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Tyske soldater på havnekajen i Faaborg. Trætte, slagne og på vej hjem efter befrielsen i 1945

Krigens mange minder
Vi har her på siderne i flere omgange været omkring 2. verdenskrigs aftryk på Faaborg-området.
Men hver gang at vi sammen med de frivillige på
Byhistorisk Arkiv går i gemmerne, så dukker der
nye spændende vidnesbyrd op om krigen og ikke
mindst de lykkelige befrielse.
Her får du igen et par historiske tilbageblik på
tiden.

Torvet i Faaborg fyldt med engelske soldater, modstandsfolk, flag og faaborgensere, der
sammen jubler i de glade maj-dage i 1945

En lokal pige med kamera er hoppet op på et militært køretøj, hvor hun
får et kram af en soldat, der også nyder den gode tid
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Tyske soldater marcherer i Grønnegade foran skolens bygninger

Panserede køretøjer på Torvet efter befrielsen

Den tyske kommandant i Faaborg poserer i fuld uniform

Slagne tyske soldater bliver fulgt ud af byen efter hjemlandets kapitulation

En parkeret øl-bil på Torvet i Faaborg flankeret af soldater, der fejrer befrielsen
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Det Rigtige Faaborg og Den Gamle Gaard
præsenterer

So m mer hy gge
i M u seumshav en
HVORNÅR
Hele sommeren

HVOR
I museumshaven med
indgang fra Havnegade
HVAD
Sommerhygge, kølig rosé
og gode drinks
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Der er sommer på vej...
Sådan lyder det meget passende fra den gode Michael Falch i radioen i øjeblikket.
Selvom det ikke føles som ret længe siden, at jeg kæmpede med isskraberen mod den sidste nattefrost, så er det blevet tid til at slå liggestolen op, og finde stråhatten frem.
Det er sommer!
Om det også er lig med sommervejr, det er så en HELT anden snak, men kalenderen og aktivitetsniveauet i vores område siger sommer.
Kulturnat, Klovneløb og koncerter.
Travle campingpladser, fyldte restauranter, og dansende studenter.
Boder på havnen, liv i gaderne og både på vandet.
Vi ses helt sikkert derude - måske i Museumshaven ved Den Gamle Gaard, hvor vi lokker med
sommerstemning og kolde drikke hele sommeren.
God læselyst

Henrik Poulsen
Adm. Dir. / Partner

Mads Holdgaard
Salg / Partner

Janne Schwartz
Salg og kontor

Pernille Pedersen
Journalist

Ole Billum
Partner

Malene Kniep
Projektsalg
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FUGLESKYDNING
TIRSDAG DEN 14. JUNI

L
BANKOSPIR

Kl. 19.00 Stort bankospil med flotte gevinster:
Det Hvide Pakhus, Faaborg: Gavekort kr. 2.500,til 3-retters menu, incl. vin og kaffe, til 4 personer
Bowl ’N’ Fun: 5 stk. gavekort til forskellige aktiviteter
Hårbutikken v/ Charlotte Maibom: 3 gaver á kr. 500,Kulturhus Svanninge Sognegaard: 1 stk. gavekort á kr. 500,Svanninge Hallens Café v/ Lars Stenner Bahl: 4x2 kuverter mad
Odense Bowlinghal & Simgolf Center: 5 stk. gavekort til 3 timers bowling
Dagli´Brugsen Millinge: 15 stk. gavekort á kr. 150 + 1 stor gavekurv
Min Købmand Haastrup: 15 stk. gavekort á kr. 150 + 2 gavekurve
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DØRENE Å 00
KL. 18.
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TORSDAG DEN 16. JUNI

Familieaften - Medbring det gode humør og praktisk tøj
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Kl. 16.30-18.00 Børnedyreskue
Der kan købes kaffe og kage fra kl. 16.30

Kl. 18.00
Kl. 19.00

Grillen er klar - Kyllingefilet, pølser m/brød,
pommes frites, salat
Børnefugleskydning (børn fra 2.-6. klasse kan deltage)

Børnefuglekonge Julie Mosegaard Hansen afgiver første skud

FREDAG DEN 17. JUNI - FODBOLD OG MUSIK
Kl. 18.30 Fodboldturnering (firma, familie, gadehold m.m.)
Prisen for deltagelse i fodboldturneringen er kr. 150,Kl. 19.00 Helstegt pattegris med tilbehør
Kl. 21.00 LØVEN og HULKEN spiller i teltet
Slutter kl. 24.00
ETS
PRÆMIER TIL ÅR
DRONNING
SØMKONGE- &
TING
SAMT COWSHIT
E
NC
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UR
KONK

COWSHITTIN
G
KL. 13-16

MEDIESPONSOR:

LØRDAG DEN 18. JUNI
Kl. 10.30
Kl. 11.30

Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 14.45
Kl. 16.30
Kl. 18.45

Frokost for de ”tidligere” Fuglekonger
(i teltet på festpladsen)
Fuglekongeoptog fra fuglekongens residens
– Klerkegade 7, Faaborg via gågaden og Torvet,
frem til SuperBrugsen
Festpladsen og boderne åbner
Fuglekongeoptoget ankommer til DagliBrugsen Millinge
Fuglekongeoptog fra Dagli` Brugsen til festpladsen
Fuglekonge Charlotte Maibom afgiver første skud
Sømslagnings konkurrence for voksne
Showfodbold FS Allstars
Gratis is til alle børn
Pladsen og boder lukker for i år
Fugleskydningsfesten i hallen starter

et

Børnehjørn
er åben

ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST

LØRDAG 18. JUNI KL. 18.45 I SVANNINGE HALLEN
Billetpris: Kr. 350,-

Musikalsk
ing
underholdn
i teltet

HOVEDRET - BUFFET
Marineret svinekam, Øl braiseret kalv
Crispsalat med jordbær, pinjekerner og mormor dressing
Halve bagte kartofler med sesam
Nye kartofler med krydderurter
Paprika sauce - Øl sauce

Salg af
Popcorn & slik
på pladsen

Alle dag
e
konkurre
nce
i fodbold
dart

FORRET
Tunroulade m. rejer og brød

Drinks
baren
sælges i en
n
hele afte

Musik:
Hits
’N’Covers

DESSERT - BUFFET
Baileys fromage, bær og crunch
Billetter købes via: www.faldsledsvanninge.dk
Bordreservation kontakt: Ulla Bahl på 2026 8622

PROGRAM FOR AFTENFESTEN:
Dørene åbnes og fuglekonge Charlotte Maibom tager imod.
Kl. 18.15
Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas bobler og snack.
Kl. 18.45
Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,
sømkonge- & dronning samt cowshitting.
Kr. 20,Husk:
Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård
gle
ø
n
in
d
pr. nøgle
Køb
Dinnermusik: Hits `N Covers
til årets
fuglebur
Hits`n Covers spiller op til dans
Kl. 22.00
Kl. 01.00

Tak for i år
HOVEDSPONSORER

REGNSKAB · RÅDGIVNING · SKAT

KAB
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELS

Mørkebjergvej 3 · 5600 Faaborg · Tlf. 88447799

62 61 88 00
Faaborg
Hvidevareservice

	
  

Nyt liv til dine hvidevarer

62 61 30 96 ell. 26 70 63 29

	
  
www.korinthentreprenor.dk	
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Nu plaffer de
f uglen i Svanninge
Fra den 14.-18. juni går det løs med den traditionsrige Fugleskydning i Svanninge.
Efter to års ufrivillig coronapause er geværet atter ladt til en uge med en lang række aktiviteter
for store og små, nogle med 65 år på bagen andre helt nye.
I centrum for festlighederne er naturligvis lørdagens fugleskydning, hvor der skydes efter en
træfugl sådan, som det har været tradition siden 1953, hvor den første fuglekonge blev kåret i
Svanninge.
AF HENRIK POULSEN
- Der er dog kommet mange andre aktiviteter til siden
dengang og vi forsøger at samle hele lokalområdet til
blandt andet banko, fodboldturnering, børnedyrskue og
børnefugleskydning, fortæller formand i Faldsled/Svanninge S.G. & I., Flemming Lunde.
Den seneste fuglekonge Charlotte Maibom, der sikrede
sig titlen i 2019, husker stadig ganske klart den aften,
hvor hun blev kåret som fuglekonge.
- Det hele startede kort efter fugleskydningsfesten, hvor
jeg blev kaldt på scenen. Så foreskriver reglerne, at jeg
skulle invitere til efterfest hjemme i privaten, og det
betød, at cirka 80 festglade mennesker fulgte med hjem
til os. Der var gæster OVERALT, griner Charlotte.
Siden festen er Charlotte og hendes mand Heine flyttet
fra Svanninge til Klerkegade i Faaborg, og da fuglekongen forud for årets fest skal hentes på hjemadressen af
et større optog og gå til festpladsen ved Svanninge Hallen, venter en helt særlig optakt til fugleskydningen.
- Planen er, at de tidligere fuglekonger, bestyrelsen,
tamburkorpset og flere andre møder op i Faaborg den
18. juni kl. 11.30, og så går vi fra Klerkegade gennem
gågaden og videre til Superbrugsen, hvor vi bliver hentet
af en bus, og kører til Dagli' Brugsen i Millinge, og går
det sidste stykke til festpladsen ved hallen, forklarer
Charlotte.
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Det skråbånd som Charlotte Maibom skal bære, når hun den 18. juni marcherer
gennem Faaborgs gader

FAST LAV PRIS

Garant
for gode
services

Få professionel rådgivning og hjælp til alt
lige fra opmåling, flytning af møbler og
gulvafslibning til afmontering og montering
af gulve og gardiner. Tal med os om, hvordan
vi bedst kan hjælpe dig i mål.

MARMOLEUM CLICK
Lydabsorberende og fantastisk at gå på.
Fås i flere farver.
Pr. PK.

269,-

FAST LAV PRIS

SPAR 200,-

EG SIGTUNA
Flot sildebensparket.
Normalpris pr. m2 749,PR. M2

549,-

SPAR 40,CANTO CLASSIC
Klassisk væg-til-væg tæppe.
Normalpris 139,PR. M2

99,-

CANTO RUGS COVER
Fladvævet tæppe. Flere størrelser
133 X 195 CM

899,-

FAST LAV PRIS

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

24.995,-

SPAR 20%
SIVANA NEW COBRA
Kelim. Flere farver og størrelser.
Normalpris 1.799,140 X 200 CM

1.439,-

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

FAABORG CAMPING KLAR TIL NYE TIDER

Campingliv
og pandekager
På Faaborg Camping forventer de endnu en travl højsæson, for den skønne sydfynske
natur tiltrækker mange fra både nær og fjern. Lige nu knokler indehaverne Torben og
Lone Kjærulff med at færdiggøre deres nyeste tiltag - faciliteter for de mange mountainbike-turister, og så skal den populære pandekage-vogn forvandles til en pandekage-cafe.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

Under corona-epidemien fik danskerne nye ferieværdier og-traditioner, og det har de nydt godt af på Faaborg Camping. De seneste
to år er antallet af gæster steget og steget, og indehaver-parret
Torben og Lone Kjærulff forventer endnu en forrygende sæson.
- I 2020 var 2020 vores bedste år nogensinde. I 2021 var 2021
vores bedste år nogensinde, så vi er spændte på 2022, siger Lone
Kjærulff.
Camping er en livsstil
Det var oprindeligt en gård, dengang tilbage i 1827, hvor stedet
blev opført, og senere blev det forvandlet til en mindre, simpel
campingplads. I dag er Faaborg Camping en moderne campingplads med alle de faciliteter, som nutidens campister efterspørger,
og så ligger campingpladsen placeret midt i al den natur og pragt,
Svanninge Bakker og Bjerge byder på.
- Vi overtog pladsen for 22 år siden, og dengang var det en lille
plads med to stjerner og med ældre bygninger, der trængte til
noget kærlighed, fortæller Lone Kjærulff.
Få år efter købet, valgte parret at udvide pladsens areal, gøre
enhederne større og imødekomme den øgede efterspørgsel på
bekvemmelighed. Således har pladsen i dag tre stjerner, 125 store
enheder, hestefolde og hytter og mobile-homes.
Men egentlig var det ret tilfældigt, at parret endte med at eje en
campingplads i bakkerne nord for Faaborg. Begge havde arbejde
som social-pædagoger i Faaborg, men der skulle ske noget nyt, var
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de enige om. De kiggede sig omkring og lod idéen modne. De kiggede på Als, de kiggede ved Limfjorden, og da de var ved at være
klar til at tage springet, kom Faaborg Camping til salg.
- Vi ville også gerne blive i Faaborg, for vi var faldet rigtig godt til.
Og så er det lettere at vejlede gæsterne, når man kender området
med alle vejene, kunstnerne, naturen mm., forklarer Lone Kjærulff.
Det var en stor omvæltning for parret at blive campingpladsejere,
for når alt skal se pænt ud hele tiden, så bliver man aldrig færdig.
Især ikke med 4,4 hektarer.
- Det var et stort ansvar, vi fik. Det kræver, at man kan klare mange
ting selv, når man har en campingplads. Vi har været heldige at
have forældre, der har nydt at komme her og hjælpe til, og vores
to drenge, Nikolaj og Rasmus, har gennem alle årene også deltaget
i arbejdet på campingpladsen. Vi fik mindre ferie, mere arbejde,
men mere fællesskab og ikke mindst- flere glæder i familiens nye
hverdag og livsstil, siger Lone Kjærulff.
I år har parret hyret mere hjælp til rengøring og til pasning af
pladsen, men de løber selv fortsat rundt i en konstant blækspruttefunktion, når sæsonen, der løber fra påske- til efterårsferien, rigtigt
kommer i gang. Her skal der dagligt købes og udleveres morgenbrød, gæster tjekkes ud mellem 8 og 11, der skal gøres rent, slås
græs, tages en runde på pladsen og hilses på, tjekkes nye gæster
ind- og så har parrets seneste påhit, pandekagevognen, næsten
været ved at tage pusten fra dem.

Faaborg Camping er omgivet af 75 kilometer riderute, Riderute Sydfyn. Det var derfor oplagt, at der blev oprettet hestefolde, da Torben og Lone Kjærulff i 2010 udvidede pladsens areal, så de nu
råder over 4,4 hektarer. Heste-elskere kan således tage deres heste med på camping og nyde naturen fra hesteryg

De første 15 år holdt Torben og Lone Kjærulff helårsåbent på pladsen. Nu holder de lukket for
vinteren, hvor arbejdet går i gang med at vaske af, pakke ned, tage til campingmesser, og så er der
altid noget at reparere

I den lille butik, der også udgør reception, kan man købe lokale specialiteter. Her er der Black
Welsh naturkød til grillen fra Svanninge Bakker, æblemost fra Fjællebroen Frugtplantage, honning fra Svanninge Bakker og Bjerge, samt specialøl fra Ørbæk Bryggeri, Refsvindinge Bryggeriet
og Midtfyns Bryghus

Pandekage-successen
For under corona-epidemien hoppede Torben og Lone med på
take-away-bølgen med deres populære pandekagevogn, og det
gav dem ekstra meget arbejde.
- Pandekagevognen blev taget godt imod, og vores take-away har
betydet, at mange lokale er kommet ind på pladsen. Måske har
de boet i byen i mange år, uden nogensiden at have været inde
på pladsen. Men der betød også mange flere arbejdstimer, og
derfor har vi i år valgt at ansætte flere folk til at hjælpe os, fortæller Lone Kjærulff.
Både lokale og turister har, foruden pandekagerne, også opdaget muligheden for fx en hyggestund på campingpladsen, og
samværet i sommerferiestemning giver mange gode stunder
for de besøgende. Det er netop dét, glæden, som gør livet som
camping-vært det hele værd.
- Det, der har overrasket os allermest, er alle de glade mennesker, vi ser hver dag. De glæder sig til at komme her og opleve
området, naturen, øhavet, skov, marker og lokaliteterne. Det
lyser ud af dem, og der er bare en positiv energi. Når gæsterne
tager hjem, er de blevet repræsentanter for området, og rigtigt
mange kommer på genbesøg, siger Lone Kjærulff.
Pandekage-successen har gjort det muligt for parret at investere
i istandsættelse af den gamle staldbygning, der vender ud mod
landevejen, og hvor Torben viser rundt midt i travlheden.
- Det er pandekagevognen, der har dannet grundlaget for investeringen. Her i bygningen kommer der en café med fire store
pander, og man kan både købe dessertpandekager og madpandekager. Vi vil også sælge is, kaffe og kage og andre lokale
specialiteter. Og så det jo meget nærliggende at indrette rum til
mountainbikes, når de nye spor tiltrækker mange mountainbikekørere, forklarer Torben Kjærulff.
Mountainbike-slaraffenland
Med naturlegepladsen og de nye mountainbikespor som nærmeste naboer (ja, der er tilmed en lille sti over til sporene), så
var det helt oplagt for parret at satse meget mere på de turister,
der kommer for at dyrke denne hobby. Så udover et café-område
kommer der også et cykelværksted, et aflåst cykel-opbevaringslokale, en cykel-vaskeplads og et tørrerum til det våde og mudrede
cykeltøj.
- Der bliver også et outdoor-grupperum, hvor mountainbikerne
kan samles, inden de kører ud, og på værkstedet får de mulighed
for at efterspænde cyklerne mm., siger Torben Kjærulff.
Herudover satser parret på at indrette et gårdmiljø med parasoller og bord-bænke-sæt lige udenfor caféen.
Det er ikke kun mountainbike-spor, der kan tiltrække turister,
viser campingparrets erfaringer. Hver gang byen åbner op på
nye måder, kan det mærkes på gæsterne på pladsen. Så da Jim
Lyngvilds fotostadier skabte begejstring (og debat), kom der flere
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besøgende på Faaborg Camping, og de har i år allerede oplevet
gæster, der tog til området for at opleve byens nye påske-festival.
- Festivaller gør noget godt for vores område. Det er dejligt, når
byen åbner op på den måde, og det bedste er, når gæsterne
forlader os som gode repræsentanter for vores område, siger
Lone Kjærulff.
Skal du udforske dit nærmiljø denne sommer, så tjek evt. den
lokale campingplads ud på www.faaborgcamping.dk.

Selvom det er først på sæsonen, er der allerede en del gæster på pladsen. Flest hollændere, da der ligger en skoleferie i foråret, men også
danske turister. Her er det Karen og Flemming Olsen, der er taget fra Ry
til Faaborg, da Karen skal til 60-års-jubilæum på Korinth Spejderskole.
Og så har de cyklerne med, for de elsker at cykle i bakket terræn.

Torben og Lone Kjærulff overtog Faaborg Camping i 2001, da der skulle ske
noget nyt. De havde begge arbejde som social-pædagoger i Faaborg, men da
Faaborg Camping blev sat til salg, slog de til
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Person og flyttebiler

RAP REN

EKSKLUSIV RENGØRING

LEJ BIL HOS OS

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

Hjem 1

Hjem 2

Hjem 3

BILUDLEJNING
BOOK PÅ WWW.FAABORGAUTOTEKNIK.DK

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

Mail rapren@rapren.dk

faaborgautoteknik.dk
Find os på Facebook

Med Venlig Hilsen Michael og Ann Christensen

é
s
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r
f
a
v
Et hadig og en du holder af ...
– både til

Smag dig frem i baren og
køb din favorit med hjem.
Besøg Faaborgs vinbank og smag på
sommeren 2022. Vi har et bredt udvalg
– både i baren og i butikken.
Østergade 16, 5600 Faaborg | 62 62 16 16 | info@vinbankenfaaborg.dk

Nyd et glas
udendørs i vores
nye møbler

AKTIVITETSKALENDER

SÆSONMENU

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

Forret
Knabegården`s Asparges i to variationer, sauce
Hollandaise samt håndpillede rejer

5. juni - Farsdag
695,- pr. par inkl. en flaske whiskey til far

Mellemret
Ballontine af torsk i asparges Fume Blanc
”Kan udbygges til hovedret m./ bagt torsk”

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

Hovedret
Urtefyldt Unghanebryst på smørdampet
spidskål, nye løg og urt
Estragon-sauce og petit kartoffel

Grill og Jazz

22. juni - 10. august / Hver onsdag Pris 289,-

PRISER

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

Ost
Tallerken med div.
udvalg af gårdoste og sylt
Dessert
Iskold rabarber consommé,
rabarber-pannacotta
og rabarberkompot

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online

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

Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Mangler du hjælp til din have...?
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%”
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FAABORG 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
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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

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

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

Vestergade 4a, 5600 Faaborg

Har du fjernvarme eller skal du
skifte til fjernvarme?
Vi tilbyder flere løsninger til
nye og eksisterende
fjernvarmekunder.

Er du eksisterende kunde og har købt dit unit
ved fjernvarmen, så kan vi lave service for
kr. 900,Hvis du er ny kunde ved fjernvarmen, kan du
købe dit fjernevarmeunit hos os fra kr. 29.995,og vi servicerer det for kr. 900,-

Kontakt vores koordinator Tina Hansen
på th@dit.as eller tlf. 51595509

Kontakt vores VVS Serviceleder Thomas Blunk
på tb@dit.as eller tlf. 51595530
Besøg os på: dit.as - Tlf. 62632290

Hos Faaborg Bil-Center tilbyder vi både
finansiering, flex-, split-, erhverv- og
privatleasing.
Vi kan med vores store erfaring indenfor
salg, indkøb og historiske kendskab til
bilmarkedet rådgive dig om, hvad der er det
rigtige for dig.
Kig forbi til en uforpligtende snak om, hvad
du er på udkig efter, så skræddersyer vi den
rette løsning til dig.
Hvis ikke vi har den helt rigtige bil på lager,
så finder vi den til dig.
Smart lease en Opel Crossland
fra KUN 745,- pr. md.
Kig forbi og hør mere om dine muligheder.

Serviceaftale
til alle biler

Gratis værkstedskonto
0,- i Oprettelse
fra KUN 119,- pr. md.
0,- i Rente
Uanset mærke og model 0,- i Gebyr
Autoriseret service til uautoriseret pris

PÅ BESØG I SØSTERLOGE NR. 73

Søsterlogens
sorte damer

Over trappen på det monumentale palæ på Vestergade fortæller loge-symbolet, at her
holder Odd Fellow-logen til. De tre kædeled symboliserer ordenens kerneværdier,
nemlig venskab, kærlighed og sandhed. På hver side af kædeleddene vejrer flag, der
fortæller, at i aften er det søstrene, der indtager palæet. Søsterloge nr. 73 Karen Brahe
så dagens lys i 1980, og denne aften fejrer de deres 42. stiftelsesdag.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT

Indenfor er der dækket op med lyserød dug, lyserøde, hæklede
servietter i hvert glas, som er placeret foran et Bing & Grøndalstel. Der er pyntet op med levende lys og lyserøde roser, for i
dag fejrer søsterloge nr. 73 Karen Brahe deres toogfyrre år som
søsterloge i Faaborg.
Klædt i sorte kjoler, ankommer søstrene løbende til ordensbygningens stueetage, hvor de 60 inviterede fra både Faaborgs egen
søsterloge og søsterloge nr. 17 Sinceritas fra Svendborg pænt
hilser på hinanden. Der er genkendelsesglæde, der er hjertevarme, og lokalet emmer af gensidig respekt og en uhåndgribelig
fornemmelse af værdighed.
De sorte kjoler brydes af emblemer, halskæder og fingerringe
med de tre gyldne kædeled. Smykkerne fortæller de indviede
noget om den enkelte søsters rang, tilhørsforhold og anciennitet
i ordenen.
Vil gøre op med fordomme
På brystet af én af de sortklædte kvinder hænger en guldstjerne,
der indikerer, at her har vi søsterlogens eksmester. Den stjerne
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tildeles, når en søster har været overmester i to år og derefter
fungerende eksmester i yderligere to år. Den nuværende overmester, der ikke bærer andre emblemer end de øvrige søstre, er
Lisbeth Næsselund Klausen. Hun har været med i logen i 18 år, og
hun er klar til at sparke liv i logens omdømme. For når folk ser de
sortklædte kvinder, tænker de ofte på begravelser, og det er ikke
en ønskelig sammenligning.
- Vi arbejder med venskab, kærlighed og sandhed. De ting, der
betyder alt for mennesket. Jeg havde på et tidspunkt valgt logen
fra, men valgte den til igen, da jeg ville tilbage til de etiske grundprincipper, vi følger. Vi vil gerne formidle den måde at tænke på,
for så ser man alt med andre øjne. Og selvudvikling er altid godt,
fortæller Lisbeth Næsselund Klausen.
Logen har længe været omspundet af mystik, hvor mange har
forbundet loge-livet med hemmelige ritualer og kodeord. Nu har
logen valgt at være mindre lukket om sig selv, og for nyligt har
søsterloge nr. 73 Karen Brahe afholdt deres første informationsaften, hvor interesserede havde mulighed for at høre nærmere om
loge-arbejdet. Og venskaberne ikke mindst.

Lisbeth Næsselund Klausen har været overmester siden installationen i efteråret. Har hun spørgsmål vedrørende ordens-etiske problemer, kan hun drøfte
dem med den tidligere overmester, den såkaldte fungerende eks-mester

Et sjældent blik ind logesalen på 1. salen

Venskaber for livet og på tværs af nationer
I logen dyrker de nemlig sammenholdet. Et sammenhold,
som resten af verden kunne lære noget af, mener de. Et
sammenhold, der er en integreret del af enhver søsters logeopdragelse.
Flere søstre kan berette om sammenholdets evne til at gribe
en i modgang. Bliver en søster ramt af sygdom eller indlagt på
sygehuset, så træder sygeudvalget ganske automatisk til og
kommer på besøg, og går en søster hen og bliver alene efter
en ægtefælles dødsfald, så stimler søsterskabet sammen og
støtter op.
Marianne Steffensen har været med i logen i 11 år, og hun er
nu er gået ind i embedsværket, hvor hun sidder som sekretær.
- Vores fællesskab adskiller sig fra mange andre fællesskaber,
for her kan man komme og betro sig og vide, at det ikke kommer videre. Vi har et godt netværk, især vores sygeudvalg, og
det gør noget godt for mig som søster at vide, at vi holder øje
med hinanden og bekymrer os om hinanden, siger Marianne
Steffensen.
Det er ikke kun i logen i Faaborg, at søstrene nyder godt af
medlemsskabet. Opdager en søstre fx en logering på fingeren
af en café-gæst, så udveksles der altid smil og en snak om
loge-tilhørsforhold.
En bedre version af sig selv
Når søstrene samles den første og tredje mandag i måneden
(undtaget juni, juli og august), så foregår en del af aftenen
i logesalen på førstesalen. Heroppe udviser man respekt og
ydmyghed, for det er her, de arbejder med den selvudvikling, der er omdrejningspunktet for loge-fællesskabet. En
udvikling, der afspejler sig som konkrete forskelle i søstrenes
hverdag.
Ina Henriksen har været logesøster i elleve år og sidder nu
som undermester. Hun har altid været en stille pige, og efter
et sygdomsforløb kom hun med i logen, da hun øjnede muligheden for udvikling.
- Jeg har bl.a. lært at stille mig frem. Det er jo ikke farligt. I
hverdagen betyder det fx, at jeg ikke er bange for at sige noget på møder, og så tænker jeg meget over intentionen i det,
andre siger til mig. Falder der et vredt ord, er det måske, fordi
de har en dårlig dag. Det har givet mig en anden tankegang
om mennesker. Jeg er blevet bedre til at reflektere, og jeg
bruger det i mit arbejde med børn, fortæller Ina Henriksen.
De fleste søstre er rundet de fyrre år, når de optages i fællesskabet. For det kræver tid at være loge-søster, og man skal
helst deltage i logeaftenerne. Men ud over dedikation og tid,
så er der ikke mange krav til nye søstre. Blot et enkelt, der til
gengæld ikke kan fraviges: man skal tro på et højere væsen,
noget, der er større end en selv.
Hver jubilæumsdag fejres
På loge-aftener bærer søstrene altid sorte kjoler. Det er deres
uniform, der signalerer, at det er mennesket inde bagved, der
tæller, og ikke hvilken ydre fremtoning eller jobtitel, man har
med sig.
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På en særlig aften som denne jubilæumsaften, eller stiftelsesfest, er de sorte kjoler tilmed lange, og så bærer søstrene
deres loge-symboler, fx den særlige halskæde, der tildeles,
når en søster her været medlem i hhv. 25, 40, 50, 60 og 70
år. Som på traditionelle logeaftener, så skal også denne aften
indeholde både underholdning og et indlæg af mere alvorlig
karakter.
Flere af de fremmødte bærer både kæden for 25 år og 40 år,
og flere var med den 19. april 1980, da logen i Faaborg blev
stiftet. I april kunne logen tilmed overrække 60-års hæderstegnet til søster Aase Albertsen, og det skete på Tingager
Plejecenter i Ringe.
Har du lyst til at høre mere om logearbejdet, så kan du kontakte overmester Lisbeth Næsselund Klausen.

OPBYGNING

Odd udspringer fra ‘oath’, og i den betydning kan logemedlemmer kende sig selv og deres virke; de er edsfæller,
som i den mystik-prægede atmosfære arbejder med deres
personlige indstilling til livet.
Ud over arbejdet med egen personlige udvikling, arbejder
søsterlogen også for at yde støtte til humanitær arbejde.
Ordenen er inddelt i flere grader. Hver grad indebærer, at
man arbejder med og udvikler sin egen etik.
De fire grader:
• Indvielsesgraden
• Første grad – venskabsgraden
• Anden grad – kærlighedsgraden
• Tredje grad – sandhedsgraden
Træder en logesøster ind i embedsværket, sidder hun i
hvert embede i en periode af to år. Når en søster fratræder
embedet som overmester, får hun titlen af fungerende eksmester.
Embeder:
• Overmester
• Undermester
• Sekretær
• Kasserer
• Skatmester
I Faaborg mødes de 37 søstre to aftener hver måned i
ordensbygningen på Vestergade.

CYKEL

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

I søsterlogen arbejder de meget indad med egen udvikling,
men de arbejder også udad for at hjælpe medmennesker.
Senest har logen doneret midler til Havnestuen, Huset og
Fru Hansens stue

Navnet til foreningen faldt på Karen Brahe, der er en af Faaborgegnens stolte kvinder. Karen Brahe blev født i 1657 på Næsbyholm ved Sorø og flyttede senere til Hvedholm tæt ved Faaborg.
Da hun ved faderens død arvede godset Østrupgaard i Haastrup,
flyttede hun dertil og bestyrede godset med stor dygtighed.
Karen Brahe var en meget belæst kvinde, og hun oprettede en
fremragende samling af folkeviser, breve og bøger. Bogsamlingen
var på ca. 4.000 uerstattelige bøger og håndskrifter, som Karen
Brahe bestemte skulle være på Fyn for evig tid.
Samlingen er nu flyttet fra Landsarkivet for Fyn til Roskilde Kloster.
Endvidere oprettede Karen Brahe Odense Adelige Jomfrukloster,
en skole og et hopsital i Svanninge, og så interesserede hun sig
også for bøndernes sag.
Karen Brahe var en kvinde af format - en værdig Odd Fellow, hvis
hun havde levet i dag. Hun døde i 1736 - 79 år gammel.
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17. JUNI ER KULTURNATTEN TILBAGE

Kulturkrammer
til hele Faaborg
Du kan umuligt nå opleve det hele. Der venter hårde valg og fravalg, når Faaborg igen
byder på Kulturnat. Den 17. juni er Kulturnatten tilbage i byen, og det bliver med mere
end 60 arrangementer i et imponerende program.
AF HENRIK POULSEN

Styregruppen med Oliver og Christian Streich Streich, Adam
Møller og Leif Schou har været med til at koordinere de mange
aktiviteter, og er imponerede over opbakningen fra instutioner og
foreninger.
- Det bliver en vild aften i Faaborg. Jeg er allerede frustreret over,
at jeg ikke kan nå at se det hele. Jeg skal have lagt en plan for
min aften, fortæller Oliver Streich, der også selv skal bidrage til
programmet flere steder i løbet af aftenen.

Programmet bliver slået i gang allerede kl. 16. Her er der blandt
andet byhistorisk vandring på Langelinie, ligesom uArt slår dørene op til årets udstilling i Ungdomshuset.
Herfra er det bare at holde tungen lige i munden, og forsøge at
suge nogle af de mange oplevelser til sig, som byen byder på.
Langt de fleste er gratis, men enkelte kræver, at du tager pungen
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op og indløser billet. Det gælder blandt andet koncerten med U2kopierne Die Herren, der indtager det nyrestaurerede kirkerum i
Helligåndskirken med et brag af en koncert. Billetsalget er i fuld
gang, men der er i skrivende stund stadig ledige pladser på de
nymalede kirkebænke.
Aftenen byder også på gode fortællinger rundt i byens gader og
gårde, hvor blandt andre Esther Rützou og Einar Fog-Nielsen lægger stemme og historier til.
I Museumshaven ved Den Gamle Gaard er der som noget nyt
mulighed for at tage ophold i de hyggelige omgivelser og nyde
et glas rosévin, en kold øl eller en frisk drink mellem de mange
oplevelser.
På hjemmesiden www.faaborgkulturnat.dk kan du finde det fulde
program for dagen.

17.JUNI
FAABORG KULTURNAT

13

KONCERTER BECKETT/MARIBO, PETER WALIN,
LITTLE BIG BAND, FAABORG KORET, DIE HERREN,
JENS LYSDAL & JAKOB FALGREN, FIONIA FLOW,
FAABORGBLÆSERNE, HORNE MANDSKOR, THE BROKEN
PIANO, KULTURNATTENS FESTBAND, MUSIKSKOLEN, JAM
UDSTILLINGER FAABORG MUSEUM, ØHAVSMUSEET, ARRESTEN,

12
FORTÆLLINGER/LITERATUR
7 FOR BØRN
6 ÅBENT HUS
5 WORKSHOPS
4

KLOKKETÅRNET, GAMLE GÅRD, LEVINS HUS, HELIOS, UNGDOMSHUSET,
DIREKTØREN, GALERIGET, SKITSEHANDLEN, HELLE SCHEFFMANN
ESTHER RUTZOU, LARS TORUP,
LAUS STRANDBY NIELSEN, ANDREAS GREVE, EINAR FOG-NIELSEN

KONCERT MED SKRALLEBANG, FORTÆLLING I ARRESTEN, BEAUTY SALON, SKATTEJAGT, SNIT EN TRÆFIGUR, MODELLERING
DIREKTØRBOLIGEN, PETER HANSENS ATELIER, HELIOS,
TULIP, MINIBY, HOBBYVÆRKSTED
CROQUIS, SKULPTURWORKSHOP, DIVERSE WORKSHOPS I UNGDOMSHUSET, GRAFFITI M.M.
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KULTURELLE

BERETTER AKADEMIET, BIBLIOTEKET, BØRNEBILLEDSKOLEN,
CAMPUS FAABORG, DET RIGTIGE FAABORG, DIREKTØREN,
FALSETTEN, FRIMURERLOGEN, FAABORG BLÆSERNE, FAABORG
KIRKE, FAABORG KORET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE,
FAABORG MUSEUM, FAABORG MINIBY, FAABORG MUSIKFORENING, GALERIGET, HELIOS, HORNE MANDSKOR, KLOKKETÅRNETS VENNER, KUNSTFORENINGEN PAKHUSET, KUNSTFORENINGEN FOR FAABORG
OG OMEGN, LANGELINIEPROJEKT, MUSIKSKOLEN, RUS & RILLER, SKITSEHANDLEN,
UNGDOMSRÅDET, UNGDOMSSKOLEN, ØHAVSMUSEET

FORENINGER &
INSTITUTIONER

www.faaborgkulturnat.dk

HUSK, AT BESTILLE I GOD TID

ER DIN BIL
SOMMERKLAR?
VI HAR LIGE NU SKARPE PRISER PÅ

Sommertjek KUN 319,Klimarens KUN 395,Klimaservice KUN 1.295,RKER

Æ
VI REPARERER OG SERVICERER ALLE BILM

Wellness
til din bil

AUTORISERET

LOKAL
SERVICE

Komplet bilpeje
Kr. 2.695,-

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

FAABORG
DIERNÆS

KirkeNyt

LYØ
AVERNAKØ

Genåbning af Helligåndskirken – Faaborg
Søndag den 5. juni kl. 10.30 - Pinsedag
Efter næsten to år med både kirkerenovering glæder vi os til at
kunne byde faaborgenserne velkomne tilbage i deres kirke.
Vi glæder os derfor til at kunne genstarte menighedslivet med en
festlig genåbningsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en let bespisning fra madvogn foran kirken.

Parkering nord for Holstenshus’ have, der fører vejen direkte op
til Regitze Høj. Medbring gerne klapstol eller tæppe.
Diernæs Menighedsråd
Kulturnatten i Helligåndskirken - Faaborg
Fredag den 17. juni kl. 20.00
Faaborg Kirke holder et brag af en koncert med “Die Herren” på
Kulturnatten - De spiller U2 musik.
Koncerten starter kl. 20.00 og dørene åbner kl. 19.00, hvor det
vil være muligt at købe 50 billetter ved indgangen til 150 kr.,
desuden kan billetter købes online på “place2book.com” også til
150 kr. Ses vi til en god gang rock i kirken??

Friluftsgudstjeneste på Lyø 2. pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 11.15 på plænen ved kirken
Traditionen tro afholder vi igen fælles gudstjeneste for hele pastoratet. Det foregår igen i år under åben himmel på Lyø og der
er for os på fastlandet afgang med færgen kl.10.00 fra Faaborg
havn. Diernæs og Faaborg menighedsråd betaler for gående
kirkegængere. Reservation af billet kan ske ved at ringe til kirkekontoret - 6261 0318 - til og med onsdag den 25. maj. Billetten
skal afhentes i kirkekontorets åbningstid (man.-tors. kl. 10-14,
samt ons. kl. 17-18) i ugen op til pinse.

Børne- og familiegudstjeneste i Helligåndskirken
Søndag den 19. juni kl. 10.30
En gudstjeneste for børn og deres familier. Gudstjenesten er i
børnehøjde og -længde. Denne dag får vi besøg af historiefortæller Esther Rützou, der på spændende vis genfortæller biblen,
så alle kan være med. Bagefter hygger vi med kage, saftevand
og kaffe. Alle er velkomne!

Genåbningskoncert i Helligåndskirken – Faaborg
Mandag den 6. juni kl. 16.00 - 2. pinsedag
Kom til gratis genåbningskoncert med byens lokale kor. Det bliver smukt! 2. pinsedag mandag den 6. juni vil kirken være åben
fra kl. 08.00-20.00. Vi glæder os til at vise jer alle, hvor smuk
kirken er blevet. Vel mødt!

Koncert i Avernakø kirke
Søndag den 26. juni kl. 19.00
En stemningsfuld midsommerkoncert er i vente med ”Duo
Aros”. Skulle der være gæster fra fastlandet kan man komme
hjem igen med færgen klokken 21.10. Fri entré.

Aftenandagt i Helligåndskirken – 2. Pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 20.22
Anden pinsedags aften viser den nyrenoverede Faaborg kirke
sig i al sin glans til den første aftenandagt efter den lange nedlukning. Tjenesten begynder kl. 20.22 - og det er ikke en trykfejl!
- og to af byens vægtere ser til, at alt går rigtigt for sig.

Sognetur med Diernæs Kirke
Søndag den 26. juni
Turen starter kl. 11.15 efter gudstjenesten i Diernæs Kirke. Vi
kører til Sdr. Broby Kirke, hvor vi får en lille fortælling om kirken
og Sonia Brandes´ papirklip, sammen med organist Kirsten Møller synger vi et par sange og spiser en sandwich inden turen går
videre til H. C. Andersens nye hus i Odense. Sidst på eftermiddagen vender vi retur til Diernæs Kirke, hvorefter der privat køres til
Katterød Forsamlingshus, hvor maden er på bordet ca. 17.15.
Pris: 225 kr. pr. person. Der er max. 50 pladser i bussen.

Friluftsgudstjeneste på Regitze Høj ved Holstenshus
Søndag den 12. juni kl.10.30
Vi glæder os til at fejre søndagen med jer i den skønne sydfynske natur! Der vil være ekstra fokus på musikken med organist
Viggo på harmonika, samt Johannes på kontrabas. Efter gudstjenesten spiser vi vores egen medbragte frokostkurv og synger et
par sange fra højskolesangbogen.

Tilmelding senest den 13. juni til: Dorte Høstrup:
ingedorthe70@gmail.com eller Gurli Jacobsen: 6199 7303

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

søn. 29. maj		6. s. e. påske

10.30: VH

09.00: VH		

søn. 5. juni		Pinsedag

10.30: Alle - (genåbning)

Ingen		

man. 6. juni		2. pinsedag

20.22: VH - (kaffe)		

søn. 12. juni		Trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

10.30: HN - (friluftsgudstjen.)		

søn. 19. juni		1. s. e. trinitatis

10.30: HN - (familiegudstjen.)

09.00: HN

søn. 26. juni		2. s. e. trinitatis

10.30: HN - (kaffe)

10.30: LJ		

søn. 3. juli		3. s. e. trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

10.30: LJ - (kaffe)

søn. 10. juli		4. s. e. trinitatis

10.30: LJ - (kaffe)

10.30: VH		

Lyø

Avernakø
09.30: HN

11.15: LJ & HN
09.30: LJ
09.30: EL

09.30: RG
09.30: RG

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

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

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

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

www.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

Smilet og tænderne kan komme på ”hårdt arbejde” i ferietiden...

Bestil
et feriecheck!

- Feriedagene skal ikke ødelægges
af tandproblemer og tandlægebesøg
- men skulle uheldet være ude,
må det være rart at vide, at vi har åbent
hele sommeren...

Haarby Bøgevej 1
Faaborg Raadhusgaarden 5
Svendborg Sankt Nicolai Gade 12

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

Besøg os og bestil tid på:
www.clinics.dk

GAVEUDDELING
Vi har i år uddelt 450.000 kr. til 72 foreninger med 11.638
medlemmer fordelt på Ærø samt Syd- og Vestfyn. I Rise
Sparekasse arbejder vi på, hver eneste dag, at blive Danmarks mest samfundsansvarlige Sparekasse. Derfor er
vores gaveuddeling en helt central årlig begivenhed, hvor
vi giver noget igen til den region vi bor og lever i, og ikke
mindst til alle de frivillige ildsjæle, der uge for uge gør en
stor forskel for at få aktiviteter og udvikling til at ske.
Bjarne V. Nielsen
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JANE SKRUER OP FOR OMSORGEN

Jordemoder
med dreadlocks
Da jordemoder Jane Wodstrup stiftede familie,
havde hun brug for et forudsigeligt arbejdsliv, der
kunne tilrettelægges efter nye behov. Samtidigt
føltes hun, at der i det offentlige system kunne
mangle tid til de gravides individuelle behov, og i
dag arbejder Jane som selvstændig i sin egen virksomhed - Familiejordemoder. Her tilbyder hun
omsorg, nærhed og tid. Tid til alt det, der fylder
for gravide og nybagte familier.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
- En typisk jordemoderkonsultation i det offentlige er der afsat 20
minutter til. Her skal jordemoderen nå at læse journalen, undersøge den gravide og skrive i journalen. Hvis den gravide, når der
er fem minutter tilbage, fx nævner en bækkenløsning, så er der
ikke tid, og vi kan bede hende gå til en fysioterapeut eller komme
igen i næste uge, siger Jane Wodstrup.
En ny rammeforståelse
Det er hele rammen om arbejdet med gravide og barslende,
som Jane opponerer imod. At føle sig utilstrækkelig i sit faglige
virke og ofte komme med beskeden til mennesker i en skrøbelig
fase af livet, om at 'det er der ikke tid til at komme ind på'. Jane
ønskede at tilbyde en ramme, hvor tid og individuelle hensyn
kunne være i fokus, hvilket er netop, hvad hendes konsultation
gør.
Her kan gravide (par) og ammende få massage, akupunktur, konsultationer, ammevejledning, efterfødselssamtaler og-behandlinger samt fødselsforberedelse og børneundersøgelser.
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En anden del af rammen om arbejdet som jordemoder i det
offentlige er arbejdstiderne. Af gode grunde er arbejdet uforudsigeligt, så vagterne kan trække ud, men der er også aftenvagter,
weekendvagter og døgnkald, hvor jordemoderen står standby i
2-4 døgn. Da Jane og hende mand stiftede deres egen familie,
kunne Jane mærke uforudsigeligheden på børnene og presset på
sin mand.
-Familielivet var styret af arbejdslivet. Min mand var jo reelt
alenefar i de fire døgn, jeg var på kald, og efter en hård periode
kunne vi mærke, at vi skulle samle børnene lidt op og finde rytmen igen, forklarer Jane Wodstrup.
Af samme årsag har Jane valgt, at hun ikke tilbyder fødsler i sin
praksis, selvom fødsler, især hjemmefødsler, tidligere har været
en stor del af arbejdslivet.

Kommer hele vejen rundt
I det offentlige system er det udelukkende bestemte grupper,
der kan få ekstra tid hos deres jordemoder. Som privat jordemoder kan Jane afsætte tiden efter det individuelle behov og
hjælpe med de problemer, der måtte være.
- Jeg har tid til flere aspekter af, hvad det vil sige at være
forældre. Jeg er ikke underlagt specifikke ting eller krav, men
kan spørge 'hvad rører der sig hos dig lige nu?' Måske er det
noget eksistentielt, måske tidligere fødsler, måske er det det
kommende ammeforløb, siger Jane Wodstrup.
I den private konsultation er det muligt for par at komme
sammen til fødselsforberedelse, og netop det at være fælles
om forberedelsen giver den spirende familie gode kår.

Klienterne er en god blanding af førstegangsfødende og flergangsfødende. Måske skal de have helt styr på teknikkerne
til fødslen, eller måske vil de gerne lige have lyttet til hjertelyden en ekstra gang. Jane står til rådighed for den enkeltes
ønsker og behov.
- De fleste konsultationer starter med, at vi snakker, og jeg
hører, hvem de er. Nogle gange ti minutter, andre gange 45
minutter. Måske kom hun for at få massage, men så viser
det sig måske, at hun har mange bekymringer, måske dårlige
erfaringer fra en tidligere fødsel. Der kan sidde mange ting i
dem, og så bliver det et fokus i massagen, siger Jane Wodstrup.
Jane oplever, at hun relativt hurtigt kan gøre en forskel for de
gravide eller ammende, og hun pin-pointer endnu engang,
hvad det er, hun som selvstændig kan tilbyde: tid.
- Jeg kan give den tid, der er behov for, og det nyder jeg
virkelig, for der er så mange emner, der fortjener at blive
afdækket ordentligt, siger Jane Wodstrup.
For ikke helt at undvære den kollegiale sparring og fødslerne
har Jane valgt forsat at tage vagter på sygehuset, dog ikke
tilkaldevagter.
Medlemmer af Danmark kan få tilskud til konsultationer hos
Familiejordemoder.dk.

- Fædrene er en lige så stor del af det. Når det bliver opdelt,
taber man en masse. Hvis far er grundigt informeret, har han
nemmere ved at være til stede under fødsel og handle. Han
kan så være advokat og træffe svære beslutninger på barnets
vegne, fx om medicin, forklarer Jane Wodstrup.
Det er Janes oplevelse, at mændene har lyst til at være med
ind over forløbet og have disse muligheder for at handle,
for de vil hverken stå og føle sig utilstrækkelige eller som en
gæst. I Janes praksis er fødslen en fælles opgave, hvor faderen er en medspiller, og hvor jordemoderen er inviteret med
ind som gæsten.
Et godt supplement
Langt de fleste af Janes kunder vælger hendes ydelser som
et tillæg til det offentlige tilbud, da konsultationer hos Familiejordemoder.dk er med egenbetaling. Ofte er det massage
eller akupunktur, som den gravide henvender sig omkring,
men der er plads til endnu flere familier i konsultationen.
- Det er endnu nyt med en privat praktiserende jordemoder
på Sydfyn, hvor det i flere storbyer mere er blevet en tradition. Så jeg kæmper med at opsøge kunder og informere om
mig, men det tegner da til at kunne blive en levevej, og jeg
har klienter fra hele Sydfyn, forklarer Jane Wodstrup.
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Jane Wodstrup stammer fra Skive/Viborg-egnen, mens hende mand, Asbjørn
Sylvest Larsen, kommer fra Morud. Efter mange skiftende adresser landede de
på Fyn, for som Jane selv udtrykker det. ‘gode, fynske mænd kan man ikke flytte
på’. De bor i dag udenfor Korinth med deres to drenge, Lue på fem et halvt og
Ægir på halvandet

Som en del af sin 30-års krise valgte Jane Wodstrup at få lavet dreadlocks. På
fødegangen var hun den eneste med denne frisure, så hun blev ‘hende med
dreadlocks’ene’. I dag driver hun selvstændig virksomhed - Familiejordemoder.dk

Der er mange ting, der kan fylde for gravide og ammende, og det kan være svært at finde tiden til det i det offentlige system. Derfor sørger Jane Wodstrup for at netop at have tid.
Tid nok. Tid til alt det, der fylder, for det fortjener at blive afdækket ordentligt, mener hun
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SOMMER PÅ HAVNEN
Sommeren er lige straks over os. Det betyder blandt andet
midlertidige aktiviteter på den gamle slagterigrund i Faaborg,
og du kan være med.
Privatpersoner og foreninger kan være med til at skabe liv på
havnen. Har du gode ideer til midlertidige sommeraktiviteter,
så er det nu, du kan søge om at blive en del af programmet.
Aktiviteterne kan både foregå indenfor, i Tulipbygningen, og
på plænen mellem Øhavsmuseet og Tulipbygningen og i det
øvrige havneområde.
FRA BØRNESJOV TIL KULTUR OG FØDEVARER
Alle kan søge om lov til at afvikle midlertidige aktiviteter, og
aktiviteterne kan både være for børn og voksne. Det kan være
alt lige fra kunst- og kulturarrangementer til arrangementer
med fokus på leg, outdoor, sport, fødevarer mmv.

Yoga i skumrin
gstimen i
Tulip-bygningen
Aftenhygge ved havnebadet

DET PRAKTISKE
Grundlæggende skal du/I selv stå for at afvikle aktiviteterne,
men vi hjælper selvfølgelig med at få det praktiske på plads, så
aktiviteten kan gennemføres, herunder adgang til strøm mv.
Af hensyn til sikkerheden er der et max deltagerantal på 150
personer for aktiviteter i Tulipbygningen.
SÅDAN GØR DU
Der er to veje at gå – hvis din ide handler om Tulipbygningen
og Slagterigrunden så skriv til Trine Hedegård Jensen på
trinj@fmk.dk – ideer til resten af havneområdet kan der søges
midler til via Puljen til byliv på havnen – fmk.dk/byliv
Følg med i de programlagte aktiviteter på
www.visitfaaborg.dk/faaborg/tulip

Storskærmsevent
på slagterigrunden

Musik på kajkant
en

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

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

MEDLEM AF

SE MERE PÅ

f

VI FINDER ALTID EN

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

ASSENSVEJ 184, HILLERSLEV - 5750 RINGE

WWW.EJENDOMSSERVICEFYN.DK
Tlf.: 41628150 - mail: gartner@ejendomsservicefyn.dk

?
u
d
r
e
.
.
.
n
e
r
e
m
m
ere
so

l
jov
s
ti
t
d
i
l
r
n
a
e
l
r
e
k
somm
r
e
v
i
Vi er
l
b
å
s
org
El-Salg Faab
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EL-SALG FAABORG APS
Tlf. 62 61 21 48
Østergade 39, 5600 Faaborg

VI VÆGTER TILGÆNGELIGHED HØJT, SÅ VI TAGER TELEFONEN NÅR DU RINGER
OG ER FLEKSIBLE PÅ MØDEAFHOLDELSE

LOKAL OG TÆT PÅ DIG
Det er ikke bare noget, vi siger

Vi har netop ansat Kirsten og styrket Faaborg-afdelingen
Vi støtter det lokale foreningsliv via Sydbank Fonden
Vi går langt for den gode kundeoplevelse
Så vi mener det, når vi siger:

”Sydbank, hvad kan vi gøre for dig?”

Kirsten Jacobsen
Privatrådgiver

KONTAKT

Tlf.: +45 74 37 62 93
E-mail: k.jacobsen@sydbank.dk

”Dejligt at
være tilbage!”

VORES HAV ER I VERDENSKLASSE

Når du ser et
blåt flag smælde
Vi har et øhav i verdensklasse her på Sydfyn, og det skal der sættes meget mere
opmærksomhed på. Flere af strandene i området er såkaldte Blå Flag-strande, og
sommeren igennem skal spændende arrangementer sikre, at både lokale og turister,
børn og voksne får øje på flere af de muligheder, øhavet byder på - både over og under vandet.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
På Trente Mølle arbejder naturvejlederne konstant med at formidle deres viden og begejstring for naturen. For jo mere man
ved om naturen, jo bedre får an lyst til at passe på den, lyder
det logiske rationale.

Sådan laver du mad fra øhavets spisekammer
Både langs strandene og under vandet finder man delikatesser,
der kan bruges i madlavningen. Det vil naturvejlederne gerne
sætte fokus på med en kystnær madlavnings-workshop.

Tue Skovgård Larsen er nyansat naturvejleder, og med en baggrund som havbiolog er det naturligt, at han står i spidsen, når
sommerens arrangementer i og på vandet, skal tiltrække både
lokale og turister til det våde element.

Her vil naturvejlederne sammen med en kok lave mad fra øhavet, fx tang og forskellige fisk. Planen er at fylde området omkring Havnebadet med bålfadet, borde og skarpe knive, så røg
og stemning lokker interessereede til. For når de tilmeldte til
workshoppen har fremtryllet retter med ingredienser fra strand
og havbund, kan fremmødte få lov til at smage på godterne.

Der satser naturvejlederne på at bringe alle sanserne i brug,
når de i år præsenterer to klassiske arrangementer samt to nye
tiltag, der aldrig er set før.
Her kan du læse om hver enkelt arrangement, samt om de arrangementer, der afholdes af Faaborg Amatørfiskerforening.
Har du smagt en friturestegt søstjerne?
Dyrene i havet ser for det meste meget anderledes ud end
landdyr, og det er de også. De har nemlig ofte skøre former, der
er tilpasset lige præcis den måde, de lever på. Nede på bunden
har dyrene én form, længere oppe mod overfladen har de en
anden.
Ved at dissekere havdyrene kan man lære meget mere om dem,
fx hvilke sanser de har, hvordan de trækker vejret, og hvordan
de ser ud indeni - og hvorfor de ser sådan ud. I samarbejde med
naturvejledere kan børn og voksne gå på opdagelse i dyrenes
indre og blive klogere på den natur, vi har lige under vandkanten.
Når nogle af de kystnære dyr er fanget og åbnet op, vil naturvejlederne tilberede dem og byde på smagsprøver.
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Har er Tue Skovgård Larsen særdeles meget på hjemmebane,
da han tidligere har udgivet bogen ‘Havmad’, hvor en af favoritretterne er friturestegte søstjerner.
Oplev kystnaturen stående ovenpå vandet
I et unikt samarbejde med Restaurant Klinten, kan sommerens
vandkantsbesøgende sammen med de rutinerede naturkendere
få lov at padle ud på opdagelse i det lave, kystnære vand.
Først skal balancen findes på SUP-boardet (Stand Up Paddle),
og dernæst padles der over en spændende verden mellem hav
og land. Fra boardet kan man opleve dyrelivet nedenunder,
mens naturvejlederne fortæller fantastiske historier om, hvordan havdyrene overlevet i et omskifteligt miljø.
For sandbunden er ikke blot en gold ørken, fortæller Tue, bare
man kigger godt efter. Stenene på havbunden udgør oaser, som
dyrene lænker sig til for livet, ligesom tang og ålegræs-bed er
undersøiske enge, der både fungerer som børnehaver for fisk
og beskytter miljøet.

Uanset hvad Tue Skovgård Larsen hiver op af havet,
har han idé til, hvordan det kan bruges i et køkken.

Svøm som en fisk
Hele familien kan få lov at dykke ned under overfladen og opleve det liv, det udspiller sig lige uden for dykkermasken, eller
trække nettet gennem vandet og se, hvad der kommer med
op efter en safari langs stranden.
Godt udstyret med våddragt og svømmefødder kan du dykke
med i fiskenes element og måske kan du snige dig tæt ind på
en reje, en musling eller en fladfisk, der ligger godt camoufleret på bunden. Dykker du lidt dybere, kan du gå på opdagelse i det liv, der gemmer sig i hulerne langs kystsikringen og
fastgjort på de store sten.
Vil du ikke nøjes med at kigge på livet i havet, så kan du lave
din egen krabbefanger og iføre dig waders og gå på krabbejagt, eller fange rejer med rejenet.
Faaborg Amatørfiskerforening
Det er ikke kun naturvejlederne, der interesserer sig på livet
i havet. I Faaborg Amatørfiskerforening har de i 40 år været
en del af Blå Flag, og det var foreningen, der omkring år 2000
fik Faaborg-Midtfyn Kommune med i formidlingsprojektet,
fortæller formand Vagn Gram.
Det betyder meget for foreningen at være en del af Blå Flag
og dermed med til at udbrede formidlingsbudskabet om at
passe på naturen. Gennem hele sommeren afholder de børnearrangementer på hhv. Bøjden Camping og Nab Camping,
og for de mere nørdede kan man følge forskningsprojektet i
Sundsøen.
Her udsatte Faaborg Amatørfiskerforening i år 2000 cirka
1.400 aborrer i søen, og det er bl.a. derfor, at søen er så klar
og algefri. For når fiskebestanden består af aborrer, forklarer

Vagn Gram, holdes andre arter væk. Aborrerne spiser ikke de
små dafnier, som lever af alger. På den måde holdes algerne
nede.
Hvert år udsætter amatørfiskerne og gymnasie-elever undersøgelsesruser i Sundsøen, og projektet er internationalt
godkendt som forskningsforsøg.
Hele sommeren afholder foreningen børnearrangementer
for børn i alle aldre. Fra 1-99 år. Her underviser de børn og
andre nysgerrige i naturen i det nære saltvandsområde, både
dyrearter og fauna, og man kan prøve at røre en fisk, fange en
krabbe, og både rejer og krabber tilberedes og kan smages.
Blå Flag-strande
• Bøjden Camping
• Klintestranden
• Havnebadet
Når en strand er markeret som Blå Flag-strand, lever den op
til flere fastsatte krav, bl.a. vandkvalitet, faciliterer som fx toiletter, sikkerhedsudstyr og skiltning/formidling om området.
De 8 gode baderåd:
1. Lær at svømme og springe rigtigt
2. Bad aldrig alene
3. Bad kun, hvor det er tilladt
4. Gå kun ud til navlen
5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
6. Svøm langs kysten
7. Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet
8. Gå op, når du begynder at fryse

Du kan møde Tue og hans kolleger, ved nogle af de kommende "Blå Flag" arrangementer.
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Dato
Lørdag 25. juni
til søndag 7.
august

Titel

Sted

10-14

Øhavscenter
Faaborg

Munkholm 4B,
Faaborg

14-17

Dissektion og
smag på Øhavet

Torsdag 7. juli

17-20

Øhavets
spisekammer

Mandag 11. juli

10-16

Oplev Øhavet fra
SUB

Onsdag 13. juli

13-17

Tirsdag 28. juni

Kl.

Arrangør
Faaborg
Amatørfiskerforening

Beskrivelse
Besøg centeret og se nærmere på akvariets liv
og snak med de lokale fiskere om alt hvad der
er værd at vide om fisk, havet og fiskeri.

Trente Mølle

Sammen med Naturvejleder dissekerer vi nogle
af de allermest spændende havdyr og smager
på dem.

Havnebadet,
Faaborg

Trente Mølle
og Kulinarisk
Sydfyn

Workshop hvor vi sammen med kokken Michael
Hansen fra Kulinarisk Sydfyn laver lækker mad
med spiselige planter fra Øhavet.
Tilmelding hos VisitFaaborg.

Klinten Strand,
Faaborg

Trente Mølle

Tag med Naturvejlederen på opdagelse langs
kysten fra SUBen. Medbring dit eget, eller lå et
board af os.

Under overfladen
Klinten Strand,
- med snorkling
Faaborg
og strandsafari

Trente Mølle

Dyk under overfladen og oplev livet der udspiller
sig lige udenfor dykkermasken. Lån snorkel
udstyr af os.

Klinten Strand,
Faaborg

Blå Flag aktiviteter

Vil du med på tur? Vil du lære noget om Øhavet og kysten? Vil du smage på naturen? Eller deltage i en sjov aktivitet?
Så kom og vær med til en af de spændende Blå Flag Miljø- og Naturformidlingsaktiviteter der finder sted i Faaborg.
Arrangementerne henvender sig til både børn og voksne. Vær opmærksom på at flere af aktiviteterne kræver tilmelding.
Se mere om Blå Flag på www.blaaflag.dk

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
Svendborgvej 69, 5600 Faaborg
info@svanningemaler.dk
Læs mere på www.svanningemaler.dk
Peder Find, Tlf.: 28 57 98 80
Malermester og indehaver

Tlf. 62 61 77 95
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Klovneløbet
er tilbage i Faaborg

Foto Jørn Ungstrup

Lørdag den 18. juni kan både store og små tage de røde næser
på og være med til årets hyggeligste familieløb i Faaborg - Klovneløbet 2022.

kan aflede børnene, når noget gør ondt, når der skal tages blodprøver, eller der bare er brug for et smil, i det der kan være en
hård hverdag, fortæller Dorthe Hvidtfeldt.

Et løb hvor alle, der kan kravle, gå, rulle eller løbe, kan være
med og samtidig støtte et godt formål - hospitalsklovnenes
arbejde på børneafdelingerne i hele landet.

Det er “Danske Hospitalsklovne”, der lønner klovnene, og det er
dem overskuddet fra løbet i Faaborgs gader, går til.

Det er vanen tro Dorthe Hvidtfeldt, der står bag løbet i Faaborg.
Hun er tidligere pædagog på H.C. Andersen Børnehospital i
Odense, og har her set den forskel, som hospitalsklovnene gør.
Siden sidste løb har hun fået nyt job som gruppeleder i Børnehuset Carl Nielsen i Nr. Lyndelse, men hjertet banker stadig for
den gode sag.
- Jeg har set, hvor meget glæde de her klovne bringer, og det er
noget, alle indlagte børn uanset sygdom har gavn af. Klovnene
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Sidste år deltog cirka 200 løbere i Faaborg, og håbet er, at
mindst ligeså mange vil løbe med i år.
Det koster 70 kr. at deltage i Klovneløbet, og alle får røde klovnenæser, medaljer, diplom, vand, en bolle, frugt og en overraskelse.
Der vil også være en hoppeborg samt underholdning for store
og små i start- og målområdet på Torvet. Ruten på 2,3 km går
fra Torvet, gennem Østergade, til Sundet og forbi Prices Havecenteret, hvor beboerne får mulighed for at hilse på de store og
små løbere med røde næser.

PRÆSENTERER

18. JUNI KL. 10
Torvet i Faaborg

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle der kan kravle, gå, rulle eller løbe, kan være med. Det handler
ikke om at være hurtigst – det handler om at få en hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte et godt
formål - hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelingerne i hele landet. Ruten er på cirka 2.5 km
Alle får røde klovnenæser, medaljer, diplom, vand, en bolle, frugt og en overraskelse.
Der vil også være underholdning for store og små i målområdet på Torvet.

Tilmelding på: www.klovneløb.dk
Klovneløbet afholdes med støtte fra

Føtex, Super Brugsen Faaborg, Rema1000
Det Rigtige Faaborg, Lidl og Faaborg Materialudlejning
Opvarmning
fra kl. 9.45

Faaborg

Maler
Firma

Vi ser forskellen...

Faaborg Malerfirma
Bygmestervej 5 5600 Faaborg

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

Faaborg
Malerfirma
Odensevej 199, 5600 Faaborg

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

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

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

Lene Kromann
Rasmus Hermansen

KONTAKT OS

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

Vi udfører alt indenfor kloak
og entreprenørarbejde

faaborgbegravelse.dk

Tlf.: 31176900 el. E-mail: sc@horne-entreprenor.dk
www.horne-entreprenor.dk

Mogens og
fortællingens magt
Han er en mand af mange ord, og anekdoterne står i kø for at blive fortalt. For Mogens
Hansen kan huske meget fra sit 82-årige liv. Efter sin hustrus død var der ikke mange
fortællinger i den ellers så muntre mand, men efter at have deltaget i ‘fortæl for livet’ var
Mogens atter parat til at melde sig ind i fællesskabet.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

- Det der ‘fortæl for livet’, det var sgu en oplevelse!
Hvad ord ikke kan beskrive
Mogens bor i et stort hus lige ned til vandet og med udsigt til
værftet, der har dannet rammen om en stor del af hans arbejdsliv. I
vandet ligger den jolle, som han nærmest dagligt tager på fisketur i,
ja faktisk har han selv bygget tre skibe gennem tiden, fortæller han,
og herfra tager den ene historie hastigt den næste, for Mogens er
fuld af ord.
Men når emnet kommer ind på tabet af hans hustru, sætter ordknapheden ind.
- Det var hårdt lige at komme igennem, svarer Mogens stille.
For tre-ethalvt år siden døde Mogens´ hustru gennem 64 år, og han
skulle nu vænne sig til en ny tilværelse, hvor timerne alene i hjemmet i stilhed blev mange. Men heldigvis greb netværket ud efter
Mogens.
Nye netværk
Mogens´ ældste barnebarn ringede til Karin Ottosen, der leder det
kommunale projekt ‘sammen om livet’, og snart sad Mogens med i
en fortællegruppe på Steensvang.
- Det var en sjov oplevelse, der var nogle friske damer, og med god
humor. Det satte en frygtelig masse tanker i gang, og når jeg først
kommer i gang … Jeg tror hende Ottosen havde svært ved at styre
mig, siger Mogens smilende.
Med undtagelse af en enkelt afstikker til Grønland, har Mogens i Faaborg boet hele sit liv, og de mange snakke om fortiden vakte gode
minder. Men det var svært for Mogens kun at lytte.
- Når de andre huskede forkert, så kunne jeg ikke lade være med
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at rette dem. Så sagde Karin med det samme, ‘det er ikke din tur,
Mogens’, siger Mogens grinende.
Da seniorerne afsluttede forløbet efter ti møder, var Mogens´
afsluttende bemærkning, at NU var han klar til at melde sig ind i en
pensionistforening. Og som sagt, så gjort. I dag mødes Mogens fast
med andre seniorer hver anden onsdag til fællesspisning i Sognegården i Svanninge.
- Det er skidehyggeligt. Der er flest damer, så jeg må lige passe lidt
på, jeg ved sgu ikke helt, hvad de er ude på, griner Mogens.
Alderdommens vilkår
Anekdoterne vælter fortsat ud af Mogens. Om året på Grønland,
hvor han havde dollar-tegn i øjnene på grund af de gode penge, om
tiden på teknisk skole, hvor de unge drenge skulle blive til mænd og
derfor blev tiltalt ‘De’ og med efternavn. Om skoletiden på Svanninge Mark Skole med frøken Jensen som lærerinde. Men midt i
fortællingen om en citronvand, der endte med at komme ud gennem næsen, stopper Mogens pludseligt op.
- Hvor ville jeg hen med det? Jeg springer vist lidt i det … Ja! Jeg er
sgu nok også ved at være dement, griner Mogens.
Men Mogens er blot blevet en ældre herre, og med alderen følger
tab af bekendtskaber.
- For fjorten dage siden døde tarmmesteren, og min gamle nabo
fru Gram er død, og i dag kremeres en af mine venner i Svendborg.
Jeg skal ikke med, jeg kan ikke holde til alle de begravelser, siger
Mogens og bliver stille en kort stund.
Heldigvis er der kommet et øget fokus på at bevare fællesskaberne,
og med fællesspisningen har Mogens fundet et solidt fællesskab,
hvor der endda er tilhørere til de mange fortællinger.

I Svanninge Sognegård er der fællesspisning den første og den tredje onsdag i hver måned. Fællesspisningen er arrangeret af pensionistforeningen 'Danske Seniorer i Svanninge’

Gennem en fortællegruppe for seniorer, ‘fortæl for livet’, fik Mogens Hansen atter mod på at opsøge fællesskaber efter at være blevet enkemand
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snart

Sol, sommer og SuperBrugsen
Georg Steinmetz

Balthasar Ress

Rosé - Pinot Noir

Riesling Kabinett "Hattenheimer"

Terrassen kalder, og et dejligt, køligt glas
rosé skal gøre dig selskab. Vi er vilde med
den rosé Georg Steinmetz laver. Det er et hus,
der forstår at lave vin til en fantastisk pris
uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vil
du have kvalitet til under 100,00 kr.? Så er
det her altså et vanvittigt godt bud.

Tá 2 flasker

En riesling der holder niveauet tårnhøjt. Mør, blød og
elegant. En riesling alle RIESLINGLOVERS SKAL PRØVE!
Et ”aromamirakel” med en smule resterende sødme,
forfører en på en rejse i dominerende citrusfrugter og
engblomster. Man møder nuancer af papaya og mango
som hurtigt viser sig efter første tår.

99,-

Tá 2 flasker

149,-

Lokale jordbær

Lokale Asparges

fra Torup Bakkegaard

fra Knabegaarden
Grønne eller Hvide
(Gælder så længe
sæson(en) tillader det)

Pr. bundt

35,-

RER
A
V
E
L
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N
FRA FY

30,-

Pr. bakke

Slagterens Grillbakke

Delikatessens Festmenu

Pølser, koteletter, steaks

Skinke, kartofler, salat og brød
Til 10-12 personer

(Indholdet kan variere)

Sl
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melav
æ
ede g kre
rillba
kke

Pr. bakke

119,-

P
hygge erfekt til
d
lige s
amme en
nkom
st

Pr. stk.

799,-

Åbent alle dage 8-20
Faaborg

