 9.00

Gudstjenester i Påskeugen
 
"Det Nye Hospital":
Palmesøndag 10. april kl. 10.30
Skærtorsdag 14. april kl. 10.30
Påskesøndag 17. april kl. 10.30
2. påskedag 18. april kl. 10.30

Lyø kirke:
Skærtorsdag 14. april kl. 9.30
Påskesøndag 17. april kl. 9.30

Avernakø kirke
Skærtorsdag 14. april kl. 9.30
2. påskedag 18. april kl. 9.30

Faaborg Påskefestival byder velkommen til købstaden  

Faaborg og Egeskov fra 9. - 18. april 2022 

Byen vil være pakket med påskeæg, Torvet vil blomstre som en have,  

og museer og butikker er pyntet op til fejring af højtiden.  

Musik, udstillinger, påskeklip og meget mere!



Vandringer i "De dødes Haver" 
Påskelørdag 16. april kl. 10.00 - 11.30 ved Hellig-
åndskirken – Faaborg. Landskabsarkitekt Susanne 
Guldager tager os med på spændende vandring på 
kirkegårde i Faaborg.

Påskefestival for de yngste – Det Nye Hospital 
Mandag 11. til onsdag 13. april, alle dage kl. 10-14
Faaborg kirke vil gerne indbyde børnehaver og SFO'er 
og andre barnlige sjæle, til at komme ned til Faaborg kirke med 
påskepynt, kirken kvitterer til gengæld med et påskeæg. 

Workshop med Sonia Brandes Påskelørdag 16. april kl. 13.00 - 16.00
Du kan komme på workshop med Danmarks bedste billedkunstner i papirklip, psaligrafi og tegning med 
saks, Sonia Brandes. Sonia Brandes kendes bl.a. for sit papirklip til altertavlen i Sønder Broby Kirke, og 
derudover har hun kreeret signaturklippet til årets Faaborg Påskefestival 2022. Deltagelse i workshoppen 
er gratis. Workshoppen er for voksne og større børn.

Koncerter
Palmesøndag 10. april i Det Nye Hospital
opfører Katrine Dyrehauge Roos (sopran), Sofie Helene Juul Dyrehauge (alt) samt kirkens organist Giovanni 
Batista Pergolesis Stabat Mater. Værket har 13 satser og spiller ca. 50. minutter.
 
Langfredag 15. april kl. 10.30 i Diernæs kirke 
Liturgisk gudstjeneste med Faaborg Kirkes ungdomskor og organist Bo Lerche.
Påskesøndag 17. april kl. 10.30 i Det Nye Hospital
Påskegudstjeneste med Morten Øberg, saxofon, kirkens kor + organist og sognepræst Vibeke Hammerum.

Gæk med og vind
Kan du gætte hvem der sendt gækkebrevet? Løs gåden – vi trækker lod om 5 store chokoladepåskeæg! 
www.faaborg.dk/aktivitetsprogram/

Egeskov Slot
Skattejagt for børn i påskeharens fodspor
Fra 9.  - 18. april fra kl. 10.00 - 16.00

Tulip-bygningen mandag 11. - onsdag 13. april kl. 10-14
Påskeudstilling af Brahesminde skolerne og Øhavsskolen i Tulipbygningen
Brahesmindeskolerne har også lavet mindre udstillinger i Millinge Brugs og Spar Horne.
Biblioteket holder påske i Tulipbygningen, der er læsehygge i biblioteksteltet. Du kan også være kreativ og 
dekorere dit eget flamingoæg med maling, decupage, tegninger eller andet.
Der vil være kaffe og te i cafeen.

Hestevogn i Faaborg:
Mandag 11. april kl. 10.00 - 14.00
Tirsdag 12. april kl. 10.00 - 14.00
Onsdag 13. april kl. 10.00 - 14.00
Lørdag 16. april kl. 10.00 - 14.00

Påsketure med Veterantoget til Korinth:
Langfredag 15. april kl. 11.00 - 13.00
Langfredag 15. april kl. 14.00 - 15.30
Påskedag 17. april kl. 11.00 - 13.00
Påskedag 17. april kl. 14.00 - 15.30



Se hele programmet
på visitfaaborg.dk

V i  s es  t i l  
Påsk e f e s t i v a l 

i  F a a b o r g

Påskeklip 2022 - Sonia Brandes

Faaborg  
Påskefestival

9.-18. april 2022



Corsa-E

0,-
i udbetaling 

2.406kr 
md. ydelse* 
 

* Kontantpris 199.990 kr. Ved 96 mdr. 4,95 % i FASTrente. ÅOP 6,49%. Sidste ydelse udgør 29.999 kr.
Finans.omk. 58.579 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 258.569 kr. 

Der tages forbehold for trykfejl.

 
Skift til sommerhjul

KUN 499,-

Du får:
Skift af hjul

Opbevaring af vinterhjul 

Tjek af dæktilstand, batteri, 

væsker og lys.



PÅ TUR MED FÆRGEN TIL BJØRNØ

Livsnerven Lillebjørn

42

Hver anden uge sejler Anders Høj Andersen i pendulfart til og 
fra Bjørnø - alle ugens dage fra seks morgen til seks aften med 
ni faste afgange. Jobbet giver ham et indgående kendskab til 
beboerne på den lille ø - og deres vaner og rutiner. Færgen sej-
ler is over til Evalds campingplads, tager råvarer med til Kirstens 
café, og hver onsdag skal Ruth have sit blad - Ude og Hjemme. 
Det bliver naturligvis leveret til døren, og Ruth kvitterer med en 
kop kaffe til gengæld.

Velkommen ombord på Lillebjørn.

FAABORG: MANDAG DEN 14. FEBRUAR KLOKKEN 13.10: Erik 
og Jette Hansen går ombord på færgen med deres voksne søn 
Morten Kjær og hans to børn Alba på 8 og Arthur på 6. De er 
taget fra hhv. Skanderborg og Vesterbro ned til Sydfyn og som-
merhuset på Bøgebjerglund for at holde vinterferie. I dag skal 
de på deres traditionsrige tur til Bjørnø.

- Vi er på Bjørnø hvert år. Vi besøger gerne træhytten og går en 
tur rundt på øen, og i dag har vi taget lækkerier med. Vi tager 
retur igen 15.30, så det er et kort besøg, fortæller Erik Hansen.

Når familien besøger Bjørnø om sommeren, tager de gerne 
børnene med på frøjagt, eller de hænger ud på stranden det 
meste af dagen.

- Så gynger vi i det, der nu er at gynge i. Det er et vidunderligt 
fredeligt sted. Og så er vi benovet over, at man kan få en café 
latte med havremælk herovre, smiler Jette Hansen.

Alba kigger et kort øjeblik væk fra de forbipasserende vandmas-
ser og tilføjer: 

- Der er meget larm på Vesterbro, det er der ikke på Bjørnø.

FARVANDET MELLEM FAABORG OG BJØRNØ: MANDAG DEN 
14. FEBRUAR KLOKKEN 13.22: Ved siden af de tilbagevendende 
turister står en af de mere kendte ansigter, Søren Poulsen. Sam-
men med Karen Vinding har han sommerhus på øen, som de 
opholder sig i ni måneder om året. Karen arbejder som hjem-
mesygeplejerske, og uden nat-overgangen, som Søren kalder 
afgangen klokken 6.00, ville det ikke være muligt at bo på øen 
og passe et arbejde samtidigt. 

- Tidligere havde vi vores egen båd, nu bruger vi færgen. Det er 
livsnerven til øen, fastslår Søren Poulsen.

Søren er kommet på Bjørnø gennem mange år, og denne 
kølige morgen husker han øens gamle tradition med at gemme 
juletræerne. Skulle en isvinteren sætte ind, så kunne kvistene 
bruges til at markere ruten til og fra øen, så man kunne finde 
vej selv i tåget vejr.

Inde i opholdsrummet sidder Birgit Nordholt, der har boet på 
Bjørnø i 35 år. Hun arbejder som sælger og er afhængig af fær-
gen for at kunne bo på øen. Hun følger godt med i livet på øen 
og de omkring 22 beboere, øen tæller. Der er for nyligt ankom-
met en ny.

- Jeg er glad for at bo på Bjørnø, her er fred og ro og højt til 
loftet. Det er spændende med den unge mand, der har købt 
hus herovre. Måske skal det være et kollektiv, måske bliver det 
en hel øko-landsby, fortæller Birgit Nordholt.

Lillebjørn lægger til mod færgelejet, og passagerne kan stige af, 
mens nye stiger på. 

Færgen Lillebjørn er livsnerven, der forbinder Bjørnø med Faaborg og resten af lan-
det. Uden den, ville der hverken være beboere eller turister på den lille, bilfri ø, som 

kan bryste sig af bl.a. campingplads, trætop-hytte, café og bed and breakfast. I denne 
reportage fra den 17 minutter lange overfart får du et indblik i hverdagen for både 

beboere, turister og for ugens skipper, Anders høj Andersen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT





BJØRNØ: MANDAG DEN 14. FEBRUAR KLOKKEN 13.27:  
På kajen er flere øboere stimlet sammen, enten for at tage 
færgen retur til Faaborg eller for at hente varer ved skipperen. 
Glade udbrud indikerer, at det må være et stykke tid siden, 
Søren sidst besøgte sommerhuset på øen.

- Søren, hvor er det godt at se dig, det er dælme længe siden. 
Hvad er det, er det et halvt år siden? spørger Asger Ander-
skov.

Søren mener, det må være godt og vel et halvt års tid siden, 
og inden begge ben lander på kajen, går snakken lystigt om 
både. Især den, der ligger på bunden lige overfor færgen. For 
hvis båd er det? Og hvorfor er den sunket? Bjørnøboerne kan 
godt lide at vide, hvad der foregår.

Asger Anderskov boede på Bjørnø i perioden 1972 til 1995, 
og senest har han nu boet 12 år på øen. Sammen med sin 
hustru, Jannie, træder han ombord på færgen og hilser på 
skipper Anders, mens færgen sætter i gang. Asger kigger for-
undret på skippen og spørger, om den nye mand i styrehuset 
nu kan sejle færgen helt selv.

- Det skal han kunne, han er jo min nye afløser, griner Anders 
Høj Andersen.

FAABORG: MANDAG DEN 14. FEBRUAR KLOKKEN 13:45:
For Asger og Jannie er færgen og dens fleksibilitet altafgø-
rende for livet som bjørnø-bo. 

- Færgen betyder alt, ja, og de gode skippere naturligvis. Vi 
har fantastiske færgeafgange og fantastiske skippere. Uanset, 
hvad vi løber tør for, så kan skipper tage det med for os. Hvis 
vi løber tør for cigaretter eller har glemt at handle et par få 
ting, forklarer Asger Anderskov.

Den stigende popularitet, når det gælder det sydfynske øhav, 
har også ramt Bjørnø, og det giver mange turister og mange 
ekstra færgeture i sommerperioden. Det er godt for øen, 
bliver de enige om, skipperen og Asger, men der er også en 
fantastisk stilhed, når turisterne er vendt hjem igen. 

- Man kan faktisk mærke, at man drosler ned, når man går i 
land, konkluderer Asger Anderskov.

Afløseren har styret Lillebjørn sikkert ind i færgelejet i Fa-
aborg, og Asger og Jannie træder fra borde. Skipper Anders 
bliver på dækket og gør klar til næste overfart, mens han 
rutineret holder styr på de vigtige hverdagsting.

- Husk nu kartoflerne til Dorte, råber Anders Høj Andersen 
efter dem.
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Færgeselskabet ‘Bjørnø-færgen A.m.b.a.’ blev stiftet i 1993, hvor der blev nedsat en bestyrelse og indgået en driftsoverenskomstaftale med kommunen. 
Indtil 1993 var det en privat skipper, der varetog ruten i en gammel båd. Bestyrelsen i færgeselskabet ønskede mere fokus på sikkerhed samt at indføre 
en alkohol-politik, fortæller den nuværende bestyrelsesformand Eva Terkelsen



For beboerne på Bjørnø er en velfungerende færgefart altafgørende. 
Både for dem, der bor fast på øen, men også for at tiltrække turister 
og tilflyttere. Færgeselskabet er drevet af frivillige, der lægger et stort 
arbejde i at bevare det nuværende service-niveau

FOTO JØRN UNGSTRUP
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Der er to skippere og to afløsere tilknytte driften af Lillebjørn. Anders Høj Andersen 
er den ene af de to skippere, der tager en uges færgefart ad gangen. Foruden at 
styre Lillebjørn mellem de to færgelejer, så har skipperen utallige andre opgaver. 
Bl.a. service, rengøring, fragt af fx olie, strå, byggematerialer og korn. Det er tilmed 
skipperen, der omdeler post og tager affald med retur fra øen



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

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

Ret&Råd Advokater
Advokat Louise C. Madsen 

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Luft til vand varmepumper. 
Kontakt Søren Paaske på
sp@dit.as eller tlf. 51595545 

Er du også træt af at
varmepriserne stiger?

Vi kan hjælpe dig til en
billigere løsning.
 
 
Få et uforpligtende tilbud på en ny
varmekilde til dit hjem. Vi har samarbejde
med flere forskellige leverandører i
varmepumper, så vi kan matche mange
forskellige behov. 

Jordvarme. 
Kontakt Per Hybel på
peh@dit.as eller tlf. 28194919 

Mød os på
boligmessen i
Svendborg den

9.-10. april



Faldsled Vandværk

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

MANDAG 11. APRIL 2022 
KL. 19.30

DAGSORDEN I.H.T. VEDTÆGTERNE

BESTYRELSEN 
WWW.FALDSLEDVAND.DK

 TILBUD PÅ 
ROTTESPÆRER  
KUN 2.200 KR. INKL. MOMS

SERVICE AF ROTTESPÆRER 

KUN 600 KR. INKL. MOMS

SUGNING AF SANDFANGSBRØNDE 
KUN 900 KR. INKL. MOMS
(TILBUD GÆLDER KUN  I APRIL 2022)

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

RØRTEKNIK

Vi er finalist til ÅRETS 
HÅNDVÆRKER® 2022

ÅRETS  

KLOAKMESTER
2022 (+5 ansatte)

TUSIND TIL VORES  KUNDER 
FOR NOMINERINGEN

SPAR 800,-

ÅBNINGSTIDER

Mandag kl. 12-18, Tirsdag kl. 10-16, Torsdag kl. 12-18
Fredag efter aftale

Zejr Sport i Forum Faaborg

KONTAKT: +45 41 83 42 80 / jeppe@zejr.dk



Fortæl for livet

Dette er første artikel i en serie på tre, hvor du kan møde deltagere 
fra tilbuddet ‘Fortæl for livet’. 

Kurt Hansen er 76 år og bor i parcelhus i Faldsled. Han er bl.a. aktiv 
på det lokale cykelhold, hvor en snes ældre kvinder og mænd hver 
uge mødes for at trampe i pedalerne. Foruden motionen nyder Kurt 
fællesskabet, hvor de gerne arrangerer fælles mad eller en tur ud 
at bowle. Hans eneste anke er, at uanset, hvor man vælger at cykel 
hen fra Faldsled, så er det opad bakke, fortæller han smilende.

Men Kurts liv så noget anderledes ud for to år siden. Her mistede 
han sin ægtefælle efter 49 års samliv, oven i det kom corona med 
restriktioner, bobler og isolation, og det blev pludseligt sværere end 
tidligere at opsøge fælleskaber. ‘Fortæl for livet’ gav Kurt modet 
tilbage, så han igen kan møde livet, også uden sin livslange ledsager 
Jette.

Fra dybet og op
Sørgmodig og trist. Sådan beskriver Kurt sin tilstand for to år siden. 
Jette var kommet på plejehjem i den sidste tid, og på grund af co-
rona var han forment adgang. Uværdigt, kalder han vilkårene.

Efter Jette døde, medførte de samme restriktioner nu begrænset 
besøg af børn og børnebørn, og Kurt var for det meste alene i det 
store parcelhus. Fra sit arbejdsliv på Faaborg Tømmerhandel og 
Horne Trælast er Kurt vant til at være snakkesaglig og omgås mange 
mennesker, men nu var det pludseligt svært at opsøge fællesskaber 
alene. 

Et halvt år efter Jettes død var Kurt til fællesspisning i Sognegården, 
som Faaborg-Midtfyn Kommune havde inviteret til. Her mødte han 
Karin Ottosen, der leder projekt ‘Sammen om livet’. 

- Karin fortalte, at der var mulighed for at mødes med andre, og det 
viste sig, at vi havde meget til fælles. Normalt siger man ‘hej, og 
sikke et godt vejr’, men her var der tid til at snakke mere. Jeg nyder 
at mødes med dem og høre deres livshistorier.

Fortællinger giver samhørighed og skaber perspektiv
Når Kurt fortæller om sit liv og lytter til de andres, bliver det tyde-
ligt, at liv kan forme sig meget forskelligt. Nogle er kommet lettere 
til tingene og lettere gennem skoletiden, nogle har oplevet mere af 

verden eller har levet et ganske anderledes liv end andre.

- Jeg synes, jeg har haft en hård opvækst, og at jeg har kæmpet for 
den smule, jeg har opnået. Min fortælling kan måske give de andre 
et perspektiv på deres egen opvækst. Jeg synes, det er bekræftende 
at høre, hvordan andre har oplevet livet, og når vi finder fælles 
referencepunkter, så føler man, at man ikke er den eneste i samme 
situation.

Især samtalen om skoletiden har sat gang i tankerne hos Kurt.

- Jeg havde en hård klasselærerinde, og det er interessant at høre 
om forskelle. Så kan man bedre forstå, hvad der former et men-
neske, og hvad opvæksten betyder. Andre med en lettere skolegang 
fortæller om meget indholdsrige liv, og jeg ville på en måde ønske, 
at jeg var blevet klædt på til livet på samme måde. Med mod og 
selvtillid. Med en tro på, at man godt kan selv.

I gruppen sidder også en herre, der har rejst verden rundt, og Kurt 
lytter fascineret, når han trækker fortællingerne frem.

- Det, som jeg ikke selv har set eller oplevet, det, synes jeg, er 
spændende at høre om. Jeg har fx aldrig været oppe at flyve, men 
det fortryder jeg nu ikke. Det, der gjorde mest indtryk, var nok den 
dame, der fortalte, at hun havde været i huset samme sted i over 
25 år. At lytte til hende var ligesom at se en gammel film med en 
husbestyrerinde. 

Samtalerne har givet Kurt mere mod på at opsøge nye fællesskaber, 
ligesom han har lært nye mennesker at kende. 

Kurt har følgende gode råd til andre, der synes, det er svært at 
opsøge fællesskaber alene.

- Intet kommer af sig selv, man er nødt til at række ud. Det er svært 
at komme alene, men det er kun første gang. Men man er nødt til 
at overvinde sig selv for at rejse sig igen.

I næste magasin kan du møde den før-omtalte ‘husbestyrerinden’, 
Irene Nielsen, der med sin enestående livshistorie skiller sig mar-
kant ud fra både sin egen generation og de efterfølgende.

Vi skal være mere sammen. Om livet. Om fortællinger. Om det gode måltid. Vi skal være 
sammen med jævnaldrende og sammen på tværs af generationer. For det at være sammen kan 
noget. Maden smager bedre i andres selskab, fortællingen er bedre, når nogen lytter, og unge 

og ældre kan lære af hinanden i et gensidigt udbytterigt samvær. Det kommunale projekt 
‘Sammen om livet’ sigter mod at føre os alle sammen i fællesskaber. Læs om ét af projektets 

tiltag, ‘Fortæl for livet’, hvor livsfortællingen danner rammen om samværet.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Konceptet ‘Fortæl for livet’ blev udviklet i Fonden for Ensomme Gamles Værn: Seniorer havde behov for at blive hørt, men der var ingen til at lytte. 
‘Fortæl for livet’ er baseret på narrativ teori og kaldes også ‘livshistoriegrupper for seniorer’. I Faaborg-Midtfyn Kommune mødes seniorer ti gange på 
Steensvang. Samtalerne er temaopdelte, fx skoletid eller arbejdsliv, og modereres af frivillige gennem Røde Kors

Kurt Hansen mistede sin hustru, Jette, for to år siden. Han beskriver sin tilstand dengang som sørgmodig og trist. Han skulle klare hverdagen selv, og det 
hele var ‘op ad bakke’. Da Kurt fik tilbuddet om at mødes med andre seniorer til ægte samtale, ikke bare et ‘hej’ i forbifarten, var han ikke sen til at takke 
ja, og det har han bestemt ikke fortrudt

Faktaboks om ‘Sammen om livet’
‘Sammen om livet’ er et kommunalt projekt, der bygger 
videre på en række gode erfaringer fra tidligere projekter i 
forhold til etablering af inkluderende fællesskaber for ældre, 
hvor også dialog og samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn 
Kommune og det lokale civilsamfund har været et centralt 
omdrejningspunkt. 
‘Fortæl for livet’ er et af initiativerne i ‘Sammen om livet’. I 
denne fortællekreds kan seniorer mødes andre - med hver 
deres fortælling. For fortællinger bliver værdifulde, når andre 
lytter. Når en generation mødes med hinanden og fortæller 
livshistorier ud fra forskellige emner.



Faaborg 
Birkevænget 2, Håstrup 

Pæn, overskuelig villa med markudsigt i prisvindende 
landsby. Den fine udsigt til bølgende marker og den 
eftertragtede beliggenhed i Haastrup er noget af det, der 
særligt skal fremhæves ved denne villa. Huset har en 
overskuelig størrelse på 92 m2, og det er placeret på en 
god hjørnegrund med markerne lige overfor, så udsynet er 
dejligt frit. Området er i øvrigt roligt, og samtidig bliver I en 
del af et aktivt og vedkommende lokalmiljø. 

Faaborg 
Ciærupvej 3, Korinth 

Helårs-/Flexbolig (fritidsbrug) 
Muret villa med fuld kælder, sydvendt have og kig til 
Arreskov SøMed nøglerne til denne villa på Gærupvej 3 i 
Korinth kan I se frem til en fin håndfuld etagemeter, en 
stor og nem have samt et hyggeligt nærmiljø for både 
vokse og børn. Der er tale om en 92 m2 villa med en fuld 
kælder, som er tør og anvendelig, og samtidig er det 
meste af haven vendt mod syd, så der er gode chancer for 
sol. Herudover kan I glæde jer over at have udsigt til ... 

Sofie Find 
tlf. 20 767 449 
Indehaver. 
Ejendomsmægler MDE 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig m2 

Værelser 
Opført/ombygget 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig/kælder m2 

Værelser 
Energimærke 

Sagsnr. 52801130 

675.000 
35.000 

3.171/2.626 
1.000 

Villa 
832 

92 
2 

1971/2007 

Sagsnr. 52801127 

675.000 
35.000 

3.296/2.693 
1.367 

Villa 
714 

92/92 
3 
F 

Ringe 
Langgade 17, Espe 

Overskueligt byhus med solrig baghave i Espe 

Er I på udkig efter en lys og overskuelig bolig til en 
fornuftig pris, hvor de fleste kan være med7 Så er dette 
byhus på Langgade 77 i Espe bestemt en overvejelse værd. 
Boligen rummer 773 m2, som er udnyttet ideelt uden 
spildplads, og samtidig er den lys og let at rykke ind i. Der 
medfølger i øvrigt en integreret garage og et vaskehus. 

Faaborg 
Stadionvej 5 

SKAL DU OGSÅ SÆLGE? 
Overvejer du at sælge din ejendom? 
Så kontakt mig for en gratis 
boligsnak og/eller salgsvurdering på 
mob. 20 76 74 49 :) 

Faaborg 
Radbyvej 23, Håstrup 

SKAL DU OGSÅ SÆLGE? 
Overvejer du at sælge din ejendom? 
Så kontakt mig for en gratis 
boligsnak og/eller salgsvurdering på 
mob. 20 76 74 49 :) 

Solgt 

Solgt 

RE�L 
Real Mæglerne Sofie Find 

Sagsnr. 52801122 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig m2 

Værelser 
Energimærke 

725.000 
40.000 

3.521/2.878 
1.303 

Villa 
347 
113 

5 
E 

Sagsnr. 52800455 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig/kælder m2 

Værelser 
Energimærke 

Villa 
608 

143/92 
5 
C 

Sagsnr. 52801095 

Ejd.type Villa 
Grund m2 17023 
Bolig/kælder m2 151/7 
Værelser 5 
Energimærke E 

tlf. 20 76 74 49 - find@mailreal.dk - www.realmaeglerne.dk/sofiefind



Faaborg 
Hornelandevej 112 

Helårs-/Flexbolig (Fritidsbrug) 
Velholdt villa med lækker udsigtsterrasse nær Helnæs 
BugtUdsigten og den nyere solvendte træterrasse, der kan 
lukkes delvist, er noget af det bedste ved denne ejendom, 
der ligger i dejlige, landlige omgivelser lige mellem Horne 
og Bøjden. Huset er placeret på en 7,076 m2 grund, som er 
omkranset af marker på alle fire sider, og fra terrassen samt 
fra køkkenet og stuen har I en smuk udsigt over det 
bølgende landskab samt til Helnæsbugten i det ... 

Faaborg 
Dyssevej 9, Vester Åby 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig m2 

Værelser 
Energimærke 

Pæn villa med sydvendt terrasse og vandudsigt i Vester Åby 
På en af de måske bedste veje i Vester Åby finder I denne 
lyse etplansvilla, der har en eminent pladsudnyttelse samt 
en sydvendt og overdækket terrasse med et rigtig flot 
udsyn til Det Sydfynske Øhav. Dyssevej ligger i øvrigt lige 
op til åbne marker, hvor der ikke bliver bygget nyt, og 
udsigten forbliver derfor lige skøn. Som en ikke uvæsentlig 
detalje er huset i øvrigt velegnet til gangbesværede og 
kørestolsbrugere. 

Sofie Find 
tlf. 20 767 449 
Indehaver. 
Ejendomsmægler MDE 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig m2 

Værelser 
Energimærke 

Sagsn r. 52800946 

1.495.000 
75.000 

7.235/5.914 
1.435 

Villa 
1016 

111 
4 
D 

Sagsnr. 52801113 

1.075.000 
55.000 

5.208/4.257 
1.652 

Villa 
909 

115 
4 
D 

Millinge 
Klintholmvej 11, Faldsled 

Fristed med flot udsigt 
Pænt fritidshus med udsigt til Helnæs Bugt - nær Millinge 
Klint og børnevenlig strand Der er rig mulighed for at få 
ladet batterierne op, hvis dette fritidshus på Klintholmvej 77 
bliver jeres. Huset ligger nemlig fredeligt med et smukt, 
åbent landskab omkring, og samtidig er der under ti 
minutters gang til Millinge Klint og Helnæs Bugt med en 
dejlig, børnevenlig badestrand. Der er også kun seks 
kilometer til Faaborg, så I kan nemt tage hertil på et ... 

Faaborg 
lllumøvej 11, Bøjden 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Ejd.type 
Grund m2 

Bolig m2 

Værelser 
Opført 

Pænt fritidshus med havkig 200 meter fra Hesseløje Strand 
I det lille, skønne sommerhusområde 
ud til Hesseløje Strand finder I dette 
fine fritidshus, der fremstår velholdt 
og med en optimalt pladsudnyttelse. 

Faaborg 
Kildevej4 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

Lys og velindrettet villa nær Bjernekrogen 
Kunne I tænke jer en hverdag, der 
byder på komfort og friske dukkerter i 
bølgen blå? Så er denne villa, der 
ligger på Kildevej 4 i Faaborg 
bestemt en fremvisning værd. 

Pris kr. 
Udbetaling kr. 
Brutto/netto kr. 
ex. ejerudg. 
Ejerudg. pr. md. 

1.695.000 Ejd.type 
85.000 Grund m2 

Bolig m2 

8.299/6.761 Værelser 
1.837 Opført 

895.000 Ejd.type 
45.000 Grund m2 

Bolig m2 

4.354/3.559 Værelser 
1.866 Energimærke 

RE�L 
Real Mæglerne Sofie Find 

Sagsnr. 52801129 

995.000 
50.000 

4.728/3.900 
1.787 

Fritidshus 
714 
42 

3 
1969 

Sagsnr. 52801088 

Fritidshus 
800 

72 
4 

1970 

Sagsnr. 52801057 

Villa 
844 
122 

4 
E 
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Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Månedens kup i DIN
SuperBrugsen Faaborg

LES MOUGEOTTES
Chardonnay
3 FLASKER 

3 FL. 199,- 

ZENI
RIPASSO VALPOLICELLA  
SUPERIORE

Pr. flaske 79,- 

SEEWINKEL 
GRÜNER VELTLINER
6 FLASKER

6 FL. 299,-

LULI 
APPASSIMENTO
6 FLASKER

6 FL. 399,-

GRIMBERGEN ØL  
75 CL. FRIT VALG (EX. PANT)

Pr. flaske 25,- 

TO ØL 
45 DAYS - INDIAN PALE LAGER
LYS I FARVEN SOM EN PILSNER OG GODT 
MED HUMLE, SÅ DEN SMAGER AF NOGET.
DEJLIG OG  LIGETIL ØL - EN RIGTIG 
TØRSTSLUKKER (44 CL. / EX. PANT) 

Pr. stk. 20,- 

SPAR 130,70

SPAR 300,70

SPAR 320,70

Økologisk og biodynamisk hvid-
vin lige fra Østrig – Dejlig som-
mervin til at nyde på terassen! 
Lidt udover det sædvanlige

Tør og fyldig men disciplineret chardonnay fra 
det sydvestlige Frankrig, der rummer landets 
ubetinget bedste vine til prisen. 
Denne vin rummer mange af de hvide bour-
gogne-vines kvaliteter, men til en pris, hvor 
bourgogne ikke er tæt på at kunne være med.

Ripasso revolution! Sammen med Zeni går vi 
på kompromis med indtjeningen og viser nu 
danskerne, hvordan anmelderrost, Amarone-
koncentreret TOP Ripasso smager.

Har du prøvet Italiens bedste rødvin?  
Lu’Li er klart blandt Italiens mest 
 imponerende vine! Siden årgang 2015  
har Lu’Li imponeret med 98 point  
fem år i træk

UNDER 1/2 PRIS

BEGRÆNSET PARTI

Vi har vinen til din næste fest

SPAR 17,95

SuperBrugsen Faaborg har fået tildelt  

prisen "Årets Ølmærke" for en særlig øloplevelse

SPAR 25,00


