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Kom med til fest, fritid og 
hverdagshygge på Bjørnø
Måske har beboerne på de små mere eller min-
dre isolerede øer udviklet en særlig evne til at 
finde anledninger til at mødes, tage en pause fra 
hverdagen, holde en fest. I hvert fald har bjørnø-
boerne stolte traditioner for fester, hvor hele øen 
er inviteret med, og for at mødes mere spontant i 
hverdagen til en tår kaffe, et glas vin, et slag kort, 
eller sågar en håndboldkamp. For indtil maskinerne 
afløste folkeholdene på øens gårde, kunne Bjørnø 
mønstre både et herre og et damehåndboldhold 

Fastelavn blev fejret over flere dage og var i mange generationer årets største fest på Bjørnø. Her et fastelavnsoptog fra omkring 1945.

I 1974 arrangerede Billed-Bladet ”gadefest” på Bjørnø, og en af den tids 
store stjerner, Freddy Fræk, optrådte.

Sommerens store fest på Bjørnø var i mange år ”hare-gildet”. For de penge, som øboerne 
tjente ved at indfange og sælge levende harer, blev der holdt en fest med levende musik, 
dans, medbragt mad og øl og snaps. Foto: Anne Havgaard
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I 1970’erne lærte bjørnøboerne en ny skik af hippier fra København, der havde købt 
den gamle skole på øen. Skikken at ”drikke molekaffe” ved solnedgangstid er stadig 
populær, selv om der nu drikkes mere vin end kaffe. Foto fra 2016 



Sensommeren var en travl tid for øens landmænd, men lidt hygge skulle der være 
tid til, når Grethe Hansen kom med kaffe og kage til høstfolkene. 1972

Det var en stor dag, da øens ungdom og gæster fra fastlandet i 1944 kunne 
indvi Bjørnø Sportsplads, der stadig ligger ved siden af den gamle skole.

Ungdommen på Bjørnø havde i flere år eget herre- og damehåndboldhold, der kæmpede med hold på naboøerne og på fastlandet. Omkring 1940. 
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Ruth og Louis til "hare-gildet” Foto: Anne Havgaard



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



Skru ned for varmen, 
men op for humøret
Nyhedsstrømmen flyder dagligt over med nedslående meldinger om nye rekordhøje priser på var-
me, elektricitet, brændstof, vand, fødevarer og...,ja fortsæt selv listen. Den virker uendelig lang.

De fleste af os går og små-brokker os over situationen, og udsigten til at bunden forsvinder ud af 
husholdningsbudgettet. Vi deler de seneste regninger på el, gas og fjernvarme med kolleger og 
venner, mens vi på skift udbryder forfærdelse over girokortenes ubarmhjertige bundlinjer. 

Fint nok. Så får vi luft. 
MEN, vi altså passe på ikke at lade os "kvæle" i nyheder fyldt med dystre udsigter, de vælter jo 
ned over os fra alle sider i øjeblikket. Tag en pause. Gå ud i efteråret, nyd naturen, smil til familien, 
meld dig ind i en vores mange foreninger. Gør noget du holder af.

Måske som Ella, der har hæklet hundredvis af tæpper til fordel for Røde Kors, eller som Emma og 
Carla der er blevet europamestre i dans, Charles der rejst Østeuropa rundt for at hjælpe andre. 
Mød dem i dette magasin, og lad deres lyst til at gøre noget inspirere dig.

Rigtig god læselyst...og godt efterår
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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

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



 KONCERT
LØRDAG D.22 OKTOBER 

I ÅR SOM INDENDØRS KONCERT I 
BØGEBJERGHALLEN - VESTER AABY

Mad og drikke må ikke medbringesFølg os på Facebook

FYR & FLAMME

 L.I.G.A

DJ Christoffer Astrup
 Trykker den af før, imellem 

og efter..

Billetterne kan købes 
allerede nu på Billetten.dk 

Dørene åbner kl. 17:00 og festen slutter kl. 01:00

Indoor

B
Fester Aaby

J
P

B
Fester Aaby

J
P

Den årlige udendørs gratis koncertdag i Vester 
Aaby nåede lige at blive en tradition.

Så kom corona, og drillede arrangørerne. Kombi-
neret med dårligt vejr, så blev sidste års udgave 
af festen på landsbyens sportsplads ikke samme 
succes som vanligt. Derfor går arrangørerne nu 
nye veje.

- Vi laver et brag af en fest i Bøgebjerghallen den 
22. oktober. Der bliver koncert med Fyr og Flam-
me og L.I.G.A., og vi glæder os helt vildt. Der er 
brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning, 
så vi igen kan invitere til gratis koncert næste år. 

Det er helt klart målet, forklarer Rikke, Sanne og 
Sacha, der igen er tovholdere på koncerten.

Håbet er, at sælge 500 billetter til koncerten, så 
kan de tre sænke skuldrene, og melde missionen 
fuldført. - Fyr og Flamme er bare fantastiske. De 
leverer så fedt et show, spiller glad og god musik, 
og sammen med L.I.G.A. har vi et match, som vi 
er stolte af. Nu skal folk bare komme ud af bu-
sken, og få samlet familie og venner til årets fest. 
Der venter en aften, man vil fortryde at gå glip af, 
lokker trioen.

Billetsalget er startet på billetten.dk

Fester Aaby fester under tag
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Charles er født i Skarrild i Vestjylland i en landmandsfamilie, og ind-
til han fyldte femten år, hjalp han til hjemme på gården. Men efter 
realskolen, et HF-seminar og en stilling som lærervikar i Kibæk, 
skulle Charles vælge sin karrierevej.

- Jeg søgte ind på lærerseminaret og til politiet samtidigt, og i som-
meren 1973 fik jeg tilsendt to konvolutter. Jeg var optaget begge 
steder, fortæller Charles Pedersen.

Han overvejede kort at lade et møntflip afgøre fremtiden, men 
valget i stedet bevidst politiet.

- Jeg havde længe talt om at blive politimand, for der ligger forskel-
lige udfordringer, der kan ændre sig fra dag til dag. Jeg mødte stor 
opbakning hjemmefra, og min bror overtog senere gården, siger 
Charles Pedersen.

Telefonpasser
Samme år blev Charles ansat på Københavns politiskole med en 
treårig uddannelse foran sig. Som uddannelsesstation fik han 
Station 5, den station, der i dag hedder Vesterbro, og blev her indtil 
1977, hvor han søgte op til Politigården til tjeneste.

Her fik Charles til opgave at bevare det helt store overblik, for 
stillingen var i kommunikationscentralen for hele Storkøbenhavn, 
og fra et rum fyldt med radioer og telefoner dirigerede han nu 
patruljevogne rundt til opgaver. Én kanal til det indre København 
og én kanal til omegnskredsene.

Charles og kollegerne havde fra kommunikationscentralen over-
blikket over alle vogne og skulle have styr på, hvor folk var henne. 
Ved opgaver tog de enten forbindelse til den vagthavende eller 
sendte vogne direkte afsted. 

- Sad man ved radioen en dag med bankrøveri, så skulle man 
have styr på alle biler og udsende signalement, og så havde man 
travlt. Og man var godt træt, når man kom hjem, forklarer Charles 
Pedersen.

Især ét opkald har bidt sig fast i hukommelsen hos den nu 70-årige 
pensionerede betjent. Et opkald fra en mand, der i røret fortalte, at 
han netop havde begået et drab.

- Han fortalte, at han stod ved en telefonboks på Halmtorvet, og 
jeg skulle holde styr på ham og have sendt en vogn hen for at tage 
kontakt. Jeg skulle sidde og snakke med ham. Han var forholdsvis 
rolig, og jeg sagde til ham, ‘vi skal nok hjælpe dig.’ Da politibetjen-
ten nåede frem, gav han ham røret, og så vidste jeg, at der var 
garanti for kontakt, siger Charles Pedersen.

Gennem tre år bevarede Charles overblikket i anspændte situatio-
ner, inden han i 1980 fik en stilling i Faaborg.

- Det bliver en vane at sidde sådan et sted, så det er sgu egentligt 
ikke så slemt, griner Charles Pedersen.

Betjent i uniform
Mens betjentene på kommunikationscentralen kunne iklæde 
sig civilt tøj i arbejdstimerne, så måtte Charles ved ansættelsen 
i Faaborg atter trække i det mørke tøj, som branchen kalder 
uniformen.

I Faaborg blev Charles en del af ordenspolitiet i stuen, mens 
kriminalbetjentene Bennebjerg, Toftemann og Probst sad på 
førstesalen.

EN SERIE MED FAABORGS TIDLIGERE BETJENTE

Fra Faaborg til  
verdens brændpunkter

Dette er tredje og sidste artikel i vores serie om tidligere faaborgensiske kriminalbe-
tjente. Denne gang skal du møde Charles Pedersen, der har været betjent i 41 år. Når 

Charles ikke var udstationeret i verdens brændpunkter, så løste han kriminalsager i 
lokalområdet. Læs med om de talstærke bankrøverier i 90’erne, om pågribelsen af en 

falskmøntner og om udsendelserne til bl.a. Balkan og Georgien.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT



Charles Pedersen gik på pension som 62-årig i 2014. Forinden havde han været i tjeneste i 41 år, heraf seks år som udsendt til andre lande. Missionerne var alle fredsbevarende, 
hvor politifolkene ikke var bevæbnede, på nær en enkelt mission i FN-mission i 2000, hvor missionen var fredsskabende

Under sine udsendelser tog Charles 
Pedersen dagbogsnotater. Her er et 
uddrag fra Kosovo 1999: 

En nat blev jeg tilkaldt, idet der havde 
været skyderi i en bar i nærheden. En 
lokal mand var nægtet at købe noget 
grundet beruselse. Han forlod stedet 
igen, men kom tilbage med et par 
kammerater, hvorefter de skød ind i 
baren fra gaden. Der var to interna-
tionale kolleger på stedet. De havde 
våben med og begyndte at skyde, 
hvorefter gerningsmændene for-
svandt. Jeg skulle så lede begivenhe-
derne, og vi fandt de pgl. Ved episo-
den var en dræbt og 14 sårede. Dette 
viste bare, at man skulle passe på, 
hvor man opholdt sig for alt kunne 
hurtigt udvikle sig.

Endvidere havde vi ikke strøm nok til 
at varme ovnen op, hvorfor vi sad i 
nogle dage derhjemme i vore sove-
poser med stearinlys. Ingen isolation 
gjorde at det var frost inde som ude. 
Det var frustrerende oven i alt det an-
det. Vi fik efterfølgende en lille bræn-
deovn, så vi kunne holde varmen og 
lave mad på.
Der var mord, voldtægter, tyverier, 
kidnapninger og voldssager i hele 
perioden.



Opgaverne som ordensbetjent kunne være af de mere kedelige. 
Eller af de mere brutale. For ved trafikuheld blev ordensbetjente 
tilkaldt, og en dag kom de udtil et uheld, hvor et ungt menneske 
var kørt ved. Død ved ankomst. 

- Jeg skulle ud og underrette forældrene. Det havde jeg det sgu 
ikke godt med. Dengang var der ikke noget, der hed debriefing, og 
vi kørte bare videre til næste opgave, det var ikke rart, det kan jeg 
godt fortælle dig, siger Charles Pedersen.

Ordensbetjentene arbejdede sammen to og to, og trods arbejdets 
trivialitet, så trivedes Charles godt i jobbet. Almindelige patruljer, 
kørsel af psykisk syge til indlæggelse, paskontrol ved Gelting-fær-
gen, udrykning til husspektakler og færdselsuheld.

- Ja, alt fra Herodes til Pilates. Folk, der lå berusede på gaden. Vi 
kørte dem i detentionen eller drejede forbi hjemmet med dem - vi 
kendte dem jo sådan et lille sted som Faaborg, fortæller Charles 
Pedersen.

Midt i 80’erne søgte Charles ind på en etårig uddannelse som kri-
minalmedhjælper, og sidst i 80’erne tiltrådte han som fast kriminal-
mand på stationen i Faaborg.

- Det var jeg virkelig glad ved. Jeg var så glad den dag, jeg fik den 
stilling. Nu skulle jeg ud og opklare, frem for bare at se, hvad der er 
sket, siger Charles Pedersen.

Bekendte kriminelle
Som kriminalbetjent skulle Charles nu beskæftige sig med alle 
lovovertrædelser indenfor straffelovens rammer, og han fik at gøre 
med nogle af de allerværste forbrydere. I Faaborg var der dengang 
mange unge misbrugere, som skulle skaffe penge til stofferne. Ofte 
var metoderne indbrud eller simpelt tyveri. Alligevel bevarede 
Charles en tro på det gode i alle mennesker.

- Vi kendte de fleste og kunne ofte gætte, hvem der stod bag. Så 
kørte vi ud for at finde dem, og når der var nok, skrev vi en sag på 
det og gav det videre til juristerne, fortæller Charles Pedersen.

Betjentene kendte gerne årsagerne bag misbruget hos de unge. 
Ofte havde de ikke en god familie bag sig, og der var ikke meget 
hjælp at hente, hvis de først var ude i et misbrug.

- Det var ærgerligt for de unge. Jeg talte meget med dem, og vel 
var de kriminelle, men med tålmodighed, og hvis man viser dem 
den respekt, alle fortjener, så er man nået langt. Inde i dem er 
der noget godt bagved, uanset hvor umuligt, det kan synes, siger 
Charles Pedersen.

Charles passede godt på med ikke at moralisere, når han tog den 
vigtige snak, bl.a. om mulighederne for at slippe ud af kriminalite-
ten, og for nyligt stødte han ind i en af de unge, der tidligere var 
kriminel, som bekræftede vigtigheden af den gode samtale.

- Han var kommet godt igennem det, og han sagde: ‘du talte ikke 
ned til folk.’ Jeg havde et godt forhold til de kriminelle, og en dag 
var en båd blevet stjålet i havnen, og jeg konfronterede den mis-
tænkte, men han benægtede. Da jeg var gået, kom han løbende og 
sagde: ‘holdt lige, Charles. Jeg kan sgu ikke lyve overfor dig, det er 
mig, der har gjort det.’ fortæller Charles Pedersen.

Der var også mere atypiske sager, som fx den med falskmøntneren 
fra Litauen. I Amtssparekassen vekslede manden nogle sedler, men 
kvinden bag skranken syntes ikke, papiret føltes rigtigt, og hun 
ringede derfor til stationen. 

- Hun fik ham til at vente, og vi drønede derop. Vi fik fat i de falske 
sedler, og manden blev fængslet og indsat i Assens arrest, fortæller 
Charles Pedersen.

Det viste sig, at manden forinden besøget i Faaborg havde besøgt 
en stribe andre pengeinstitutter langs hovedvej 8, men sedlerne 
var så dygtigt forfalsket, at ingen af de andre havde studset over 
det.

- Det kan ikke siges nok, det er fandeme vigtigt for politiet med 
samfundsborgeres hjælp, siger Charles Pedersen.

Verdens brændpunkter
I 1992 var krigen på Balkan startet, og de første betjente var 
begyndt at søge om udsendelser. To år senere fik Charles sin første 
udsendelse, hvor opgaven lød på at uddanne lokale politifolk til 
europæisk standard.

- Det var et frikvarter, hver gang jeg skulle ud og lave noget andet. 
Men derovre var der dumme regler, fx var domestisk vold tilladt, 
og så var der udpræget korruption. Politiet levede ikke af den løn, 
de fik, men af det, de tog fra folk, forklarer Charles Pedersen.

I 1999 var Charles udsendt til Kosovo gennem OSCE. På et 
tidspunkt var forhandlingerne mellem Milosevic og vesten gået i 
hårknude, og de måtte evakueres, inden NATO begyndte bom-
bardementet. I marts 2000 måtte danskerne således pludseligt 
returnere til Danmark i hast. I efteråret 2000 returnerede Charles, 
denne gang med FNs fredsskabende styrker.

- Det var et hårdt år. Serberne var væk, de vidste NATO ville 
bombe, så de forsvandt. Der var ikke noget system i samfundet, 
det var rent anarki, fortæller Charles Pedersen. 

I sine udsendelser, der bl.a. tæller Georgien, Bosnien og Makedoni-
en, gjorde Charles brug af sine gode evner til at tale med folk. Som 
uddannet efterforsker var hans opgave at monitorere og servicere 
de lokale efterforskere i deres arbejde, men han foretog også mere 
pragmatiske opgaver.

- Der var jo korruption og alt muligt møg, det skulle vi tage os af. 
Jeg gjorde som i Faaborg og fik dem i tale, det kunne man også 
med dem, siger Charles Pedersen.

Når Charles var tilbage i Faaborg mellem udsendelserne, kunne det 
være svært at se vigtigheden af de noget mindre lokale sager.

- Dernede kunne de jo slå hinanden ihjel over en trillebørfuld sand. 
Der var en, der skød sin nabo. Midt i en diskussion - bang! Jeg for-
søgte at tage på sagerne i Faaborg, som inden jeg tog afsted, men 
ved fx et simpelt tyveri kunne jeg godt tænke: ‘har vi ikke andre 
ting at snakke om.’ Der gik altid et stykke tid, men hverdagen kom 
hurtigt igen, siger Charles Pedersen.

I alt har Charles været udsendt otte gange - eller seks år i alt. I star-
ten var udsendelserne seks måneder, men i takt med at der kom 
mere fred, kunne en udsendelse vare op til et år. 
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Nogle af de allerværste sager, som Charles Pedersen var involveret i, 
var sager med misbrug af børn, og Charles havde til opgave at lytte 
med på afhøringen børnene. ‘Det var noget svineri, nogle møgsager 
for at sige det mildt. Så havde jeg brug for et frikvarter og tog til Bal-
kan,’ siger Charles Pedersen

I starten af 1990’erne var der mange episoder med røverier 
af banker og sparekasser i Faaborg og de omkringliggende 
byer. Nogle fik kriminalbetjentene opklaret, andre ikke. Men 
flere har bidt sig fast i hukommelsen.

Uheldige røvere
“I Faaborg by var der en ung mand, der røvede et pengeinsti-
tut. Han løb ud for at komme væk, og nede i havneområdet 
gemte han sig i en have ud til vejen. Han hørte udrykning i 
det fjerne og var bange for, at det var politiet. Han smuttede 
væk og ville hoppe over hegnet til en anden have, men han 
havde ikke lige taget højde for, at der var fem meter ned. Han 
brækkede foden, og så sad han dér, lige til at tage.”

“Ved et røveri i Faaborg er røveren en yngre mand. Han snak-
ker med personalet, og de tror på hans trussel og udleverer 
pengene til ham. På et tidspunkt falder stoffet foran hans 
ansigt ned, og han får det hurtigt op igen. Da mig og min 
kollega ser videobåndet og stillbillederne, er vi ikke i tvivl 
om, hvem det er. Vi tog ud, hvor vi antog, han ville være, og 
ganske rigtigt.”

Heldig politibetjent 
“Jeg havde været på Politigården i Odense, og på vejen hjem 
hører jeg i radioen om et røveri i Faaborg. Vi var bekendte 
med, at nogle røvere tidligere var kørt mod Korinth og videre 
til Øster Hæsinge. Så jeg tog chancen og kørte mod Øster 
Hæsinge, for måske kunne jeg få en beskrivelse af gernings-
vognen. 

Da jeg kom frem, kunne jeg se bilerne fra Korinthsiden, og jeg 
tog nummeret på alle, deriblandt en sort Golf. Jeg holdt der 
længe, men kørte hjem til sidst.

Efterforskerne havde fået oplyst, at personerne i køretøjet fra 
gerningsstedet havde haft kontakt til en sort Golf, hvor noget 
med et klæde over blev overleveret. Et oversavet jagtgevær. 
‘Jeg tror, jeg har nummeret på den Golf,’ sagde jeg.

Det viste sig, at den sorte Golf var følgevogn for gerningskøre-
tøjet. Vi fandt frem til den, og senere blev gerningskøretøjet 
standset ved Storebælt med et pengebeløb i bilen. Fire blev 
anholdt - på grund af en sort Golf, som jeg er så heldig at få 
nummeret på.”

Hjælp fra civil
“Ved et bankrøveri i Horne fik politiet utrolig god hjælp af 
en civil borger. Røverne var fire personer med tilknytning 
til Odense, og de smuttede hurtigt igen efter røveriet. Jeg 
ankom som den første og begyndte at afhøre. Så kom en 
mand hen, der gerne ville tale med os. Han havde dagen i 
forvejen observeret en bil, han syntes var mistænkelig. I bilen 
sad fire unge mennesker og kiggede ud over området. Han 
tog fluks nummeret på bilen og skrev en beskrivelse af dem. 
For os var det den direkte vej til opklaringen af røveriet. Det 
er guld værd for politiet med opmærksomme medmennesker 
i samfundet.”

En af Charles Pedersens forcer som betjent var hans evne til at tale 
med folk. ‘Jeg indrømmer, at jeg har været udsat for folk, der var uden-
for pædagogisk rækkevidde. Nej, det er ikke helt rigtigt, de kræver bare 
mere tålmodighed. Jeg har det bedst, når jeg taler ordentligt med folk, 
det kan bare tage lidt tid indimellem,’ griner Charles Pedersen



Kosovo 2000: I Kosovo 2000 var Charles Pedersen med på patrulje i en af EU-køretøjerne, hvor de skulle inspicere lufthavnen. Pludseligt i et vejkryds svinger en til til venstre og 
går i stå. EU-bilen hamrer ind i den civile bil, kurrer videre og ruller rundt på taget. To mennesker i den civile bil blev dræbt, mens Charles og en canadisk politimand blev kørt til 
hospitalet til tjek
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I september 2008 skulle Charles Pedersen med på en mission i Georgien. De kom ned som det første hold på en special mission - et såkaldt rapid reaction team, der hurtigt kunne 
sættes ind. Ti politifolk fra Danmark, ti fra Finland og fire fra Holland. Missionen blev dog ikke aktuelt, da Rusland ikke tillod adgang. Statsminister Anders Fogh kom på besøg, da 
missionen skulle starte op



Når FN udfører missioner, må alle nationer deltage. 
I Bosnien i 1997 deltog flere politifolk fra Nepal. ‘ De 
måtte hverken ryge eller drikke hjemme, så de klam-
rede sig til os - det kunne godt være lidt besværligt,’ 
smiler Charles Pedersen, der har arbejdet sammen 
med politibetjente fra mange nationer på sine otte 
udsendelser

Charles Pedersen foran en sønderbombet by i Mostar 
under en udsendelse til Bosnien

Rækken af udmærkelser er mange, når Charles  
Pedersen præsenterer sin samling

UDSENDELSER

UNPROFOR (United Nations Protection Force) I 
Eks-Jugoslavien fra april 1994 til oktober 1994.

IPTF (International Police Task Force) mission 
i Gradiska, Bosnien fra april 1997 til oktober 
1997.

OSCE mission i Kosovo (Kosovo Verification  
Mission) december 1998 til marts 1999.

UNMIK (United Nation mission i Kosovo) august 
1999 til august 2000.

EUPM (European Union Police Mission) i  
Bosnien juli 2003 til juli 2004.

EUMM (European Union Monitoring Mission) i 
Georgien september 2008 til december 2008.

EULEX mission i Kosovo december 2008 til 
december 2009.

EULEX mission Kosovo april 2012 til december 
2013.
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Vi udfører alt indenfor kloak 
og entreprenørarbejde

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

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

Jurist

Anstina Krogh 

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

En fremtidsfuldmagt sikrer, 
at du er i gode hænder

ÉN FULDMAGT KR. 1.250,- / TO FULDMAGTER KR. 1.950,- 
Priserne er inkl. moms

Fremtidsfuldmagt og juridisk rådgivning 

Kontakt Borgerjuristen 
Alle er velkomne….



Livets fester fejres på Restaurant Klinten

Husk at bestille plads til de tre  
arrangementer på 62 61 32 00 eller  
online www.klinten-faaborg.dk 

KLINTENS  
JULEBUFFET

 
KLASSISK JUL MED LIDT EKSTRA LÆKKERT

10. NOVEMBER
MORTENS-AND

KOM OG VÆR EN DEL AF  
KLINTENS HYGGELIGE TRADITION

PRIS FRA 

269,- 
BESTIL ALLERDE NU

NYTÅRSGALLA 
31. DECEMBER

Nytårsgalla, masser af bobler, Dronning, 4 retters menu,  
dans, nytårsklokker og kæmpe festfyrværkeri 

Pris 795,- pr. kuvert 
PRIS 289,-

Restarant Klinten
Klinteallé 1, 5600 Faaborg

restaurant@klinten-faaborg.dk



Åben 24/7

Grusbane

Bad/omklædning

Husk ketsjer + bold

Book din tid på
faaborgtennishal.dk

Krogsbjergvej 17
5600 Faaborg

Kun 115,- pr time

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

Havnegade 19, 5600 Faaborg

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

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

dag ikke selv er i stand til det? 

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale 

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



✓ Vi finder din næste bil
✓ Mulighed for FAST rente 
✓ Minimere bilens værditab
✓ Med eller uden udbetaling
✓ Kontant, finansiering og leasing
✓ Mindre kapitalbinding end ved køb 

Stort udvalg af brugte biler
M

ere end 70 

nye &
 brugte biler

 på lager 



FAABORG HAR FÅET EN NY BRO

Mens vi venter 
på vandet

 
I Svanninge Bjerge passer de godt på naturen, og de viser gerne vores gode sydfynske natur 

frem. For nyligt har biologerne i Bikubenfonden fundet et område, der tidligere var en 
højmose, og nu er de langsomt ved at genetablere området til dets oprindelige tilstand. På 

den måde kan nye arter trives i området, og naturelskere kan se det hele på nært hold fra en 
ny 100 meter lang bro, der netop er bygget hen over den gamle, nedbrudte højmose. Nu 

mangler de bare lidt regn, så der kommer vand i mosen.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / JØRN UNGSTRUP
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En mur af grantræer
Øjnene tindrer af begejstring, mens de to kolleger, biologerne 
Katrine Hulgard og Caroline-Marie Vandt Madsen, forlader deres 
køretøj, der mest af alt minder om en forvokset golfbil. De støv-
leklædte fødder rammer stien, der fører ind i skoven, og støvet 
rejser sig let. For luften er tør. Det har ikke regnet i ugevis, og er 
der noget, de to biologer håber på, så er det vand. Gerne masser 
af det.

- Da vi gik her i august sidste år, var der bare en hel mur af gran-
træer. Vi er ansat i Bikubenfonden til at forvalte området her, og 
tilbage i 2018 undersøgte en ekspert området og fandt tørvemos-
ser, siger Katrine Hulgard.

Caroline-Marie Vandt Madsen fortsætter med samme begejstring 
som sin kollega og fortæller, at området her i Svanninge Bjerge 
har potentiale til at blive en værdifuld højmose, hvor mosser og 
andre planter typisk for denne slags natur, der efterhånden er 
sjælden, fortsat kan trives og udvikle sig.

- Så vi besluttede at få fældet fire hektar sitkagran. Skovmaski-
nen sank ned i den bløde skovbund, og da føreren forsøgte at 
stikke en afgrenet stamme ned i jorden for at teste dybden, sank 
den ned til syv-otte meter - så han fik travlt med at komme ud 
med den tunge maskine. Det var dog en indikation på, at der var 
noget, der var værd at undersøge nærmere, forklarer Caroline-

Marie Vandt Madsen.

Det våde område, Røjlemaen, skulle undersøges, og Katrine Hul-
gard tog fat i Ole Bennike, der er geolog, og sammen gravede de 
med et manuelt bor 8,5 meter ned og tog kerner op undervejs.

- Jeg fik mit livs work out. Jeg kan huske, at Ole blev begejstret, og 
jeg tænkte, at det her kunne gå hen og blive spændende. Vi fandt 
bl.a. et blad, der er 11.000 år gammelt, men faktisk ligner det 
bare et vissent blad fra sidste år, griner Katrine Hulgard.

En kulstof-14-datering viste, at laget i en dybde på fire-en-halv 
meter, er omkring 12.700 år gammelt.

- Hele området er en sø fra sidste istid, der langsomt er blevet 
fyldt op, og vi har også fundet ægsække fra en vandloppe, og 
det er aldrig fundet før i Danmark! jubler Caroline-Marie Vandt 
Madsen.

Generelt, forklarer biologerne, giver deres mange fund og fossiler 
en masse ny viden om området lige efter sidste istid, både mht. 
flora og fauna.

Med fire hektarer ryddet, er planen nu, at der langsomt skal 
opstå en højmose igen.



Den nye gangbro er 100 meter lang, og herfra kan besøgende få et indblik i højmosens udvikling



Paradis for biodiversitet
En højmose består af tørvemosser, der vokser ovenpå hinanden 
(se også infoboks), og den sure, næringsfattige jordbund er vig-
tig ifht. biodiversiteten i denne efterhånden sjældne type natur.

- Der findes kun to på Fyn, der er mere end fem hektar. Vi var 
nervøse for, om fældningen af træerne ville ødelægge grund-
laget for tørvemosserne, men nu kan vi se, at de breder sig 
i området. Vi håber, at der bl.a. kommer tranebær og kød-
ædende planter, fx soldug, og vi har allerede set både padder 
og krybdyr, fx grøn frø og skovfirben, der begge er fredede, 
forklarer Caroline-Marie Vandt Madsen.

Da området var omlagt som træplantage, blev der lavet dræn 
for at sikre en tilpas tør jordbund til granerne. Men nu er gra-
nerne væk, og Bikubenfonden har påbegyndt en delvis hævning 
af vandstanden, så området langsomt kan genetablere sig som 
højmose.

- Vi hæver vandstanden langsomt, så vi passer på ellemosen 
lige ved siden af, siger Katrine Hulgard.

Biologerne har bevæget sig væk fra den støvede sti, og nu træ-
der støvlerne direkte ned på den sure jordbund, der tidligere 
var en højmose. Blikkene spejder ivrigt hen over det bløde 
underlag, der er fyldt med hjulspor efter fældningsmaskinerne. 
Ar, kalder biologerne sporene. Blikket fanger det, de søgte.

- Se! En klat mos lige her. Lige midt i en myremotorvej. Indtil 
videre har vi fundet tre forskellige arter, hov, se den her, den er 
lidt speciel indeni, udbryder Katrine Hulgaard.

- Ej, det er så fint, at det har spredt sig, tilføjer Caroline-Marie 
Vandt Madsen.

Biologernes drøm er et område, der langsomt oversvømmes og 
fyldes med et tykt lag mos over det hele, samt flere forskellige 
plante- og dyrearter i området.

Gæster er velkomne
De er nået godt ind i det sumpede område med de spirende 
mosser, og de er nu nået til udflugtens egentlige mål. Den 100 
meter lange, nybyggede bro, der går tværs over det stubbe-
fyldte område, der med tiden bliver til højmose.

For når områdets beboere får øjnene op for de nye arter, 
højmosen gemmer på, så forventer biologerne, at der kommer 
mange skovgæster. Og de er velkomne - blot de ikke forstyrrer 
balancen i højmosen.

Derfor henvises gæster til at gå på broen og ikke ude i selve 
mosen, da mosserne er følsomme for færdsel.

- Broen er bygget af robinietræ og douglasgran. Der drives jo 
ikke kommerciel skovdrift her længere, og det er fint at se, at 
træ uden værdi for biodiversiteten kan finansiere naturfrem-
mende tiltag, siger Caroline-Marie Vandt Madsen

Ved broen vil biologerne sætte formidlingsskilte op til de inte-
resserede.

Tilbage ved bilen er det tid til at tilse drænrørerne. Et slusesy-
stem med spjæld, der er sat i, så vandstanden kan hæves lang-

somt. Nu hæves spjældet langsomt, for området er bevokset 
af elletræer, og selvom elletræer godt kan lide et vådt miljø, så 
rådner de, hvis processen gennemføres for hastigt.

- Elletræerne har stylterødder, og med en langsom stigning kan 
de overleve, forklarer Katrine Hulgard. 

De naturnørdede biologer er enormt spændte på, hvordan pro-
jektet udvikler sig. For kommer vandet? Kan vandet tilbagehol-
des i mosen? Men de er ikke i tvivl om, hvorvidt det er vigtigt at 
genetablere en højmose med alle de nye arter, den vil medføre.

- I Svanninge Bjerge vil vi gerne give vores besøgende gode na-
turoplevelser. Vi bruger også naturen i vores naturintegrerede 
sociale arbejde i Bikubenfondens indsats ‘Natur til et godt liv’. 
De mange forskellige typer natur i Svanninge Bjerge gør,  at man 
kan få nogle mangfoldige naturoplevelser her. Det giver altså 
både plus på oplevelses- og biodiversitetskontoen, når vi gør 
det her, siger Caroline-Marie Vandt Madsen.

På Svanninge Bjerges facebookside kan du se alle de ture, de 
tilbyder ud i naturen, fx krybdyrstur eller flagermustur. Alle ture 
er gratis.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

HØJMOSER
Når tørvemosserne etablerer sig, skaber de et mere og mere surt miljø i 
området. Tørvemosserne er tilpasset til en meget næringsfattig levevis. 
I den forbindelse har de en meget høj evne til at optage plantenærings-
stoffer, selvom de kun er til stede i meget lav koncentration. I den proces 
udskilles brint-ioner, der forsurer omgivelserne. På den måde kan man sige, 
at tørvemos er i stand til at forandre kemien i sine omgivelser, til gavn for 
sine optimale vækstvilkår. Forsuringen betyder desuden, at mosserne ikke 
nedbrydes på normal vis, når de dør.

Derfor vil miljøet langsomt blive mere og mere surt, og vandet i højmosen 
vil typisk have en pH-værdi på omkring 4. Et så surt miljø er der ikke mange 
planter, der kan leve i, og tørvemosserne og nogle få andre planter bliver de 
eneste planter i området. 

Da tørvemos ikke nedbrydes på sammen måde som andet plantemateriale, 
vil der hvert år skabes et nyt tyndt lag af døde plantedele, som ikke bliver 
nedbrudt. Det øverste levende plantelag vil derfor hele tiden bevæge sig 
længere og længere opad. 

Tørvemos er i stand til at suge grundvandet op til ca. 50 cm op over det 
oprindelige grundvandsspejl. Efterhånden som tørvelaget vokser op over 
denne højde, ender det derfor med, at det eneste vand, tørvemosserne og 
de andre plantearter får, er det, der kommer i form af nedbør. Desuden vil 
de nederste lag tørv blive så sammenpresset, at de bliver helt uigennem-
trængelige for grundvandet. 

Planterne kan så heller ikke længere optage næring via grundvandet, og må 
udelukkende klare sig med, hvad der findes i luften og nedbøren. Nu er den 
egentlige højmose dannet.

Kilde: Naturstyrelsen
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Katrine Hulgard og Caroline-Marie Vandt Madsen er begge uddannet biologer og ansat i Svanninge Bjerge af Bikubenfonden. De fryder sig over genopretnings-
projektet, som forhåbentlig ender med, at højmosen genoprettes og bliver aktiv igen

I forbindelse med jordprøver i højmosen fandt biologerne 
rester af velbevarede blade, der er mere end 12.000 år 
gamle.

Området i Svanninge Bjerge er hjemsted for flere eks-
tremt sjældne arter af mos. 

OM BIKUBENFONDEN

Bikubenfonden ejer og forvalter Svanninge Bjerge og Høbbet, der tilsam-
men udgør 603 hektar. Svanninge Bjerge byder på helt særlige naturoplevel-
ser, og her omlægges skovområdet fra skovbrug til natur. Svanninge Bjerge 
bliver også brugt til den natursociale indsats ‘Natur til et godt liv’. Fonden 
har en forskningsstation, som udlejes til Syddansk Universitet. Det er også 
her, fondens fem ansatte har til huse.



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG

ER DU VORES NYE KOLLEGA?

VI SØGER EN MURER - KONTAKT KASPER PÅ Tlf. 21 41 74 74

Tre Kroner er genåbnet
Æggekagen er tilbage i Faaborg
Forkæl dig selv og prøv ”Ugens Ret” 
OBS OBS NYT TELEFONNUMMER: 62 63 33 33

STORT UDVALG AF ØL, VIN  
OG SNAPS TIL DIN ÆGGEKAGE



Plademesse  

I BRYGGERGÅRDEN

Fredag 28. oktober fra kl. 15-20
Lørdag 29. oktober fra kl. 10-15

og et hjørne med luksuslopper

LIVEMUSIK - FADØL - HYGGE  
 

Fri entré
Bryggergården 6 - 5600 Faaborg

Tusindvis af LPér, CD'er

Sin
gler, Musikbøger, Rariteter 



BIKE- OG HOLDAKTIVITETER
SVØMMEHAL MED WELLNESS

FITNESS OG PADEL

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Kontakt os på tlf.: 6261 0606 eller info@forumfaaborg.dk

TILMELD DIG PÅ WWW.FORUMFAABORG.DK
BOOK PADEL PÅ WWW.MATCHI.DK

NYE YOGA-, PILATES- OG BIKEHOLD



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

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

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

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

Alle priser er incl. moms

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

kr. 795,-

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

kr. 1.395,-

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

fra kr. 2.695,-

Pssssstt..... Det er snart jul...
 

Har du tænkt på julegaver til dine ansatte?
 

Bare rolig, det har vi ;)
Giv os et kald allerede i dag og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde. 

 

Tlf: 62 62 16 16
Mail: info@vinbankenfaaborg.dk



March mod 
Ensomhed

'Jeg er desperat efter at møde nye mennesker. Jeg er ensom, og 
jeg går igennem den sværeste periode i mit liv. Jeg vil sidde på 
trapperne foran Københavns Rådhus fra kl. 14-20. Jeg har sorte 
bukser og en North Face taske på.’

Den 7. december 2016 delte Patrick Cakirli ovenstående be-
sked på de sociale medier, og reaktionen var intet mindre end 
overvældende. Få dage efter sad han i Go’ Morgen Danmark og 
fortalte sin historie: Om hvorfor han følte sig ensom, og hvorfor 
han havde rakt ud efter hjælp på de sociale medier.

Efter interviewet modtog Patrick Cakirli flere hundrede beske-
danmodninger fra mennesker, som ønskede at fortælle ham, at 
han havde gjort et stort indtryk. Mange gav også udtryk for, at 
han havde inspireret dem til at tage bladet fra munden og søge 
hjælp.

- Det rørte mig dybt og bragte mig til tårer. Tre måneder efter 
besluttede jeg at forlade min uddannelse som webudvikler, i 
håb om at kunne være med til at sætte fokus på ensomhed som 
sundheds- og samfundsudfordring - og få uger efter grundlagde 
jeg March mod Ensomhed, forklarer Patrick Cakirli.

Succes med marchen 
March mod Ensomhed blev en succes, og hvert år traver Patrick 
Cakirli nu Danmark rundt i sin kamp mod ensomhed. Reglen 
er enkel: er der ikke nogle at gå sammen med, så skal han stå 
stille. Det forklarer han i sine daglige opdateringer på March 
mod ensomheds facebook-side:

’26. etape: March mod Ensomhed

Hej, mit navn er Patrick Cakirli, og i dag skal jeg vandre 36,5 
km fra Assens Rådhus til Faaborg Rådhus. Konceptet for March 
mod Ensomhed er som følger: Jeg må ikke gå, medmindre jeg 
har følgeskab - ellers skal jeg stå stille. På den måde bliver min 
vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvar-

lighed i kampen mod ensomhed.’

Patrick Cakirli ankom i Faaborg efter etapen, og aftenen bød på 
mad i Havnestuen, hvor han fortalte om projektet til de frem-
mødte. Cirka 25 personer fulgte dagen efter Patrick Cakirli på 
vej fra Faaborg Rådhus til færgelejet i Bøjden, og ved målet i 
Sønderborg takkede han på Facebook pænt for følgeskabet.

’27. etape af March mod Ensomhed '22 er oplevet.
Godaften allesammen. I dag vandrede mine vandremakkere og 
jeg 31,0 km fra Faaborg Rådhus til Sønderborg Rådhus.
Tusind tak for en fantastisk dag, allesammen! Af hjertet tak, 
fordi I gjorde mig følgeskab!’ 

Har du lyst til at læse mere om Patrick Cakirlis kamp mod 
ensomhed, kan du følge med på facebook-siden March mod 
ensomhed. Eller du kan støtte på MobilePay 425 000.

Siden 2016 har Patrick Cakirli vandret Danmark rundt i et forsøg på at sætte fokus på en-
somhed. Reglen er enkel - er der ingen at følges med, må han ikke gå. I år marcherede han 

gennem Faaborg på sin 2.000 kilometer lange rute, og han fik god opbakning fra de lokale og 
en musikalsk afgang fra færgelejet i Bøjden.

AF PERNILLE PEDERSEN 
FOTO PERNILLE PEDERSEN / PRIVAT
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I Bøjden ventede en overraskelse, for her havde Horne Mandskor 
stillet op, og Patrick Cakirli og hans følge blev budt velkommen med 
skønsang, og kort efter gik Patrick ombord, videre mod dagens mål i 
Sønderborg. Jørgen Rasmussen er dirigent i Horne Mandskor, og han 
fortæller, at koret gerne greb chancen for at støtte op om det gode 
formål - at sætte fokus på ensomhed
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I Horne ventede en flok elever fra Faaborgegnens Efterskole, og de fulgte Patrick Cakirli og den øvrige flok et stykke af vejen. Det er projektleder 
Karin Ottosen fra den kommunale indsats Sammen om Livet, der har planlagt Patrick Cakirlis ophold i Faaborg

Vibeke Johannesen og hendes mand, Niels Chresten, var blandt dem, der i år valgte 
at gå med i March mod Ensomhed. 'Jeg har selv oplevet ensomhed under coronati-
den, og alt i alt er det en overset gruppe. Vi har travlt med at gøre alle mulige ting 
og travlt med at lave hvert sit, og vi glemmer dem, der sidder alene, og vi glemmer 
det nære,' siger Vibeke Johannesen

Patrick Cakirli har gennemført March mod ensomhed fem gange. Med 
støtte fra Middelfart Sparekasse er han nu ansat i en treårig projektleder-
stilling, hvor han planlægger, promoverer og gennemfører marchen, hvor 
han skal gå i alt 2.000 km. Overskuddet fra turen går i år til Recovery Bulls 
- en idræts- og aktivitetsbaseret non-profit-organisation, der bl.a. forebyg-
ger og afhjælper ensomhed blandt mennesker i udsatte livssituationer. 
Anstina Krogh holdt en kort tale inden afgang mod Bøjden



Lad os hjælpe med at
udskifte din varmekilde

 

 
Kontakt en af vores koordinatorer på
service@dit.as eller tlf. 62632290 og hør mere
om dine muligheder for fjernvarme eller en ny
varmepumpe

Er du klar til en grønnere omstilling, og er du
interesseret i at høre mere om fjernvarme eller

en ny varmepumpe? 
 

Er du træt af dit oliefyr eller gasfyr
og de stigende varmeudgifter? 

Vil du høre hvordan vi sammen med vores
leverandører af varmepumper og fjernvarme units,
kan matche lige netop dit behov?
 

Er du interesseret i en uforpligtende dialog
om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig? 

 
Kontakt os og få
et uforpligtende
tilbud på en ny

varmekilde
 



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

Besøg os og bestil tid på: 

www.clinics.dk

TTaannddssuunnddhheedd  
eerr  ffaasstt  aarrbbeejjddee!!

Er du kommet lidt bagud,
 så henter vi det ind igen...

Tandlæger og tandplejere står klar til,  
at holde dit smil og og din 
tandsundhed i topform!

Smilet og tænderne er ofte på ”hårdt arbejde” i ferietiden...



Det skulle have været et kort visit for Louis Niel-
sen-butikken i Østergade 5, men nu bliver butikken 
i de midlertidige lokaler lidt længere. Det trækker 
nemlig ud med byggeriet i butikkens egne lokaler i 
Torvegade 25C.

- Vi glæder os til at åbne en ny og fl ot butik. Desvær-
re bliver det ikke på den planlagte åbningsdag midt i 
oktober, da byggeriet vil vare længere, end vi regne-
de med. Til gengæld bliver det en meget fl ot og helt 
ny butik, som kunderne kan få glæde af mange år 
fremover, siger John Tornhøj, som er ejer og chefop-
tiker i butikken.  

- Vi glæder os helt vildt til at vise den nye butik frem, 
når den er klar. Den bliver så fl ot og med bedre plads 
til at kigge på vores store udvalg af briller, siger ejer 
og butikschef Susan Uhrbrand Jensen.  

Designet i butikken er blevet opdateret med et en-
kelt og stilrent nordisk udtryk, og der er blevet mere 
plads mellem reolerne i butikslokalet. 

Flytter midlertidigt
Mens ombygningen af butikken på Torvegade står på, 
fi nder du Louis Nielsen på Østergade 5 – skråt over 
for Matas. Her er samme mulighed for at få taget 
synstest og kigge på briller som ellers, lyder det fra 
Susan Uhrbrand Jensen:

- Vi har fl yttet alle stel og vores synsprøveudstyr til 

midlertidige lokaler i Østergade 5, så kunderne kan 
få fuld adgang den samme service som ellers, dog på 
lidt mindre plads, siger hun.

Også åbningstiderne i den midlertidige butik vil være 
de samme som ellers. 

Kundeservice og øjensundhed
Louis Nielsen Faaborg ejes af Susan Uhrbrand Jensen 
og chefoptiker John Tornhøj. De to ejer også Louis 
Nielsen i Svendborg. For nylig har de ansat Solveig 
Højmark Feder til at være daglig leder og souschef i 
butikken. 

Louis Nielsen i Faaborg er især blevet kendt for et 
stort fokus på kundeservice. De senere år er rådgiv-
ning om øjensundhed og undersøgelser af kunder-
nes syn med professionelt udstyr også blevet én af 
butikkens mærkesager.

- Vi ser fl ere og fl ere kunder i øjnene, og vi tilbyder 
alle en synstest med sundhedstjek, så vi kan passe 
godt på deres syn, fortæller John Tornhøj. 

Det er ifølge chefoptikeren vigtigt at få lavet en syns-
test jævnligt – minimum hvert andet år. Det er nemlig 
ikke bare synet, som optikerne i butikken undersøger.

- Uanset, om du bruger briller eller ej, bør du få lavet 
en synsprøve med sundhedstjek hvert andet år. Så 
sikrer du, at du ser bedst muligt, og at øjnene er sun-
de, fortæller siger John Tornhøj og tilføjer:

- Nogle øjensygdomme kommer snigende, og man 
opdager ikke altid selv symptomerne i tide. Når vi 
som optikere tager billeder af nethinden og måler 
trykket i øjet som en del af sundhedstjekket, kan vi 
se, om alt er normalt, eller om noget bør undersøges 
nærmere af vores unikke øjenlægenetværk.

Skarpt tilbud i midlertidig butik
I den midlertidige butik i Østergade 5 vil der både 
være mulighed for at få foretaget synstest med 
sundhedstjek og købe nye briller eller kontaktlinser. 

Derudover byder butikken på et godt tilbud, mens de 
er i midlertidige lokaler: 50% på designerstel fra 1295 
kr. inkl. gratis synstest. 

John Tornhøj og Solveig Højmark Feder håber at se 
en masse kunder i den midlertidige butik, mens om-
bygningen står på, og opfordrer til at booke tid på 
forhånd på louisnielsen.dk eller ved at ringe til butik-
ken på 96 32 50 58.

Medejer John Tornhøj sammen med souschef Solveig Højmark Feder uden for Louis Nielsen på Torvegade 25C i Faaborg. 
Sammen med medejer Susan Uhrbrand Jensen har John Tornhøj investeret i en stor ombygning af butikken. Lige nu 
fi nder du butikken i Østergade 5, hvor den vil være at fi nde de kommende uger, mens byggeriet bliver færdigt. 

ANNONCE  for Louis Nielsen · Torvegade 25C, Faaborg · tlf. 9632 5058 · www.louisnielsen.dk

Louis Nielsen i Faaborg bygger om

Besøg Louis Nielsen i 
midlertidige lokaler
Lige nu fi nder du Louis Nielsen Faaborg i midlertidige lokaler i Østergade 5. 
Butikken på Torvegade 25C er under ombygning. Der var først planlagt åbning i 
midten af oktober, men ombygningen trækker ud, så Louis Nielsen bliver lidt længere 
i Østergade 5. Her får du 50% på designerstel fra 1295 kr. inkl. gratis synstest.  

VÆRD AT VIDE
• Ejerne af Louis Nielsen i Faaborg Susan Uhrbrand Jensen og John Tornhøj 
 investerer i en ombygning af deres Louis Nielsen-butik på Torvegade 25C i 
 Faaborg. Den nye butik skulle have været klar midt i oktober, men åbningen må 
 udskydes, da byggeriet trækker ud.   

• På grund af ombygningen er butikken fl yttet til midlertidige lokaler på 
 Østergade 5 – skråt over for Matas.

• Mens butikken er i midlertidige lokaler, kan du få det populære 50% på 
 designerstel-tilbud fra 1295 kr. 

Spar 50% på alle designerstel ved køb af stel fra prisgruppe 1295 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Kan ikke kombineres med andre tilbud og gælder ikke online. Gratis synstest (normalpris 245 kr.) 
inkluderet. Gælder kun til 22.10.2022. ©2022 Specsavers.



Besøg butikken og 
hør mere

Spar 
50%

Spar 50% på alle designerstel ved køb af stel fra prisgruppe 1295 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Kan ikke kombineres med andre tilbud og gælder ikke online. Gratis synstest (normalpris 245 kr.) inkluderet. Gælder kun til 22.10.2022. 
©2022 Specsavers.

Faaborg  
Torvegade 25 C · Tlf. 9632 5058

Når du køber 
designerstel fra

1295 kr

Inkl. gratis 
synstest 
Gælder kun 

til 22/10
 



Kom indenfor til dejlige efterårsaktiviteter

Følg med i de programlagte aktiviteter på  
www.visitfaaborg.dk/faaborg/tulip

Følg os på Facebook. Udvikling af Faaborg by og havn.

Legetøjs- og børnetøjsmarked søndag d. 16. oktober fra kl. 10-14
Workshop for børn og voksne mandag d. 17. oktober kl. 12-14
Skrallebang forestilling mandag d. 17. oktober kl. 14.00
Workshop for børn og voksne fredag d. 21. oktober kl. 12-15
Stort tøjmarked lørdag d. 22. oktober kl. 11.00-15.00
Tingcentralen og Jim Lyngvild udstilling åben når der er aktiviteter

EFTERÅRSDAGE I  
TULIPBYGNINGEN Gratis

Fri leg i Ting- 
centralens hjørne  

I åbningstiden kan du også opleve Jim Lyngvilds kirkekunst, der er udstillet i det gamle fryserum i 
Tulipbygningen.

Kom til kulturkulinarisk middag og 
oplev de klassiske Faaborg Middagsretter 

serveret på nye måder

Fredag den 7. oktober kl. 18.30
 i Tulip-Bygningen

FAABORG 
MIDDAGSRETTER

Læs mere og køb billetter på  
visitfaaborg.dk/tulip senest den 5. oktober

Foto: Faaborg Byhistorisk Arkiv
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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.   2. okt.  16. s. e. trinitatis 11.00: LJ 09.30: LJ  09.30: RG

ons.  5. okt.  SOS 17.30: SBS   

søn.   9. okt.  17. s. e. trinitatis 11.00: LJ & HN (konf.-indskriv.) 09.30: SBS (konf.-indskriv.) 09.30: EL 

søn.   16. okt.  18. s. e. trinitatis 11.00: LJ 09.30: LJ  15.30: LJ

søn.   23. okt.  19. s. e. trinitatis 11.00: HN 09.30: HN 09.30: SBS 

søn.   30. okt.  20. s. e. trinitatis 11.00: HN 09.30: HN  

ons.  2. nov.  SOS 17.30: LJ   

søn.   6. nov.  Alle helgen søndag  11.00: SBS 17.00: SBS 09.30: EL 09.30: RG

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  

Kom og hør en god historie/fortælling
Starter igen mandag den 3. oktober kl. 10.00 i Kirkeladen, Mosetof-
ten 2B, Diernæs. Vi hører en god historie/fortælling og får en snak 
om den. Der serveres kaffe/the. Alle er meget velkomne.

Babysalmesang i Helligåndskirken 
Tirsdag d. 4. oktober kl. 10.30. Alle kan være med - dit barn synes 
allerbedst om lige netop din stemme. Til babysalmesang skaber vi 
sammen en musikalsk oplevelse, stimulerer børnenes sanser med 
blid berøring, sang og dans. Kirkens smukke rum danner rammen 
om en tryg oplevelse, hvor nærvær er i centrum. Det er gratis at 
deltage. 

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30. Kom og mød vor nye sognepræst 
Signe Bøje Sahner. Hun vil denne eftermiddag fortælle, hvad i kri-
stendommen, der vækker hendes interesse.
”En stor del af min første spæde interesse for teologi spirer ud af, at 
jeg fra jeg var helt lille har elsket at være i kontakt med naturen. Jeg 
er vokset op ved vand og skov, og jeg tog ofte på udflugter med min 
farfar for at se nærmere på vores fauna og flora.
Jeg vil komme ind på, hvad det vil sige, at mennesket er skabt i 
gudsbilledlighed og skabt til at herske”, siger Signe. Der er et spæn-
dende og interessant foredrag i vente!

Koncert i Helligåndskirken Faaborg 
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00. Kom til en spændende koncert med 
Faaborg gospelkor. Fri entré. 

Salmesang og Suppe
Onsdag den 5. oktober kl. 17.30. Efter en kort gudstjeneste i Hellig-
åndskirken ved Signe Bøje Sahner går vi over i Det nye Hospital og 
hygger os med suppe, samtale og sang. Det er gratis at deltage.

Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 9.30 i Diernæs kirke. Indskrivning af kom-
mende konfirmander, der skal konfirmeres i Diernæs Kirke. Blanket 
vil tilgå konfirmanderne via skolerne.

Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 11.00 i Helligåndskirken, Faaborg

Indskrivning af kommende konfirmander, der skal konfirmeres i Hel-
ligåndskirken, Faaborg. Blanket vil tilgå konfirmanderne via skolerne.

Foredrag i Diernæs Kirke med sognepræst og forfatter 
Poul Joachim Stender 
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00. Faaborg og Diernæs sogne inviterer 
til foredrag med den kendte sognepræst og forfatter Poul Joachim 
Stender. Skarpt, muntert og spiddende vil han tage den Danske 
Folkekirke under kyndig behandling med et foredrag, der hedder: 
Folkekirken skal ikke gå på listefødder! Der er fri entré.

Syng sammen-aften i Diernæs Kirke 
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.00. Organist Kirsten Møller og sanger 
Katrine Dyrhauge har udvalgt højskolesange indenfor temaerne 
Kærlighed, Årstiden og Aften. Vi slutter aftenen med en “hyg-
gestund” med vin og chokolade.

Foredrag om Mozarts Requiem 
i Det nye Hospital torsdag d. 27. oktober kl. 19.00. Kom og hør Ole 
Dahl fortælle om Mozart og hans udødelige sidste værk. Det er et af 
komponistens mest spændende værker.

Salmesang og Suppe
Onsdag d. 2. november kl. 17.30. Efter en kort gudstjeneste i Hel-
ligåndskirken 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 Dier-
næs Kirke. Vi tænder lys og mindes vore kære ved en stemningsfuld 
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 Faaborg kirke.
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. Entré 60 kr.





Her er vejledning altid gratis

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

OPLEV MIELE HOS OS
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MØD GULDPIGERNE EMMA OG CARLA

Faaborg-
piger vandt 
EM i dans
Emma har danset, siden hun var fem år gam-
mel, og da hun var 12 år, besluttede hun sig 
for at give danseglæden videre og startede sin 
egen danseskole. På Emmas danseskole startede 
Carla med at danse som syv-årig, og siden har 
de to fulgtes ad. Senest er de vendt hjem fra 
EM i Kalkar med fine placeringer og tilmed en 
guldmedalje.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO PERNILLE PEDERSEN / PRIVAT

Det er megafedt at danse. Man kan udfolde sig, man 
kommer i godt humør, og man kan intet gøre forkert.
       
   Emma Steenbjerg Helmark

Giv glæden videre
Året er 2008. Femårige Emma danser dagen lang, og 
netop nu bevæger hun sig i takt med musikken, der 
strømmer ud fra fjernsynet. Hendes mor henter kame-
raet for at forevige den yndige rytmetrold, der tuller 
taktfast rundt. Hun skal helt bestemt starte til dans, 
lyder forældrebeslutningen. 

Som sagt, så gjort. Emma starter til dans, og snart 
behersker hun de fleste stilarter. Her taler vi hverken 
standarddans, ballet eller moderne dans. Emma danser 
med passende attitude såkaldt street dance i varian-
terne hiphop, girly, afro og house.
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Den danseglæde, som Emma oplever ved træningen, 
ønsker hun at give videre, og da Emma i 2015 er 12 år gam-
mel, starter hun sin egen danseskole på Toftegårdsskolen. 
For blot en tyver kunne byens børn på egen krop opleve 
bevægelsesglæden gennem street dance.

Et par år senere rykker Emma dansen med over i gymna-
stikforeningen, hvor hun træner flere hold i Faaborg Hallen. 
Her møder hun første gang det dansetalent, som efterføl-
gende skulle vise sig at blive én af hendes bedste elever.

- Det er sjovt at se tilbage og se hendes udvikling. Alt det 
talent, der var gemt, siger Emma Steenbjerg Helmark.

Carla var ikke den eneste, der fik glæde af Emmas danseun-
dervisning. Gymnastikforeningen fordoblede deres med-
lemstal, efter de med Emma ved roret kunne tilbyde danse-
holdene Cool Kids Dance, og i 2020 hædrede kommunen 
Emma for hendes store indsats med at give danseglæden 
videre til andre. 

En enig dommerkomité pegede på Emma som modtager af 
Årets Ungepris, hvor bl.a. ordene ‘forbillede’, ‘sammenhold’ 
og ‘fællesskab’ gik igen i indstillingerne. 

- Det var en kæmpe bekræftelse at få den pris. Den bevi-
ser, at vi har succes med noget, og det, synes jeg, er fedt. 
At være noget for andre og give en glæde til andre, siger 
Emma Steenbjerg Helmark.

Ved siden af instruktørrollen var Emma selv en ihærdig 
danser, og havde det ikke været for corona, skulle 2020 
have budt på VM i hiphop i USA. I dag danser Emma fortsat 
selv, men hun er så småt ved at lukke ned for konkur-
rencerne, da hun ønsker at fokusere mere på jobbet som 
danse-instruktør.

Sats på konkurrencer
Talentet var stort hos Carla og nogle af de andre piger i Fa-
aborg, og Emma besluttede i 2018 at starte et konkurren-
cehold op. Her deltog otte piger fra Faaborg i konkurrencer 
i det meste af landet. Det var en stor succes, og efter blot 
ét år måtte de træffe en beslutning.

- Vi ønskede, at holdet havde flere trænere, så de kunne 
udvikle sig mere. Så vi søgte ind hos John Nini på Komera 
Neza Studios i Odense. Syv piger fra Faaborg var til audi-
tion, og fem kom ind, fortæller Emma Steenbjerg Helmark.

Carla var én af de fem dansere, der flyttede med til Oden-
se, og her ventede en hel ny hverdag, for der stilles store 
krav til konkurrencedansere. En typisk uge byder på fire 
træningspas, og herudover kommer styrketræning, løbe-

træning og selve konkurrencerne, der afholdes stort set 
hver weekend.

- Selve konkurrencen er to minutter med dans for fuld 
skrald. Det er hårdt, men dejligt. Vi vandt vores første stæv-
ne i Horsens, og det er gået godt de seneste par gange, 
vi har vundet alle gange på nær to siger Carla Skjærbæk 
Løvendahl.

Sammen med fire andre piger udgør Carla holdet Lil beez, 
som på baggrund af deres gode placeringer kvalificerede 
sig til EM i Kalkar i Tyskland.

Til EM danser holdene på en scene foran et dommerpanel 
og masser af publikummer, så Carla og de andre piger var 
nervøse, men EM havde været et mål fra starten, hvor 
Carla startede med holdet Lil beez. 

Selvom Carla også danser solo, så er det en helt særlig 
oplevelse at danse på et hold.

- I solodans kan man være lidt mere fri, hvor man på hold 
skal tænke på at være synkrone. Vi kender hinanden godt, 
og vi er sammen hele tiden, og så smitter glæden, når man 
kan se de andre er glade, siger Carla Skjærbæk Løvendahl.

Som den eneste af de fem dansere i Lil beez har Carla 
været med fra starten, nogle er rykket videre, og andre er 
kommet til. Holdkammeraterne danner venskaber, for med 
de mange timer sammen, så kender de hinandens styrker 
og ulemper og bliver som én stor familie.

Spændingen var derfor stor, da danserne og deres familier i 
maj pakkede bussen og satte kursen mod det store stævne 
i Kalkar.

På scenen foran et hav af øjne formåede Lil beez at holde 
takten og bevæge sig synkront, og da vinderne skulle kåret, 
stod pigerne spændte i en cirkel med armene om hinanden 
og afventede afgørelsen. 

And the winners are … Lil beez! Her måtte pigerne hoppe 
ganske synkront af begejstring, og på scenen modtog de 
både guldmedaljer og en præmiecheck på 2.500 kroner. 

- Det er vildt at tænke på, at jeg har trænet Carla, siden 
hun var 7 år, og nu vinder hun EM, siger Emma Steenbjerg 
Helmark.

Emma dansede også selv ved EM, og i den allersværeste 
kategori ‘ultimate advanced over 18 år’ snuppede hun en 
flot femteplads.



Sammen med fire andre piger udgør Carla Skjærbæk Løvendahl holdet Lil beez, 
der konkurrerer i klassen U14 advanced. Lil beez vandt i år EM i Kalkar. På holdet 
er: Ida Thorup, Dagmar Lindhardt, Carla Skjærbæk, Asta Jessen og Noelle Hyre

Emma Steenbjerg Helmark har trænet Carla Skjærbæk Løvendahl, siden hun var 
7 år, og Carla har alle de grundliggende kompetencer i orden, fortæller træner 
Emma: ‘Hun er en kæmpe fighter, både i forhold til det mentale og det danse-
mæssige. Hun er bare mega sej. Og på et hold er det vigtigt, at man også er god, 
sød og høfligt,’ siger Emma Steenbjerg Helmark

Carla Skjærbæk Løvendahl er 13 år og ivrig konkurrencedanser. Mandage og 
onsdage danser hun hiphop og afro, mens onsdage og fredage er dedikeret til 
konkurrencedans og girly hiphop. Hertil kommer styrke- og løbetræning samt 
konkurrencer næsten hver weekend. ‘Dans gør mig bare glad - det hele - rytmen 
- når der kommer musik på, og man bare kan bevæge sig.’

Emma Steenbjerg Helmark droppede ud af gymnasiet for at dedikere sin tid 
til dansen. I dag arbejder hun som danseinstruktør for Komera Neza Studios i 
Odense og på en efterskole, og hun drømmer om at tage på turné som scene-
danser for musikere og danne sig et netværk. På længere sigt drømmer hun om 
at blive medejer af dansestudiet i Odense
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Odensevej 35, Faaborg    Tlf. 6261 1144    faaborgbegravelse.dk

Faaborg og Omegns 
Begravelsesforretning

Lene Kromann 
Rasmus Hermansen 

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

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

FÅ STYR PÅ LYSET

VI HAR ALTID PÆRER PÅ LAGER OG 
SKAL LYSET JUSTERES - ER VI KLAR!

Græsslåning, hækklipning, beskæring,
udtynding, klargøring af bede,

bortskaffelse af affald og meget andet.

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

     “Min have står knivskarp” 

     “Er bare så tilfreds - langt over 100%” 

Mangler du hjælp til din have...?

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

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

Vi ønsker 

alle et godt 

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!



	

Tlf. 62 61 77 95 

VI TILBYDER 

•  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

STORT TILLYKKE TIL VORES NYE  
MALERSVEND HUSSAM SHAKER 
Hussam flygtede i 2015 sammen med sin lillebror fra krigen i Syrien til Danmark. I juli  
blev han efter fire år hos os udlært malersvend med broncemedalje som den eneste  
på årgangen - Vi er stolte af, at have en af Danmarks bedste malersvende.



LYSERØD LØRDAG!

Kom og gå med på en tur på ca. 3 km. 
Det koster minimum 20 kr at deltage.
Der er gode gevinster i lotteri og al overskud 
går ubeskåret til kræftens bekæmpelse.

Lørdag d. 8. oktober kl. 10.00 ved Lingeri By Storm  

Kom og støt
brysterne
med os!

 K 

Kom gerne i lyserødt 

BÅLSNACKS OG GRÆSKARSKÆRING
PÅ TORVET I EFTERÅRSFERIEN 

FREDAG D. 21. OKT.  
KL. 11.00-14.00

LØRDAG D. 22. OKT.
KL. 11.00-15.00 

Kom og lav efterårssnacks på
bålet med Stine fra Worres
Outdoor.
Lav dit eget pizzasnobrød eller
grill en skumfidus i gløderne på
bålet og spis den som en ægte
s'mores med kiks og
pålægschokolde. 

Besøg den halloween pyntede
workshop, hvor du kan lave en flot
græskarlygte, tage den med hjem
sætte lys i og den er klar til at skabe
(U) hygge hjemme ved dig.
Børn og voksne kan herefter gå i
halloweenkøkkenet og smage på
”Heksesuppen med monsterkerner”.



Bogføring og regnskabsservice
Kontor Fyn har udvidet holdet - Velkommen til Pia!

KONTAKT OS 
E-mail: info@kontorfyn.dk - Tlf.: 51 51 57 32
Bryggergården 6, 5600 Faaborg

PIA
LONE

GITTE MARIANNE

Er du over 30, og kan du li' 
fodbold og fællesskab?
Så bliv en del af Faaborg Oldboys - byens 

hyggeligste fodboldfællesskab
 

Vi træner hele året, spiller turneringskampe  
og er hamrende gode til 3. halvleg.

Kom i gang med det samme - kontakt  
formand Mogens Lykke på 60 46. 48 99

Faaborg Oldboys - Vi har også en plads på holdet til dig.



NØRKLERIER FOR EN GOD SAG

 Ella tæppebomber 
Røde Kors
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Der går lidt tid, fra jeg banker på døren ved det lille hus i Øster 
hæsinge, til Ella åbner den. For sygdom har betydet, at hun for 
tiden må bruge en rollator, når hun går rundt derhjemme. Men 
hverken sygdom eller rollator har taget humøret fra Ella, der i 
stuen slår den ene arm ud mod det store vindue og tvinger blik-
ket i armens retning.

- Se! Her fra stuen har jeg udsigt ud over de marker, som min 
mand og jeg har dyrket gennem 50 år. Og her på væggen har vi 
malerier af køerne og vores gamle hus, siger Ella Hansen.

Fra den sorte lænestol kan hun således både se fjernsynet og 
udsigten, mens hænderne rutineret fører hæklenålen op og 
ned, og et farverigt mønster opstår bag hænderne.

Rester til gavn
Ved siden af stolen står en kurv fyldt med garnrester. For efter 
Ella flere gange har været i avisen med sine jubilæumstæpper, 
så har folk i området fået øjnene op for et godt formål, de kan 
donere garnrester til.

- Min hjemmehjælper sagde en dag, at man skal være bjerg-

bestiger for at komme ind hos mig, for der stod to store sække 
fyldt med garn ude ved døren, smiler Ella Hansen.

I 2018 kunne man i lokalavisen læse om tæppe nummer 500, 
og i 2020 var det så tæppe nummer 600, der skulle markeres 
med et jubilæumstæppe.

Tæpperne sælges i Røde Kors i både Ringe, Kværndrup og 
Faaborg, men 
de første 300 tæpper blev sendt videre ud til katastrofeområ-
der.

- Det er faktisk en fordel at støtte gennem Røde Kors-butikker-
ne. For det koster ingenting at overføre penge, mens det var 
dyrt at få sendt tæpperne ud til katastrofeområderne, siger Ella 
Hansen.

Med restegarn er det ikke forbundet med omkostninger for Ella 
at hækle tæpperne, og de 100 kroner, som de sælges for i Røde 
Kors-butikkerne, kan gå direkte til nødhjælp. Men det kræver 
lidt, at få et pænt tæppe ud af resterne.

Som tidligere landmandskone er 82-årige Ella Hansen vant til at holde hænderne be-
skæftiget alle døgnets vågne timer. Som pensionist holder hun hænderne i gang med 

nørklerier, og hver eneste dag frembringer hun farverige mønstre med garn og hækle-
nål. Resultatet er tæpper på 1 x 1 meter, som hun forærer til Røde Kors, og hun har 

netop afleveret tæppe nummer 700.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN



De hæklede tæpper måler 1 x 1 meter og har alle en sort yderkant. De forhandles til 100 kroner i Røde Kors-butikkerne. Der sælges flest fra butikken i Faaborg, og Ella Hansen har 
et bud på, hvad det skyldes: ‘De sælges om sommeren, og det må være de tyske bådturister, der sidder om aftenen på båden og fryser. Så går de op og køber et biligt tæppe.’

Ella Hansen begyndte at hækle tæpper i 2004, da hun 
gik på pension fra livet som landmandskone. Hun var 14 
år om at nå tæppe nummer 500. Hun bruger omkring en 
uge på at hækle et tæppe og på et godt år, når hun gerne 
mere end 50 tæpper



- Jeg bruger alle typer garn, og jeg skal nok få dem puttet i. Jeg 
matcher resterne ud fra farverne, og de plejer at sige, at jeg er 
blevet ret god til at sætte farver sammen, fortæller Ella Hansen.

Én farve går igen i samtlige tæpper - den sorte omgang, der 
udgør yderkanten på tæppet.

- Det er ligesom blevet mit varemærke, og kanten skulle være 
sort, ikke hvid, for så bliver den hurtigt nusset at se på, forklarer 
Ella Hansen.

I september 2020 fik Ella overrakt månedens buket for sin ihær-
dige indsats med frivilligt at tjene penge til gode formål. I alt har 
hendes tæpper indtjent mere end 70.000 kroner til Røde Kors.

Nyt jubilæum
Ella begyndte at hækle tæpper i 2004, da hende og hendes 
mand lod sig pensionere fra livet som landmænd. 

- Jeg er nok en uddød race, en landmandskone. Vi passede 
gården sammen i 50 år, og jeg kunne det hele: harve, så, malke 
køer, presse halm, tage roer op og hjælpe til i stalden. Jeg har 
det dårligt, hvis jeg ikke har noget i mine hænder, så nu har jeg 
hæklenålen i hånden og fjernsynet tændt - det er også godt at 
sove til middag på, griner Ella Hansen.

Ella var 14 år om at nå til tæppe nummer 500, men herfra satte 
hun en form for spurt ind, for allerede to år senere var der 
produceret 100 mere. Hun har siden holdt kadencen på cirka 
ét tæppe om ugen, og i skrivende stund arbejder hun på tæppe 
nummer 708. Det går hurtigt med tæpperne igen, for Ella er 
ved at komme sig ovenpå en lang sygdomsperiode.

- Der går aldrig en dag, hvor jeg ikke hækler. Så er hun sgu 
meget dårlig, hvis hun ikke hækler. Selv under min sygdom 
og under corona hæklede jeg, og jeg tror, at uden hækling, så 
havde jeg allerede været væk, siger Ella Hansen. 

Tæppe nummer 700 er for længst afleveret til Røde Kors, og 
dette jubilæumstæppe blev helt et specielt et, faktisk det aller-
flotteste, Ella nogensinde har hæklet, for garnet var denne gang 
nyt, sponsoreret af Føtex i Faaborg.

Frivillig ildsjæl
Ella har altid hjulpet andre, når hun kunne. Hun har stået utal-
lige gange ved gryderne, når de frivillige lokale foreninger skulle 
bespise gæsterne på Midtfyns-festivalen, og hun har slet ikke 
tal på, hvor mange æbleskiver hun har bagt til forskellige arran-
gementer gennem ØH Husholdningskreds.

I 1994 fik hun tilmed overrakt en glaspokal og titlen som årets 
Øster Hæsinge-bo.

- Vi kom til Øster Hæsinge i ’58, og jeg har da gjort meget for 
byen, for husholdningskredsen og for idrætsforeningerne, men 
det er nok bare Ella, der er sådan, jeg har altid kunnet lide at 
gøre noget for andre, forklarer Ella Hansen.

Derfor føles det også godt for Ella at mærke, at folk nu bakker 
op om hendes arbejde med at hækle til gode formål, og hun 

er taknemmelig over alle de rester, der bliver leveret til hendes 
dør. Allerbedst er det naturligvis, hvis garn-giverne kommer ind 
til en kop kaffe, når de afleveret garnet. Og Ella har tænkt sig at 
bruge alle de rester, hun får foræret.

- Det er dejligt at hækle, der giver en ro. Hækling bliver nok 
noget af det sidste, jeg stopper med, og med de varmepriser vi 
får, så er det bare med at få hæklet nogle tæpper, fastslår Ella 
Hansen.
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INFOBOKS

Du kan også blive nørkler i Røde Kors. Se hvordan på www.
rodekors.dk.

Røde Kors har 5.500 nørklere, der strikker og syr børnetøj 
mm. til nødhjælp i verden, og de støtter også sårbare, 
fx hjemløse i Danmark, med varmt strik, eller de tjener 
penge ved at strikke eller sy til kampagner.

Der er 40 faste modeller at vælge imellem i alle sværheds-
grader. Materialerne skaffer nørklerne selv via donationer 
eller genbrug.



Ella Hansen nyder tit udsigten over de marker,  
som hun i mange år dyrkede med sin mand, Karl Hansen

Føtex i Faaborg har været gode til at hjælpe Ella Hansen med at skaffe 
garnrester til tæpperne. ‘Efter mit tæppe nummer 600, satte Morten en kurv 
op i butikken og hængte et par af mine tæpper op, så kunne folk smide deres 
garnrester i kurven,’ fortæller Ella Hansen

47



"Første station er 
denne balje og der-
næst direkte ud til de 
tre store spande med 
forskellige afdelinger"

Flere er glade for 
Ikeas affaldsløsninger, 
og udnytter dem på 
kreativ vis. 
  
"IKEAs de bedste"

"Dejlige store poser, 
så man ikke behøves 
at rende så mange 
gange...alt bliver 
sorteret her :-)"

"Ikea har nogle smar-
te stativer der kører 
på skinner, sådan to 
passede lige under 
vores hjørneskab"

Andre holder sig til 
de klassiske pose-
holdere. 

"Dette fungerer bedst 
for mig"

"Vores affald til 
sortering kommer i 
kurven på billedet, - 
og optimalt set - tømt 
og sorteret hver dag 
ude i de respektive 
spande"

Tak, fordi du sorterer
Nu er den nye affaldsordning ved at være hver-
dag, og rigtig mange af jer gør det SÅ godt.

Vi har sammen med Det Rigtige Faaborg bedt 
jer om at fortælle, hvordan I sorterer i hjemmet.
 
Her kan du se nogle af de mange løsninger.

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



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
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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



SAMMEN ER VI STÆRKERE

SÆSON 2022/2023

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!
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Vi passer din virksomhed
RFZ604
260 X 82

SORT pantone233 pantone143 pantone321



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

Træner for Faaborg ØHs herrer i 2. division Johnny Hvid 
Sunesen er klar i mælet. Det bliver en hård sæson. 

- Jeg ved, at jeg har sagt det før, men i år er situationen en 
anden.

Nye regler gør det sværere at rykke op i 1. division.
Der bliver ikke længere et oprykningsspil, rækkens 1'er ryk-
ker direkte op, og det er det.

Skal man rykke op fra de sekundære placeringer, så kan det 
kun ske, hvis det er reserverne til en ligaklub, der slutter 
foran os, forklarer Sunesen.

Når det er sagt, så lader han forstå, at der ikke er noget 
piveri.

- Reglerne er ens for alle, og vi er klar. Vi stiller med det 
yngste hold i rækken, og jeg kan love dig, at de her drenge 
kommer til at gå langt for at vinde HVER eneste kamp. Jeg 
vil ikke love en topplacering, men jeg tør godt sige, at vi 
kommer til at præge rækken, lyder det fra cheftræneren.

Oven på et par "corona-sæsoner", så venter der forhå-
bentlig en helt normal sæson, hvor kampprogrammet bare 
flyder, lyder håbet.

- Nu vil vi bare koncentrere os om at spille håndbold, og 
jeg synes optakten har vist, at vi er, hvor vi skal være. Vi 
har sagt farvel til en række spillere, men vi har fået tilført 
seks nye gode drenge ind i truppen. Jeg synes, spillet er 
blevet mere flydende, og lidt mere fysisk i forhold til sidste 
sæson. Man mærker også, at der er kommet nyt blod på 
holdet. Der er mere vildskab, mere gå-på mod, og et par af 
de "gamle" drenge  - Lukas Risum og Kasper Christensen er 
virkelig steppet up, og har taget et stort ansvar for fælles-
skabet, siger Sunesen.

Johnny Hvid Sunesen hader at gætte på en placering i ræk-
ken for sit hold.

- Jeg kommer ikke til at love noget. Jo, jeg kan love dig, at vi 
vil kæmpe for at vinde hver evig eneste kamp, og vi vil ikke 
rykke ned, slutter træneren med et smil.

Sunesen vil 
præge rækken
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Z E J R

ELLEGAARDS
NATURKVÆG
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Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Faaborg ØH skulle 
have et damehold i 2. division denne sæson. Holdet var 
godt nok i kvalifikationsspil til oprykning, men tabte den af-
gørende kamp, og havde udsigt til endnu et år i 3. division. 

- Så fik vi en opringning. Et hold havde trukket sig fra 2. 
division, og pladsen var vores, hvis vi var interesseret, så 
vi takkede ja, fortæller træner Per Tørslev, der forudser en 
udfordrende sæson for damerne. 

- Vi har mistet seks spillere på holdet, der alle er stoppet på 
grund af studier eller arbejde. De har desværre ikke kunne 
få deres privatliv til at hænge sammen med vores trænings-
tider, så vi har arbejdet hårdt på at skabe en ny grundstam-
me, fortæller Per Tørslev.

Ud over afgang af en større gruppe spillere, så er Tørslevs 
trup også ramt af, at Clara Povlsen, en af de bærende bag-

spillere, er ude med en skade.

- Pigerne har gjort det super godt i optakten til sæsonen, 
men vi ved reelt ikke, hvor vi står, før sæsonen er i gang. 
Vores manglende bredde kan blive en udfordring. Vi er gået 
fra en trup på 16 spillere til otte, så der må ikke gå meget 
galt, før vi bliver presset. Jeg håber, at vi kan nå at få tilgang 
af en eller to nye spillere inden sæsonstart, siger Tørslev.

Målet for sæsonen er helt klart for klubbens damer.

- Overlevelse. Kan vi hente 17-19 point, så tror jeg på, at vi 
kan blive i rækken og stabilisere os. Der er god stemning og 
højt humør i truppen, men vi får også brug for hjemmepu-
blikum, så jeg håber, at den gode opbakning vi oplevede i 
Forum Faaborg sidste sæson, også er til stede, når vi slår 
hul på sæsonen, slutter Per Tørslev.

Tørslev tror 
på overlevelse
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Hammer Hansen

www.rosenbergventilation.dk · Telefon 62 68 11 33

Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook Kontakt os Tlf.: 28921123 - www.rinde-biler.dk
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font NeoSans

Svanninge Auto & Traktorservice A/S
Assensvej 247 · 5642 Millinge
Tlf. 6261 9239
Mail: rene@s-a-t.dk
www.svanninge-auto.dk

En gladere bilist 
- det handler om tillid

• Professionel og ærlig rådgivning.

• Vores medarbejdere deltager i  
AutoMesters obligatoriske 

• uddannelser, så vi har altid frisk viden 
og nyeste udstyr klar.

• Vores kunders biler spænder   
fra  de helt nye til veteranbiler.

• Vi udfører også reparation   
af plæneklippere, motorsave,  
buskryddere m.m. 

• Vi er forhandlere af mærkerne  
STIGA, MTD, ECHO m.fl.

- når gode relationer er vigtige
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

DYRENES VERDEN

OUTDOOR & FRITI

D

FAABORG
Svanningehuse 31

5600 Faaborg
Tlf.: 30962676

RINGE
Odensevej 67

5750 Ringe
Tlf.: 42492676

OFFICIEL MEDIEPARTNER



SAMMEN ER VI STÆRKERE

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

For første gang i klubbens historie venter en sæson med 
tre seniorhold i divisionerne.
Førsteholdet på dame og herresiden ligger i 2. division, 
mens herrernes andethold tørner ud i 3. division, og 
formand i foreningen Jens Blom ser frem mod den nye 
sæson med spænding.

- Det giver os store forpligtelser at stille med tre divisi-
onshold, men vi har en klar overordnet målsætning for 
holdene, nemlig at de alle overlever i deres række. Når 
det er sagt, så kræver det meget af os at holde fast i vores 
høje krav til os selv, understreger formanden.

Især udviklingen af de unge spillere i Faaborg ØH har 
formandens bevågenhed.

- Vi er enige om, at vores succes ikke må flytte ressourcer 
fra arbejdet med at udvikle vores unge spillere. De skal 
stadig have den samme opmærksomhed som tidligere, 
det ved jeg, at vores trænerteam også er enige med mig i, 
siger Blom.

Kigger man på målsætningen for de enkelte hold, så er 
forventningerne størst til førsteholdet på herresiden i 2. 
division.

- Min forventning er en top-4 placering. Vi ved, at der er 
andre større favoritter til oprykningen end os, men vores 
unge hold kommer helt sikkert til at drille de andre, og 
jeg ser dem absolut i den sjove ende af tabellen. Der er 
kommet nye spillere til, og de har gjort det forrygende i 
optakten, så nu glæder jeg mig bare til at se dem i aktion, 
forklarer formand Blom.

På damesiden er forventningerne mere afdæmpet, da 
holdet har mistet en del af den grundstamme, der sikrede 
holdet en plads i oprykningsspillet til 2. division.

- Heldigvis er der kommet flere nye spillere til, men vores 
bredde er en udfordring. Bliver vi ramt af en eller to 
skader, så er vi sårbare, men det er nogle dygtige piger, 
der tidligere har vist et kæmpe gå-på mod, så jeg tror på 
overlevelse i 2. division, slutter formanden.

Historisk  
sæson venter  
Faaborg ØH
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DANG VED BRØNDEN 
THAI RESTAURANT & TAKE AWAY 

4-Farvetryk
CMYK  0 - 0 - 0 - 80% sort

4-Farvetryk
CMYK  0 - 30 - 85 - 0

Basis farver i logo ( 4 farve tryk)

Odensevej 35, Faaborg   Tlf. 6261 1144   faaborgbegravelse.dk

Faaborg og Omegns 
Begravelsesforretning
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KAMPPROGRAM - 2. DIVISION HERRE
Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Søn 02-10-2022 15:30 Faaborg ØH HC Odense - Herrer Forum Faaborg
Søn 09-10-2022 15:40 Hammel GF Faaborg ØH Hammel Idrætscenter
Lør 22-10-2022 15:30 Faaborg ØH Hørning Håndbold  Forum Faaborg
Tor 27-10-2022 20:00 Svendborg Håndboldklub Faaborg ØH Svendborg Idrætshal
Lør 05-11-2022 15:00 Faaborg ØH Give Håndboldklub Forum Faaborg
Søn 13-11-2022 12:00 Kolding IF 2 Faaborg ØH Sydbank Arena 
Søn 20-11-2022 15:30 Faaborg ØH AGF, Århus Forum Faaborg
Søn 27-11-2022 12:15 Fredericia Håndboldklub 2 Faaborg ØH thansen ARENA
Tor 01-12-2022 19:45 GOG Håndbold 2 Faaborg ØH Phønix Tag Arena
Lør 10-12-2022 15:00 Faaborg ØH Team Favrskov Håndbold Forum Faaborg
Fre 06-01-2023 18:45 HC Odense - Herrer Faaborg ØH Dalumhallerne
Søn 15-01-2023 00:00 Faaborg ØH Fredericia Håndboldklub 2 Forum Faaborg
Søn 22-01-2023 00:00 Hørning Håndbold  Faaborg ØH Hørning Idrætscenter
Søn 29-01-2023 00:00 Faaborg ØH Svendborg Håndboldklub Forum Faaborg
Tor 02-02-2023 19:30 Give Håndboldklub Faaborg ØH Ikærhallen, Give
Søn 26-02-2023 00:00 Faaborg ØH Kolding IF 2 Forum Faaborg
Søn 05-03-2023 00:00 Faaborg ØH Hammel GF Forum Faaborg
Søn 12-03-2023 00:00 AGF, Århus Faaborg ØH Ceres Park, Hal 1
Søn 19-03-2023 00:00 Faaborg ØH Sønderborg Håndbold 2  Forum Faaborg
Søn 26-03-2023 00:00 Team Favrskov Håndbold Faaborg ØH Søften Kultur- og Idrætscenter
Lør 01-04-2023 00:00 Faaborg ØH GOG Håndbold 2 Forum Faaborg
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Autoriseret 
el-arbejde til tiden...

FAABORG EL APS · L. FRANDSENSVEJ 3A · 5600 FAABORG
Tlf. 20 90 36 80 - kontor@faaborgel.dk

	

Brunholm	
Byggerådgivning	

Ny butik og 
fantastiske 

tilbud
Åbningstilbud
50% på alle glas  
inkl. gratis synstest
Du er inviteret - vi håber at se dig i  
Torvegade 25C, torsdag den 13. oktober 

Faaborg  Torvegade 25C · tlf. 9632 5058 
Bestil synstest på louisnielsen.dk eller i butikken

50% rabat på alle glas og tillægsydelser ved køb af stel fra prisgruppe 795 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Kan ikke kombineres med andre tilbud og gælder ikke online. Synstest normalpris 245 kr. Gælder kun til 22. oktober 2022. ©2022 Specsavers.







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

MANDAG  
OG TIRSDAG

ONSDAG  
OG TORSDAG

FREDAG SØNDAG

Änglamark  
Mælk (1 liter) 
LET, MINI, SKUMMET

FYNSK FORÅR 
I STOR FLASKE 
75 CL.  
PR. FLASKE

CARLS  
SPECIAL
12 DÅSER A 33 CL 
PR. RAMME

GRIMBERGEN 
JACOBSEN ØL 
75 CL.  
PR. FLASKE 

SKABEÆG 
10 STK

VEJ SELV  
SLIK
100 G.

Kærgården Smør

18,-
7,95

25,-

-30 %

35,-

25,-

13,95
7,95

DAGSTILBUD

BYENS BEDSTE UDVALG

200 gram

Husk DIN Superbrugsen har byens 
SUVERÆNT STØRSTE udvalg i special-øl

VORES MEST SOLGTE SPECIAL-
ØL, NU I STOR FLASKE 8 FORSKELLIGE VARIANTER

REFSVINDINGE
ALE NO 16 
33 CL.  
TA´ 6 DÅSER 35,95

SPECIAL-ØL FRA:  
TO ØL, AMAGER BRYGHUS, BAD SEED BREWING, MIKKELER, FLYING COUCH


