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Det er måske ikke 
helt årstiden
Men med hjælp fra Faaborg  
Byhistoriske Arkiv har vi alligevel 
valgt at slå teltet op her på plad-
sen. Vi skal nemlig på camping,  
og nyde et nostalgisk tilbageblik 
på datidens simple ferieform  
her i området.

God ferie.

På to hjul og på sommereven-

tyr. Bliver det mon Holms Cam-

ping eller Svanninge Søgaard?

Holm og schæferen foran de små hytter på Holm Camping på Odensevej
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Så er teltet slået op på campingpladsen, der lå ved Klinten i Faaborg



Tre personer foran sygehuskiosken ved Holms Camping. Arkivet har ikke noteret 

navne på de tre ansatte

Diernæs Campingplads. 25 års jubilæum. Tidligere ejer og nuværende ejer foran kiosken 
på pladsen. Fra venstre: Tove Smeltlig, Pia Smeltlig, Rigmor Petersen, Gustav Smeltvig, 
Børge Steen Petersen og Jan Smeltlig

Campingpladsen i Diernæs i 1968 med telte og biler. Øverst til venstre ses 

beboelse, kiosk og servicebygning
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Her er vi tilbage i skyggen under træerne ved Klinten, hvor der i mange år var campingplads



Vælg danbolig Faaborg når du skal sælge!

SOLGT ELLER 0 KR.! 

Landsdækkende køberkartotek!

Med undtagelse af udgiften til rapporter

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

Vi er den eneste Premium Mægler i dit område

Hos os får du troværdighed, engagement og høj service!
Vi tilbyder desuden:

Boligsalg uden binding! Typisk er der 6 mdr binding på formidlingsaftalen

Vi er 2 butikker der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt os allerede i dag på tlf. 6261 0450



Det svære ungeliv
Desværre taler tallene sit eget klare sprog, når det kommer til unges mistrivsel i Danmark.

Den såkaldte "nationale sundhedsprofil 2021' viste, at en tredjedel af de unge kvinder og hver 
femte unge mand i alderen 16-24 år, har det dårligt, når det kommer til det mentale helbred.
Lidt mere end hver anden unge kvinde føler sig stresset, og det samme gælder for hver tredje 
mand. Det skal vi tage alvorligt.

Det gør de lokale politikere også.
Budgetaftalen for 2023 har ét særligt fokus: Børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal tri-
ves bedre. Oven i det har Nordea Fonden netop sendt 10 millioner kroner til vores kommune, 
der skal  øge den fysiske og mentale sundhed hos de 12-16 årige.

Noget der forhåbentligt hjælper på den lange bane.

Heldigvis er der også noget "her og nu" hjælp til unge, der har brug for det. Vi har her i 
Faaborg fået en afdeling af det fantastiske Headspace, et gratis rådgivningstilbud til børn og 
unge, som har brug for nogle at tale med om både små og store problemer.

Læs mere om Headspace her i magasinet, og har du overskuddet, så byd dig gerne til. Der er 
nemlig brug for flere frivillige kræfter.

Rigtig god læselyst.
Henrik Poulsen
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KONTAKT OS 
 
Tlf.: 62 64 11 89 
E-mail: info@koef.dk
www.korinthentreprenor.dk

Ib Laursen Jørn Høj Bjarke Laursen Jacob Østerberg
Indehaver & 
Kloakmester

Indehaver & 
Kloakmester

Indehaver & 
Kloakmester

Indehaver & 
Kloakmester

Entreprenørfirma med 
over 70 års erfaring

VI UDFØRER OPGAVER INDEN FOR BLANDT ANDET:

Separering af regn- & Spildevand

Nedsivning af regnvand - faskine eller regnbed

Montering af rottespære samt højvandslukker

Spuling og tv-inspektion

Omfangsdræn samt udvendig isolering af kældervæg

Betonarbejde ved renovering eller nybyg

Belægningsarbejde - terrasse, indkørsel og støttemure

Besøg vores hjemme- eller facebookside

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%” 

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 

efterår

"De knoklede løs, og har afleveret et fantastisk resultat".

”Vi er meget tilfredse. Hækken er fin som aldrig før, og der er klippet og 
ordnet, som mor vil have det”.

”Arbejder både effektivt og professionelt. Særdeles tilfreds med udførsel 
og resultat. Benytter mig gerne af deres hjælp en anden gang!

Skal vi gøre din have vinterklar?



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. 

 

HHjjeemm  11  HHjjeemm  22  HHjjeemm  33  

HHeerr  eerr  nnooggllee  aaff  ddee  hhjjeemm  vvii  RRAAPP  RREENN    
((  MMiicchhaaeell  oogg  AAnnnn  CChhrriisstteennsseenn  ))  hhoollddeerr,,  ssåå  mmeennnneesskkeerr  kkaann  hhoollddee  ffrrii,,    

nnåårr  ddee  hhoollddeerr  ffrrii..  
  

  

  
  

RRAAPP  RREENN    
EEKKSSKKLLUUSSIIVV  RREENNGGØØRRIINNGG  

rraapprreenn..ddkk  

SSkkaall  vvii  ooggssåå  hhoollddee  jjeerreess  hhjjeemm,,  ssåå  II  hhoollddeerr  ffrrii  nnåårr  II  hhoollddeerr  ffrrii,,  eelllleerr  
øønnsskkeerr  aatt  pprriioorriitteerree  jjeerreess  ttiidd  aannddeerrlleeddeess,,  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  rreennggøørriinngg  ii  hhjjeemmmmeett  ??  

RRiinngg  eelllleerr  mmaaiill,,  vvii  ggllææddeerr  ooss  ssååddaann  ttiill  aatt  mmøøddee  jjeerr,,  ffoorr  aatt  hhjjæællppee..  
  

  MMoobbiill  ::  2266228811886699              MMaaiill  rraapprreenn@@rraapprreenn..ddkk  
  

MMeedd  VVeennlliigg  HHiillsseenn    MMiicchhaaeell  oogg  AAnnnn  CChhrriisstteennsseenn  
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Klokken er kun 5.50, når vækkeuret ringer i Faldsled, hvor 
15-årige Hjalte bor, men der er ikke mange teenager-surmuleri-
er, selvom det er tidligt på dagen. Hjalte har skiftet skole, så han 
kan nå de mange timers træning, og flere gange om ugen kører 
han hjemmefra klokken 6.20 for at nå morgentræningen på 
OB’s U-17 Liga-hold.

- Det er bare med at stå op, for så ved jeg, at jeg får en god dag, 
siger Hjalte.

Hjalte er blevet spottet som et særligt talent med potentiale 
til at nå landsholdsniveau. Selv er Hjalte målrettet, og han ved, 
hvad det kræver.

- Jeg er villig til at gå hele vejen, og det kræver hård træning og 
det rigtige mindset, siger Hjalte.

Valg og fravalg
Som mange andre børn valgte Hjalte i en tidlig alder at spille 
fodbold, og han var blot tre år gammel, da han startede op i 
Faldsled/Svanninge FG & I. Her spillede Hjalte med sine kamme-
rater fra lokalområdet, indtil han var 11 år. For her tog fodbold-
karrieren fart.

- Hjalte havde altid bare været til almindelig træning og var 
aldrig blevet ‘set’ af nogen. Men så tog vi til en prøvetræning 
i Svendborg, og deres melding lød med det samme, at Hjalte 
skulle på førsteholdet, forklarer Kasper Boe Rasmussen.

Den unge spiller var med det samme opsat på at forfølge 
talentet, og som familie måtte de nu træffe en beslutning. For 
det kræver mange forældre-ressourcer at køre til træning i 
Svendborg fra Faldsled fire gange om uge, og det kræver også 
mod for en ung knægt at vælge et kendt og trygt fællesskab fra. 
Familien valgte muligheden til, Hjalte stoppede i den lokale klub 
og startede i Svendborg.

- Jeg skulle sige farvel til klubben og kammeraterne, men jeg 
tænkte ikke så meget over det, for jeg ville gerne blive bedre. 
Og i Svendborg gled jeg lige ind på førsteholdet, siger Hjalte. 

Alle landets større klubber har en interesse i at spotte efter nye 
talenter i fodboldklubben i Svendborg, og holdet havde stor 
succes i Hjaltes debut-sæson.

UDTAGET TIL LANDSHOLDET OG PÅ KONTRAKT I OB

15-årige Hjalte på 
vej mod stjernerne

I starten af oktober vendte 15-årige Hjalte Boe Rasmussen hjem fra en af karrierens 
hidtil største oplevelser. Her var han for anden gang udtaget til DBU´s Future-lands-

hold, som er for de talenter, der spås en chance for at ende på det fremtidige landshold. 
Men for at drømmen skal lykkedes, kræver det en stor indsats, og den er Hjalte mere 

end klar til.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO MADS HOLDGAARD & OB´s ARKIV



Hjalte Boe Rasmussen spiller højre kant på OB’s U-17 Liga-hold. Som venstrebenet spiller har denne position en fordel, da de fleste forventer en højrebenet spiller



- Vi spillede U14 og fik et wildcard til at spille i den bedste række 
i Jylland. Vi var underdogs, men holdet slog igennem og vandt 
det hele, siger Hjalte. 

Kort tid efter Hjalte startede i Svendborg, begyndte han i et for-
løb hos OB, hvor han trænede sideløbende én gang om ugen. 
Hjalte spillede både U13 og U14 i Svendborg, og da prøvetræ-
ningen i OB gik godt, skiftede han sidste år til U15-ligaen i OB, 
da de tilbød ham en plads på holdet.

Sidste sommer måtte Hjalte og hans familie så atter en gang 
træffe en beslutning; skulle de lade Hjalte spille fodbold i 
Odense for OB? For beslutningen ville betyde store omvæltnin-
ger i hverdagen.

For i OB er niveauet et helt andet. I OB spiller de mod akade-
mier, der er klubbernes talentudvikling for unge spillere, fx fra 
andre store klubber som AGF, AAB, FCK og FC Nordsjælland.

Her skulle Hjalte spille U15 i landets bedste række, som svarer 
til ungdomssuperligaen. Ligaen ligger 6-7 rækker over den 
gamle klub i Faldsled/Svanninge, hvor Hjalte spillede for blot tre 
år siden.

Hvis man vælger at spille for OB, så skal man acceptere vilkå-
rene. Så Hjalte skiftede skole til en elitesportsklasse på Provste-
gårdskolen, som har et samarbejde med OB, så det er muligt at 
kombinere skolearbejde med den fysiske træning.

- Det var stort at skifte skole, men jeg ville gerne, også morgen-
træningen. Vi træner om morgenen to gange om ugen, og så er 
der eftermiddagstræning hver eftermiddag på nær onsdag og 
søndag, fortæller Hjalte.

Så når vækkeuret ringer tidligt i Faldsled, er der ingen sure 
miner, blot en glæde over alt den fodbold, dagen kommer til at 
byde på.

Fremtidens talenter 
Med sine 48 kilo og 1.63 i højden er Hjalte mindre end mange 
af sine jævnaldrende klassekammerater og medspillere. Men i 
DBU har de sat fokus på at opspore og udvikle de talenter, der 
udvikler sig fysisk langsommere end deres jævnaldrende.

Future-landsholdet kalder de det hold, der udtages til future-
turneringer, og her er alle spillere samme størrelse.

Der kan være op til fem års forskel i den biologiske udvikling 
blandt spillere i samme årgang, skriver DBU, hvilket naturligvis 
påvirker deres præstationer på banen. Men de forskelle udjæv-

nes senere, og for ikke at tabe talentfulde spillere på grund af 
biologiske forskelle matches de jævnbyrdigt med andre dygtige 
spillere fra andre klubber og spiller mod andre nationer. 

‘Spillere, som udtages til Future-landsholdet besidder evner, 
som gør dem interessante for DBU´s fremtidige landshold.’ 

På Future U16-holdet er Hjalte udtaget til at repræsentere 
Danmark, og i august var han afsted til sin første landsholdstur-
nering.

- Vi har lige været i Wales, hvor vi spillede mod Wales, Belgien 
og Sverige. Vi vandt det hele, smiler Hjalte.

Hjaltes far, Kasper Boe Rasmussen, forklarer supplerende, at 
ikke mange spirende fodbold-talenter får lov at prøve at spille 
på Future-landsholdet, og at DBU kører ungdomsholdet nøjag-
tigt lige som det rigtige landshold. 

Oktober har budt på endnu en tur med Future-landsholdet, 
denne gang til Belgien, og Hjalte var udtaget som den eneste 
fra Fyn.

- Det var mega fedt, og der var en stolthed over at stå i den 
danske trøje og synge nationalsang, siger Hjalte.

De unge talenter får således lov at prøve hele professionalismen 
- inkl. morgentræninger og flyveture med SAS. På turene bruger 
de mange timer med at nørde deres spil.

- Vi har en app, hvor vores træner sender os videoklip fra 
kampene. Træneren kommenterer på gode ting og ting til 
forbedring, måske en god stikning, et stort overblik eller en god 
afslutning. Det bruger vi meget tid på både før og efter kampe, 
forklarer Hjalte.

De internationale turneringer kræver også meget af familien, 
for de må kun være i periferien, ligesom når det rigtige lands-
hold er afsted. Forældrene må gerne være på tribunerne, men 
kan ikke komme i nærheden af spillerne.

Den allerstørste oplevelse for Hjalte har indtil videre været 
turneringen i Holland sidste år med OB. Det var første gang, han 
var i udlandet og spille fodbold, og her mødte de klubber fra 
PSV Eindhoven, Barcelona, Ajax Amsterdam, Wolfsburg, Twente 
og Mönchengladbach.

Foruden den daglige træning og udenlandsturene, så spiller 
Hjalte og resten af holdet cirka 26 liga-kampe pr. sæson, plus 
træningskampe.
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Der er mange talentfulde fodboldspillere i Danmark, og det er et nåle-
øje at gå hele vejen, men Hjalte Boe Rasmussen har foruden talentet 
også viljen: ‘Man skal hele tiden træne hårdt for at rykke sig. Lige give 
sit max i det sidste returløb eller sprint.’ 

Hjalte fejre som regel en scoring med en salto, foto Berit Abrahamsen

På OB’s U17 Ligahold, som er Hjalte Boe Rasmussens nuværende 
årgang, måler den højeste spiller 185 cm og vejer 91 kilo, hvilket står i 
kontrast til Hjalte Boe Rasmussens 163 cm og 48 kilo. Men på Future-
landsholdet er ungdomsspillerne inddelt efter deres fysiske størrelse, 
så de talenter, der udvikler sig sent, kan bevare gejsten. Flere nuvæ-
rende landsholdsspillere er udviklet via Future-landsholdet
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Hjalte Boe Rasmussen går i 9. klasse i en elite-
sportsklasse på Provstegårdskolen i Odense. Han 
er endnu uafklaret omkring, hvad han vil efter 
folkeskolen, men OB har et samarbejde med både 
gymnasiet, handelsskolen, HF og teknisk skole, og 
klubben går meget op i at spillerne uddanner sig 
sideløbende med fodboldtræningen



Den helt store drøm er at komme til udlandet og spille. 
Gerne England, som har verdens bedste liga, og allerhelst for 
Liverpool. Herudover drømmer Hjalte Boe Rasmussen om at 
repræsentere Danmark på landsholdet

Ifølge det unge talent selv, så er hans forcer som fodboldspil-
ler, at han er meget hurtig og energisk, er venstrebenet og 
god til at løbe dybt. ‘Det er vigtigt at spille sammen på holdet, 
med så få touch som muligt. Man kan ikke vinde kampen selv.’ 
Foto Berit Abrahamsen

OB´S PRESSEMEDDELELSE FRA DEN DAG HJALTE  
UNDERSKREV AKADEMIKONTRAKT

I dag fylder Hjalte Boe 15 år, og det kan han fejre med en 
Akademikontrakt, da vi har indgået en treårig aftale med den 
unge offensive spiller.
Hjalte Boe, som har en fortid i Øens Hold-klubberne Falsled-
Svanninge og SfB/Oure, kom på Akademiet for et år siden, og 
i dag har han skrevet under på sin første akademikontrakt, 
da vi har indgået en treårig aftale med den unge målnæse.

- Det er dejligt, at vi kan skrive kontrakt med Hjalte. Han har 
en fantastisk personlighed, han er altid glad, og så vil han 
altid dygtiggøre sig. Han er en lille spiller, men som er meget 
finurlig og altid har mod på at udfordre modstanderen. Han 
arbejder hårdt hele tiden, og med den ild, som han har i sig, 
så bliver det meget spændende at følge ham, siger Tonny 
Hermansen, der er Akademichef i OB.

Hjalte Boe spiller både kampe for vores U15- og U17-hold, 
og med sine seks mål i denne sæson af U15-Ligaen har han 
bevist, at han er en yderst målfarlig spiller.

- Han laver mange mål samtidig med, at han er en rigtig god 
holdspiller, og det er det, som giver ham den x-factor, vi skal 
bruge her i OB, siger Tonny og fortsætter:

- Jeg tror, at han på sigt kan blive en, som laver rigtig mange 
mål, da han er lynhurtig. Når han bliver endnu større og 
stærkere, får han bedre mulighed til at kunne bruge sin fart 
endnu mere til sin fordel.

Dagens fødselar er også glad for, at der nu er sat blæk på 
papiret:

-Det føles virkelig godt, og det er noget jeg har drømt om i 
lang tid. Hele min familie har altid være fan af OB, så derfor 
gør det mig også stolt, at jeg nu kan skrive kontrakt med 
klubben, siger Hjalte Boe.

- Jeg føler, at jeg har haft en god optur på det seneste, men 
jeg er nu også glad for, at det hele nu er på plads, så jeg fuldt 
ud kan fokusere på fodbolden.

Hjalte, som på det seneste også har vist sig frem på U16-
Futurelandsholdet, har nu papir på, at han skal spille i OB 
indtil 2025.
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Hjaltes fødeklubber, Faldsled-Svanninge 
og SfB modtager også et betragteligt 
beløb i forbindelse med indgåelse af den 
tre-årige Akademikontrakt



Klinteallé 1, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 32 00, restaurant@klinten-faaborg.dk

Husk bordbestilling på 62 61 32 00 eller online  

www.klinten-faaborg.dk 

SÆSONMENU

FORRET 

Tiger Prawn i kartoffel-wrap, lakse-mousse,  
lime-mayo og friske urter

 
MELLEMRET

Smørstegt torsk-ryg, sprød bacon og purløgs burre blanc
(Kan udbygges til hovedret m./ spæde rødder og pommes fondant) 

HOVEDRET 

Langtidsstegt choko-tykstegsfillet, efterårs grøntsager, 
pommes fondant og rødvins-glace

OST
 

Udvalg af gårdoste og sylt

DESSERT
 

Lun fynsk æblesouffle og vanilje-iscreme

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

10. November 
Mortens-and / Pris 289,- 
Kom og vær en del af vores 
hyggelige tradition

Hele december 
Klintens jule-buffet / Pris 269,-  
Klassisk jul med lidt ekstra lækkert

31. december 
Nytårsgalla / Pris 795,-
Masser af bobler, Dronning,  
4 retters menu, dans og  
nytårsklokker og kæmpe  
festfyrværkeri

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

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

VI FINDER ALTID EN 

LØSNING
 

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

OG EJENDOMSSERVICE 

ASSENSVEJ 184, HILLERSLEV - 5750 RINGE
WWW.EJENDOMSSERVICEFYN.DK

Tlf.: 41628150 - mail: gartner@ejendomsservicefyn.dk

fSE MERE PÅ
MEDLEM AF

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





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

GF Fyn ∙ Vestergade 4 ∙ 5600 Faaborg ∙ Tlf. 66 17 88 17 ∙ gffyn.dk

Hanne
Rådgiver

Mikkel
Rådgiver

Henrik
Assurandør

Dine lokale  
forsikringsrådgivere  
i Faaborg

Dine lokale forsikringsrådgivere



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

Åben 24/7

Grusbane

Bad/omklædning

Husk ketsjer + bold

Book din tid på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Kun 115,- pr time



MØD MØDREGRUPPEN MED DET FLOTTE JUBILÆUM

Sammenhold 
gennem 40 år

 

I 1982 mødte fem kvinder hinanden til fødselsforberedelse. Dernæst startede de op 
sammen i en ammegruppe, og da børnene blev større, omdøbte de gruppen til ba-

bytræf. Senere endnu skiftede de navn til børnetræf, og da børnene ikke længere ville 
med, fortsatte kvinderne med at mødes uden børn og kaldte det nu for mødretræf. I år 

kan de fejre, at de gennem fyrre år har holdt sammen, og det har de tænkt sig at fort-
sætte med mange år endnu.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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- Tiden går hurtigere og hurtigere for hvert år, og vi tror selv, vi 
stadig er 25 - inde i hovedet.

- Nej, sådan er det ikke inde i mit hoved!

Alle griner.

De kender hinanden godt, kvinderne, det mærkes tydeligt.

Dagens værtinde er Inger, og hun hælder koldt rosévin op i de 
fem glas, og fra de bløde møbler omkring sofabordet sætter 
dagens begivenhed de indre minde-togter i gang. Minder fra den-
gang for fyrre år siden, hvor fem nybagte mødre mødte hinanden 
første gang. Der bliver et kort øjeblik helt stille blandt den ellers 
storsnakkende forsamling i stuen.

I 1982 mødtes otte kvinder med gravide maver til fødselsforbere-
delse. Begrebet mødregrupper var meget nyt, og denne gruppe 
var, som de erindrer det, én af de første på Fyn. Jordemoderen 
hjalp til, så mødrene efter fødslen kunne samles i en såkaldt am-
megruppe.

- Jeg kalder det nu stadig for min ammegruppe, griner Astrid.
- Og jeg skriver pænt ‘pigegruppe’ i min kalender, tilføjer Lone.

I dag, mere end fyrre år senere, mødes fem af kvinderne fortsat.

Et særligt børne-fællesskab
Sammenhold og fællesskab kommer i mange afskygninger, og 
ofte holder man sammen med andre, der ligner en selv, eller med 
folk, man deler interesser med. Sådan er det ikke nødvendigvis i 
en mødregruppe. Her er eneste fællesnævner, at alle har fået et 
spædbarn som forøgelse til familien. 

Nogle af kvinderne i gruppen var førstegangsmødre, mens andre 
havde et barn i forvejen. Konceptet var meget moderne, og kvin-
derne skulle egentlig blot støtte hinanden i amningen. Alligevel 
udviklede der sig hurtigt venskaber.

- Vi er vidt forskellige, men det er jo det, der gør det så sjovt, siger 
Kirsten.

- Jeg var ny i byen og ville gerne lære andre at kende, fortsætter 
Inger.

- Ja, og vi havde det hyggeligt sammen, da børnene var små, 
tilføjer Lone.

- Og da børnene blev store, så havde vi det endnu hyggeligere, 
griner Dorthea.



Lone Jørgensen, Inger Vinther, Kirsten Wettergren, Astrid Bjørnø og Dorthea Johnsen har holdt sammen, 
siden de for 40 år siden mødte hinanden i en ammegruppe



Indtil 1992, da børnene var 10 år gamle, deltog de oftest 
alle sammen med deres mødre til børnetræf. De måned-
lige sammenkomster bød på bl.a. ture til zoologiske have, 
Fyns sommerland, udklædningsfester og en enkelt gang fik 
børnene bundet tørklæder for øjnene og blev bortført til en 
succesfuld tur på burger-restaurant.

Vinglasset holdes i den ene hånd, mens den anden hånd 
vender bladene på de fotoalbums, flere har medbragt på 
denne jubilæumsdag.

De har på nogle af fotografierne svært ved at skelne, hvem 
der er hvem, men de bliver enige om, at ham, der bider 
Heidi i skulderen, helt bestemt må være Peter.

- De ligner hinanden, de havde jo gode kinder alle sammen, 
griner Dorthea.

- De var med i klubben af velnærede børn, for det gik jo godt 
med amningen, tilføjer Inger smilende.

Fortsatte uden børn
Efter 1992 lykkedes det ikke længere at få børnene med til 
sammenkomsterne, som nu blev omdøbt atter en gang - 
denne gang til mødretræf. Én gang hver halvanden eller hver 
anden måned mødes de fem kvinder, og det gør de fortsat 
den dag i dag, hvor ‘børnene’ alle er fyldt fyrre år.

- I starten var det jo børnene, der bandt os sammen, men vi 
må jo have en kemi, der passer sammen, selvom vi er vidt 
forskellige og bevæger os i forskellige kredse. Det er meget 
givende at mødes med andre end dem i ens almindelige 
cirkler, siger Dorthea.

En enkelt gang gjorde de den fatale fejl at inviterede deres 
respektive mænd med.

- Vi var enige om, at nu havde vi prøvet det, og det behø-
vede vi ikke mere. Det er mere hyggeligt os fem, siger Astrid.

På skift lægger de hus til, og fire ud af fem bor fortsat i 
Faaborg. Kirsten er flyttet til Middelfart og tager gerne turen 
til Sydfyn, når der er træf. For de er alle enige om, at det kun 
er lykkedes dem at bevare sammenholdet, da de alle vælger 
at prioritere det.

- Jo ældre, vi bliver, jo mere står der i kalenderen, men 40 år, 
det er da alligevel noget af en maraton, siger Lone.

Samtalerne har også ændret sig gennem tiden. Tidligere 
var det børnene og snakken om børnene, der dominerede, 
senere børnebørnene. Men mest snakker de faktisk om hin-
anden, og det, de hver især oplever. Specielt rejserne, hvor 
de kan bringe nyt fra verden med ind i gruppen. 

- Kirsten er den rene globetrotter, og hun har lige passeret 

land nummer 70, vi andre kan bare forsøge at abe det efter, 
siger Astrid.

I spisestuen er der dækket op med servietter på tallerkener-
ne og blomster i vaser, der matcher blomsterne på dugen. 
Det er trods alt et jubilæum, der skal fejres.

- Det er underligt, at det er gået så stærkt, men det er som 
om, at når de starter i skole, så går det stærkt, siger Lone.

Men inden de kan sætte sig til rette ved frokostbordet, skal 
de fem jubilarer foreviges. Også her er det grin og gode min-
der, der bærer stemningen.

- Skal vi ligne børnene på billedet? Så skal vi lige finde ud af, 
hvem der skal bide hvem i skulderen, griner Inger.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

På billedet ses: Peter, Heidi, Kasper, Sofie og Simon
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Simon Johnsen

Sådan ser de ud i dag - 40 år gamle, og den 
direkte årsag til jubilæet i mødregruppen, som de 
dog ikke har været en del af i mange år.

Sofie (Bjørnø)

Kasper Wettergren

Heidi Vinther

Peter Jørgensen



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

Hotel 
 FÆRGEGAARDEN

Julebuffet 
med alt hvad hjertet begærer

Pris 395 kr. (Min. 10 pers.)

Juleplatte 
med husets specialiteter

Pris 285 kr. (Min. 2 pers.)
HUSK AT BESTILLE 
Læs mere på www.hotelfg.dk

RESERVATION 
62611115 
www.hote l fg .dk

Chr .  IX ’ s  Ve j  31  –  5600 Faaborg

Julestemning i 
smukke nostalgiske 

omgivelser

JULE-BUFFET
& PLATTE

299,- for et hjulskifte 
600,- for et hjulskifte og opbevaring

VINTERHJUL

Bestil dit  

hjulskifte i god tid

Vi har altid gode tilbud på aluhjul og dæk 



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst  Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst  Signe Bøje Sahner 2964 0450
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.   30. okt.  20. s. e. trinitatis 11.00: HN 09.30: HN  

ons.  2. nov.  Salmesang og suppe 17.30: LJ   

søn.   6. nov.  Alle helgen søndag 11.00: SBS 17.00: SBS 09.30: EL 
søn.   13. nov.  22. s. e. trinitatis 11.00: LJ 09.30: LJ  09.30: RG

søn.   20. nov.  Sidste s. i kirkeåret 11.00: HN 09.30: HN  

søn.   27. nov.  1. s. i advent 11.00: SBS 09.30: SBS  09.30: RG

søn.   4. dec.  2. s. i advent 11.00: LJ 09.30: LJ 09.30: EL 

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, SBS: Signe Bøje Sahner, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen

KirkeNyt

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

Babysalmesang i Helligåndskirken 
Tirsdage kl. 10.30
Der er stadig pladser og alle kan være med. Til babysalmesang ska-
ber vi sammen en musikalsk oplevelse, stimulerer børnenes sanser 
med blid berøring, sang og dans. Kirkens smukke rum danner ram-
men om en tryg oplevelse, hvor nærvær er i centrum. 
Det er gratis at deltage. For tilmelding ring til kirkens kulturmedar-
bejder Marie Okholm Karlshøj på tlf.: 30 50 16 07.

Foredrag om Mozarts Requiem
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Det nye Hospital 
Kom og hør Ole Dahl fortælle om Mozart og hans udødelige sidste 
værk. Det er et af komponistens mest spændende værker, både 
kompositorisk og i forhold til de historier og myter der er i tilknyt-
ning det. Der er fri entré.

Salmesang og Suppe
Onsdag d. 2. november kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Lars Ole Jonssen 
går vi over i Det nye Hospital og hygger os med suppe, samtale og 
sang. Det er gratis at deltage.

Alle Helgens-gudstjeneste 
Søndag d. 6. november kl. 11.00 i Helligåndskirken og kl. 17.00 i 
Diernæs kirke. Vi tænder lys og mindes vor kære ved en stemnings-
fuld gudstjeneste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem, der er 
gået bort i det forgange år.

Mozarts Requiem 
Søndag d. 6. november kl. 19.30 i Helligåndskirken, Faaborg
Vester Skerningekoret, orkester og solister opfører W. A. Mozarts 
magiske og mytiske sidste værk. Korets dirigent Jakob Hedegaard 
leder opførelsen og de fire solister Sofie Ljungdahl, sopran, Jette 
Gundestrup, alt, Jakob Hedegaard, tenor og Bo Abel Hemmingsen, 
bas, synger solopartierne. 
Requiem i d-mol fra 1791 er den sidste komposition, som Mozart 
nåede at komponere. Hans sidste år var præget af sygdom og 
svigtende kræfter og værket forblev derfor ufuldendt. Det blev dog 
fuldført af komponisten Franz Xaver Süßmayr, og det er dén udgave, 
der opføres. Entré: 60,- kr. ved indgangen.

Søfart og store sønner. 
Faaborgs glorværdige periode i 17-1800-tallet
Tirsdag d. 22. november kl. 19.00 i  
Det nye Hospital.
Under restaureringen af Helligåndskirken 
dukkede en grav fra storkøbmand Ploug 
op. Det var et konkret kig ind i Faaborgs 
gyldne fortid som rig søfartsby takket være 
entreprenante enkeltpersoner som Ploug 
med flere. 
I dette foredrag vil historiker og muse-
umsdirektør for Øhavsmuseet Peter Thor 
Andersen fortælle om Ploug, søfarten og 
Faaborg gennem de cirka 100 år fra midten af 1700-tallet til midten 
af 1800-tallet, hvor byen oplevede en markant udvikling takket være 
søfart. Der er fri entré.

Fredslyset kommer til Avernakø kirke
Søndag d. 27. november kl. 9.30
Adventsgudstjeneste med modtagelse af fredslyset fra Bethlehem. 
Gudstjenesten er ved Rikke Gotfredsen.

Adventskoncert i Avernakø kirke
Søndag d. 27. november kl. 16.00
Efterfølgende er der suppespisning i forsamlingshuset.

Koncert i Diernæs kirke – med Beatsalmer
Søndag d. 4. december kl. 19.00
Kom til en stemningsfuld julekoncert med Beatsalmer. Koncerten 
Happy X-mas består af en collage af sang og oplæsning. Udover 
kendte julesalmer er musikken af bl.a. The Band, The Beatles og 
Blood, Sweat & Tears. Der er gratis adgang.

Højskoleeftermiddag
Juledrys fra to fynske præstegårde
Torsdag d. 8. december kl. 14.30 i Det nye Hospital
En hyggelig eftermiddag er i vente, når tidligere sognepræst og 
provst, Palle Jensen, kommer og fortæller om muntre erindrings-
glimt af idyl, trængsel og alarm ved juletid. Organist ved Dyrup Kirke, 
Pavel Refsgaard Jensen, krydrer med juletoner og lægger op til 
fællessang.



Juletræet
tændes

FREDAG 25. NOVEMBER KL. 17.00 PÅ
TORVET I FAABORG.
TAG IMOD JULEMANDEN VED FAABORG
HAVN CA. KL. 16.40
FØLG MED HAM TIL TORVET HVOR HAN
VIL TÆNDE DET STORE TRÆ

Gratis 
slikposer

til de første
500 børn



Igen i år har du mulighed for at købe dine julegaver og 
pynt hos sydfynske kunsthåndværkere ved det hyggelige 

julemarked i Tulip-bygningen. Tingcentralens kreative univers 
vil desuden være åbent for de børn og barnlige sjæle, der har 
mod på at kaste sig ud i hjemmelavede gaver. Markedet vil 

også byde på lokale fødevarer og julegodter for store og små.
 

Julemarkedet holder åbent:
Fredag den 2. december 15-19 
Lørdag den 3. december 10-19 
Søndag den 4. december 10-15

Find programmet på visitfaaborg.dk/tulip



Her er vejledning altid gratis

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

Køb én af disse kaffemaskiner og få  
1 pose kaffe fra SOZE hver  
måned i et år

12 poser gratis kaffe

Siemens 
TI353201RW
Fuldaut. 
kaffemaskine

3.199,-

SMEG
BCC02TPMEU 
Automatisk 
kaffemaskine 
50's Style

6.495,-

Miele
CM5310, rød
Fuldaut. 
kaffemaskine

7.595,-

Siemens 
TQ507R03
Fuldaut. 
kaffemaskine

12.999,-



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

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

SKIFT TIL 
VINTERHJUL 
VI HAR ALTID ET GODT TILBUD 
VINTERDÆK
BLIV KLAR TIL DEN KOLDE TID 
BESTIL SERVICE  

Kig ind eller ring og hør nærmere

Bestil til allerede nu!

	

Tlf. 62 61 77 95 

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

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

ET MODERNE MALERFIRMA MED STOLTE TRADITIONER 
OG PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK
• Alt i malerarbejde - inde og ude 
 
•  Alt i gulvarbejde
 Vinyl, linolium, tæpper og slibning af trægulve

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

Kvalitet i hvert penselstrøg

 
KONTAKT OS 
Tlf.: 62 61 77 95
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ASTRID HAUERBACH SKABER 
KUNST I VANDKANTEN

Kreativ 
kunstner 
på kajen
Astrid Hauerbach finder både frustrationer og 
ro i at skabe billeder. Hendes forcer er kompo-
sitioner, farvesammensætninger og den taktile 
fornemmelse, de mange lag i billederne er byg-
get op af. Senest har hun haft stor succes med 
konceptet ‘mal mit hjem’, for hun er også emi-
nent dygtig til at lytte til folks ønsker og idéer og 
forvandle dem til et formfuldendt billede.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 

I det nye kombinerede værksted og atelier på Kanalvej 
fordyber Astrid Hauerbach sig dagligt i sine malerier. 
Denne sommer har både turister og lokale fundet vejen 
forbi, og især konceptet ‘mal-mit-hjem’ har vundet 
indpas i ordrebogen.

Fra Paris til Danmark
Astrid Hauerbach er egentlig uddannet tilskærer og 
syerske i haute couturen i Paris, hvor hun ud fra desig-
nerens 2D-tegninger skulle fortolke på både udtryk, 
farver, stil og pasform og skabe et unikt stykke tøj, eller 
skrædderkunst, om man vil. 

- Det blev jeg ret god til, og der er vel også en tråd til de 
ting, jeg laver nu, siger Astrid Hauerbach.

I dag arbejder Astrid som billedmager, men inden da, 
lagde hun karrierevejen forbi flere kringelkroge. Som 
tilskærer arbejdede hun nogle år Paris i kjole-atelieret 
hos bl.a. Pierre Balman, og senere tilbage i Danmark 
fremtryllede hun produktionsmønstre - dvs. de skabelo-
ner, stoffet syes efter, for Bruuns Bazaar, og til pelse for 
Birger Christensen.
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- I Paris lavede vi kjoler til de kendte, store kjoler, og en 
kjole kunne sagtens koste 300.000 kroner. Men en dag 
kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne finde mening i den 
overflod længere, forklarer Astrid Hauerbach.

Hun tog derfor en uddannelse inden for pædagogik og 
undervisning, og målet var at undervise andre inden for 
billedkunsten. 

- Jeg ville gerne arbejde med mennesker, som kunne løfte 
sig selv gennem noget kreativt, og som billedkunstlærer fra 
seminariet kender jeg jo metoden, siger Astrid Hauerbach.

Desværre stak alvorlig sygdom en kæp i hjulet for planerne, 
og Astrid kom aldrig til at undervise. 

- Efter nogle år lagde jeg også selv nål og tråd på hylden og 
besluttede mig for kun at male. For hvor tøjbranchen er 
drevet af forbrug og af at tjene penge, så er kunst noget, 
der kommer indefra, siger Astrid Hauerbach.

Som billedmager er Astrid autodidakt, hvilket ifølge hende 
er en mulighed for at udtrykke et sammensurium af alt det, 
hun har lært i livet.

Billedmageren
På havnen ved Lyø-Avernakø-færgen har Astrid denne som-
mer åbnet et kombineret værksted og udstilling. 

- Jeg er kommet meget i Faaborg tidligere, og efter jeg 
er flyttet hertil, er det dejligt at kunne bidrage med liv og 
oplevelser til turister og lokale i de tomme lokaler, der tidli-
gere husede Blue Star Line, siger Astrid Hauerbach.

På staffeliet og på væggene hænger de abstrakte og im-
pressionistiske værker af bl.a. vulkanlandskaber og kruk-
ker. Astrid betegner bevidst sig selv som billedmager. Ikke 
billedkunstner. 

- Diskussionen om, hvad er kunst, er for langtrukken. En 
mager er en, der laver noget, som fx en skomager. Det 
sætter mig selv lidt fri i mit eget arbejde. Når jeg ikke er 
billedkunstner, så afmonterer det krav om ‘noget’, forklarer 
Astrid Hauerbach.

Når billedmageren er fordybet i et værk, gennemlever hun 
følelser på begge sider af spektret, og det sker som en 
automatisk proces. For det sværeste i den kreative pro-
ces, fortæller hun, er de indre krav, og de kan mosle hele 
processen.

- Når jeg maler noget, kan jeg tænke: ‘det er fedt’, for 
senere at tænke: ‘det er ok’. Senere igen tænker jeg: ‘det er 
noget lort’, og senere igen: ‘jeg duer ikke til det her’, fortæl-
ler Astrid Hauerbach. 

Herfra er næste skridt at fokusere og arbejde videre, for 
det er ikke et valg for billedmageren at blive hængende i 
det, der ikke fungerer.

- Sådan er det hver eneste gang. Det er fedt og frustreren-
de, siger Astrid Hauerbach.

Fra idé til produkt
På den ene væg hænger et billede, som afviger i udtrykket 
fra de øvrige. For som noget relativt nyt maler Astrid også 
på bestilling. Her starter værket på en farvestrålende bund, 
hvorefter lag efter lag stikker frem.

- Jeg har udviklet et koncept, hvor jeg i et halvabstrakt ma-
leri med et vrimmel af genkendelige figurer maler folks liv 
og hjem, som de selv oplever det. Jeg kalder dem ‘mal-mit-
hjem’, ‘mal-min-have’ eller ‘mal-vores-kærlighed’, fortæller 
Astrid Hauerbach. 

Det generer ikke billedmageren at lave opgaver på bestil-
ling, for hun er fra tiden som skrædder vant til bundne 
opgaver. Kunderne kan ved bestillingsopgaver komme med 
ønsker til farveholdningen, måske jordfarver, og så forklarer 
de om deres ønsker til det færdige værk, fx kendetegn ved 
netop deres hus.

- Når folk fortæller mig noget, så kan min hjerne bringe det 
frem til et udtryk, som folk kan genkende, forklarer Astrid 
Hauerbach.

Malerierne er en lang proces, hvor Astrid besøger kunden, 
lytter og mærker ind i de stemninger og beskrivelser, de 
fortæller om. Derefter går der en tid, hvor indtrykkene fal-
der på plads i den kreative hjerne, og når det indre billede 
så tager form, kan maleprocessen begynde. 

- Jeg er god til at tune ind på, hvem de er som mennesker, 
hvem det er, jeg står overfor, det er en kærlig proces, som 
også er mindre ensomt end de andre opgaver. Men bagef-
ter, så trænger jeg også til at lave noget andet igen, smiler 
Astrid Hauerbach.

Lige nu hænger der et færdigt 80x100 cm lærred på væg-
gen, som snart bliver hentet til sit nye hjem i Hillerød. Her 
er familiens Mercedes også afbilledet, netop som de ønske-
de, og billedet får mange gode kommentarer fra de gæster, 
der besøger værkstedet. Astrids billeder kan genkendes på 
de særegne farver og det flow, der løber diagonalt gennem 
lærredet.

Den 5. og 6. november kan du se et udsnit af Astrids bille-
der på Trunderup Friskole, hvor hun udstiller sammen med 
en anden Faaborg-kunster, Pia Voetmann, som du kan læse 
om i næste magasin.



Astrid Hauerbach har tidligere udstillet i bl.a. Svendborg, og i år har hun haft 
sine billeder udstillet på Galleri Knadring på Helnæs og Galleri Matthies på 
Falster. Hun arbejder i sit værksted på Kanalvej, hvor interesserede er velkomne, 
når flaget er ude

Billedmageren Astrid Hauerbach er for nyligt flyttet til Faaborg fra Svendborg, 
hvor hun gennem mange år byggede og boede i sit kolonihavehus hver sommer, 
mens vintrene blev tilbragt med pensel og lærreder på La Palma. Astrid er 53 år 
og mor til to voksne døtre

I den kreative proces anvender Astrid Hauerbach hovedsageligt akryl, men også 
i høj grad af andre udtryksmidler som, tapeter, oliesticks, kul mm. Hun elsker 
skæve farver, som hun selv blander - og de mange lag: ‘det giver en stoflighed, 
som da jeg arbejdede med tekstiler. Livet og mennesker bliver også til gennem 
de lag, vi har tilegnet os gennem tiden,’ forklarer hun
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Da træskibene fra Fyn rundt lagde til i Faaborg, kom der mange nysgerrige tu-
rister forbi værkstedet. ‘Jeg kan godt lide at være med til at give noget til stedet 
her,’ siger Astrid Hauerbach. Værkstedet på Kanalvej er åbent, når flaget er ude
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Med en baggrund som tilskærer og syerske har Astrid Hauerbach tidligere været med til at skabe haute couture og store gallakjoler. Hun har altid været kreativ, 
fortæller hun, og har lavet alt fra festival-oppyntning til små sirlige broderier og skrotskulpturer
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HEADSPACE ER ÅBNET I FAABORG

 Til kamp mod 
unges mistrivsel
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Som en glædelig nyhed for hele kommunen, kunne Det Sociale 
Netværk i marts erklære, at de åbner en afdeling af headspace i 
Faaborg-Midtfyn.

For tiden har headspace to ungerådgivere, og tre frivillige, og 
de unge strømmer til. 

Hjælp til de svære ting i livet
Kristina Svane er én af ungerådgiverne. Hun er uddannet lærer 
og studerer sideløbende med jobbet teologi og har kun arbej-
det i headspace i Faaborg kort tid. Alligevel er hun knivskarp 
på, hvad det er, de unge skal tilbydes, når de henvender sig på 
andensalen i Nørregade 4.

- Vores funktion er at få de unge trygt ind og skabe et rum til 
at tale om de ting, der fylder - på de unges præmisser. Vi kan 
hjælpe med at sætte ord på det, de føler eller tumler med. Vi 
guider og hjælper dem ved at give dem et sprog, siger Kristina 
Svane.

Headspace skal være et helle, et frirum, de unges rum. De unge 
kommer der frivilligt, og det betyder, at de er motiverede til at 
tale om det svære. Det svære kan være i både den lettere og 
den tungere afdeling.

- Der er ikke noget ‘typisk’, vores samtaler spænder vidt og 
bredt. Det kan være hverdagsproblemer som problemer med 
vennerne eller familien, eller ensomhed eller tristhed. Det 
kan også være nogle lidt større problemer som selvskade eller 
nogle, der er selvmordstruede. Så det er et bredt afsæt, men vi 

har plads til alle, forklarer Kristina Svane.

Når de unge har fået luftet deres bekymringer, kan rådgiverne 
hjælpe på flere måder. Måske skal den unge støttes i proces-
sen, eller måske skal der bygges bro til det etablerede system, 
måske skal der trækkes i nogle tråde, fx til lokalpsykiatrien.

For headspace har, foruden deres egne ansatte og frivillige, 
også to såkaldte fremskudte medarbejdere fra kommunen i 
deres lokaler to dage om ugen, og en fremskudt medarbejder 
fra Region Syddanmark en dag om ugen.

De fremskudte funktioner sikrer hermed, at der er en god kon-
takt mellem headspace og alle de eksisterende tilbud, og cirka 
hver femte unge menneske, der henvender sig til headspace, 
bliver hjulpet videre af de fremskudte medarbejdere til andre 
hjælpetilbud i det offentlige/kommunale eller i civilsamfundet.

En fokuseret vej til hjælp
Ofte kan det være svært for de unge at tale med de voksne, 
der er nærmest, som fx lærere og forældre. Her opfylder 
headspace et behov, og der er allerede mange unge, der har 
fundet vej til derhen.

- De føler, det er nemmere at tale med os i headspace, for de 
har ingen relation til os, og de skal ikke tage hensyn til os. Her 
har vi ingen agenda med dem, for vores primære opgave er at 
skabe et trygt samtalerum, hvor de føler sig hørt og forstået, 
siger Kristina Svane.

Denne sommer åbnede headspace dørerne til deres nye afdeling i Faaborg. Unge men-
nesker har brug for et trygt sted, hvor de kan tale om alle de ting, der fylder i et ung-
domssind, og det viser den første opgørelse tydeligt. På de første fire måneder har 61 

unge mellem 12 og 25 år henvendt til en samtale hos ungerådgiverne i headspace. Læs 
mere om det nye, gratis tilbud.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN



Sebastian Gjerlufsen er centerchef og har det overordnede ansvar for headspaces  afdelinger i Odense og i Faaborg-Midtfyn. De unge vil ikke kunne få rådgivning 
hos Sebastian, da hans opgave blandt andet er at sørge for, at medarbejdere og de frivillige er klædt på til at hjælpe de unge bedst muligt

Kristina Svane er ansat ungerådgiver i headspace. Hun er 
uddannet lærer og studerer for tiden også teologi på uni-
versitetet. Hun varetager rådgivningssamtaler med unge, 
men på sigt er det meningen, at de frivillige overtager den 
opgave mere og mere, så de fastansatte kan stå for kom-
munikationen udadtil samt uddannelsen og sparringen 
med de frivillige



Rådgiverne har ingen notatpligt, da headspace ikke er en del af 
et kommunalt system, så alt, der snakkes om, forbliver mundt-
ligt. Dog har rådgiverne, som alle andre, der arbejder med børn 
og unge, en skærpet underretningspligt, fx hvis de hører om 
vold i hjemmet, men også det, kan føre til hurtigere hjælp. For 
når der laves en underretning, forklarer Kristina Svane, så er 
det en hurtig vej til at afklare, om der er brug for hjælp til en 
familie.

Centerchef Sebastian Gjerlufsen forklarer, at forskningen peger 
på, at det er en stor effekt af samtaler om det svære, idet trivs-
len øges, og ensomheden mindskes, når man bliver hørt. En 
underviser kan måske have fokus på, at den unge skal lave sine 
lektier, og ikke have tid til at være nysgerrig, gå bagom og finde 
ud af, hvordan det mon kan være, at det altid glipper med de 
lektier. Rådgiverne i headspace har derimod udelukkende fokus 
på at lytte.

- Vi er også meget bevidste om at spørge ind til, hvad det er, de 
unge ønsker hjælp til. Vores samtaler handler om det, den unge 
har på sinde. Vi kan hjælpe med at skabe refleksion, få dem til 
at forholde sig til problemerne og udvikle deres evne til at se 
mønstre, siger Sebastian Gjerlufsen.

Skulle det rigtige tilbud til den unge findes i kommunalt eller 
civilt regi, så kan ungerådgiverne eller de frivillige også tilbyde 
at gå med den unge, det kunne fx være, hvis den unge kunne 
tænke sig at deltage i ‘Ud i naturen - ind i fællesskabet’, som er 
et tilbud til sårbare unge.

Et godt sted at starte
Mange instanser har også fået øjnene op for det, som 
headspace tilbyder, og de oplever, at både læger, sagsbehand-
lere og bostøtter fortæller de unge om headspaces tilbud.

- Vi har 2-3 samtaler i snit om dagen, nogle dage op til 5-7, og 
hver uge kommer der mellem to og seks nye unge og banker på 
vores dør. De fleste er under 18 år. Nogle kommer fast i et for-
løb på et par gange, andre tjekker bare lige ind engang imellem, 
når der er behov, forklarer Sebastian Gjerlufsen.

Ungerådgiverne har meget fokus på, at de hverken tilbyder 
terapi eller anden form for behandling, men de lytter og guider 
gerne, og hjælper den unge videre til et andet tilbud, hvis det 
er nødvendigt.

- Der kommer også unge, der egentligt er for dårlige til at være 
hos os, men så kan vi alligevel hjælpe, for vi kan holde hånden 
under dem og evt. hjælpe dem hurtigere til det rigtige tilbud, 
siger Sebastian Gjerlufsen.

Siden opstarten i juni har 61 unge mennesker fundet vej til 
headspace. Når afdelingen her i Faaborg er mere etableret, for-
håbentlig med 10 frivillige, så kan de ansatte gradvist afse mere 
tid til det opsøgende arbejde, samt have fokus på at få etable-
ret et tæt samarbejde med de relevante instanser i området.

- De unge har været gode til at få øje på os, vi har et godt flow 
af samtaler som nyåbnet afdeling, men vi mangler at komme ud 
og face de unge. Vi vil gerne ud på skoler, gymnasier mm., siger 

Sebastian Gjerlufsen.

Hvis du ønsker at vide mere om headspace, eller hvis du kunne 
tænke dig at være frivillig, så kan du møde op på andensalen i 
Nørregade 4 tirsdag, onsdag og torsdag mellem klokken 12 og 
18, eller du kan ringe til Sebastian Gjerlufsen på 3131 4842.
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Frivillig i headspace?
Ungerådgivningen i headspace er primært drevet af frivillige. Der er aktu-
elt tre frivillige ungerådgivere, og der er plads til mange flere. 

Vil du være frivillig ungerådgiver, så er her et overblik:

• Du skal være over 18 år.
• Du skal binde dig for mindst et år, så der er kontinuitet i  
   samtalerne for de unge.
• Du skal kunne rådgive unge 12 timer om måneder. 
• Du vil gennemgå uddannelse i form af undervisning, oplæg og sparring. 

Til samtalerne er man altid to rådgivere.

Så hvis du tænker, at du har livserfaringer, indsigter, oplevelser eller faglige 
kompetencer, som er en styrke i arbejdet med børn og unge, så skal du 
ikke tøve med at kontakte headspace.

Sommetider er der også brug for mere praktisk hjælp. Fx at tage med den 
unge til kommunen eller søge boligstøtte eller SU.
De fastansatte på headspace varetager alle øvrige opgaver, fx planlægning, 
uddannelse, sparring, supervision og oplæg hus samarbejdspartnere som 
skoler og socialrådgivere.

Om Headspace
I 1993 mistede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen sin datter, 
Signe, der led af skizofreni og tog sit eget liv. Tabet af datteren skabte et 
dybtfølt ønske om at forhindre, at andre unge og deres nærmeste lider 
samme skæbne. Da Poul Nyrup i 2009 vendte hjem fra Europa-Parlamen-
tet, skabe han en forening, som skulle arbejde for at fjerne fordomme og 
skabe bedre hjælp og muligheder for psykisk sårbare og deres pårørende. 
Sammen med fire andre stiftede Poul Nyrup Rasmussen Det Sociale 
Netværk.

Headspace er en del af Det Sociale Netværk.

Headspace samarbejder med flere forskellige aktører om målrettede pro-
jekter, alle med henblik på at fremme mental sundhed for unge:

• Hvad kan jeg blive? En database, der oplyser om erhvervsuddannelserne 
og hvad der skal til for at blive fastholdt i uddannelse. Her er det unge selv, 
der udarbejder videomateriale mm. 

• Voldsom kærlighed. Et samarbejde med Sex & Samfund og Dialog mod 
Vold, der hjælper unge med at sætte grænser i forhold. 

• Skolen for mental sundhed. Et samarbejde med udvalgte, lokale grund-
skoler, der har de unges perspektiv og benytter en helhedstilgang, hvor 
både undervisning, elever, lærere og forældre inddrages. 

• Headspace +. Et projekt, der skal få flere unge drenge og mænd til at få 
øje på de tilbud, headspace rummer. Indsatsen kan fx bestå af samtaler, 
rådgivning, virksomhedspraktik, uddannelsesbesøg og mentorforløb, 
tilrettelagt og målrettet efter de unge drenges behov. 

• Brug bolden. Et samarbejde med fodboldklubberne, der skal gøre spil-
lere på ungdomsholdene mere robuste. De unge skal trives bedre, og pro-
jektet skal hjælpe med at gøre det nemmere for dem at tale om det, de 
synes, er svært, og at håndtere udfordringer, svære tanker og sårbarhed.



Der er aktuelt tre frivillige hos headspace. De sidder med til samtaler med de unge, der henvender sig, og der er altid to personer med til samtalerne, så det sikres, at dialogen er 
optimal og ligger i tråd med den metode, der anvendes i rådgivningerne. Headspace er akkrediteret af Rådgivning.dk, der også fører tilsyn med dem, hvilket sikrer kvalitet i metoden

Headspace er en NGO (Non Government Organisation). Deres 
økonomiske midler kommer fra private fonde, offentlige midler 
fra Christiansborg, samt støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune 
til bl.a. husleje og de fremskudte funktioner
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Tak, fordi du sorterer
Nu er den nye affaldsordning ved at være hverdag, og rigtig 
mange af jer gør det SÅ godt. Derfor vil vi gerne udfordre jer 
lidt, og vi lokker med en god præmie :-) 

Vil du læse mere om din nye affaldsordning og have flere gode råd til at sortere,  
så læs mere på ffv.dk/renovation

TAK, fordi du sorterer!

Faaborg-Midtfyn Kommune indfører ny affaldsordning, så det fremover 
bliver lettere at sortere affald direkte ved husstanden.

Ifølge national lovgivning skal Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022 gen-
anvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald. På nuværende tids-
punkt genanvender vi 42,7 % af husholdningsaffaldet.

Der skal altså handles for at nå i mål – og det kan vi alle sammen bidrage 
til ved at sortere mere affald til genanvendelse og mindre til forbrænding.

Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne leve op til kommende 
EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om mere 
cirkulær økonomi og en bæredygtig affaldssektor.

Denne brochure skal hjælpe med at gøre det lettere at sortere dit affald.
Du kan få flere informationer på vores hjemmeside www.ffv.dk.

Tak, fordi du sorterer. Det gør en forskel.

Når vi genanvender 
mere affald, holder vi 

ressourcerne i kredsløb. 
På den måde kan vi 

skåne miljøet.

Nye beholdere 
med to rum

Den nye affaldsordning medfører, at der skal være beholdere til flere affalds-
typer ved husstanden. Enfamiliehusstande tilbydes som standard to stk. 240 
liters beholdere, som hver især er inddelt i to rum:

1. Restaffald og madaffald
2. Pap/papir og glas/metal

Skillevæggen i beholderen må ikke flyttes.

Derudover skal alle husstande fortsat bruge den beholder, som de har i forvejen. 
Den skal bruges til plast samt mad- og drikkekartoner.

Områder med andre affaldsløsninger.
Der findes flere typer beholdere afhængigt af, hvor og hvordan du bor i 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Beholderne kan altså se forskellige ud, men alle 
skal sortere ens – uanset om man har egne beholdere eller hører under en fæl-
lesløsning.

Der gælder dog særlige forhold for Faaborg midtby, sommerhusområderne og 
øerne. Læs mere på ffv.dk/renovation.
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Ris, pasta og ost

Plastfolie, der ikke kan rengøres, fx tandpastatuber

Skaller fra æg og nødder

Drikkeglas og vinglas

Alukapsler fra fyrfadslys og alubakker

Pizzabakker og chipsposer

Øl- og sodavandsdåser

Kartonemballage, fx fra morgenmadsprodukter

Tegnepapir og rudekuverter

Mælke- og yoghurtkartoner

Plastdunke og -flasker, fx shampooflasker

Bleer og hygiejneprodukter
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TIP EN 13'ER

NAVN

Udfyld og aflevér din tipskupon inden 11. november  
hos Det Rigtige Faaborg, Bryggergården 6 (Brevindkast)

MOBIL

Tip en 13'er og deltag 

i konkurrencen om Tapas for  

fire pers. fra Café Elmelund



Vores testcenter er stadig åben. Vi foretager PCR-test 
eller lyn-test - begge indberettes til sundhed.dk

Lyntest: kr. 120,- og PCR-test: kr. 250,-

Saga ApS Telemarken 7, DK-5600 Faaborg, Tlf. 31 13 58 33, info@saga.as, www.saga.as

Hånddesinfektion Overfladedesinfektion Øvrige værnemidler

Håndsprit m/u gel og jordbær Selvtest

TILBUD 

100 ml. kr. 12,- TILBUD 

500 ml. kr. 20,-

TILBUD 

1 stk. kr. 18,-

5 stk. kr:.70,-

25 stk. kr. 300,-

Det sikre valg til 
fuld desinfektion
Hos SAGA er du sikret værnemidler af god  
kvalitet og med de rette godkendelser. Det  
er du, fordi vi selv producerer vores håndsprit  
i vores lokaler i Faaborg.  
 
Hos SAGA er der altså ingen tvivl 
- leveringsgaranti og høj kvalitet - hvér gang.

Bestil på www.saga-shop.dk

Bestil og se mere  
på www.fiordstyle.dk







Åbent alle dage 8-20Åbent alle dage 8-20
Faaborg

TORRES
VINA ESMERALDA 
HVIDVIN

PR. FLASKE

ROZES 10 ÅRS TAWNY 
ÅRETS JULEPORTVIN 
75 CL. FLASKE I FLOT GAVERØR

PR. FLASKE

35,-

99,-

Lækkerier i DIN 
Superbrugsen Faaborg

1 KG. KILIC 
MANDLER 

PR. POSE 65,-
RIGTIG GOD PRIS

BEAUVAIS SURVARER 
FLERE VARIANTER

TA´2 FOR 35,-

ALBANI BLÅLYS 
ELLER RØDHÆTTE 
33 CL. GLASFLASKER

TA´6 FOR 30,-
SÆLGES FRA 4. NOV.

TRUS CRIANZA
RIBERA DEL DUERO 
KONGEKØB OG UDDELERENS FAVORIT

PR. FLASKE 129,-

KÆMPE VALUE

 FOR MONEY

Den ultimative Crianza-oplevelse får du 
med denne episke nyhed fra Palacios Vinos 
De Finca Trus.
Ler-kalkstensjorden i de højtliggende  
vinmarker, hvor denne vin kommer fra,  
definerer dens intense og komplekse  
personlighed med krydrede og modne 
frugtnoter. Den er afbalanceret, frisk og glat

Fremstillet på de traditionelle druer. Let 
sødlig portvin med en særdeles delikat 
duft. Lige til at skænke. Drikkemoden, 
meget indbydende, fløjlsblød og lækker.
Gylden farve. Særdeles velegnet til choko-
ladedesserter, kirsebærsamt tørret frugt.

EN AF VORES MEST SOLGTE

ONSDAG OG TORSDAG FREDAG SØNDAG

Skrabeæg 
10 STK

VEJ SELV  
SLIK

100 G.

Kærgården Smør

18,-13,95
8,95

MANDAG OG TIRSDAG
Änglamark  
Mælk (1 liter) 
LET, MINI, SKUMMET

7,95 BYENS BEDSTE UDVALG

200 gram


