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Må jeg byde dem et 
lille glas eller måske en 
bayersk øl?
På disse sider finder du denne måned en stribe 
fine billeder af de restauranter, værtshuse og etab-
lissementer, som Faaborg har haft så mange af.

Sammen med Faaborg Byhistoriske arkiv er vi gået 
på besøg, på nogle af de steder der samlede folk, 
mættede maver, gav husly og skabte liv.

Træer i vejkanten og et smukt hvidt stakit. Flot så det ud hos Kerns Hotel på Chr. D. Ixs Vej

H.P. Bruun Cafe & Conditori i Vestergade 6 i 1906. Samme bygning som Vesterports 
Bageri i dag hører til

Her er vi på hjørnet af Strandgade i 1973, hvor hele ejendommen er restaurant. Den 
restaurant rummer arkivet ikke mange oplysninger omkring. Så skriv meget gerne til os, 
hvis du kender historien

Inden længe er der atter café i Vestergade. Sådan så det ud da H.P. Bruun 
havde konditori i 1876
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Det legendariske værtshus Skibet i Strandgade. Bemærk reklamen for Rasmussens Hotel på modsatte væg

Så smukt blev der dækket op, når der var fest i den store sal på Rasmussens 
Hotel. Billedet her er fra 1910

Rasmussens Hotel. Et navn der stadig vækker store minder hos mange faabor-
gensere. Her er et billede af facaden ud mod Torvegade i cirka 1960

I 1980 blev en del af hotellet revet ned, og Danske Bank rykkede ind i de bygninger, 
der i dag huser Intersport Faaborg
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Foråret er allerdejligst, når syrenerne blomstrer på Sydfyn.

Tag familien eller en god ven under armen, og kom ud og 
oplev, når vores smukke natur går i lilla. Du kan også opleve 
syrenerne tæt på i en af de åbne haver. 

Se programmet – og find forslag til ture ud i syrenlandet på 
visitfaaborg.dk
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Tak for turen
Når det sidste punktum i dette magasin er sat, så finder jeg den gode portvin frem.

Det er tid til at kalde kollegerne sammen og markere vores fem års fødselsdag.
Når de har skyllet ganen, vil jeg sige til dem, at jeg stolt over, at det lykkedes.

At skabe et trykt og levedygtigt medie i en på alle måder digital tid.
Tilmed et medie, der insisterer på at have et positivt udgangspunkt. Med fokus på alt det vi og vo-
res område kan, på ildsjælene, kunstnerne - det vi kan samles om og være stolte af. Et månedligt 
åndehul i en verden, hvor der er rigeligt med mørke historier i nyhedsstrømmen.

Tak, til dig der læser med.
Tak til alle jer, der har optrådt på siderne i magasinet.
Til jer, der har tippet os om gode historier. 
Tak til de mange annoncører, der gør det muligt overhovedet at lave magasinet.
Og, ikke mindst til vores trofaste bude, der sørger for at magasinet når frem til dig.
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Faaborg har Danmarks 
bedste gulvlægger 

Hos Svanninge Malerforretning er de yderst stolte for tiden. Deres gulvlæggerlærling, Jonas 
Hansen, har været til svendeprøve, og det bragte ham to 12-taller og en sølvmedalje med 

hjem til Faaborg. Jonas har tilmed valgt at blive i Svanninge Malerforretning, så nu er gulv-
afdelingen klar til alle opgaver. Læs med og bliv klogere på den alsidige malerforretning, der 

for tiden er ved at lægge sidste hånd på malerarbejdet i Helligåndskirken.

Danmarks ‘lægger-ste’
Efter flere år i forsvaret med udendørs arbejde i al slags vejr, beslut-
tede Jonas Hansen som 26-årig, at han fremover ville arbejde 
indendørs. Derfor gik han i lære som gulvlægger hos Svanninge 
Malerforretning.

Svejsninger, samlinger, opbygning, undergulv, præcisionsmål. Jonas 
mestrer det hele, og han tilskriver sin arbejdsplads æren for de 
gode evner.

- Jeg er bare blevet kastet ud i det her. Jeg har selv fundet løsnin-
ger, og så har jeg bare en passion for arbejdet og et øje for detaljer-
ne, siger Jonas Hansen.

Malermester Peder Find er stolt af sin nyeste gulvlæggersvend og 
yderst tilfreds med, at han har valgt at blive efter endt læretid. 

- Jonas har valgt at blive, og det varmer mit hjerte. Han skal al-
lerede hjælpe med at lære en ny gulvlærling op. Gulvlæggerne har 
en passion for håndværket, og de kan sælge gode løsninger ude 
ved hr. og fru Hansen. De kan klare alle opgaver inden for tæpper 
og gulve i træ, linoleum og vinyl, siger Peder Find.

Foruden Danmarks højeste karakter gulvlægger-faget i flere år, så 
opnåede Jonas Hansen også et certifikat i vinyl til vådrum.

Social ansvarlighed
Malermester Peder Find engagerer sig gerne i sit fag og sidder bl.a. 
som kasserer i Fynske Malermestre.

- Mit hjerte brænder for mit fag, og jeg er formand for uddan-
nelsesudvalget og med i svendeprøveudvalget på teknisk skole i 
Svendborg.

Af samme grund har Svanninge Malerforretning altid både maler- 
og gulvlæggerlærlinge blandt de i alt 23 ansatte.

- Vi har en interesse i faget, og det er vigtigt at holde det i hævd og 

tilføre faget nye kræfter, forklarer Peder Find.

Firmaet tager socialt ansvar som praktikcenter gennem et samar-
bejde med Faaborg-Midtfyn: Her kommer borgere i praktik med 
henblik på at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Tre afdelinger i samme firma
Svanninge Malerfirma er efterhånden et erfarent firma med gode, 
engagerede medarbejdere, gode og faste kunder, samt gode sam-
arbejdspartnere. De varetager maleropgaver ved alle former for 
renovering og nybyggeri, samt faste vedligeholdelsesopgaver.

Foruden at være en malerforretning med egen gulvlægger-afde-
ling, så er butikken Flügger farver også en af foretagnet. 

- Det spiller godt sammen at have de tre afdelinger, så vi kan klare 
alle opgaver indenfor malerfaget, siger Peder Find.

Kirkeinventar
For tiden har Svanninge Malerforretnings travlt med at lægge 
sidste hånd på malerarbejdet i Helligåndskirken, der genåbner 1. 
juni. Alt inventar har fået en overhaling, lige fra prædikestol, orgel 
og alter til bænke, vinduer og døre.

- Vi fik entreprisen i 2021, og vi har nok brugt et par tusind arbejds-
timer. Lige nu er vi ved at lægge guld på altertavlen og bænkene, 
fortæller Peder Find.

Entreprisen i kirken kommer som en naturlig opgave i en lang ræk-
ke af lignende opgaver, hvor bl.a. Svanninge, Aastrup og Haastrup 
kirke og klokketårnet tidligere har været i ordrebogen.

- Det er lidt sjovere for svendene, for det kræver ekspertise og erfa-
ringe at udføre de opgaver, siger Peder Find.

Har du brug for faglig ekspertise til din næste male- eller gulvop-
gave, så kontakt Peder Find på 6261 7795.
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Indehaver Peder Find og Lone Find - Peder har styr på alt det praktiske, og 
Lone holder styr på Peder, planlægningen og hele logistikken

Danmarks bedste gulvlægger, Jonas Hansen sammen med Kim Sejr Poulsen, 
som er ansvarlig for gulvafdelingen

- ANNONCE-



Faaborg Autoteknik
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faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook
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Bestil service nu!

Faaborg 
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Tlf.: 26 16 61 17
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Mette Stokholm | Advokatfuldmægtig 
Tlf.: 28 35 42 47, msp@borch-advokater.dk

Vestergade 4a, 5600 Faaborg

Er du på vej til at købe ny bolig? 

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

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

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

Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

VI SØGER EN MURER - KONTAKT KASPER PÅ Tlf. 21 41 74 74
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Marianne byder indenfor i et helt almindeligt parcelhus i Vester 
Aaby, hvor traktorer har travlt med at pløje på markerne, mens 
Kandis fylder luften fra radioen i køkkenet. På bordet i stuen har 
Marianne Steffensen lagt alle de autografer frem, som hun har 
samlet gennem årene - lige siden hun som 29-årig første gang over-
vandt sin generthed og fik den første autograf i hus.

- Jeg har altid gerne villet læse om de kendte. Min mormor holdt 
Se & Hør der sidst i 50’erne, og det var spændende at læse. Jeg 
havde haft tanken længe, men syntes ikke, jeg kunne være det 
bekendt, så der gik flere år, inden jeg tog mod til mig.

På besøg i garderoben
På det tidspunkt arbejde Marianne i Sparekassen Faaborg i 
markedsafdelingen, hvor hun bl.a. havde til opgave at arrangere 
vinterfesterne for personalet og booke kunstnere til optrædender. 
Men inden hun for alvor fik gang i samlingen, skulle hurdlen med 
den allerførste overvindes. Det var i 1979, hvor Marianne havde 
inviteret jeg min mor med til jubilæumskoncert i Faaborg-Hallen, 
hvor Odense Byorkester spillede. Og en af solisterne var barytonen 
Jørgen Klint.

- Jørgen Klint var i sine unge dage med i danseorkestret Brødrene 
Klint, og det var et af de orkestre, mine forældre med stor fornøjel-
se havde danset til mange gange. Derfor var det oplagt, at min mor 
og jeg opsøgte Jørgen Klint i garderoben efter koncerten. Min mor 

fik hilst på sit idol - og jeg fik en af mine første autografer. Og det gik 
jo godt, de hverken bed eller noget som helst.

Lige siden sikrede Marianne sig autografer, hver gang Sparekassen 
afholdt vinterfester eller aktionærmøder i Musikhuset i Odense 
eller til den årlige koncert med Odense Politi-orkester. Ja, faktisk gik 
der sport i det, forklarer hun. Hun opdagede, at de var en hel lille 
flok af autograf-jægere, og de lærte hurtigt, hvor garderoberne var 
på de forskellige koncertsteder. 

- Vi kom ind i garderoben, og så skrev de en autograf, mens de 
skiftede fra laksko til sutsko eller fra skjorte til morgenkåbe. Det var 
nervepirrende, for tænker de måske ‘nu kommer hun rendende 
der med sin autografbog’, men 99,9% af gangene var det glade og 
bare så søde mennesker. Det er sjovt at hilse på og sige tak for en 
god koncert, og når jeg får en autograf, bliver jeg bare så glad.

Samlingen byder bl.a. på autografer fra Arne Lundeman og Anders 
Bircow, og mange af de kendte har ikke nøjedes med at sætte en 
krusedulle, men har tilføjet et par ord eller en hilsen, hvilket fortæl-
ler autograf-jægeren, at de er mennesker og ikke bare maskiner. 
Marianne sætter også gerne et billede eller et udklip ind på siden 
i samlebogen, så hun kan holde styr på, hvilken dato og til hvil-
ken koncert hun fik autografen. Fra de glade dage med Faaborg 
Sommerrock har hun bl.a. autografer fra medlemmerne af Big Fat 
Snake.

PÅ BESØG HOS EN AUTOGRAFJÆGER

Kampen om 
krusedullerne

 
Da Marianne endelig tog mod til sig og spurgte efter sin første autograf, blev hun 

vild med jagten efter en krusedulle fra en kendt. I dag forlader hun sjældent hjemmet 
uden sin autografbog, der efterhånden frembyder en imponerende samling, for der 

er gået sport i at få endnu én, hvis der skulle komme en kendt forbi.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN



Den ihærdige autograf-jæger er kommet med på moden, så nu beder hun også gerne om en selfie, når autografen er kommet i bogen



Opsøgt på gader og stræder
Der bliver pludseligt svært for Marianne at holde fokus på fortæl-
lingen og de mange autografer, for snakken er faldet på de film-
optagelser, der foregår på torvet i Faaborg. Da Marianne hører, at 
Pilou Asbæk går rundt på åben gade blot ti kilometer væk, udbry-
der hun spontant: ’Er det rigtigt?’ og ligner en, der helst satte sig 
i bilen med samlebog og kuglepen med det samme. 

For med tiden har Marianne også fundet modet til at stoppe en 
kendt, hvis hun møder dem i det offentlige rum. Første gang var 
i 2006, da holdet fra EM 92 besøgte Sparekassen Faaborg Fod-
boldfestival. Her var der masser af de kendte bold-mestre: Sepp 
Pointek, Troels Beck (en meget ydmyg mand tilføjer Marianne), 
Per Røntved, Michael Laudrup og Lars Olsen, for blot at nævne 
nogle af navnene fra samlebogen.

- På det tidspunkt var jeg blevet mere fri. Jeg så Klaus Berggren 
ved en madvogn og gik derhen og spurgte: ‘Hvis jeg nu holder 
din tallerken, vil du så skrive i min autografbog?’ Min mand 
smågriner af mig, når det sker, men han kan se, at jeg hygger mig 
med det.

Da Marianne tog til Svendfesterne, da de startede i Svendborg 
i 2015, havde hun efterhånden fanget teknikken, og der kom 
mange autografer til samlingen, fx Ghita Nørby og Bille August, 
der vandt en pris for filmen Stille hjerte.

Så sent som i marts i år mødte Marianne en kendt på Spods-
bjerg-Tårs-færgen.

- Jeg har heldigvis altid en blok og en kuglepen i tasken, hvis jeg 
nu får øje på en, så det ikke er forgæves. Og der stod skuespille-
ren Troels Malling med en bakke med pølse og brød. Jeg gik hen 
og spurgte ham, og jeg skulle holde bakken, så han kunne skrive.

De kendte skal være ualmindeligt hurtige, hvis det ikke skal lykkes 
Marianne at vriste en autograf ud af dem; I Skagen har autograf-
jægeren nemlig sågar præsteret at stoppe Sasha Dupont, da hun 
kom cyklende forbi på gaden.

Særligt mindeværdige episoder
Nogle gange sker der flere ordvekslinger end blot et tak for kon-
certen, og i de helt særlige tilfælde kan der ligefrem komme en 
ping-pong mellem kunstneren og autograf-jægeren. Som fx da 
Jesper Lundgaard atter en gang skulle optræde til Sparekassens 
fest og dagen forinden havde optrådt i Assens.

- Han er en yderst behagelig person, og han havde glemt sin 
makeup i Assens. Jeg lånte ham min makeup inden koncerten, 
og da jeg bad om en autograf efter koncerten, sagde jeg til ham: 
‘jeg synes, du ser anderledes ud, med en anden lød.’ Han kig-
gede på mig og sagde: ‘Hvis du kører nu, hvornår kan du så være 
hjemme.’ 

Der er ikke mange autografer fra udenlandske kunstnere, for Ma-
rianne vil helst selv møde de kendte og ikke blot få en autograf 
tilsendt, som en del andre autografjægere gør. Et kvalificeret gæt 
lyder på godt og vel et par hundrede kruseduller og hilsner i de 

to bøger, og minderne vælter op i hende, hver gang hun åbner 
bøgerne. Alligevel er Marianne ikke i tvivl om, hvilken der er mest 
mindeværdig.

- Jeg er mest stolt af autografen fra Dr. Hook. Jeg fik autografen 
og fik taget et billede sammen med ham til Faaborg Sommerrock 
i 2009.

Jagten er langt fra forbi, og der er især to autografer, Marianne 
drømmer om at få til sin samling, da netop disse skuespillere 
formår at præstere på hele spektret: Bodil Jørgensen og Mads 
Mikkelsen.
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Fra 1994 til 2010 samlede Marianne Steffensen autografer i sin lille sorte bog. 
Da den var fyldt fortsatte hun samlingen i en lilla bog, der desværre ikke er helt 
så taskevenlig i størrelsen

Marianne Steffensen nærer en dyb respekt og fascination af de kendte, 
især skuespillere og musikere. ‘De kan agere indenfor så forskellige 
genrer, og de har så mange facetter at spille på. Jesper Lundgaard op-
træder i forskellige roller som musicals, som Elvis, eller når han fortol-
ker Frank Sinatra. Kurt Ravn kan spille Røde i Matador, er en formidabel 
sanger og i Sommerdahl spiller han en pølsemand, der ikke er helt ren i 
kanten. Det må kræve stor research forud for rollerne.’
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NY BOG SKAL LOKKE TURISTER TIL

Forfatter blev 
forelsket i Faaborg

Efter en svær ulykke for ti år siden, måtte rejseleder Linda Nielsen sadle om. Hun kunne 
ikke længere sidde i en bus, men hun var fortsat ivrig efter at se verden og fortælle nogle af 

alle sine historier videre, nu som rejseskribent. Linda har nemlig næse for de mere ukendte 
historier og har skrevet flere bøger om tyske og østrigske byer. Men under corona-restrikti-

onerne måtte hun afprøve nye græsgange, og det medførte en bog om Faaborg. 

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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Alt nyt er svært. Det måtte Linda erfare, da hun første gang satte 
sig for at skrive en bog om en af de tyske byer, hun tidligere 
besøgte med danske turister i sin stilling som rejseleder. Fem år 
tog det at få bogen om mange af de mere ukendte historier om 
Harzen skrevet færdigt. 

- Jeg rejste ofte med pensionister, og der var meget information 
om byerne på både tysk og engelsk, men ikke dansk, og det 
gjorde mig lidt provokeret, for de ville jo også gerne høre om 
stedet, de skulle besøge. Og jeg ville gerne give mine informatio-
ner videre.

Da Linda endeligt havde skrevet bogen færdigt, udkom den som 
e-bog på Saxo. 

Efter tredje bog var udkommet, fik Linda øjnene op for BoD - 
Books on Demand, hvor hun selv sætter layoutet op med sine 
egne billeder og sender manuskriptet som en samlet pakke til 
BoD. Bøgerne blev nu også tilgængelige på boghandlernes hjem-
mesider, bibliotekerne begyndte at købe bøgerne, og flere af 
bøgerne har siden opnået en lektørudtalelse.

At skrive er ren terapi
Efter ulykken blev Linda tildelt førtidspension, da hun ikke længe-
re kunne klare at sidde mange timer i bussen. Der er stadig både 
dårlige og gode dage, men rejselysten og iveren til at dele sine 
historier er intakt. Så når økonomi og helbred tillader det, rejser 
Linda til en af de tyske eller østrigske byer, hun kender så godt, for 

at researche og samle materiale til nye rejsebøger.

- Historier fortjener at blive fortalt. Jeg gør det på min måde, og 
jeg har åbenbart ramt rigtigt. Jeg går gerne rundt i en by og suger 
idéer til mig, måske kommer jeg forbi et spændende hus eller en 
flot skulptur.

Foruden research på egen hånd og gennem lokalkendte, så er 
der ofte god hjælp at hente på de lokale turist-bureauer, når 
Linda skal samle viden til en ny bog, og der bliver trykket lidt på 
tasterne nærmest hver dag.

-  Jeg forsøger at skrive lidt hver dag. Og når jeg har økonomi 
til det, så rejser jeg afsted. Nogle vil gerne til syden med sol og 
strand - jeg siger nej tak. Nogle vil gerne rejse sammen med andre 
- jeg siger nej tak. Bare jeg har mit kamera og min notesbog, så 
er jeg glad. For mig er det ren terapi at opsøge viden om en by og 
skrive om det.

Det er blevet til seks bøger om tyske og østrigske byer og 
regioner, bl.a. Wien, Berlin, Berchtesgadener Land, Harzen og 
Wolfgangsee, og Linda føler sig beæret over, at bøgerne er blevet 
taget så godt imod.

- Jeg er heldig, at andre folk gider læse det, jeg skriver. Boghand-
leren vil gerne sælge dem, og mine bøger står på venteliste på 
bibliotekerne - det bliver jeg super glad for og stolt over. 



Linda Nielsen er foruden rejseleder også uddannet teknisk designer og har gode grafiske evner, så der er ikke svært for hende at tage billeder til bøgerne og 
opsætte layoutet. Bøgerne trykkes af BoD - Books on Demand, hvor en bog først trykkes, når en kunde bestiller en. På den måde undgår hun at skulle købe 
et stort oplag ad gangen



Faaborg 
Bogen ‘Rejseskribenten rejser til … Faaborg’ udkom i 2021 og 
er den første fra Rejseskribentens hånd om en dansk by. 

- I 2020 kunne jeg ikke komme nogen steder på grund af 
corona, så jeg tog et par dage til Faaborg. Jeg sad nede ved 
havnebadet, da jeg fik en tanke, ligesom en sjette sans, der 
ville fortælle mig noget. 

Der gik nogle måneder, hvor tanken blev ved med at dukke 
op, så Linda sendte en mail til Turistkontoret i Faaborg, som 
opfordrede hende til at komme forbi.

- De havde samlet materiale sammen til mig, og jeg besøgte 
Arresten, som også havde fundet bøger og nogle historiske 
bøger fra arkivet. Jeg blev nysgerrig, og jeg blev mere og mere 
vild med byen.

Efter lidt mere research-arbejde havde Linda stof nok til at 
skrive bogen om Faaborg. Om kunsten, om arkitekturen, om 
naturen, om kunstnerne, om de mange personligheder gen-
nem tiden. 

- Det er alle sammen historier, der fortjener at blive fortalt 
videre.

Hvis man spørger Linda, hvad hun så har fundet frem til - hvad 
er Faaborg for en størrelse? Så er hun ikke længe om at svare, 
og øjenlågene lukker sig delvist i, mens svaret kommer i en 
langsom strøm.

- Det er toppede brosten, idyl, hygge, bindingsværk, stokroser 

og gammel købmandsstemning. Sådan har byen fortalt mig 
det.

Især har beretninger fra Anden Verdenskrig og modstandsbe-
vægelsen sat sig i den rejsende skribent.

- Det ser man jo ikke lige i den hyggelige lille by, det er nok 
dét, der har berørt mig mest. Alle de historier, der er i de 
forskellige huse. Jeg tager det meste med, selv det, der får 
hårene på armene til at rejse sig, fx jøderne. Det tager tid at 
fordøje, men det er vigtige fortællinger at fortælle videre.

Under sine ophold i Faaborg oplevede Linda byen som yderst 
imødekommende. Folk hilste på hende, når hun kom gående 
med sit kamera, dog blev hun mødte med højlydt forundring, 
da hun på sin jagt efter de mere skjulte fortællinger gik lige 
forbi klokketårnet uden at forevige det. ‘Skal du slet ikke foto-
grafere klokketårnet?’ spurgte en forundret faaborgenser.

Bogen om Faaborg udkom i oktober 2021 og kan købes hos 
Bog & Idé - Legekæden til 250 kroner.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk
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Næste plan er at udgive ikke mindre end fem bøger om Wien, hvor Linda Nielsen går lidt dybere og fortæller bag om fx bydele, gadenavne, parkerne 
og kirkerne. Hun drømmer om at opsige sin lejlighed, købe en autocamper og bare rejse ud og opleve og skrive. ‘Men det kræver nok et besøg af 
Joakim von And,’ griner hun
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For hver solgte bog, donerer Linda Nielsen 5 kroner til Julemær-
kehjemmene. Hun har selv oplevet modgang i barndommen og 
håber, at pengene kan være med til at give andre børn en ekstra 
chance

Det er første gang, Linda Nielsen stiller op til et interview. Hun har under 
hele sit forfatterskab holdt sig ude af medierne, men nu har hun besluttet 
sig for at gøre lidt opmærksom på sine rejsebøger. Du kan læse mere om 
Linda Nielsens forfattervirke på hendes hjemmeside www.rejseskribenten.
wordpress.com og på de sociale medier under rejseskribenten



Genåbning af Helligåndskirken – Faaborg

Pinsedag den 5. juni

Efter næsten to år med både kirkerenovering og corona 
glæder vi os til at kunne byde faaborgenserne velkomne 
tilbage i deres kirke. Grundtvig skriver, at “kirken er et gam-
melt hus”, dette er i høj grad sandt, når det gælder vores 
500 år gamle Helligåndskirke, men videre hos Grundtvig 
hedder det, at kirken er bygget på “levende stene” – uden 
menigheden ingen kirke.

Vi glæder os derfor til at kunne genstarte menighedslivet 
ved Helligåndskirken pinsedag, søndag den 5. juni med en 
stor genåbningsgudstjeneste kl. 10.30. Der vil være en fest-
lig markering af åbningen, først med fælles gudstjeneste 
med kirkens tre præster samt ekstra musikledsagelse.

Pinsen var den højtid, hvor Helligånden kom til disciplene, 
og er kendt som “kirkens fødselsdag”, pinsedag er derfor 
den oplagte begivenhed til at genåbne Helligåndskirken. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en let 
bespisning fra madvogn foran kirken.

2. Pinsedag mandag den 6. juni vil kirken være åben fra kl. 
08.00-20.00.

Der vil fra kl. 16.00 til 17.30 være gratis indvielseskoncert 
med deltagelse af 5 lokale kor.  

Kl. 20.00 er der afgang fra Klokketårnet sammen med 
Faaborg-Vægterne på en ekstraordinær vægtertur i anled-
ning af kirkens genåbning, der kl. 20.22 når til kirken, hvor 
vi afslutter åbningsdagene med en aftenandagt ved Vibeke 
Hammerum

Vi glæder os til at vise jer alle, hvor smuk vores allesam-
mens kirke er blevet. Vel mødt!

www.faaborg-kirke.dk       www.diernaes-kirke.dk       www.lyoe-kirke.dk       www.avernakoe-kirke.dk  



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.   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)  
fre.   13. maj St. Bededag 10.30: VH 09.30: HN (konf.) - 11.30: HN (konf.)  09.30: RG

søn.   15. maj 4. s. e. påske 10.30: AA 09.30: HN (konf.) - 11.30: HN (konf.)  

søn.   22. maj 5. s. e. påske 10.30: VH 10.30: LJ 09.30: EL 

tors.   25. maj Kr. Himmelfart 10.30: LJ 10.30: VH (kaffe)  

søn.   29. maj  6. s. e. påske 10.30: VH 09.00: VH  09.30: HN

søn.   5. juni Pinsedag 10.30: Alle (genåbning) Ingen  
man.  6. juni  2. pinsedag 20.22: VH  11.15: LJ & HN 
 

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 4. maj kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved Vibeke Ham-
merum hygger vi os med suppe, samtale og sang. Alle er 
velkomne, og det er gratis at deltage!

Foredrag om ”Den kirkelige og historiske 
baggrund for krigen i Ukraine”
Torsdag den 5. maj kl. 19-21 i Det nye Hospital
Et aktuelt foredrag ved en af Danmarks førende eksperter på 
området sognepræst Christian Gottlieb, Slagslunde. 
Selvom de færreste havde forventet, at det anspændte forhold 
mellem Ukraine og Rusland ville ende med egentlig krig, er 
krigen dog ikke kommet ud af ingenting. Foredraget vil søge at 
tegne linjerne i denne komplekse historie med særligt fokus på 
tiden efter Sovjetunionens fald og den seneste tids dramatiske 
udvikling. Fri entré.

Foredrag om ”Landsbyfællesskaber og stednavne”
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Kirkeladen, Diernæs
Museumschef Esben Hedegaard, Svendborg, kommer denne 
aften på besøg.
Foredraget omhandler, hvad stedet og det lokale betyder for os 
i dag. Fri entré.

Forårskoncert med Faaborg kirkes ungdomskor
Torsdag den 12. maj kl. 19.00 i Det nye Hospital
Velkommen til en lille forårskoncert med Faaborg kirkes 
ungdomskor og sang- og instrumentalsolister. Kom og hør vor 
dygtige kor!

Højskoleeftermiddag om ”Den fortryllende 
forædling af roser”
Tirsdag den 17. maj kl. 14.30-16.30 i Det nye Hospital
Vi får denne spændende eftermiddag besøg af Rosa Eskelund. 
Rosa er døbt Rosa og har arbejdet med roser hele sit liv og 

hendes roser bliver dyrket på licens i hele verden. Udviklingen 
foregår i Dyreborg på Rosas lille forædlingsvæksthus. Rosas 
haveroser har vundet talrige medaljer verden over. Fri entré. 

Forårskoncert i Diernæs kirke med Faaborgkoret
Torsdag den 19. maj kl. 19.00
En dejlig aften er i vente, når Faaborgkoret kommer til Diernæs 
Kirke og synger foråret ind.
I anledning af den netop overståede påske, vil koret give ek-
sempler på tre sange fra Via Crusis - på dansk kaldet Sorgens 
Vej - af Franz Liszt med Bo Lerche ved orglet. Fri entré.

Friluftsgudstjeneste på Lyø 2. pinsedag
Mandag 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 afgang med færgen kl.10.00 fra Faaborg havn. 
Diernæs og Faaborg menighedsråd betaler for gående kirke-
gængere. Reservation af billet kan ske ved at ringe til kirkekon-
toret – 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. Vi håber mange har lyst at 
være med.

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 Møl-
ler synger vi et par sange og spiser en sandwich inden turen 
går videre til H. C. Andersens nye hus i Odense. Sidst på efter-
middagen vender vi retur til Diernæs Kirke, hvorefter der privat 
køres til Katterød Forsamlingshus, hvor maden er på bordet ca. 
17.15. Pris: 250 kr. pr. person. Der er max. 50 pladser i bussen. 
Tilmelding senest den 13. juni til: Dorte Høstrup: ingedorthe70@
gmail.com eller Gurli Jacobsen: 6199 7303
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DYREBORGS BÅDEBYGGERI 
BLIVER NYT SAMLINGSPUNKT

Fra øjebæ til 
arkitekt-perle
Det summer af liv i Dyreborg. Bestyrelsen og de 
mange frivillige i Bådebyggeriet arbejder på nye 
faciliteter til lokalbefolkningen og turister: Café-
gæster skal nyde kaffen og den smukke udsigt, 
kreative sjæle kan fra førstesalen lade sig inspirere 
af natur og lysindfald. Børnefamiliernes mindste 
kan fange krabber fra den nye bro, mens de lidt 
ældre børn kan padle en tur på SUP-boardet eller 
tage på opdagelse i kajakken. Læs om den store 
indsats og de store visioner.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 

Alt vidner om sommerens kommende aktiviteter ved Bådebyg-
geriet i Dyreborg. Et kæmpestort info-skilt beskriver planerne, 
mens forårssolen reflekterer i de store panoramavinduer, der 
skal tillade gæster på førstesalen det fulde overblik over øhavet 
med udsyn til bl.a. Bjørnø og Avernakø.

Ved betonblanderen i perlestenene foran Bådebyggeriet tager et 
par af ophavsmændene imod til en rundvisning og en snak om 
de store visioner for stedet.

Michael Skov Hansen gik med i bestyrelsen fra starten i 2018, 
hvor det egentlig blot skulle være et lille brolaug, der ønskede at 
genskabe bådebyggebroen.

- Mange savnede den nedlagte bro, og vi skulle bruge ca. 
300.000 kroner til gen-etablering, så vi dannede en forening 
og søgte penge hos fonde. Nordea-fonden og Friluftsrådet var 
de første, der støttede op om aktiviteterne, og der blev sup-
pleret med kajakker og SUP’s. Foreningen er vokset til over 100 
medlemmer, og projektomfanget er udvidet med støtte fra 
LAG-SØM, Landdistriktpuljen, Øernes Kunstfond, Lokale og An-
lægsfonden, Realdania og Faaborg-Midtfyn Kommune, fortæller 
Michael Skov Hansen.
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Indenfor i de endnu delvist rå bygninger forklarer næstfor-
mand Niels Sønderby om de næste planer. De regner med at 
have det grundlæggende færdigt til påsken, for de delprojek-
ter, de har fået fondsmidler til, har deadline 1. maj.

- Og det sidste kommer hen over sommeren. Drømmescena-
riet kunne være, at der sidder 17 mennesker ved cafébor-
dene og kunstnere ved deres staffelier, og at vi har fået lavet 
en træ-terrasse med en iskiosk, hvor pensionist-busserne 
kommer og stopper for at få deres kaffe. Og det er ikke helt 
umuligt med den her udsigt, siger Niels Sønderby.

Michael er tovholder i andre foreningsprojekter og er derfor 
trådt ud af bestyrelsen igen, men han og hans hustru Tine 
hjælper til som frivillige. Men Bådebyggeriet fik hurtigt erfa-
ret, at Michael kommer med både drive og erfaring, når nye 
projekter skal søsættes.

- Jeg fik oprindeligt Michael med i bestyrelsen i Kulturhuset, 
og jeg vil gerne advare om, at hvis Michael kommer med i en 
bestyrelse, så skal man være klar på, at der sker noget, smiler 
Niels Sønderby.

På sigt skal foreningen køres på samme vis som Provianten, 
hvor frivillige driver stedet, og hvor der skabes et lokalt med-
ejerskab til stedet. Mange af de lokale i Dyreborg har meldt 
sig ind i foreningen, for det giver noget særligt at arbejde 
sammen som frivillige.

- Det er sjovere og mere givende end at sidde hjemme. Frivil-
lighed er en anden form for samvær, og når man ser resulta-
ter, bliver man da helt stolt, fordi det samtidigt medvirker til 
at holde kulturlivet og landsbyen i gang, siger Michael Skov 
Hansen.

Fra øjebæ til arkitekt-perle
Vi er kravlet op ad stigen til det indskudte dæk, hvor udsigten 
er intet mindre end spektakulær. Den spæde forårssol var-
mer gennem det enorme trelags glasparti på 2,5 tons, der er 
tonet mørkt, så is og gæster ikke smelter i sommervarmen.

Michael flyttede til Dyreborg i 2014, og i 2017 købte han 
sammen med sin hustru Bådebyggeriet, da han kunne bruge 
værkstedet i sit firma. Men med den gode beliggenhed og 
det flotte udsyn over vandet, mente Michael næsten, det var 
synd, at ikke flere skulle få gavn af stedet.

Så nu knokler de frivillige at bygge vandkantsfaciliteter i sam-
spil med professionel hjælp fra håndværkere. 

- Projektet bygger på det samvær, vi godt kan lide hernede. 
Frivillighed giver medejerskab til de lokale, men mange op-
gaver har krævet håndværksmæssig kunnen, og havde vi ikke 

fået den store hjælp fra Henning Halvorsen (red. pensioneret 
tømrermester, samt tovholder på Bådebyggeriet og ombyg-
ningen af Dyreborg Kulturhus), så var projektet ikke realistisk, 
eller også var det kuldsejlet, siger Niels Sønderby.

Mange opgaver er udført med frivillig arbejdskraft, og når 
bygningen står færdig, bliver der brug for en anden type af 
frivillige, nemlig dem, der skal sikre den daglige drift og de 
mange events, der er visioner om.

Foreningen har satset mod at mikse aktiviteter for de lokale 
og for turister, dvs. aktiviteter, der passer til nutidens interes-
ser. 

Netop udvikling, tilpasning og turister er i fokus for ildsjæ-
lene i Dyreborg. 

- Det er vigtigt at udvikle lokalområdet og åbne op udadtil i 
stedet for at lukke sig om sig selv. Der er efterhånden mere 
aktivitet og byudvikling herude end i Faaborg, og vi plejer at 
drille faaborgenserne med at Faaborg er en forstad til Dyre-
borg, smiler Niels Sønderby.

Så snart byggeriet står færdigt, er planen at fortsætte 
fondsansøgningerne med henblik på naturformidling, hvor 
foreningen bl.a. vil byde sig til i forhold til et samarbejde med 
Geopark Det Sydfynske Øhav. 

Første arrangement er den 30. april, hvor et kombineret 
event med åbent hus med pølsevogn og en koncert med 
Kejser Larsen Band markerer, at delprojekterne, skabt af 
fondsmidlerne, står færdige.

Bådebyggeriet har fire hovedformål: 

Etablering og drift af kystkulturelt støttepunkt, for-
midlings- og klublokale

Etablering og drift af offentlig tilgængelig badebro 
med tilhørende kystaktiviteter, som fx kajak, SUP-
boards

Være base for lokale kreative og kunstneriske 
ildsjæle, som inddrages i aktiviteter og får mulighed 
for udstilling og salg af værker

I samarbejde med andre brugergrupper og for-
eninger at styrke og udvikle faciliteter og sammen-
hængskraften i lokalsamfundet



I maj 2018 mødtes lokale ildsjæle i Dyreborg og stiftede en forening med et klart 
formål: de ville udvikle kystaktiviteter i den lille vandkantsnære landsby. Da de 
senere øjnede mulighed for også at benytte det nedlagte bådebyggeri, udvidede de 
derfor deres grundlag til også at omhandle et lokale til formidling, toiletfaciliteter, 
et kreativt værksted og en café. I dag består bestyrelsen af: Hanne Jensen, formand. 
Niels Sønderby, næstformand. Frank Rasmussen, kasserer. Erik Thøgersen, bestyrel-
sesmedlem. Gunnar Nielsen, bestyrelsesmedlem

Foreningen Bådebyggeriet har indkøbt 12 kajakker og 6 SUP-boards (stand up paddle), som medlemmerne kan benytte
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Michael Skov Hansen sidder ikke i bestyrelsen for Bådebyggeriet længere, men stiller sammen 
med sin hustru, Tine, bygningen huslejefrit til rådighed for projektet i de næste 10 år. Michael og 
Tine hjælper begge som frivillige i det store bygge- og organiseringsarbejde, ligesom de bidrager 
økonomisk med ca. 600.000 kroner til færdiggørelse af ombygningen

Alle kan være medlem af Bådebyggeriet, og det koster kr. 100 årligt. Senere vil der blive en dif-
ferentieret medlemsbetaling alt afhængig af hvilke tilbud, man har brug for. Alle medlemmer får 
løbende information om projektets udvikling samt invitation til arrangementer m.m.
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Bådebyggeriets historie
Bådebyggeriet blev oprindeligt grundlagt af Niels Erik Milling 
Hansen, som blev født på Tåstebjerg tilbage i 1935. 

Niels Erik blev udlært tømrer hos Carl ”Jolle” i Faaborg, og efter 
en udenbys periode trak hjemstavnen i den unge mand - eller 
måske var det Tove, der trak. I hvert fald giftede de sig i 1959 og 
bosatte sig i Bjarne.

Niels Erik arbejdede herefter nogle år med Thorvald Ingildsen, 
og senere kom han ud til tømrerne Jeppesen og Jensen ved 
Assenskorsvejen. Samtidigt med jobbet som tømrersvend, 
byggede Niels Erik også både i sin fritid i en lade omme hos 
Margrethe Lund på Lundsgaard. Det gav ham mod på at bygge 
sit eget, hvilket resulterede i et hus med værksted ude på Dyre-
borg, hvor han flyttede ind sammen med Tove i 1963.

Nu kunne Niels Erik stå hjemme og bygge joller i kælderen. Han 
købte maskiner, som blev flyttet med over i værkstedet, som 
han byggede i sidste halvdel af tresserne, og de stod der, lige 
til Niels Erik stoppede. Først da værkstedet var færdigbygget, 
stoppede han på arbejdsmarkedet, for nu var der nok at lave 
derhjemme med at bygge både.

Bådene blev bygget af lærk på eg, og træet kom direkte fra 
skovene, hvor Niels Erik havde været ude og udvælge de rigtige 
træer. Træet blev savet op i passende størrelser på Hundstrup 
Savværk og transporteret hjem. Hvis skovejeren havde nogle 

nedfaldne krogede grene fra egetræer, blev Niels Erik ofte 
tilbudt dem billigt. Jo mere krogede, jo bedre, og grenene blev 
brugt til indvendige spander.

Niels Eriks dygtighed rygtedes vidt omkring, og en dag hen-
vendte Jørgen Krogsgaard, som stammede fra Korinth, sig på 
Nationalmuseets vegne og spurgte, om Niels Erik ville bygge et 
møllehjul til Hattebæk Vandmølle. Det havde han aldrig prøvet 
før, men med hjælp fra en gammel møllebygger i Vester Aaby 
gik han i gang med projektet. Og sikke et projekt: møllehjulet 
var omkring tre en halv meter højt og vejede to et halvt tons. 
Det meste af hjulet var lavet af egetræ, mens skovlbladene var 
af douglasfyr. Møllehjulet blev bygget hjemme på værkstedet 
og tog ca. 14 dage at bygge. 

Det blev ikke det eneste møllehjul, Niels Erik byggede, men han 
gjorde det kun, når han havde tid. Bådene kom trods alt i første 
række. Han leverede også til Holme Møllegård på Nordfyn, Kåls 
Mølle i Assens samt til Egtved og Djursland. 

Således gik Niels Eriks liv med at bygge både og møllehjul, når 
der var tid til det, lige til oktober 1998, hvor han desværre blev 
syg. Han døde i februar 2011.
 
(Kilde: Horne Folkemindesamling, frit efter skrivelse 
af Jonna Kej)



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 
Knabegården`s Asparges i to variationer, sauce 

Hollandaise samt håndpillede rejer 

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

Hovedret
 Urtefyldt Unghanebryst på smørdampet  

spidskål, nye løg og urt
Estragon-sauce og petit kartoffel    

Ost
Tallerken med div. 

udvalg af gårdoste og sylt

Dessert
  Iskold rabarber consommé, 

rabarber-pannacotta 
og rabarberkompot  

AKTIVITETSKALENDER

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.-

 

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

FOREBYG FUGTSKADER I HJEMMET! VI RENGØR DIN KLOAK

VI TILBYDER 
 TØMNING AF TAGNEDLØBSBRØNDE

 SPULING AF KLOAKLEDNING

 SPULING AF DRÆN

 GENNEMSYN AF KLOAK OG BRØNDE

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

RØRTEKNIK



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

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



Besøg os på: dit.as  - Tlf. 62632290

Bolig
Erhverv
Boligforeninger

 
Kontakt afdelingsleder 
Lars Kragelund på lk@dit.as
eller tlf. 51595532 for en
uforpligtende snak om,
hvordan vi kan hjælpe dig

Vi hjælper dig gerne godt i mål
med varmepumper, service,
VVS, blik og el til: Industri

Landbrug

Din lokale elektriker
i Faaborg og omegn

Vi søger 
 elektrikere til
vores dygtige

team
 

Vi udfører alt indenfor kloak 
og entreprenørarbejde

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

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

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

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

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



VI HAR MØDT KLAUS BIRCHOLDT 

Kunstfotograf  og globetrotter 
er flyttet til Faldsled
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En hurtig google-søgning vidner om mange talenter, der spæn-
der lige fra det akademiske til det kreative, og når Klaus Bircho-
ldt skal beskrive sig selv, kommer han også vidt omkring.

- I bund og grund er jeg tålmodig og rolig af natur og meget 
kreativ. Jeg er mere entreprenør end vedvarende. Jeg er ikke 
til trummerum. Jeg kan godt lide at starte firmaer op, eller 
starte op på nye markeder, og så overleverer jeg det til andre 
derfra. Jeg kan lide spændende projekter, fx har jeg lige ryddet 
et stykke jord her på grunden, som skal blive til en blomstereng 
for bier og sommerfugle. 

Biolog og business-mand
I en lang årrække var Klaus Bircholdt en travl og omrejsende 
forretningsmand. Et liv, der ikke tillod meget tid til motivjagt 
med kameraet. 

Inspireret af 70’ernes Jacques Cousteau besluttede Klaus 
Bircholdt at uddanne sig til havbiolog og dykkerinstruktør og 
arbejde i udlandet. Senere sadlede han om og bevægede sig 
ind på en del af biologien kaldte immunologi, hvor han bl.a. 
arbejdede med cancer og metastaser. Han arbejdede som en 
del af det såkaldte Life Science indenfor sundhedssektoren.

- Jeg arbejdede med Business Development i både Europa, 
USA, Sydamerika, Mellemøsten, Indien og Japan, så jeg har rejst 
meget. Jeg startede selskaber op og uddannede personaler og 
hjalp dem med business-planer. Så jeg gik fra at være biologisk 
orienteret i mit arbejde til at være business-orienteret.

Men den saltvandsglade havbiolog har altid rumsteret på 

sidelinjen, hvor Klaus Bircholdt dyrkede triathlon med svømning 
som sin bedste disciplin.

- I 00’erne blev havsvømning meget udbredt, og jeg svømmede 
Open Water Longdistance Swim, hvor man svømmer fra ét land 
til et andet. Jeg har svømmet fra Frankrig til Spanien over Mid-
delhavet, fra Sverige til Finland langs polarcirklen, fra Danmark 
til Sverige, og fra Danmark til Tyskland.

Havsvømmeren har også et par særlige oplevelser med sig, fx 
dengang han svømmede 3.000 meter rundt om Folketinget i 
Københavns kanaler, eller da han svømmede fra middelhavsøen 
If, hvor Dumas’ Greven af Monte-Cristo blev holdt fanget, og de 
godt 5 kilometer ind til havnebyen Marsailles. 
Nogle gange er svømningen gået rigtigt stærkt, og på stræknin-
gen mellem Danmark og Sverige satte Klaus Bircholdt i 2002 
tilmed rekord som den hurtigste svømmer i sin aldersklasse - en 
verdensrekord, der fortsat består i dag.

Kunstfotografen
Klaus Bircholdt beskriver også sig selv som nysgerrig, og den-
ne nysgerrighed kombineret med tålmodigheden er måske 
nogle af ingredienserne bag hans succes som kunstfotograf. 
En succes, som bl.a. har sikret ham en lang udstillingskarriere 
med fotografier, der er optaget i den permanente samling på 
Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant og Kunstmuseum 
Brandts i Odense. Fotografier, der er af sådan en kvalitet, at 
de har sikret Klaus Bircholdt en plads i Den Danske Kulturarv.

- Som fotograf jager jeg det ultimative motiv, og jeg forsøger 
at finde alle de lag, der findes i et motiv.

Nogle af de bedste og tydeligste barndomsminder stammer fra besøg hos bed-
steforældrene i Aa ved Ebberup, så Fyn var et naturligt valg, da Klaus Bircholdt i 
august sidste år købte hus i Faldsled for at tilbringe sin pensionist-tilværelse her. 

Hermed blev landsbyen endnu en kreativ personlighed rigere - tilmed en, der også 
kan falde under betegnelser som kunstfotograf, globetrotter, gummistøvlebiolog 

og langdistance-havsvømmer.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT



For mindre end et år siden traf Klaus Bircholdt valget om at flytte til 
Sydfyn. Han solgte sin villa i Søllerød og landede en kort overgang i 
Assens, inden han faldt for den stråtækte idyl lidt udenfor Faldsled. 
Her vil han bl.a. indrette atelier i den gamle staldbygning, værksted og 
en stor blomstereng

Klaus Bircholdt danner par med Charlotte Guldberg, der er stifter og direktør for 
Fonden Luberon, der driver Château Mallefougasse, hvor de også mødte hinanden. 
Atelieret i den gamle staldbygning i baghaven skal også rumme hendes værker og 
skal navngives Charlottenborg



Gennem 30 år har Klaus Bircholdt rejst med sit kamera i mere 
end 70 lande. Tilbage i 1985 kom han i kontakt med kunst-
fotografen Per Bak Jensen, der ifølge Klaus Bircholdt er for 
fotokunsten, hvad Søren Gericke er for gastronomien. Per Bak 
Jensen lærte bl.a. Klaus Bircholdt om mørkekammerteknikken 
og om dét at tænke i zoner frem for i motiver, og denne til-
gang til fotografiet motiverede Klaus Bircholdt til at fortsætte 
sin jagt med kameraet. Det blev en opfordring fra mesteren, 
der for alvor placerede Klaus Bircholdt på den kunstfotografi-
ske tribune.

- Han spurgte, hvorfor jeg ikke sendte mine fotografier ind til 
censurerede udstillinger, og det gjorde jeg. Det var indgangen, 
jeg fik billeder antaget hver gang, og nu har jeg en hel praleli-
ste, som jeg kalder mit CV.

Det er dog først indenfor de senere år, at Klaus Bircholdt for 
alvor har fået tiden til at gå helhjertet ind i fotokunsten, især 
kunstarten wabi-sabi optager ham.

Den seneste udstilling, på Kirsten Kjær Museet, var temaet 
i fotografierne netop wabi-sabi, som er en japansk filosofi. 
Her er udtrykket enkelt og giver beskueren en erfaring med 
det uperfekte, måske ser de æstetikken i forfaldet frem for at 
stræbe efter det perfekte. Eller måske får de blot et anderle-
des perspektiv på tingene.

Billederne i serien er taget som street photography, hvor 
Klaus Bircholdt bevæger sig rundt i gadebilledet og leder 

efter mennesker i en eller anden balance. Afventer den rette 
balance, en skrøbelig balance, som et enkelt sekundet senere 
slet ikke eksisterer længere. 

Det er en tidskrævende affære, og den første dag på en ny 
lokation tager han slet ikke kameraet med rundt, for det er en 
svær og koncentrationskrævende øvelse bare at se ting.

- Det er en lang proces at ramme præcis dét, jeg gerne vil 
have. At fange en balance, som andre mennesker normalt 
ikke får øje på. Mennesker i balance i deres kulisser. Det kræ-
ver tålmodighed og en evne til at se. De billeder, jeg udstiller, 
har ikke det store publikum, men de kan kommunikere. Det 
er ingen kunst at tage til Indien og tage billeder med flotte 
farver, men de her billeder kommunikerer anderledes end det 
farvestrålende.

Udstillingen med det vigtige og evigt aktuelle emne er en 
vandre-udstilling, der består af 50 billeder, og Klaus Bircholdt 
håber, at billederne på et tidspunkt kan udstilles på Faaborg 
Museum. 

Siden flytningen i august sidste år har der ikke været meget 
tid til at fotografere, men Klaus Bircholdt har ikke tænkt sig at 
sidde stille. Til september i år er der planlagt et foto-projekt 
i Grønland, og så drømmer han også om at blive en del af et 
lokalt kunstnerfællesskab med alle typer af kunstarter.
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I sin nuværende pensionisttilværelse bliver rejserne ikke længere så lange. Klaus Bircholdt foretrækker at blive hjemme i Faldsled og nyde idyllen eller flyve 
til Nice til det provencalske Château Mallefougasse, der er et opholdssted for kunstnere og forskere, som Klaus Bircholdt har været tilknyttet siden 2011, 
hvor han første gang kom som besøgende
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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 
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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

VIN
Banken BA

R •
 BU

TIK

FAABORG

Ny mand i Vinbanken
Byd velkommen til vores nye sommelier Mark

Mark kommer fra Falsled Kro, og står sammen med Anja klar med 
kyndig vejledning i Vinbanken, og skal være med til at videreudvikle 
konceptet.

Glæd dig til at hilse på Mark

VINBANKEN FAABORG ØSTERGADE 16, 5600 FAABORG

INVITATION
Søsterloge nr. 73 Karen Brahe har fornøjelsen at invitere til  

informationsaften mandag, den 9. maj 2022 kl. 19.00 i  
Ordensbygningen, Vestergade 37, Faaborg.

Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvad der foregår i den store, 
hvide villa i Vestergade? Hvordan er det at være medlem af en loge? 
Hvad sker der på en logeaften? Spørgsmålene er sikkert mange, og 
vi vil forsøge at svare på dem. Tag en veninde med til mødet – det 

er altid rart at have en at dele oplevelsen med.

Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, vil runde aftenen af  
med indlægget ”Ordentlighed”. Efter indlægget er logen vært ved et 

mindre traktement. Derfor er tilmelding nødvendig på mail  
lisbethnklausen@gmail.com senest den 5. maj.

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen 

Søsterloge nr. 73 Karen Brahe
Lisbeth Næsselund Klausen

Overmester

Foredrag om Ordentlighed
ved Biskop Tine Lindhardt
Fyens Stift
i Søsterloge nr. 73 Karen Brahe

Fotograf Ard Jongsma



Fortæl for livet

Glem alt om far, mor og børn og villa og vovse. Irene har altid været 
en ‘alene-pige’, og det har været et bevidst valg, som hun kigger 
tilbage på med et smil på læben.

- Jeg har ingen fortrydelser og ingen bitterhed. Jeg har opnået det, 
jeg ville. 

Et utraditionelt arbejdsliv
Blot 14 år gammel blev Irene i 1945 sendt ud og tjene. Hun skulle 
være pige i huset på en gård i Gislev, hvor hun hurtigt faldt til og 
fik tilnavnet ‘lillepige’. Det skulle blive startskuddet til en 64 år lang 
karriere i samme branche.

Ti år senere fik Irene ansættelse på Faldsled Kro, efter hun ved et 
tilfælde havde set en annonce i avisen. På kroen mødte Irene kunst-
neren Jens Quistgaard og hans familie - et møde, der skulle vise sig 
at bane en ny vej i fremtiden.

- Familien Quistgaard købte Vigø. På det tidspunkt gik der kun krea-
turer derover, og de ville bygge et hus med gaslys og vandpumpe. 
Fru Quistgaard spurgte mig: ‘Kunne du tænke dig at komme over til 
os og arbejde?’

Irene takkede nej, for hun havde sit gode job på kroen, men da kro-
ejeren fru Rasmussen blev syg og døde, blev kroen solgt, og Irene 
stoppede efter 14 år i stillingen.

Kort efter opsøgte den gamle kromand hende og fortalte, at fru 
Quistgaard spurgte efter hende. Familien Quistgaard boede i 
København med deres to børn, der snart skulle starte i skole, og de 
ville flytte til deres nye hus på Vigø, og de ville have Irene med.

- Jeg hoppede på limpinden. Jeg ville gerne hjælpe dem lidt, men 
jeg ville altså ikke med til København. Jeg spurgte hende, om det var 
hendes mening, at jeg skulle med til Vigø, og så flyttede vi derover.

Beslutningen blev startskuddet til 38 år med arbejde for samme 
familie.

En del af familien
Trods tiltaleformen med ‘hr. og fru’ eller ‘skovridderen’, blev Irene 
nærmest optaget som en del af familien. De to børn, Henriette 
og Mads, blev som hendes egne, og da arbejdsgiverne blev skilt, 
knyttede børnene sig ekstra meget til Irene. Irene flyttede med fru 

Quistgaard og børnene væk fra Vigø og ud til bjælkehytten i Dams-
boskoven.

- Det var agurkekongen Alfred Pedersen, der ejede Damsbo, og 
fru Quistgaard ville leje hovedbygningen et par år. Det var store 
forhold, og jeg skulle passe børn og lave mad, mens der var andre 
ansat til rengøringen.

Jobbet var alt det, Irene kunne tænke sig, og hun fortryder ikke, at 
hun aldrig selv stiftede familie, for som hun selv siger, så har hun 
aldrig været den, der skulle ud og se noget. 

Derfor lå det naturligt for Irene at følge med fru Quistgaard, da 
hun senere flyttede til Egelyst i Faldsled, og igen da hun blev syg og 
måtte flytte i lejlighed i Haastrup. Irene veg ikke fra hendes side, 
og først i 2007, da fru Quistgaard døde, flyttede Irene ind i sin egen 
lejlighed - i en alder af 78 år.

- Det var første gang, jeg skulle bo alene, selvom jeg har været en 
alenepige hele livet, siger Irene og smiler.

Samhørighed gennem fortællinger
I lejligheden i Haastrup fortæller Irene om en god hverdag med 
gode venner og naboer, og om gode interesser som foredrag, 
fællesspisninger og bøger. Da Irene første gang hørte om ‘fortæl 
for livet’, var hun til fællesspisning i forsamlingshuset, hvor Karin 
Ottosen fortalte om tilbuddet.

- Jeg tænkte med det samme, at ‘der var noget ved den pige’, og 
da jeg sagde ja til at være med i ‘fortæl for livet’, svarede hun: ’Jeg 
kommer og henter dig’.

Irene vidste ikke, hvad hun skulle forvente af mødet med de øvrige 
seniorer, men hun bed mærke i, at en af de øvrige gav udtryk for at 
have savnet nogle at snakke med. Og så bed hun mærke i en mand 
fra Faaborg.

- Han kunne rigtigt fortælle historier og live os alle sammen op. 
Han sad sådan med armene over kors, men han var både glad og 
munter.

Den muntre fortæller hedder Mogens, og ham og et udpluk af hans 
historier skal du møde i næste måneds magasin.

91-årige Irene Nielsen har deltaget i tilbuddet ‘fortæl for livet’, hvor seniorer mødes og fortæller deres 
livshistorier ud fra fastlagte temaer. Irenes fortælling om arbejdslivet satte spor i de øvrige deltagere, 

for faktisk var arbejdslivet rammen om hele Irenes liv.  Hun kom ud og tjene som pige i huset, da hun 
var 14 år, og hun lod sig først pensionere, da arbejdsgiveren fru Quistgaard døde. Da var Irene 78 år.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Efter interviewet bød Irene Nielsen på kaffe og kager. Købekager, deklarerer hun smilende, for efter 64 års arbejde i en husholdning har hun altså bagt og 
kogt og stegt nok i sit liv, understreger hun

Irene Nielsen har arbejdet i huset for andre i 64 år. Først som 78-årig flyttede hun ind i sin egen lejlighed og boede for første gang i livet alene. I dag er 
hun aktiv i både foredragsforeningen og pensionistforeningen, og så deltager hun i fællesspisninger i Sognegården hver anden onsdag. I ‘fortæl for livet’ 
fik Irene lejlighed til at fortælle om sit liv og samtidigt lytte til andre og meget forskellige livsfortællinger







Åbent alle dage 8-20
Faaborg

Sol, sommer og SuperBrugsen

Husk vores KÆMPE blomstermarked  
på P-pladsen foran brugsen i uge 18 og 19

Bread & Butter
Pinot Noir 
En ret mørk pinot noir i en noget fyldig stil. 
Super smooth, frugtig og helt sømløs.

VORES MEST SOLGTE PINOT NOIR

Pr. flaske

Domaine 
Paul Nicolle
Vieilles Vignes Chablis
TOPPRODUCENT

Pr. flaske

AUGUST KESSELER
Riesling 
Erste Lage - TOPVIN
VORES MEST SOLGTE HVIDVIN

Pr. flaske

COTE DU ROSES
Den med rosen i bunden

Topsælgende rosevin

Pr. flaske

99,-129,-

89,- 85,-

Slagterens Hjemmelavede
Ringriddere eller grillmedister
700-800 gram / 4-6 stk.

Pr. pakke 59,95

BLOMSTER- EL. HAVEFRØ

-40%
ALLE

TA´ 2 PAKKER FOR 

99,95

NOK DK´S BILLIGSTE

snart

LANGT UNDER 1/2 PRIS

NOK DK´S BILLIGSTE


