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VERDENS MINDSTE
PLANTESKOLE
HEDDER BLOMST & BØNNE
OG LIGGER I DIERNÆS

ØSTERBY
BAGERI MUSEUM

VI HAR BESØGT BAGERIET,
DER LUKKEDE I 1975

FAABORG,
NATURLIGVIS!

LANDSKABET SLOG BENENE
VÆK UNDER LONE OG MICHAEL

GIV AGT - KREATIV
PIRAT I SIGTE!
KIRSTEN BANG TOFT

DET RIGTIGE FAABORG APS | www.detrigtigefaaborg.dk

Faaborg har ofte kunne bryste sig af dygtige gymnaster. Her ses et herrehold med blandt andre Jørgsen (Argos), Børge Pedersen fra Helenemøllen, pottemager
Peter Seidelin og senere borgmester Alf Toftager

Den lokale
sportshistorie
I denne udgave af magasinet kigger vi den lokale
sportshistorie efter i sømmene.
Der har altid været et rigt sports- og foreningsliv
i Faaborg, og ofte så er sport og fester også gået
hånd i hånd.
Disse aktive kvinder og mænd er dukket op i
gemmerne hos Faaborg Byhistoriske arkiv
DM i langrend blev i januar 1964 afholdt i Svanninge Bakker, og Svend Carlsen på billedet
blev danmarksmester ved den lejlighed

Der har også været dyrket motorsport i Faaborg. Her ses 10 motorcyklister opmarcheret på Torvet, med noget der mest ligner cykler med små
"røvskubber" motorer. Året er 1905
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I disse Tour de France tider må vi lige minde om, at Faaborg faktisk i mange år har haft
en stærk cykelklub. Helt tilbage i 1892 stillede disse flotte fyre om med deres cykler på
Jernbanepladsen

Faaborg har også haft "Faaborg Kricket Klub". Her spilles der på banen
bag Vester Mølle i cirka 1908

Ved 20-års jubilæet for Faaborg Stadion var der tovtrækning, hvor alle kræfter
blev lagt i kampen

I 1936 blev Faaborg Stadion indviet. Ved den lejlighed var der fint besøg
af Niels Bukh og hans elever fra Ollerup

Et kig ud over Faaborg Tennisbaner i 1941. De ligner næsten sig selv

Ved et FB&IF jubilæums i 1975 luftes fanen af Palle Pedersen, Herluf Tørslev Jensen, Arthur Nielsen og slagtermester Laurits Nielsen
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Vælg danbolig Faaborg når du skal sælge!
Hos os får du troværdighed, engagement og høj service!
Vi tilbyder desuden:

SOLGT ELLER 0 KR.! Med undtagelse af udgiften til rapporter
Boligsalg uden binding! Typisk er der 6 mdr binding på formidlingsaftalen
Landsdækkende køberkartotek!

I 2021 solgte vi over 41% af alle vores ejendomme via vores køberkartotek

Vi er den eneste Premium Mægler i dit område
Vi er 2 butikker der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt os allerede i dag på tlf. 6261 0450

NR. 62 - JULI 2022
DET RIGTIGE FAABORG
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Vild sommer i vente i Faaborg
Sådan lød overskriften i en mail, jeg forleden modtog fra bylivs- og erhvervskoordinator Signe
Pardorf. Skulle modtagerne tvivle på oprigtigheden af den påstand, så behøvede man bare at
udføre et enkelt museklik på den vedhæftede fil.
Den indeholdt nemlig en tæt-pakket oversigt over de arrangementer, som juli byder på i Faaborg.
Jeg talte til intet mindre end 24 - koncerter, markeder, open by nights med videre. Hertil kan du
lægge 18 koncerter, smagninger og aftener med fællessang, som vi inviterer til i Museumshaven,
og de mindst lige så mange oplevelser, der ligger og venter i Faaborgs opland.
Jeg plejer at have en uge i sommerhus med familie og gode venner, men det er efterhånden svært
at kile en uge ind i sommermånederne væk fra Faaborg, hvor man ikke sidder i en klit på Vestkysten, og føler at man går glip af noget i hjembyen.
Det bliver en vild sommer i Faaborg - nyd den
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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Nielsen Electric A/S er klar
til at indtage Faaborg-Midtfyn
Morten Langløkke startede Nielsen Electric A/S tilbage i 2008, og siden har virksomheden vækstet støt og solidt. I dag har virksomheden et ungt team på 18 elektrikere, der
brænder for deres fag, og velfungerende afdelinger i både Nyborg og Odense. Nu er der
endnu en ny afdeling på vej.
“Den bedste kunde er den, der ringer igen en anden gang.” - Morten Langløkke
Kompetent serviceleder i Faaborg
Hos Nielsen Electric A/S har vi netop ansat en ny serviceleder, den 33-årige faaborgenser Jens Skovbjerg, der tidligere har haft virke som salgskonsulent i grossistbranchen.
Det giver os nu mulighed for at åbne en afdeling i Faaborg,
hvor vi samtidigt sikrer det gode lokalkendskab.
- Jens ønskede andre udfordringer, og vores mangeårige
relation med ham afføder nu en mulighed for, at vi bevæger os ind over Faaborg-Midtfyn. Vi satser på at skabe en
afdeling, der kan løftes af en synergi med de erfaringer
og kompetencer, vi har i de eksisterende afdelinger, siger
Morten Langløkke.

Indenfor sikring tilbyder vi alarmsystemer og overvågning
til både privat og erhverv, og med SmartHome-systemerne
kan du som kunde integrere samtlige dine installationer, fx
dørlåse, belysning og hvidevarer i din mobil.
- Jeg har erfaring både som elektriker og som salgskonsulent i grossistbranchen, så jeg har et fornuftigt indblik
i markedet og alle de løsninger, der findes, siger Jens
Skovbjerg.
Har du brug for en autoriseret elinstallatør, hvor responstiden er kort, og hvor servicen er fleksibel, så ring direkte til
Jens Skovbjerg på 9244 9350.

Vores nye afdeling skal dække hele Faaborg-Midtfyn og
bliver, som de øvrige afdelinger i Nyborg og Odense, en
komplet installationsforretning, der både rummer en
service- og en projektafdeling, hvor vi varetager opgaver
indenfor erhverv, industri, private og landbrug.
I alt kommer en håndfuld medarbejdere til at betjene vores Faaborg-Midtfyn-afdeling, der får til huse på Bakkevej i
Faaborg.
I front med fremtidens installationer
Med vores unge team i Nielsen Electric A/S satser vi på at
være en tidssvarende og optimeret virksomhed, og derfor
retter vi et stort fokus på de moderne, fremtidssikrede og
integrerede løsninger, fx indenfor sikring og SmartHome.
- I dag bygges der intelligente bygninger, og det kræver
intelligente løsninger. Vi ønsker at gå i front, og vi har kompetencerne og erfaringen med alle de nye løsninger, siger
Jens Skovbjerg.
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--ANNONCE--
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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
Vi ses til Sommerhygge i Museumshaven
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FAST LAV PRIS

UDSALG

Garant
for et godt
udsalg

NORDIC ROOTS SOMMER EG
Slidstærkt laminatgulv.
Dim. 2000 x 192 x 8 mm.
PR. M2

199,-

og andre gode tilbud

SPAR 250,EG UPPSALA
Sildebensgulv i hvid olie.
2. sortering.
Normalpris pr m2 749,PR M2

499,-

SPAR 60,-

CANTANA PONTOS
Værelsestæppe.
Normalpris pr. m2 229,PR. M2

169,-

NORDIC SHADES® - MARKISE
M5530.
400 X 300 CM

24.995,-

SPAR 20%
CANTO RUGS CONTOUR
Tæppe i flere størrelser og farver.
Normalpris 2.799,160 X 230 CM

2.239,-

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

Tilbuddene er gældende fra d. 20/6 - 31/7 2022, så længe lager haves.

FAST LAV PRIS

LANDSKABET SLOG BENENE
VÆK UNDER LONE OG MICHAEL

Faaborg,
naturligvis!
Da de første gang så Lyshøjgård, var de solgt! Nu bor de midt i naturen og er i fuld
gang med at renovere boligen, der tidligere tilhørte viceskoleinspektør Inge Sekjær og
kunstneren Peter Sekjær. Herfra ser de begejstrede tilflyttere Michael Marcher og Lone
Plovstrup frem til at opleve Faaborg i al dens sommerpragt.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
De havde end ikke overvejet Fyn, før en kollega op til vinterferien
2021 nævnte, at Faaborg da var en meget dejlig by. Michael og
Lone måtte derfor snuse lidt til det sydfynske og drog til Faaborg.
- Vi cyklede rundt i Svanninge Bjerge med madpakker med fisk fra
Røgeriet og så det her landskab. Tænk at bo midt i det, at have
et hverdagsliv her. Så i sommerferien pakkede vi vores cykler og
bookede seks overnatninger på Faaborg Camping. Det endte med
at blive ni, fortæller Lone Plovstrup.
Parret havde tre kriterier til deres nye bolig; den skulle ligge tæt
på en landsby, den måtte ikke være for stort, og den måtte ikke stå
overfor omfattende renovering. Men alle kriterierne ændrede sig,
da de første gang fik øje på Lyshøjgård.
- Første gang, vi var heroppe, kom vi cyklende op ad bakke, og her
lå huset, og vi udbrød ‘waow, det er bare smukt!’, og naturen åbnede sig. Det havde noget helt særligt, forklarer Michael Marcher.
Nu er parret i gang med en omfattende renovering af en kæmpe
bolig- et pænt stykke udenfor nærmeste landsby, Millinge.
En bolig med sjæl
Med udsigt over øhavet og et kig til Als, behøver man slet ikke gå til
yoga, lyder det fra tilflytterne. For fra udsigtspladsen ved spisebordet falder der en naturlig ro på, og Michael Marcher og Lone Plovstrup har svært ved at skjule deres begejstring for dét, de kalder en
ret unik lille plet, der bare er én stor sommerhusstemning at bo i.
10

Parret er rykket fra Holbæk og Sorø, hvor de fra hver deres bolig
har dannet par gennem 18 år, men sidste år var de enige om,
at der skulle ske noget nyt i livet, og nu bor de i en 280 m2 bolig
udenfor Millinge.
- Andre downsizer i vores alder, og det gør vi jo også, da vi går fra
to huse til ét, griner Lone Plovstrup.
Huset har tilhørt den lokalkendte kunstner Peter Sekjær og hans
hustru Inge. Inge ville gerne sælge huset, men var optaget af, at
det blev de rigtige købere. Og det var MIchael og Lone.
Alt det praktiske omkring salg af deres huse og jobskifte faldt i hak,
hurtigere end de havde turde håbe på, og første oktober 2021 over
tog de nøglerne til Lyshøjgård.
Med en baggrund som hhv. biolog og landskabsarkitekt er Michael
og Lones plan at renovere huset med respekt for de mennesker,
der har boet der og for den ånd, der lever i huset. Så når huset
har fået nyt tag og et nyt varmeanlæg, skal der ikke ske grundlæggende ændringer.
- Jeg har selv boet i en gammel skole og kan godt lide at bevare
bygningskulturen. På væggen i keramikværkstedet er der en af Peter Sekjærs tegninger, så vi besluttede at flytte varmepumpen, så
vi kan bevare historien i huset. Måske sætter vi en ramme omkring
tegningen, siger Lone Plovstrup.

Lone Plovstrup har tre børn, og Michael Marcher har to børn. Da børnene flyttede hjemmefra, var det på tide at flytte sammen efter 18 år som kærester med hvert deres hus. De håber, at det
store hus udenfor Millinge bliver et samlingspunkt for hele familien

På den ene væg i keramikværkstedet fandt parret en af Peter Sekjærs tegninger, en veldrejet dame
naturligvis. De besluttede derfor at flytte varmepumpen, så historien i huset får lov at leve videre

Familien og vennerne skulle lige vænne sig til tanker om at Michael Marcher og Lone Plovstrup
flyttede til Sydfyn: ‘Det fik en blandet modtagelse, de skulle lige vende skråen, men når de ser
stedet her, så kan de godt forstå, hvorfor vi er faldet for det,’ siger Lone Plovstrup

Helt unik natur
Nogle gange kommer Michael løbende gennem huset på jagt
efter sin kikkert, for Lyshøjgård ligger under fugletrækket fra Als.
Så skal de mange arter betragtes, som kun en biolog med nørdet
passion kan betragte fugleliv.
- De kommer lige ind over her, der kommer fx træk af duer, gæs
og traner. Lige omkring grunden ser vi en hvidvinget musvåge,
ravne, havørne, grønspætter og røde glenter. Guldspurvens sang
er for mig lyden af at være i sommerhus, og ved Bøjden kan man
over året se op til 250 fuglearter, siger Michael Marcher.
Det er ikke kun fuglelivet, der begejstrer, også landskabet er
unikt, og parret giver områdets natur og det bakkede landskab
en karakter på 10 ud af 10 mulige.
- For mig har landskabet med de mange stendiger og de levende
hegn en særdeles stor værdi for det biologiske, og når vi går tur,
så går vi lige ud i det. Vi er lige midt i det! Jeg kan godt lide at
nørde, og vi har sådan et fint overdrev med sjældne ting, fx bor
der et fredet markfirben i haven, siger Michael Marcher.
Midt på plænen falder Michael ned på knæ og konstaterer, at
nu går nørden igang. Han fremviser håret høgeurt, der får de
smukkeste gule blomster, og en kongepen, der blomstrer fra juni
til september og er en fantastisk blomst for humlebierne. Og
sommerfuglelivet, triumferer Michael, er utroligt, og dødishullet,
de har opdaget nær ved, er en sand naturperle.
På den anden side af den lille vej løber Bøllebæk, og bag den
troner Lyshøj sig op. Parret nyder at bevæge sig rundt i den natur,
de nu er kommet så tæt på.
- Vi kan godt lide at ro i kajak, og nu er havet indenfor rækkevidde, og det er da fedt. Vi cykler også meget, og det er ok med
bakkerne, for det er ok at stønne lidt af og til, og så går det jo ned
ad bakke igen, smiler Lone Plovstrup.
De planlægger at udforske naturen endnu mere, og denne
sommer skal bl.a. bruges på øhop til alle små-øerne, og måske
investerer de i en lille jolle, de kan fiske fra.
Lokalsamfundets værdier
Selvom Faaborg har fine bygninger, svømmehal, biograf og et
aktivt miljø, der byder på stemning både sommer og vinter, så
holder parret meget af landsbylivet og deres nye naboer.
- Da det var tid til at flytte sammen, havde vi behov for at gøre
noget sammen, og vi kendte jo hinandens værdier, og vi var nok
ubevidst enige om, hvad det egentlig var, vi ville- have et hus
midt i naturen. Vi oplever et meget venligt folkefærd, som er
søde og har tid til snak. Der er en ro og et andet tempo end det,
vi kommer fra. Og det er dét, vi gerne vil- mere nærvær, siger
Lone Plovstrup.
Naboerne til Lyshøjgård har budt parret velkommen på en måde,
de end ikke havde kunnet forestille sig.
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- Inges georgin-veninde, bød os velkommen med georginer. Hun
dytter og vinker, hver gang hun kører forbi. Hans-Åge, der har
kendt Inge og Peter gennem mange år, er kommet forbi med vin
og budt os velkommen. Nu er han blevet vores husven, og vi får
mange gode historier og snakke om gamle engelske biler som
Landrovere og Morris Mascot’er, siger Michael Marcher.
Parret har besøgt Inge Sekjær, da hun overdrog Lyshøjgård til
dem, og det er deres plan at invitere hende på besøg, når renoveringen af taget er færdig.
De har også planer om at være aktive i de lokale fællesskaber.
- Vi er sådan nogle, der involverer os og er engageret i det lokale.
Måske skal vi ud og høre mere om Korinth Kro, siger Lone Plovstrup.

Mange mente, at det var en modig beslutning at rykke pælene op og
flytte langt væk, men for Michael Marcher og Lone Plovstrup gav det
god mening: ‘Vores venner synes også, det er fedt, at vi går i front med
at forfølge det gode liv, og vi vidste, at vi ville have alt det, vi godt kan
lide, indenfor rækkevidde, og det har vi her’, siger Michael Marcher

Lone Plovstrup har fået job som landskabsarkitekt i Svendborg Kommune, og
Michael Marcher arbejder som biolog i Slagelse Kommune
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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

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

AKTIVITETSKALENDER

SÆSONMENU

Vi har frokoståbent
hver dag

Forret
Mille Feuille af koldrøget laks, citrus,
agurk, radise og ingefær
Mellemret
Skindstegt knurhane,
nye løg i sauce vin blanc nage

Prøv vores
lækre kartoffelmad!

Hovedret
Sprængt dansk Duroc svinebryst,
cassoulet af nye jordskokker, majs, hindbær,
fynske kartofler og sauce jus

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
Farmors koldskål i nye klæder,
jordbær, sprøde havreflager,
limesirup og koldskål iscreme

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

.
.
.
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Nyd et go ... ligesom disse skønne gæster.
Besøg Faaborgs vinbar og smag på
sommeren 2022 – vi serverer både
indendørs og udendørs.

Nyhed !!

Smagskassen til ferien

Gå på opdagelse i én af vores smagskasser, der
indeholder alt lige fra bobler, rosé, hvid- og rødvin.
Kasserne indeholder 3 eller 6 flasker og kan købes
i vinbutikken fra kun 250 kr.

Smag dig frem i baren og
køb din favorit med hjem.

i
Baren ligger de
a
Faaborgs gåg

Østergade 16, 5600 Faaborg
62 62 16 16 | info@vinbankenfaaborg.dk

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

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

Vestergade 4a, 5600 Faaborg

TAK FOR VORES NYE SPILLERTØJ
FC Faaborg har fået nyt kamptøj og træningsdragter takket være stor opbakning fra vores sponsorer

Faaborg Klinikkerne, Dibbern VVS, 1-Office, Wittenkamps Rengøring, Boe Byg, Lasse Funder,
EDC Faaborg, Elite Welding, Intersport Faaborg og klubbens egen oldboys afdeling

Varebiler på 100% el
Mange går med overvejelserne om, hvilken brændstofkilde deres næste bil skal være –
denne overvejelse oplever vi også blandt de erhvervsdrivende.
Uanset, om man er på udkig efter en person- eller varebil, har Faaborg Bil-Center et bredt
udvalg. Diesel, hybrid, benzin eller 100% el - vi har udvalget og valget er dit. Vi hjælper dig
med at træffe den rigtige beslutning.
Boe Byg ApS
Vi har talt med den daglige bruger af bilen, Carsten (52), her er hans
oplevelser:
”Det er den bedste varebil, jeg nogensinde har haft, så kort og præcist
kan det siges. Jeg har aldrig oplevet at være begrænset af, at bilen kører
på ren el. Jeg lader ca. en gang om ugen, hvor jeg bare lader den stå
natten over, jeg slipper derfor for at skulle bruge tid på at tanke osv. Jeg
holder som ofte pause i bilen, og der sidder jeg med varme på kabinen.
Den er hurtig varm, og jeg har ingen støj fra motoren, når jeg holder
pause. Jeg kører ofte med trailer, hvilket heller ikke er noget problem
med bilen. Jeg indrømmer ærligt, at jeg var skeptisk i starten, men det er
i den grad gjort til skamme med den dejlige bil fra Faaborg Bil-Center."

Dansk Installations Teknik - Service A/S
Vi har talt med indehaver Per Rosenberg Linddal (34)
”Jeg er meget glad for bilen og specielt nu med de brændstofpriser, som
vi oplever. Jeg lader typisk bilen to gange om ugen og har aldrig prøvet
at køre tør. I starten spekulerede jeg en del over rækkevidden, og hvor
langt jeg havde ”tilbage i tanken”. Men det gør jeg ikke længere. Min
dagligdag er primært Faaborg-Midtfyn, Odense, Langeland og en gang
imellem Middelfart. Jeg kommer fint rundt uden at løbe tør eller lade
løbende. Jeg var opmærksom i starten, specielt når jeg hægter en trailer
på, den kan ind i mellem godt være lidt tung, men jeg har endnu ikke
oplevet, at det er et problem. Bilen er særdeles kvik og komfortabel at
køre i. Jeg kan varmt anbefale en EL Opel Vivaro og ikke mindst Faaborg
Bil-Center.”

Siden vores grundlæggelse i 1978 har vi arbejdet med person- og varebiler, det ligger således dybt i vores DNA.
Vi er din sparringspartner til at træffe den rigtige beslutning, uanset om der er tale om køb, servicering eller reparation.
Så kontakt os endelig på tlf.: 62 61 90 60 eller på mail salg@faaborg-bilcenter.dk
Vi står altid klar med gode råd og vejledning – samt et uforpligtende tilbud på dit nye køretøj.

Vi har biler på lager til omgående levering – Benzin, diesel, hybrid eller 100% elektrisk!

VI HAR BESØGT BAGERIET,
DER LUKKEDE I 1975

Østerby
Bageri Museum

De fleste af os husker duften af friskbagt brød, der strømmede ud fra de mange små bagerier
for år tilbage. Med tiden er der blevet færre og færre bagerier, så i 2015 dannede en gruppe
frivillige i Millinge en støtteforening for at bevare det lokale bageri, Østerby Bageri, som det
stod, da det lukkede ned i 1975. Deres håb er, at bageriet bliver en del af kulturhistorien i
lokalsamfundet. Kom med på rundtur på Østerby Bageri Museum.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / SVANNINGE FOLKEMINDESAMLING

Da bageriet på Assensvej 269 i 1949 blev overtaget af bagermester Regner Duus Hansen, var der cirka 4.600 bagerier i Danmark.
Da Regner gik på pension i 1975, var det talt fældet til cirka 3.000.
Bager-branchen har gennemgået en udvikling, der betyder, at
mange små bageriet er lukket, og at mange af datidens maskiner
er forsvundet med teknologiens indtog i branchen.
I dag er det Regners datter, Lise Duus Gromsrud, der ejer bageriet, og til dagens åbent hus-arrangement viser hun med stort
engagement de fremmødte rundt i bageriet, der er bevaret, som
det stod, da det lukkede ned i 1975.
Rugbrøds-specialisterne
Gæstebogen er godt fyldt op og vidner om, at Lise Duus Gromsrud efterhånden har vist mange mennesker rundt i det gamle
bageri. Og hun fortæller historien med indlevelse og med de små
pauser, der vidner om, at minder dukker op hen ad vejen.
Østerby Bageri var specialiseret i at bage rugbrød, fortæller Lise
de fremmødte. Fra en tragt i loftet blev rugmelet vejet af for
derefter at fortsætte ned i kip-karret, så snart der blev åbnet for
spjældet.
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Det store kip-kar kunne rumme hele 200 kilo dej ad gangen, og
når dejen med rugbrødsspaden var hældt op i dejtruget, skulle
det gerne stå til efter frokost, husker Lise. Hver dag skulle ti kilo
af dejen tages fra og omdannes til surdej ved hjælp af gær, vand
og rugmel. Hvis ikke denne procedure blev fulgt nøje dagligt, blev
surdejen ødelagt, så der var ikke noget med at springe en dag
over.
Nogle gange skete det, at surdejen fik et rødligt skær, hvilket
tydede på uønskede bakterier, men heldigvis ikke noget, der ikke
kunne fikses med en sjat snaps.
Den færdighævede dej fra dejtruget tog bageren i mindre klatter
dej med rugbrødsspaden og hældte klatterne op i sneglen, der
kørte dejen videre ud til Regner, som stod klar til at måle det op
og skære dejstykker ud.
De omhyggeligt afmålte dejstykker blev placeret på små jernplader, der fyldte hele det lange bord, inden de skulle ind i ovnen.
En enorm, oliefyret ovn, der kunne rumme hele 98 rugbrød ad
gangen. Foran ovnen var der en fordybning, hvor Regner kunne
træde ned i, så rugbrødene kunne sættes ind og tages ud i en
fornuftig arbejdshøjde.

Østerby Bageri lukkede i 1975 og ejes i dag af en datter af bageriet, Lise Duus Gromsrud. Bageri-bygningen er fra 1912, og bageriet står, som den dag det
lukkede, og ifølge støtteforeningen er landsbybageriet unikt at bevare for eftertiden

Museet har været godt besøget gennem årene, og gæstebogen er nu, til Lise Duus Gromsruds store glæde, næsten fyldt ud

Lise griber en æske tændstikker og tænder en række fyrfadslys, inden hun rutineret tager den langskaftede brødstage og
placerer de tændte lys på den. Fordybningen foran ovnen er
i dag dækket af med en plade, så museets gæster ikke falder
ned i den, så Lise må bøje sig godt sammen, før hun behændigt fører stagen langt ind i ovnen og i et hastigt ryk trækker
den retur. Nu lyser flammerne op inde i ovnen og lader de interesserede gæster vide, hvor dyb den store ovn egentligt er.
Ovnen er en af museets historiske effekter og er en stenovn
fra 1912. Stenene i bunden er fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Stenene skulle nemlig kunne tåle temperaturer på omkring 300 grader og være i stand til at fordele varmen i ovnen.
Foruden rugbrød lavede bageriet også rundstykker og småkager. Her blev dejen målt op i lige store stykker eller rækker
med et såkaldt sporejern, der ligger på bagerbordet og med
sine rustpletter vidner om, at det er længe siden, det var i
brug.
Småkage-dejen kom over i en maskine med det pudsige navn
‘sprut’. Sprut har forskellige plader med typisk fire huller i. Én
plade til hver slags småkage, fx en plade til vanillekranse, og
en anden plade til kokosstænger.
Kulturen bevares af ildsjæle
En af de aktive frivillige i støtteforeningen er Bruno Clausen,
som mange kender i forbindelse med det lokalhistoriske
arbejde, han gennem mere end 40 år har udført i Svanninge
Folkemindesamling. Han sidder i bestyrelsen for støtteforeningen som repræsentant for folkemindesamlingen, da han
mener, det er vigtigt at formidle den viden, som et intakt
bageri kan.
Det vigtige i formidlingen lader sig ikke fornægte. Dagens
besøgende er begejstrede for museet og den historie, der
fortælles så levende af Lise selv. De kigger interesseret på de
mange genstande og læser de små info-kort om deres brug.
Flere af dem kan selv huske tiden med mange bageriet, der
lå på gader og stræder i deres barndom, og der udvikles ivrigt
anekdoter og historier på kryds og tværs.
Og isene!!!! Kan I også huske, da en is bare kostede 1 krone?
Den undrende er Lis Jeppesen, der i dag besøger museet med
sin søster, Jette Poulsen, der er på besøg fra Randers. De er
begge to kommet i Østerby Bageri som små piger, dengang
ølmanden lå lige ved siden af, mindes de, og de kendte også
Lise fra dengang. Da de læste om Lise og museet i avisen
måtte de straks tilbage og opleve stedet, og de er begge
imponerede over, at stedet er holdt intakt og er forvandlet til
et museum.
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der skulle udføres af en specialist i bevarings-renovering, Keld
Pedersen fra Jørand Tække- og Tømrerfirma i Glamsbjerg.
Et mindre projekt var et nyt tag over garagen, som blev venligt sponsoreret af en lokal tømrermester, der naturligvis fik
en lagkage som tak for hjælpen.
Har du lyst til at opleve et bageri, som det så ud i 1975, så kan
du kontakte Østerby Bageri Museum for en rundvisning.

OM LISE DUUS GROMSRUD
Lise Duus var lige konfirmeret, da hendes far Regner Duus
Hansen købte bageriet på Assensvej i Millinge. Lise var pige
i huset, men hendes far spurgte hende, om hun ikke ville i
lærer ovre i bageriet. Det ville Lise gerne, og hun startede
på teknisk skole i Odense.
I 1953 fik Lise sit svendebrev. Hun var lige fyldt 18 år og
ville ud og se verden, og rejste derfor til Norge. Hendes far
havde nemlig lært hende, hvordan man rullede wienerdej,
og det var noget, nordmændene ikke var gode til.
Lise landede på en stor arbejdsplads med 16 konditorer og
lærte meget i de to år, hun var ansat. En af konditorerne
skulle vise sig at være hendes livs kærlighed, og efter et
traditionelt forsamlingshus-bryllup rejste de sammen til
Vancouver i Canada for at arbejde i bageri.
Senere rejste de tilbage til Norge, hvor de boede sammen i
mere end 60 år.
I 2006 døde Regner, og Lise ville gerne overtage huset og
have det som et feriested i Danmark, men hun ville også
sikre, at tingene fra bageriet ikke skulle spredes for alle
vindene.
Lise flyttede til Millinge i 2010, og i 2015 havde lokale
kræfter startet en støtteforening for at sikre, at bageriet kan
bevares for eftertiden. Hvert år til landsbyens høstfestival
holder museet åbnet, og ellers kan man besøge det efter
aftale.
Lise er i dag 87 år og har tre børn, syv børnebørn og fem
oldebørn.

CYKEL

Så støtteforeningen har fat i noget. Noget vigtigt tilmed. Men
det kræver ikke blot inventar og solid viden at formidle bageriets historie videre gennem generationer. Det kræver også
penge.

TA X I

Det er lykkedes støtteforeningen gennem Real Dania at skaffe
midler til at renovere taget på bageriet, et renoveringsarbejde

Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

Der er mange originale og velbevarede genstande i museet. Meltragten i loftet, vægte, lodder, sporejern, dampkedel, røremaskiner,
kageruller, forme, skåle, dejtrug og den enorme ovn. Lagkage-deler,
glansbilleder af julemænd til honninghjerterne, stemplet med ‘2 kg’ til
rugbrødene, kransekageringe, kagestativ og små flag til at pynte med

En del af bestyrelse i støtteforeningen for Østerby Bageri Museum.
Fra venstre: Eli Thorslund, Lise Duus Gromsrud, Bruno Clausen, Jytte
Pedersen, Hans Henriksen. Jon Ingemansen var ikke tilstede
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GRATIS / KOSTENLOS / FREE

MUSIK
DET RIGTIGE FAABORG ARRANGERER

UDENDØRSKONCERT I BRYGGERGÅRDEN
LØRDAG

16. JULI kl. 14.00

MOONJAM
præsenteres i samarbejde med

LØRDAG

20. AUGUST kl. 14.00

THE BOSS
Tribute to Springsteen

præsenteres i samarbejde med

Gratis entré
Find os i centrum - lige ved siden af SuperBrugsen Faaborg
Bryggegården 6, Faaborg

Wellness
til din bil
Komplet bilpeje
fra kr. 2.695,-

Har din bil brug for en kærlig hånd?
Faaborg Bilpleje kan tilbyde dig en komplet bilpleje med grundig indvendig og udvendig
rengøring samt polering og lakforsegling

Indvendig-bilpleje

Sæson-bilpleje

Støvsugning
Højtryksrensning med luft
Rensning af måtter
Rengøring af interiør
Pudsning af ruder indvendig
Opfriskning af interiør

Lak- og insektrens
Tyk voks (holder 6 måneder)
Lakreparation (excl. lak)
Indvendig bilpleje
Silicone på alle lister
Låsepleje

kr. 795,-

kr. 1395,-

Tillæg for håndvask........................................ kr. 395,Tillæg for maskinvask.................................... kr. 150,Tillæg for sæderens med imprægnering...... kr. 395,-

Komplet
indvendig og
udvendig bilpleje
Indvendig bilpleje
Polering
Lakforsegling (12 mdr. garanti)

fra kr. 2695,Ring og bestil til på 62 61 70 69
eller book en tid online på
www.vw-faaborg.dk

Alle priser er incl. moms

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

FAABORG
DIERNÆS

KirkeNyt

LYØ
AVERNAKØ

Ny sognepræst til Faaborg,
Diernæs, Lyø og Avernakø kirker

Sommerkoncerter 2022
i Helligåndskirken, Faaborg

Mit navn er Signe Bøje Sahner og jeg er 29 år gammel. Jeg er
vokset op i Stensballe nord for Horsens. Jeg blev færdiguddannet cand. theol. i 2019 fra Aarhus Universitet. Da jeg studerede, var jeg meget optaget af og fordybet i, at mennesket
er skabt i gudsbilledlighed. Jeg brugte meget tid på at studere
Det Gamle Testamente, og hvad det vil sige, at mennesket er
skabt til at herske, hvilket jeg skrev mit speciale om.

22. juli kl. 20.00 ”Skumringsbilleder”, kortere meditativ
koncert med Poul Pock-Steen på kirkeorgel og med tilhørende lydbilleder skabt elektronisk og via computer.
3. august kl. 20.00 Koncert med Poul Halberg og Bo
Stief. De to legendariske musikere på henholdsvis guitar
og bas, har fundet sammen, og spiller en stemningsfuld
og jazzinspireret koncert. Kom og hør to danske musikere
i helt deres egen klasse!

Hidtil har jeg fungeret som sognepræst i Ravsted og Tinglev
sogne med tilknytning til skole-kirke-tjeneste og sorggruppe
i Aabenraa. I min præstegerning er jeg glad for samarbejdet
med mange forskellige slags mennesker, og ser i forlængelse
af det frem til samarbejdet med mine nye menighedsråd i
Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø. Min mand og jeg glæder
os meget til at tage del i det lokale miljø, og til at flytte ind i
embedsboligen på Vestergade 43 i Faaborg, hvorfra vores
nye hverdag vil gå her fra august. Ydermere glæder vi os til
at udforske det sydfynske område med al dets herlighed og
skønne natur - og med tiden starte vores egen familie her.

5. august kl. 17.00 1/2-times koncert med operasanger Jesper Buhl og kirkens organist Programmet byder
på sange og viser af den svenske visesanger og trobadur
Evert Taube.
12. august kl. 17.00 1/2-times orgelkoncert med
kirkens organist. Kirkens Vestorgel er stadig under reparation. Det bliver derfor musik spillet på kirkens kororgel,
Syberg-orglet, der præsenteres her.

Signe Bøje Sahner
Signe indsættes ved gudstjenesterne i Diernæs den 7. august
kl. 9.30 – i Faaborg den 7. august kl. 11 – på Lyø den 14.
august kl. 9.30 – og på Avernakø den 14. august kl. 11.30.

Alle er velkomne - der er fri entré

Tak til Vibeke Hammerum

I godt 13 måneder har vi nydt godt af sognepræst Vibeke
Hammerums beredvillighed til at stille sig til rådighed i
pastoratet som vikar.
Det er blevet til mange gudstjenester, kirkelige handlinger
og meget andet i denne lange periode. En STOR tak til
Vibeke for indsatsen.

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

Lyø

Avernakø

søn. 3. juli		3. s. e. trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

10.30: LJ - (kaffe)

09.30: EL

09.30: RG

søn. 10. juli		4. s. e. trinitatis

10.30: LJ - (kaffe)

10.30: VH		

søn. 17. juli		5. s. e. trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

09.00: VH		

søn. 24. juli		6. s. e. trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

10.30: HN

søn. 31. juli		7. s. e. trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

09.00: VH		

09.30: EL
09.30: HN

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, 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
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Klip kuponen ud og få 20% på en
kop kaffe med kage fra 1. til 15. juli

n

Kom ind på
Blækhuset og køl af

En stor alm. fadøl (50 cl.): normalpris 44 kr.

Pris med denne kupon: Kun 35 kr.

Max to fadøl pr. kupon - Gælder i juli & august 2022
KLIP UD

KLIP UD

KLIP UD

KLIP UD

Åbningstider:

Lørdag: 9.30 - 18
Søndag-onsdag:
kl. 9.30 - 19
Torsdag-fredag:
kl. 9.30 - 22

Vestergade 6, 5600 Faaborg

62 61 21 00

Blækhuset - Østergade 11 - 62 61 35 00

Jurist

Anstina Krogh
En fremtidsfuldmagt sikrer,
at du er i gode hænder
Fremtidsfuldmagt og juridisk rådgivning
Kontakt Borgerjuristen
Alle er velkomne….

SE HELE KOLLEKTIONEN
OG BESTIL PÅ

www.fiordstyle.dk
følg rejsen på

facebook og instagram
søg på fiordstyle
fiórd er en lokal tøjserie,
der hylder livet på havet og i vandkanten

Tlf: 6171 9561
kontakt@borgerjuristen.dk
Borgerjuristen
Dyndbæksgyden 8
5600 Faaborg

28

ET KLUDETÆPPE AF ALT MULIGT

Giv agt kreativ pirat
i sigte!
Kirsten Toft Bang er egentlig uddannet antropolog med speciale i krig og konflikt, men hun
betegner sig selv som en mosaik - et kludetæppe af
alt muligt. Det har krævet mod for akademikeren
at tage springet ud i drømmen om det kreative
kunstnerliv, og i sit selvstændige virke kalder hun
sig ProcesPiraten, for som selvstændig er man
altid under konstruktion, lyder rationalet.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
- Får jeg lyst til at sy, så gør jeg det. Får jeg lyst til at skrive en
roman, så gør jeg det. Jeg vil gerne favne hele kreativitetens
væsen.
Man må snappe lidt efter vejret, når bilen forlader asfalten og
svinger ind i den perlestensbelagte indkørsel. Her åbner sig et
syn, der slår søm i sandheden om, at der er tidspunkter, hvor ord
bliver for små. Da Kirsten Toft Bang og hendes mand, Rasmus,
så denne udsigt første gang, var de solgt, og nu er vores naturskønne sydfynske område en kreativ sjæl rigere.
Med knaldrød nederdel, der matcher de røde bamser, der er
klemt sammen om øreflipperne, tager Kirsten imod foran huset,
Gladbo, der med al sandsynlighed er opkaldt af Reventlow og
digteren Jens Baggesen (se infoboks). Området omkring Korinth
med al dens natur og historie har, for første gang i hendes liv,
givet Kirsten en følelse af at høre til, af at være kommet hjem.
En modig beslutning
Boligen hos den kreative kunstmaler har ironisk nok tomme,
nøgne vægge, der står i skarp kontrast til den røde nederdel, der
blafrer om hofterne, mens hun går hen over det rå betongulv.
Der er en omfattende renovering i gang på Gladbo, og det rå
betongulv leder en hen til de store panoramavinduer, der lader
skove, marker og Arreskov sø vælte ind i dagligstuen.
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Der er stilhed i stuen, for familiens to drenge på 8 og 11 år er
i skole. Nu er der ro til de kreative tanker, der har fået lov at
blomstre, siden Kirsten valgte at sige sin faste stilling, hvor hun
arbejdede som forretningsudvikler på en række tværgående
projekter for Herning Kommune, op.
- Da min far blev syg, oplevede jeg, hvordan mange ting blev
værdiløse. Jeg spurgte mig selv, hvad ville jeg ønske, jeg havde
gjort, og så tog jeg springet. Jeg skulle have et skub for at blive
modig nok, og mange syntes, jeg var splitterravende tosset, siger
Kirsten Toft Bang.
Kirsten spadserede derfor ind på chefens kontor og sagde op. Jeg
skal til at male, konstaterede hun.
- Jeg har altid været kreativ og drømt om at blive kunstner. Det
har været skægt at udfordre folks blikke på sådan en som mig, et
kludetæppe, der først tager handelsskolen, så læser til antropolog, for at så leve som kunstner, fortæller Kirsten Toft Bang.
Hende mand bakkede op om beslutningen, for det var også et
valg, der gav god mening for hele familien, selvom retningen ikke
var helt fastlagt.
- Det var lidt tilfældigt, at det blev vægmalerier. Jeg skulle finde
ud af, hvordan jeg kunne skabe en kreativ forretning, og en veninde spurgte mig, om jeg kunne male et børneværelse. Det gav
en vild respons, og jeg blev kontaktet af rigtig mange. Jeg havde
fundet min niche, og så turde jeg starte, forklarer Kirsten Toft
Bang.
Kirsten lavede en konkurrence for offentlige institutioner, hvor
hun malede et vægmaleri gratis som reklame for sin kunnen, og
snart var en bæredygtig business en realitet.
Tvunget til nye tanker
Efter seks år som selvstændig, hvor Kirsten har haft succes med
at male
vægmalerier på kryds og tværs af hele Danmark, har hun fundet
ud af, at det er benhårdt at være kreativ på kommando, både fysisk og mentalt, og derfor er hendes virksomhed for tiden under
ombygning. Det viser sig bl.a. på skrivebordet i stuen, hvor der
ligger en bunke papirer. Øverst er der en plantegning og skitser
for den igangværende ombygning af huset, men nedenunder
ligger der, som vidne om nye kreative græsgange, et udkast til en
roman.
- Når man laver 20 meter lange malerier, så er det hårdt fysisk.
Jeg sidder meget på gulvet, og det er hårdt for håndleddet at
male. Da jeg så brækkede mit ben, og der kom corona, så måtte
jeg tænke nyt. Jeg begyndte at skrive en bog, en roman, siger
Kirsten Toft Bang.
Måske har Kirsten fundet nøglen til at leve et liv, der lykkes? Ved
at bruge vendepunkter til at leve det liv, man ønsker. Nok var hun
bekymret for, om uddannelsen som antropolog ville være spildt,
men den viden, hun har med sig fra uddannelsen, bruger hun
aktivt og som et stort plus i sit arbejde, når hun fx skal dekorere
på plejehjem eller i børnehaver eller skrive på sin roman.
- Når man arbejder kreativt, så er det vigtigt at have både hjertet
og modtageren med. At skabe noget, der bliver værdsat af modtageren, forklarer Kirsten Toft Bang.
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Romanen er ikke det eneste nye tiltag for ProcesPiraten, hun
tilbyder nu også at afholde kreativitetskurser, hvor hun for alvor
kan få lov at udfolde kreativitetens ånd.
Et kreativt damplokomotiv
Når kreativiteten rammer Kirsten, så slår den ind for fuld kraft. Så
er det ikke plads til andet, og når hendes mand ser de kreative
idéer tage fat, så er der ikke meget andet at gøre end at give tid
og plads.
- Min skabertrang har altid været der, den er lige så essentiel
som at trække vejret. Hvis jeg får en idé og ikke har mulighed
for at skifte til det kreative, så bliver jeg umulig hele dagen. Det
er udenfor min kontrol. Mine bedste idéer kan komme klokken
fire om natten, så må jeg sætte mig op og skrive ned, forklarer
Kirsten Toft Bang.
Ordet kreativitet åbner op for talestrømmen og ordene står parat
i lange rækker, men også ordløst og ubevidst signalerer hun sin
passion for kreativitetens spillerum. For hvad er det, kreativiteten
kan? Hun sidder og vejer sine ord. Øjnene blinker, mens sætninger tager tilløb.
- Kreativiteten har to sider. Der er håndværket i at male og kunne
teknikkerne, og så er der inspirationen, og det kræver hårdt
arbejde. Fx skulle jeg male i et kulturhus i Herning, en dobbeltdør
under temaet ‘skolegård’. Hvad skulle jeg dog male? Jeg kiggede på billeder af skolegårde og så en vandpyt. Det aktiverede
inspirationen, og jeg malede et par kæmpe gummistøvler i en
vandpyt, fortæller Kirsten Toft Bang.
Der er også forskel på, under hvilke omstændigheder, de gode
idéer skal fremmanes.
- Skal et maleri skabes i et vakuum i hjemmet, den del er det
svære, eller skal det skabes i sameksistens med omgivelserne?
Står man ude i børnehaven, så sætter det gang i fantasien. Min
mission med min virksomhed er at vise, at kreativiteten trives
bedst uden rammer, siger Kirsten Toft Bang.
Kreativiteten har et enormt potentiale, påpeger ProcesPiraten,
og hun mener fx, at erhvervslivet kunne have gavn af at implementere mere kreativitet.
- Hvis tro kan flytte bjerge, så kan kreativitet også. Erhvervslivet
og kunsten- vi har så meget at give hinanden, men vi mødes
sjældent naturligt. Der er potentiale helt fra mikroniveau, måske
et øjeblik af lykke eller fordybelse, til makroniveau, hvor vi kan
skabe et fælles sprog, bygge bro mellem mennesker og have fælles ting at tale om, siger Kirsten Toft Bang.
Mange påpeger netop, at vi skal overleve på vores kreativitet,
og derfor efterlyser Kirsten, at vi som samfund bliver bedre til
at skabe et godt grundlag for de kreative, så flere kan få gavn
kreativiteten.
- Kan vi tale mere om, hvad kreativitet er for en størrelse, og
hvordan det reelt skaber en værdi? Virksomheder skal ikke kun
vækste, men skabe værdi. Kunne man samle kunsten og erhvervslivet, kunne det give en kæmpe værdi, forklarer Kirsten
Toft Bang.
Du kan læse mere om den kreative ildsjæl på hendes hjemmeside www.procespiraten.dk

Kirsten Toft Bangs kreative interesser spænder vidt. Da hun sad med et brækket
ben, måtte hun mærke efter - hvad gjorde hende glad. Som barn var hun glad
for at skrive og begyndte derfor at skrive - bare for sig selv, og nu er der en
roman på vej. Romanen er inspireret af konflikten i Nordirland, hvor forfatteren
lavede feltarbejde under sin studietid som antropolog

PROCESPIRATENS MANIFEST
Jeg vil være lige præcist det kreative menneske, jeg er på lige
præcist det tidspunkt og sted, jeg er det. Jeg vil være et menneske i
forandring og nogle gange i total stilstand. Jeg vil råbe højt det ene
øjeblik og være tavs det næste. Jeg vil skabe. Uden angst. Uden
formål. Jeg vil skabe med rystende hænder og bævende stemme.
Jeg vil ikke skamme mig over præstationsangst og pligtopfyldenhed ej heller over talent og succes. Jeg vil give dele af mig selv
væk gratis og kræve penge efter forgodtbefindende. Jeg vil tegne,
skrive lumre historier, male. I alle regnbuens farver og monokromt.
Jeg vil lave blomsterbuketter og stramajbroderi og skulpturer af
guld og knogler. Jeg vil skabe alt, hvad jeg finder på. Få folk til at
grine. Til at græde. Jeg vil give livet kulør og glæde og indhold. Og
eftertænksomhed. Jeg vil smøre leverpostejsmadder og glemme
rugbrødet fordi mit hoved er i en anden verden. Jeg vil være introvert og perfektionistisk. Ekstrovert og impulsiv. Gøre ting større
end de behøver være. Eller underdrive det vigtige. Jeg vil have luft
under vingerne og et lille bitte bur med en blød dyne at vende
hjem til. Jeg vil lave fejl. Jeg vil lære nyt. Jeg vil leve livet. Indånde
muligheder. Være i nuet. Drømme om det næste. Jeg vil bringe folk
sammen og udvide horisonter. Jeg vil være et helt og skabende,
kreativt, sprudlende og sensitivt menneske. Jeg vil være mig!

Da familien kiggede efter ny bolig, ville de på landet og have ro omkring sig. De kiggede for sjov på et hus udenfor Korinth, men da
de kørte ind på gårdspladsen, var de forelsket på stedet. ‘Intet kan komme i nærheden af det her,’ fastslår Kirsten Toft Bang
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Der findes mange modstridende sider i den kreative ProcesPirat. Halvskizofren, kalder hun de ulogiske sammenhænge. For hun elsker struktur, men er
impulsiv, og får hun en idé, så forfølger hun den, hvilket både er en gevinst og
et benspænd. ‘Dér, hvor man ikke kan forudse, dér bliver det sjovt,’ siger Kirsten
Toft Bang

NAVNE PÅ HUSE OG GÅRDE OMKRING KORINTH
Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, men Reventlow begyndte
allerede, da han overtog Brahetrolleborg i 1777, så småt at
afskaffe fæstebønder og husmænds pligtarbejde for deres
godsejer. Han udskilte som den første godsejer i landet avlsgårde til bønderne på godset. I alt blev omkring 200 gårde og
huse flyttet ud fra godset.
Sideløbende med reformerne var Brahetrolleborg i Reventlows ejertid et samlingssted for tidens progressive idéer og
personer, og blandt andre kom digteren Jens Baggesen, der
var inspireret af oplysningstiden og kosmopolitisk orienteret,
ofte på besøg på godset.
Jens Baggesen opholdt sig i en periode i 1787 på Brahetrolleborg, og på det tidspunkt tog digteren og greveparret,
inspireret af oplysningstidens idealer om borgerdyder, rundt i
landskabet og gav huse og gårde navne.
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Kirsten Toft Bang er uddannet antropolog og har tidligere været ansat som forretningsudvikler i Herning Kommune, hvor hun var tovholder på en række tværgående
projekter
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Kom og se de prægtige skibe
anløbe Faaborg Havn.
Fra om eftermiddagen og
aftenen igennem vil der på
havnen være boder, musik
og masser af liv og maritim
stemning.

VisitFaaborg

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

Ret&Råd Advokater
Advokat Louise C. Madsen
Mødekontor: Strandgade 7A
DK-5600 Faaborg
70 10 11 99 · ret-raad.dk
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Når du har brug for os,
er vi altid tæt på
– også søn- og helligdage
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Lene Kromann
Rasmus Hermansen

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

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

faaborgbegravelse.dk

ASSENSVEJ 184, HILLERSLEV - 5750 RINGE

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

Det Rigtige Faaborg og Den Gamle Gaard
præsenterer

So m mer hy gge
i M u seumshav en
PROGRAM FOR HAVEN OG DEN GAMLE GAARD
25. JUNI KL. 11-14
26. JUNI KL. 15-16
27. JUNI KL. 17-18.30
30. JUNI KL. 19-20
2. JULI KL. 13-15
2. JULI KL. 15-16
4. JULI KL. 17-18.30
7. JULI KL. 17-18.30
9. JULI KL. 14-15
9. JULI KL. 11-14
11. JULI KL. 17-18.30
11. JULI KL. 19-20
14. JULI KL. 19-20
23. JULI KL. 15-16
26. JULI KL. 17-18.30
28. JULI KL. 19-20
30. JULI KL. 14-15
2. AUG. KL. 19-20
13. AUG. KL. 14-15

DEN GAMLE GAARD / SOUVENIR UDSTILLING
BECKET OG MARIBO SPILLER I HAVEN
FORTÆLLERAFTEN MED ESTER RÜTZOU
FÆLLESSANG MED KÅRE LINNEBJERG
BOGRECEPTION MED CHRISTINA ANDERSKOV
HANS EJSTRUP SPILLER I HAVEN
FORTÆLLERAFTEN MED ESTER RÜTZOU
PORTVINS-SMAGNING V. SUPER BRUGSEN FAABORG
HANS EJSTRUP SPILLER I HAVEN
DEN GAMLE GAARD / JUBILÆUMSRECEPTION - 90 ÅR
FORTÆLLERAFTEN MED ESTER RÜTZOU
FÆLLESSANG MED KÅRE LINNEBJERG
FÆLLESSANG MED KÅRE LINNEBJERG
BECKETT OG MARIBO SPILLER I HAVEN
ROSÉ-SMAGNING V. SUPER BRUGSEN FAABORG
FÆLLESSANG MED KÅRE LINNEBJERG
HANS EJSTRUP SPILLER I HAVEN
FÆLLESSANG MED KÅRE LINNEBJERG
HANS EJSTRUP SPILLER I HAVEN

Vi ses til Sommerhygge i Museumshaven
STØTTET AF FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
FAABORG
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HAVE OG ANLÆG

Millinge

Manpower
v/Jesper Jensen
VI TILBYDER
Belægning
Anlæg af have
Kloak, dræn og faskiner
Havearbejde, hæk- & græsklip
Entreprenørarbejde

DAG
I
G
N
I
R
TILB UD
- FOR ET

Tlf.: 20 77 83 30 / Email: info@mmpower.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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JULI 2022 I FAABORG
FREDAG D. 01.07............LIVEMUSIK VED HAVNEBADET - NIKOLAJ OG PILOTERNE KL. 19.00
LØRDAG D. 02.07...........KONCERT PÅ TORVET - LAD HJERTET TALE KL 11.00
ONSDAG D. 06.07...........VETERANTRÆF VED FAABORG RØGERI CAFÉ KL. 18.00-21.00
FREDAG D. 08.07...........LIVEMUSIK VED HAVNEBADET - JACOB SVEISTRUP KL. 18.00
LØRDAG D. 09.07 ..........KONCERT PÅ TORVET - KINGOS SWING BAND KL. 11.00
TIRSDAG D. 12.07........... MUSIK UNDER KRANEN (HAVNEN) - JØRG STEINHARDT TRIO KL. 19.30
ONSDAG D. 13.07............VETERANTRÆF VED FAABORG RØGERI CAFÉ KL. 18.00-21.00
FREDAG D. 15.07............LIVEMUSIK VED HAVNEBADET - GO GO BERLIN KL. 19.00
LØRDAG D. 16.07............LOPPEMARKED PÅ HAVNEN KL. 10.00-15.00
LØRDAG D. 16.07............MOONJAM KONCERT I BRYGGERGÅRDEN KL. 14.00
LØRDAG D. 16.07............KONCERT PÅ TORVET - EDISONS KL. 11.00
LØRDAG D. 16.07............MUSIK UNDER KRANEN (HAVNEN)- JØRG STEINHARDT TRIO KL. 19.30
TIRSDAG D. 19.07.......... MUSIK UNDER KRANEN (HAVNEN) - EMMA PILGAARD TRIO KL. 19.30
ONSDAG D. 20.07...........VETERANTRÆF VED FAABORG RØGERI CAFÉ KL. 18.00-21.00
TORSDAG D. 21.07...........OPEN BY NIGHT KL. 10.00-22.00 - SE PROGRAM PÅ WWW.FAABORG.DK
TORSDAG D. 21.07...........SWINGER NED AF VESTERGADE KL. 15.00
TORSDAG D. 21.07...........KONCERT PÅ TORVET - EMMA PILGAARD BAND KL. 19.00
FREDAG D. 22.07...........LIVEMUSIK VED HAVNEBADET - LUCA STEREO KL. 18.00
LØRDAG D. 23.07...........KONCERT PÅ TORVET - HANS EJSTRUP KL. 11.00
LØRDAG D. 23.07...........ÅRLIG VETERAN FESTDAG PÅ HAVNEN KL. 10.00-21.00
ONSDAG D. 27.07...........FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE TRÆSKIBE PÅ HAVNEN
ONSDAG D. 27.07...........LIVEMUSIK- EDISONS OG ÅRET FAABORGGENSER PÅ HAVNEN KL. 19.30
ONSDAG D. 27.07...........VETERANTRÆF VED FAABORG RØGERI CAFÉ KL. 18.00-21.00
FREDAG D. 29.07 ..........LIVEMUSIK VED HAVNEBADET KL. 18.00

WWW.FAABORG.DK

BLOMST & BØNNE OG LIGGER I DIERNÆS

Verdens mindste
planteskole

Kristine Cazalis Fenger har netop startet en lokal, bæredygtig planteskole, hvor hun
håber, at naboer og lokale vil få øje på det værdifulde i nærhedsprincippet. For ved
at dyrke selv eller købe lokale varer kan vi undgå en masse transport, og ved at vælge
flerårige planter kan vi minimere behovet for at vande og gøde og dermed passe
bedre på klimaet.
AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN

Efter at have læst biologi i halvandet år, skulle de studerende
igang med dyreforsøgene. Her måtte Kristine Cazalis Fenger
sige fra. Hun er veganer og dyreven og kunne ikke få sig selv til
at undersøge dyr ved at skære dem op.
Så hun valgte i stedet at fortsætte studierne indenfor filosofi,
hvor de etiske grænser bedre kunne udfordres, og hvor det var
muligt for hende at specialisere sig i miljøetik. Her kunne hun
stille spørgsmålene: Hvordan bør vi opføre os i samspil med
naturen? Og skal der overhovedet være et ‘bør’? Og er der
overhovedet tale om et ‘bør’?
Kristine er nu kandidat i filosofi med speciale i naturhaver, og
som indehaver af virksomheden Blomst & Bønne arbejder hun
ud fra en vision om at få flere til at dyrke grøntsager til lokalsamfundet.
- Det giver jo ingen mening at købe tomater fra Spanien og
kartofler fra Egypten. Jeg kommer til at være en del af den
bevægelse, der er i gang med mikrolandbrug, og indflydelse og
omfang behøver ikke følges ad. Jeg har kun et ‘nano-landbrug’,
men man behøver ikke være stor for at gøre en forskel, man
skal bare træde et skridt i den rigtige retning, siger Kristine
Cazalis Fenger.
Når Kristine hver lørdag sælger sine varer på Torvet i Faaborg,
kommer mange folk cyklende eller gående fra deres lejligheder,
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og på den måde sparer man klimaet for CO2 fra både transport
og emballage.
En naturperle i Diernæs
Man finder Blomst & Bønne lidt udenfor Diernæs, hvor ejendommen ligger for enden af en lang indkørsel, der løber langs
hestefolden, hvor mælkebøtter, græs og brændenælder får lov
at vokse vildt. Foldene vintergræsses for at fremme et rigt, vildt
blomsterflor.
Kristine og hende mand er vilde med deres nye bolig, for her
kan det have-interesserede par være tæt på naturen, og her er
der jord nok at boltre sig på, så de kan dyrke deres egen mad
og holde dyr.
- Vi fandt det her sted i Diernæs, og det er vidunderligt. Her er
fred og ro, vi har gode naboer, vi er tæt på byen, og alligevel
kan vi gå op i skoven på tre minutter. Vi kunne ikke forstå, at
nogen ville sælge stedet, og vi kunne slet ikke forstå, at andre
ikke allerede havde købt det, siger Kristine Cazalis Fenger.
Udenomarealerne er nu omlagt, så den lille familie kan være
selvforsynende, og omkring terrassen er der bygget et stengærde, hvor firben, edderkopper og vilde bier kan gemme sig i
sprækkerne. På toppen af gærdet er der tørt og veldrænet og
dermed optimale betingelser for de krydderurter, der udgør det
første bed i den niveau-opdelte skovhave.

Kristine Cazalis Fenger startede Blomst & Bønne i 2022,
hvor hun producerer og sælger blomster, buketter og
grøntsager, og fra den lille planteskole sælger hun
stauder og flerårige, spiselige planter. ‘Det er gået over
al forventning, og jeg havde udsolgt i løbet af få uger
af flere forskellige grøntsager og urter. Det er da mega
motiverende’

Kristine Cazalis Fenger har stadig følgevirkninger af en alvorlig hjernerystelse og kan derfor ikke arbejde fuld tid. ‘Jeg har ikke lavet virksomhed for at blive rig, men for at have en
meningsfuld tilværelse med den energi, jeg har. Og så kan jeg samtidigt dyrke mad til os selv og imødekomme den efterspørgsel, jeg oplever på de flerårige grøntsager, der kan
være svære at opdrive, samt buketter, man trygt kan stikke næsen i’

I resten af skovhaven står de flerårige grøntsager og løg mellem bærbuske under forskellige frugttræer. Skovhaven er altså
niveau-delt, så der på samme areal dyrkes mange forskellige
spiselige afgrøder vertikalt: Bunddække, buske, træer og slyngplanter byder alle på noget spiseligt.
- Alle planterne indgår i en større sammenhæng i skovhaven. I
efteråret bruges alt dødt plantemateriale som bunddække, og
der er plantet akkumulator-planter, der har lange rødder, og
som derigennem gør næringsstoffer, der er hentet dybt i jorden, tilgængelige for de andre planter, mens andre af planterne
fikserer kvælstof fra luften. Vores skovhave skal kunne ‘drive sig
selv’, så vi hverken skal så, udplante eller tilføre gødning hvert
forår, og vi behøver heller ikke at vande, da de flerårige planter
har et bedre rodsystem end de etårige afgrøder. De flerårige
planter har også den fordel, at de er hurtigere fremme i foråret,
siger Kristine Cazalis Fenger.

Ved at vælge vilde, hjemmehørende og flerårige planter, sikrer man også et rigt insektliv, da planterne ikke starter forfra
hvert år, men derimod skaber mere permanente levestedet
for det summende liv. Fx kan lancet-vejbred og brændenælde
spises af mennesker – og forskellige sommerfugle kan samtidig bruge dem som værtsplanter for deres larver.
Græsplænen er omlagt til forskellige mindre bede, fx er det et
te-bed med lavendel, romersk kamille, solhat, roser, hestemynte, grøn mynte, røllike, citronmelisse og skovjordbær. Her
kan Kristine gå ud med tekanden og fylde den med urter til te
i en hver afskygning.
- Det er sjovt at lave og flot at se på. Det kræver ikke meget
- bare at man høster det og nyder det, siger Kristine Cazalis
Fenger.
I et andet bed står krydderurterne; estragon, purløg, timian,
rosmarin, mynte og salvie, der kan bruges i te, eller blomsterne kan bruges i en salat, tilføjer Kristine, eller i en lækker
kryddersmør.
- Jeg er veganer og spiser så mange forskellige ting som
muligt i løbet af dagen. En salat kan fx laves med bronzefennikel, kål, mælkebøtteblade, mynte, strandkarse, skvalderkål
og løgblomster. Der er smæk på smagen, mange er bitre og
særprægede i smagen, så man skal lige vænne sig til det, siger
Kristine Cazalis Fenger.
Kristine dyrker selv - så meget som muligt. Alle grøntsager,
frugter, nødder, urter, blomster, spisekastanjer. Alt det, hun
synes, er sjovt at dyrke. Men det er en lang proces at blive
selvforsynende, for man skal tænke mange årtier frem og hele
tiden undersøge, hvilke flerårige planter, der er gode at spise.
Verdens mindste planteskole
En del af omlægningen på grunden har også betydet, at der
er oprettet en planteskole, så Kristine kan sælge bl.a. stauder og flerårige grøntsager til lokalbefolkningen. I den lille
planteskole, som Kristine benævner som verdens mindste, er
alt genbrug. Her er der bl.a. skovjordbær, takkeklap, romersk
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kamille, spinatranke, salvie, skovløg, oregano og alverdens
typer flerårige kål og porrer.
- Jeg kan ikke hakke en spire op. Ser jeg fx en selvsået fennikel
eller timian mellem furerne på terrassen, så potter jeg den
op - den kan andre få glæde af. Og så har det bare grebet om
sig, og nu har jeg altid 100-vis af potter, siger Kristine Cazalis
Fenger.
Med de flerårige kål er det vigtigt, at formeringen sker vegetativt via stiklinger, da de ellers krydser med hinanden, forklarer
planteskoleejeren, og kål virker som en af favoritterne, også
blandt de mange kunder, der finder vej til planteskolen og til
den bæredygtige avl.
- Folk synes, det er sjovt at se, hvor det bliver dyrket, og hvem
der dyrker det. Så bliver det mere håndgribeligt, at man
støtter op om det vilde liv og biodiversiteten. Her har man et
sted at gå hen, hvis man ikke vil have planter, der er sprøjtet
og dyrket i spagnum, med kunstgødning eller i et opvarmet
drivhus, siger Kristine Cazalis Fenger.
Den nuværende størrelse på dyrkningsarealet er helt tilpas,
for så er hele processen også bæredygtigt på det helt personlige plan. For ud over datteren på fire år, så er der endnu et
barn på vej, og tiden i haven med at sætte kartofler og vande
er for familien i Diernæs lige med ro og samvær og noget, de
prioriterer højere end ny bil og dyre ferier. Derfor er der ingen
planer om udvidelse.
Hos Blomst & Bønne kan kunder komme efter aftale, hvis de
skal bruge en giftfri buket eller en spiselig plante til udplantning i haven. Kristine vil allerhelst sælge sine varer til de
lokale, så er man fra Odense, opfordrer hun til at finde en
forhandler i nærmiljøet. Hele filosofien bag virksomheden er
at sætte så lille et aftryk som muligt. Med genbrugspotter,
regnvandsopsamling og hjemmeblandet jord, ved at undgå de
store produktionsled, samt ved at dyrke uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler og sælge flerårige planter, så regner
Kristine med, at balancen hos hende alt i alt ender positivt i
forhold til klimaet.
KRISTINES TRE GODE RÅD TIL AT DYRKE EGNE, BÆREDYGTIGE GRØNTSAGER:
- Dyrk dét, du godt kan lide at spise. Så får du det brugt.
- Opsaml regnvand. Her kan du høste en ressource, der ellers
ville være gået til spilde - og så sparer du penge.
- Få gang i en kompost. Køkkenaffald, blade, grene er alt
sammen næringsstoffer, man kan beholde i haven. Få en
rottesikret beholder, så klarer regnormene resten for dig.
Når man høster grøntsager mm., fjerner man næringsstoffer,
som skal tilføres til jorden igen. Brug kompostjord i stedet
for jordforbedring og gødning, der er transporteret langt og
forbundet med stort ressourceforbrug.

Hver lørdag er Blomst & Bønne at finde på Torvet, hvor Kristine Cazalis Fenger sælger
buketter med blomster fra haven, både vilde som fx prikblandet perikon og dyrkede som fx
tulipaner og pæoner, samt grøntsager, fx friske hvidløg, rabarber, bladbeder, ærter og græskar - Hun sælger alt, der er i sæson, og som de har i overskud fra haven. ‘De fleste synes, det
er spændende, at det kommer fra vores egen have i Diernæs’
Mange blomster kan spises i en salat, fx sødskærm, purløg, bronzefennikel. Hvis man gerne
vil starte med at spise flere slags grønt, så har Kristine Cazalis Fenger et godt råd: ‘Alle spiser
kål, og de flerårige kål kan let integreres i almindelig madlavning. Man skal være tålmodig
med sig selv og lære smagene at kende. Man kan starte med at drysse lidt på aftensmaden
og vænne sig til det. Inden man har set sig om, har man erstattet persillen med finthakket
skvalderkål!’

Bronzefennikel er en af Kristine Cazalis Fengers yndlingsgrøntsager. ‘Vi har spist af
den i flere måneder nu, det smager godt både råt og tilberedt. Den bliver to meter
høj og blomstrer vildt, så bestøverne er glade for den, og den er fyldt med svirefluer.
Der er nok til både os og havens mange bestøvere’
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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

Hav
es
er fr ervice
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bere agsttige
t

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

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

KONTAKT OS

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

Sol, sommer og SuperBrugsen
Schiøtz øl

Flere varianter. 50 cl.
Ex. pant

Pr. stk.

10,-

Frankfurter el.
Bacon-ost pølser
1500 gram

Pr. pakke

69,-

Premier bæger is
eller multipak
FLERE VARIANTER.
416-800 ML.

Pr. stk.

21,-

Din butik i midtbyen
Your supermarket in the city center
Ihr Supermarkt in der Innenstadt
DK ALTID: Kolde drikke, friske sandwich
og et stort udvalg af kød til grillen.
EN ALWAYS: Cold beverages, fresh sandwiches
and a large selection of meat cuts for BBQs.
DE IMMER: Kalte Getränke, frische Sandwiche
und eine große Auswahl von fleisch zum grillen.

Åbent alle dage 8-20
Faaborg

