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Husker du...?
Jeg glæder mig i denne tid;
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg julen kommer

Sammen med Faaborg Byhistoriske Arkiv har vi 
skruet op for julestemningen på disse sider. Nyd 
nostalgien og de glade ansigter - måske er der oven 
i købet, nogle du kender. Glædelig jul!

Byens børns flokkes tæt for at få lidt godter af julemanden i 1969

Den store gulvbas er kommet frem på dette billede fra 1969, hvor julen spilles ind i 
Faaborgs gader
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Luciaoptog på Rasmussens Hotel i 1963, hvor Dansk Kvindesamfund holdt 
julekomsammen

Byens børns flokkes tæt for at få lidt godter af julemanden i 1969

Torvet med parkerede biler og den klassiske pølsevogn som det så ud i julen 1962Juleoptog i Vestergade i 1975 med besøg af et udenbys politiorkester
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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



Den er jo lige der...
Jeg så den forleden lige uden for vinduet. Næstekærligheden. 
Den uegennyttige lyst til at gøre noget for andre.

Morten "Cykeltaxi" Hansen måtte bruge alle kræfter og talegaver for udøve netop næstekærlig-
heden. En herre var blevet træt, og havde lagt sig halvvejs ned på Bryggergårdens kolde trappe 
på bagsiden af rådhuset. Flasken med snaps i mandens jakkelomme afslørede, at det ikke kun var 
manglende søvn, der gjorde ham usikker på benene. At han samtidig var højtråbende og en smule 
træls for sine omgivelser, så Morten stort på. - Kom nu med! Lad mig nu køre dig hjem. Så kan du 
sove tre timer, så henter jeg dig igen. Politiet kommer om lidt, og så ryger du i "kælderen", forsøgte 
Morten tålmodigt. Kælderen er, forklarede Morten, lig med detentionen, og den ville han gerne 
skåne manden for. Beruseren uddelte både kram, brummen og en knytnæve i brystet på Morten, 
der kvitterede med et overbærende "Så så så..". Manden var mere tørstig, og ville i Brugsen. Han 
skulle ikke hjem.
- Du må jo ikke komme i Brugsen, forsøgte Morten. Men hørelsen og forståelsen var lige så langt 
væk som snapsen, der engang havde været i flasken. Den tapre chauffør gav sig, og fik med en del 
besvær slæbt manden mod Brugsen, hvor svingdøren stort set blev det eneste de fik af indkøbsople-
velsen, inden personalets pegefinger atter sendte den velkendte fulderik ud i det fri.

Den næste halve time brugte Morten på at få manden bakset tilbage mod Havnestuen i Bryggergår-
den, hvor cykeltaxien stod parkeret. Det blev til mange stop undervejs. Rigtig mange.
Men Morten og næstekærligheden sejrede. Både snapsen og fulderikken endte på et bagsæde, der 
bød på en langt mere behagelig destination end "kælderen". 

God læselyst og rigtig glædelig jul
Henrik Poulsen
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WWW.THO-RUP.DK

ORIGINAL
KVALITET
TIL TIDEN

Bygmestervej 11, FaaborgTømrermester Kasper Thorup

Vi ønsker alle en glædelig
jul samt et godt nytår
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak 
for det forgangne år. Vi glæder os til at løse mange 
flere opgaver for både private og erhverv i det nye år.

21 44 27 28
Tømrermester Kasper Thorup ApS 
Bygmestervej 11, 5600 Faaborg

info@tho-rup.dk

Vi tilbyder alt indenfor nybyg, tilbygning, 
tag, døre, vinduer og energioptimering.

Vi er sikre på, at mange husejere lægger 
vægt på den kvalitet og den tryghed, der 
følger med et godt produkt. Men selv 
det bedste produkt er afhængigt af godt 
håndværk.

Nøgleordet er kvalitet – både når det 
gælder produkter og udførelse.



 

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  
  

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 

Letrøget andebryst, syltede ingefær og  
sauce Cumberland   

 
MELLEMRET

Skindstegt rødfisk på æble/rødløgs sautér
(Kan udbygges til hovedret med spæde rødder og pille kartofler) 

HOVEDRET 

Rosa krondyr filet, rillette af bov, roulade af græskar, 
svampe, pomme anna og trøffel sky     

OST
 

Tallerken med div. udvalg 
af gårdoste og sylt

DESSERT
 

Valnøddetærte, kirsebær og vaniljeis

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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

9. februar
Vores populære  
Aiko-Sushi aften
All you can eat / PRIS 299,-

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

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

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
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- Vi skal tro på det lys, der bliver tændt juleaften. Den kærlighed, vi 
har fået, skal vi gå ud og give videre. Vores eget lys skal vi bruge til 
at tænde flere lys.

I den nyrenoverede Helligåndskirke lyser de hvide, nykalkede væg-
ge rummet op, det nye kirkegulv står knivskarpt, og de nymalede, 
mørkeblå kirkebænke trækker historien med frem til nutiden, da 
den mørkeblå farve var signaturfarven for helligåndsbrødrene, som 
var de munke, der opførte kirken i slutningen af 1400-tallet.

Helligåndskirken er i år blevet Signe Bøje Sahners arbejdsplads, da 
hun tiltrådte som sognepræst denne sommer, og hun føler sig godt 
rustet til at varetage sit embede, og så har hun store ambitioner 
for sognet.

Det Rigtige Faaborg har mødt den nye præst og stillet hende vores 
allerskarpeste spørgsmål.

Hvordan havnede du i et præsteembede i Faaborg?
Jeg så en ledig stilling i Faaborg, og vi havde kigget efter stillinger 
på netop Fyn, for min mand læser journalistik på SDU i Odense, og 
så kunne der komme samling på tropperne. Jeg har også altid følt 
mig draget af Sydfyn, især naturen. Jeg kunne se mig selv i stillin-
gen, som har en god kombination - en bydel med Helligåndskirken 
og en del som landpræst eller ø-præst med kirkerne i Diernæs, på 
Lyø og på Avernakø. Da jeg havde søgt, blev jeg kaldt til en prøve-
prædiken, hvor jeg bare ville slå igennem, så måtte det briste eller 
bære. Efter en samtale med alle fire menighedsråd fik jeg stillingen.

Hvilken kirke/sogn er det, du er landet i?
Det er en kirke med gensidig respekt, og hvor man kan stole på 
hinanden. Jeg er blevet taget godt imod og er glad for at være her 
med Henrik og Lars som gode kolleger. Det er et godt provsti med 
et kompetent personale, og det er så vigtigt, når man skal bære 
store traditioner og begivenheder.

Kigger man på sognet, så er her nok lidt af det hele; ældre genera-
tioner, yngre generationer og børnefamilier. Jeg vil gerne have fat i 
gymnasie-eleverne, nu hvor kirken kan nogle ting. Vi har diasshow 
og lyseffekter og et kæmpe rum, hvor man kan lave noget perfor-
mance. Jeg drømmer om at lave en gudstjeneste sammen med 
gymnasiet, hvor de deltager med deres kreative evner.

Hvilke ambitioner har du for dit embede?
Jeg vil gerne være en dygtig formidler og forkynder som Johannes 
Møllehave eller Gudmund Rask Pedersen. Gudmund er præst i 
Vær Kirke, han har konfirmeret mig, og jeg har altid set op til ham. 
Han er en dygtig fortæller, man lytter helt automatisk til ham, og 
det er min egen ambition at kunne det. Kunne løsrive mig fra mine 
papirer, være tilstede og inspirere andre. Faktisk skrev jeg en mail 
til ham, da jeg var blevet optaget på teologi-studiet, og fortalte, at 
han havde inspireret mig. 

Jeg vil gerne kunne forklare noget svært, noget vi lærer gennem 
mange år på universitetet, til almindelige mennesker, og jeg vil 
gerne kunne forkynde evangeliet menneskeligt, levende og nær-
værende. Ramme ind i det liv, de lever.

FAABORGS NYE SOGNEPRÆST, SIGNE BØJE SAHNER

Signes første jul i 
Helligåndskirken

Julefreden sænker sig snart over hjemmene, mens de i kirken skuer op for blusset. For i 
juletiden skal vi samles om noget, der er større end os selv, større end pebernøddebag-
ning og klejne-kogning. I juletiden danner kirken rammen. Rammen for tro, ro og re-
fleksioner. Her kan du læse om, hvad julen betyder for Faaborgs nye sognepræst, Signe 

Bøje Sahner, og lære hende bedre at kende.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN



Signe Bøje Sahner er kandidat i teologi fra Aarhus Universitet fra 2020. Den 1. august overtog hun præste-embedet i Faaborg, og sammen med sin mand, Marcus, er hun flyt-
tet ind i en præstebolig i Vestergade. Parret venter deres første barn, Petra, der forventes at ankomme til verden omkring den 24. januar

Det betyder kirkens liturgiske farver:
Et kirkeår har fem liturgiske farver: Grøn, hvid, lilla, rød 
og sort. De bruges til at indrømme en følelse eller et mål 
med de pågældende højtider eller perioder i kirkeåret. 
Kirkeårets farver ses i kirken på præstens messehagel, altså 
den dragt, han/hun bærer over præstekjolen, og ofte også 
på blomsterne på alteret. I helligåndskirken kan de farver 
nu også fyldes hele kirkerummet.

• Grøn er trinitatis-tidens farve og symboliserer vækst, 
forår og håb. Den anvendes i helligtrekongerstiden og 
trinitatis-tiden, hvor evangelie-teksterne fortrinsvis handler 
om Jesu barndom og opvækst samt om at vokse i troen.

• Hvid symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld og 
er kirkens festfarve. Den anvendes således juledag, hvor 
Jesu fødselsdag fejres, de to påskedage som markerer 
opstandelsen, allehelgen, Mariæ bebudelsesdag, Kristi 
himmelfartsdag samt skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede 
nadveren.

• Lilla symboliserer ånd, alvor og anger. Den bruges i ad-
vents- og fastetiden, palmesøndag samt på store bededag.
At faste- og advenstid er alvorsfyldte perioder, ses også 
af evangelie-læsningerne, som knytter sig hertil. De er 
ofte præget af formaninger og opfordringer til bod og 
omvendelse.

• Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens 
farve og symboliserer endvidere lidenskab. I pinsen mindes 
vi, at Helligånden kom over apostlene i form af ildtunger, 
derfor den røde farve. Som blodets farve benyttes den 
også ved kirkens eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, som 
er 2. juledag.

• Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende 
langfredag.



For hvad kan man bruge troen til i det daglige liv? Fx unge med 
angst. Jeg kan lade dem vide, at de ikke er alene med noget, du 
er altid elsket, for det mennesker du er, blot fordi du er til. Alle vil 
gerne præstere, og i dag er det nok mere udtalt hos den unge ge-
neration, der har mange krav til dem selv - både med uddannelse 
og deres sociale liv. De kan komme til at føle sig som en fiasko i 
livet, for det er så let at blive skuffet, når drømmene ikke indfries. 
Min opgave er at lade dem vide, at de gerne må fejle.

Sådan er det også med mit embede. Jeg gør mit bedste, men vi 
kan alle skuffe nogle gange, det er en realitet hele livet. Det er 
en stor opgave at være præst, for hvordan får jeg fortalt alt det 
vidunderlige, som jeg synes, biblen kan?

Hvad betyder julen for dig som hhv. præst og privatperson?
Julen har altid betydet meget for mig. Min mor gik meget op i 
pebernødde-bagning, men i julen er der også brug for ro. Min 
farmor tog mig med i kirke, hvor Gudmund var præst og en dygtig 
forkynder. Det er i julen, gud inkarnerer sig, og det giver mig ro. 
Det er befriende at tro på noget, der er større end pebernødde-
bagning.

Det er vigtigt for mig at tale om noget essentielt, fx om hvad der 
giver ro i en familie. Det kan lyde meget helligt, men jeg tænker 
meget over min egen eksistens, som jeg kan sætte mig selv til 
side for og være der for andre mennesker.

Det har jeg prøvet at skabe sammen med min mand, Marcus. At 
vi kan gå op i andre ting i julen, samles om noget, som ikke er and 
og sovs. Jeg har fx indført, at vi læser jule-evangeliet, at vi går i 
kirke og fortæller historier for hinanden. Vi hygger med pakkeleg, 
hvor vi bare er i én ting og hviler i det. Og så ser vi midnatsmes-
sen og får en cognac. I år springer jeg dog cognac’en over, da jeg 
er gravid. 

Jeg har nu fået det trukket ind som en fast implementeret ting. 
Noget, jeg har indført. Og jeg håber på at kunne give det videre 
til Petra (den lille pige i Signes mave, der melder sin ankomst til 
verden omkring 24. januar, red.).

Hvornår skal kirken være hhv. højtidelig og jordnær?
I kirken er der højt til loftet, fordi vi kan håndtere alt fra glæde 
til sorg. Jeg har tidligere fået at vide, at når folk kommer til mig, 
så føler de, at de ikke skal lægge låg på dem selv. De føler, at jeg 
er jordnær, og at de kan bringe deres livshistorier til mig. Kirken, 
med al dens symbolik og historie, bringer det højtidelige, jeg kan 
nå mennesker ved at være, som jeg er som præst.

Til konfirmand-undervisningen fortæller jeg altid, at jeg er et 
almindeligt menneske, som handler ind og gør forkerte ting. Jeg 
er bare Signe. Præst er ikke en rolle for mig - what you see, is 
what you get. Jeg kan godt lide at være sjov, så konfirmanderne 
griner. Nogle gange er jeg klodset, som da jeg bar tevandet over i 
el-kedlen i stedet for at hælde det på en termokande, og der kom 
vand ud over det hele. Men sådan er jeg, og det er ok. Og det 
tager jeg med ind i præstegerningen. Så kan der være tider, hvor 
jeg ikke ved, om konfirmanderne griner af mig eller med mig.

Hvad tror du på?
Gud! Alt andet ville være tragisk. Jeg spurgte engang Gudmund, 

om han tror hver dag. Han svarede, at tro og tvivl hænger sam-
men. Det, der tros på, kan der også tvivles på. 

Min barnetro har udviklet sig, og det kan være svært at erkende 
noget, man ikke har set, men jeg tror på gud, og det har jeg altid 
gjort. For konfirmanderne tager vi altid udgangspunkt i deres 
gudsbillede, nogle forestiller sig en mand på en sky, og så udvikler 
vi det derfra.

Når man tror på noget, der er større end en selv, så står det ikke 
i modsætning til videnskaben. Vi taler om en trosbekendelse, 
ikke en vidensbekendelse. Man kan ikke lære folk at tro, det er 
en rejse. Min mand har fx altid været ateist og har aldrig gået i 
kirke. Han har altid syntes, at det med gud, var noget underligt 
noget. Nu er han begyndt at gå til gudstjenester og er begyndt at 
indse nogle ting hen ad vejen. Prædikener kan skabe refleksioner. 
Universet er kæmpestort, mennesket er lille. Man kan tro på det 
umulige, og det er dét, der gør det fantastisk.

Vi skal tro på det lys, der bliver tændt juleaften, hvor gud inkar-
nerer sig og bliver til menneske. Hvor ordet bliver til kød. Den 
kærlighed, vi har fået, skal vi gå ud og give videre. Vores eget lys 
skal vi bruge til at tænde flere lys, og der er altid lys i kirken, selv i 
denne tid med dyr elektricitet.

Hvordan finder du og bevarer håb?
Jeg troede, det ville blive svært. Og i begyndelsen, hold da op! Jeg 
mødte folk i sorg, der havde mistet en, de elsker, og her fortæller 
jeg om evangeliet. Men jeg oplever, at det håb, jeg forklarer om, 
det kan de bære med sig. Det slutter ikke her, der er mere. Der er 
lys og håb.

Det er ikke kun mig som præst, men hele ritualet i kirken, vi 
har brug for håb i håbløsheden, og jeg er overrasket over, hvor 
mange, der gerne vil høre om håb. Jeg kan huske, første gang en 
bedemand ringede, og jeg var bare lille mig. Men da rammen 
blev sat, da jeg fik præstekjolen på, og kirken var rammen, så stod 
ritualet stærkt. Præsten formidler det ritual. Præsten skal formid-
le en fortælling, som andre gider at lytte til, ligesom journalister 
skal - nu sidder jeg og bliver helt glad for mit arbejde.

Jeg oplevede selv håbet, da min mormor blev syg. Det var lige 
inden min egen konfirmation. Hun kom på hospice og døde af 
galopperende cancer, men jeg bevarede håbet og taknemme-
ligheden. Taknemmelighed for, at hun havde været i mit liv. Jeg 
savner hende fortsat, den sorg vil aldrig forsvinde. Så jeg forstår 
sorg, selvom sorg er forskellig og kommer til udtryk i forskelig 
former og nuancer. Nogle gange er livet ude af kontrol, og det er 
nødvendigt at opgive kontrollen. I det hele taget er det meget lidt, 
vi har kontrol over.

Præsten på hospicet hjalp mig ud af håbløshed - ved at være der 
og lytte. Og hvad er livet værd uden håb?

Signe Bøje Sahner går på barsel den 15. december, hvor Vibeke 
Hammerum afløser. Efter sin barsel vender hun tilbage til sit 
embede som sognepræst.
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For sognepræst Signe Bøje Sahner betyder julen andet og mere end 
pebernødde-bagning, and og sovs. Hun interesserer sig for samtaler, ro 
og nærvær. Bare at være i øjeblikket

Signe Bøje Sahner stammer fra Stensballe ved Horsens. Forud for 
ansættelsen i Faaborg, arbejdede hun som sognepræst i Ravsted og 
Tinglev sogne i Sønderjylland. Hun har altid følt dig draget af Sydfyn og 
den skønne natur i området



parts.dk

ÅBNINGSTIDER
1. SEPT. til 31. MARTS

Man-Fre.       9.00 - 17.00

Lørdag           9.00 - 12.00

Søndag              LUKKET

DIT MARINECENTER PÅ FYN

Lillestrand 3 
5600 Faaborg
Tlf: +45 62 61 08 20 
salg@baad-motor.dk

www.baad-motor.dk - www.mercuryparts.dk

50% 
På tilbudsvarer

25%
På alle andre lagervarer i butikken

(fra d. 1.-23. dec. 2022)

SPAR OP TIL

 

KONTAKT MADS 
TLF.: 26 14 03 45 
Plantagen 16, Korinth 
5600 Faaborg 

ALT I MALER- OG  
SPARTELARBEJDE

Læs mere på
malermadsfranklin.dk

Glædelig jul 
og godt nytår

Tak for et 
farverigt 

2022



5.000 km pr. år 
mulighed for tilkøb af flere 

Inkl. forsikring, service,
ejerafgift

Kort opsigelse 
 

Ingen værditab

Leveres på
årstidssvarende dæk 

Nemt &
overskueligt 

Kontrakt udarbejdet i
samarbejde med FDM 

Lav udbetaling

Priser fra kun 

2.495,- pr. md.

Autoriseret service fra kun  1.498,-

JustDrive
Billeje, når det skal være NEMT & OVERSKUELIGT

Vi tilbyder service på alle mærker og modeller
Inkl. autoriseret stempel i servicebogen.

Nyt koncept ved

Faaborg Bil-Center

*

*Op til 4,5 liter motorolie

*brændstof er ikke inkluderet.

Det får du:

Med en JustDrive aftale fra FBC - leasing er du nemt og godt kørende. 
Det eneste, du skal tænke på, er at fylde brændstof på. JustDrive er en
bil-lejeaftale, hvor du bestemmer lejeperioden. Du har ALT inkluderet,
nemmere kan det ikke være! 

*

Ingen bekymringer



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

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

Vestergade 4a, 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 

	

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



Ledige pladser i 4., 6., 
7. og 8. klasse  

+ kommende forårs-
SFO 

Kontakt skoleleder Stine 
Brandt Kristiansen på 

6261 1270

Du kan købe kopier 
af  de originale Faaborg-julekort

Det er en pakke med 8 kort til 10 kr. 
De kan købes på Øhavsmuseet, Visit Faaborg 

og Faaborg Byhistoriske Arkiv

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 RENGØRING
TLF.: 62 61 22 47

Faaborg Rengøring Strandgårdsparken 210, 5600 Faaborg, faaborg-rengoering@stofanet.dk, www.faaborg-ren.dk - følg os på facebook

Vi ønsker alle en hyggelig december og en glædelig jul

 Anne-Grethe

Jalde

Bjarne

Anne-Marie

Isi

Lissy Niels Niels-Christian

Bente

Jane

Berit Conny

Jytte

Maria

Helle Helle J.Dorte

Jørgen Kesorn

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, solceller
eller en ny varmepumpe

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

ditservice.dk - Telefon 62632290 - service@dit.as



Ret&Råd Advokater
Advokat Jess Lykke Gregersen

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk

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.



VI ØNSKER ALLE VORES KUNDER  

GLÆDELIG JUL SAMT 
ET GODT NYTÅR

Bjarne

Kirsten

Sabrina

Stine
Sabine

Søren
Arne

NYT HOLD, NY CHEF MED SAMME NÆRE RELATIONER TIL FAABORG

Hos Sydbank Faaborg har vi sat holdet til fremtiden. 
Vi er en lokal bank i fremgang, men vi garanterer, at der også er plads til DIG 

I en digital tid vægter vi stadig nærhed og personlige relationer. 
Vi er store nok til at klare det hele, men lille nok til at være lokal sparringspartner.

Kig ind til en uforpligtende snak - så har jeg eller en af mine kollegaer kaffen klar.

Med venlig hilsen
 

Sabine Jensen, Filialchef



MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Bike Puls/Watt
08.00-09.00

Stræk&Mobilitet
09.00-10.00

Skånehold
10.00-11.00

Bodytoning & stræk
17.15-18.45

Bike Fatburner!
18.00-19.00

Yin/Yang Yoga
19.00-20.00

Morgendans
09.00-10.00

Bike Watt
09.00-09.45

BSS
10.00-11.00

Bike
17.00-18.00

Step-Aerobic
18.00-19.00

DanceFocus
19.00-20.00

Bike Watt 
07.30-08.30

Skånehold
10.00-11.00

Styrke&Stræk
17.15-18.15

Bike Watt
18.00-19.00

Crossdance
18.20-19.20

SIDSTE ONSDAG/

MÅNED:

Pilates 
09.30-10.30
&
Puls&Styrke
10.30-11.30

Stræk&Mobilitet
09.00-10.00

DanceUp
17.30-18.30

Bike Watt
18.00-18.50

Step Aerobic
18.30-19.30

Yin Yoga
19.00-20.00

Bike Watt
08.00-09.00

Bike 
09.20-10.05

Dans!
09.00-10.00

Bodytoning
10.00-11.00

Bodytoning
16.30-17.30

Bike Watt
07.30-08.30

Bike puls/watt
10.00-11.00

Fit Ballet / Barre
09.00-10.00

Crossdance
10.00-11.00

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ

www.localfitness.dk

ÅBENT HUS

NYHED

Mulighed for gruppemedlemskab

- månedspris helt ned til 133,- pr. pers.

ÅBENT HUS3. DECEMBER  
Gratis oprettelse & træn resten af året gratis  
Gælder ved oprettelse ifm. vores åbent hus

Prøv næsten alle vores hold! 

Dagens program er som følger:
09.30: Christa/ De 5 Tibetanere
10.00: Marina/ Bodytoning&Cardio
10.30: Birgitte/ Bodytoning m. vægte
11.00: Christa/ Step-aerobic
11.30: Birgitte/ Dans

12:00: Marina/ Stræk&Mobilitet
13.00: Leif/Bike Puls
13.40: Poul/Bike Watt
14.20: Alexandra/Bike Watt
15.00: Alexandra/Yoga



FAABORGS FRANSKE BISTRO OG VINBAR

Vin og venskab  
indtager Torvet 

Sidst i november åbnede Faaborgs nyeste restauration, Den Lille Franske, som er en kom-
bination af fransk bistro og vinbar. Fra en eksklusiv placering på Torvet vil makkerparret 

Birgit Pichat og Mads Jensen sælge fransk bistro-mad og det, de kalder ærlig vin. I den 
rette kombination kan mad og vin nemlig skabe magiske smagsoplevelser, og det skal 

faaborgenserne nu have lov at udforske.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT
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- Bonden arbejder hårdt med vinstokkene, og vinen er frugten 
af det arbejde. Vores vine skal lede rejsen helt tilbage til vinmar-
kerne. Dét kalder vi ærlig vin!

Ærlig vin i fremmarch
Blandt de ærlige vine findes både økologiske og biodynamiske 
vine samt naturvine. Fælles for dem alle er, at de hverken inde-
holder sulfitter, pesticider eller andre tilsætningsstoffer. Der er 
ikke anvendt kunstgødning i markerne og ingen store maskiner 
har fået adgang til druerne, der alle håndplukkede og håndteret 
nænsomt, inden de lander i vinkældrene.

- Vin er et landbrugsprodukt, og vi har en tæt tilknytning til 
vinbønderne, der lige nu går og klipper vinstokkene, siger Birgit 
Pichat.

Tilbage i 2011 stoppede Birgit Pichat sin karriere som direktør i 
en stor international virksomhed. Dengang var økologiske vine 
ikke særlig trendy, men det var den vej, omstændighederne ledte 
hende.

- Jeg har boet i Frankrig i en periode fra 1992 til 2001, og jeg 
savnede Frankrig og at lave noget fysisk. Jeg besøgte en vinbonde 
en dag lige efter høsten, og så vidste jeg, at jeg skulle lave noget 
med vin, fortæller Birgit Pichat.

Birgit åbnede herefter en lille vinbutik på blot seks kvadratmeter 
i Farum, hvor kunderne kunne lade sig friste af økologiske vine og 
andre delikatesser fra Birgits andet hjemland. 

I takt med at både økologisk vin og naturvin er blevet mere tren-
dy, har Birgit udvidet sin forretning. I 2015 åbnede hun sin første 
rigtige vinbar i Farum, kaldet Vores Marked, og fire år senere 
åbnede hun den næste, denne gang på Frederiksberg. 

Partnerskab 
Det var her på Frederiksberg, Mads Jensen af og til kom forbi 
Birgits udvalg af franske marmelader, oliven, sæber og økologiske 
vine. Og det var her, Mads besluttede sig for at lægge arbejdslivet 
om. 

- Jeg havde været 15 år i reklamebranchen og rejst meget, men 
jeg blev opsagt på grund af corona og skulle finde ud af, hvad jeg 
nu skulle lave. Jeg ville gerne sadle om og gerne lave noget med 
mad og vin, for jeg går meget op i smage. Så faldt jeg over et 
opslag fra Birgit, fortæller Mads Jensen.

Foruden sin erfaring med reklame, en begejstring for smage og 
en halv kokke-uddannelse, så havde Mads også så tilpas meget 
nørdet passion for vin, at Birgit ikke blot tilbød ham en stilling, 
men et partnerskab.

- Jeg tog imod tilbuddet, og nu gør vi det hele sammen, som et 
gammelt søskende-par, griner Mads Jensen. 

Siden 2019 har de sammen drevet de to sjællandske vinbarer vi-
dere under navnet Vores Franske. Vinbaren i Faaborg bliver deres 
tredje og har fået navnet Den Lille Franske. 



Birgit Pichat og Mads Jensen har brugt de seneste mange måneder på selv at renovere lokalerne på Torvet. Her ønsker de at skabe et usnobbet miljø, der 
emmer af sydlandsk stemning. ‘Men der er også plads til mænd med charmeklude, der lige skal købe noget i Skitsehandlen,’ smiler Birgit Pichat

Birgit Pichat har altid interesseret sig for mad og vin. Hendes farmor 
havde en stor vinkælder, og her blev hun introduceret for vin. I 2011 
stoppede Birgit sin karriere og startede sin første vinbutik i Farum. I dag 
driver hun to etablerede vinbarer i Farum og på Frederiksberg og den 
ny-åbnede vinbar i Faaborg



Udforsk magien
Samtidigt med at økologisk vin er blevet mere trendy, så har der 
også været fremgang i smagsoplevelsen. Producenterne for-
bedrer hele tiden kvaliteten, og nu laves der både traditionelle 
vine og noget, der, ifølge vinbar-ejerne, spræller lidt mere.

- Bønderne er blevet dygtigere. De bruger naturgær, som kræ-
ver mere og kræver et bedre drue-materiale. Det er sværere 
at producere økologiske vine, men det er ikke noget grumset 
noget, som fordømmene kan lyde, siger Birgit Pichat. 

Har man fundet frem til en god økologisk vin, så skal maden 
gerne passe til, for med den rette kombination kan der opstå 
noget helt magisk, forklarer vin-entusiasterne. Den magi kan de 
kommende gæster se frem til.  

- Her i Faaborg har vi et rigtigt køkken og kan servere nogle 
enkle retter med de produkter, vi selv importerer. Jeg går meget 
op i mad, og det er min passion at sætte mad og vin sammen, 
siger Mads Jensen.

Hvert år besøger parret bag Den Lille Franske vinens mekka, 
Frankrig. Her har fleste små byer en vinbar, og her lader de sig 
inspirere af de lokale vinbønder, for det handler om at formidle 
vinbøndernes verden og udvide gæsternes horisont, forklarer 
de. 

- Det bedste, jeg ved, er, når folk melder tilbage, at de har haft 
en god oplevelse. At de er blevet lidt klogere på et eller andet, 
og at de har fået lyst til at udforske den verden, fortæller Mads 
Jensen. 

Da det meste af landet var lukket ned under corona, brugte 
makkerparret tiden til at lave en vinbog, Bogen om ærlige vine, 
der handler om økologiske, biodynamiske og naturlige vine - og 
om maden, der passer til. Ærlig vin er nemlig madvin, skriver 
de.

Her kan man finde frankofile retter, der passer vinen, og som 
er udviklet af forfatterne selv og flere prominente gæstekokke, 
bl.a. Jacob Binzer (D:A:D), Pontus Elofsson (Noma), Lars Juul (La 
Glace), østersmesteren Jonas Harboe, Ana Omazic (Alchemist) 
og Talia Richard-Carvajal (Hart Bageri).

De franske vinbønder får naturligvis også plads i bogen og for-
tæller, hvad der driver dem i en branche, hvor de må acceptere 
mindre udbytte af markerne, om filosofien er bag deres vine, 
og hvordan de ser på fremtiden for de ærlige vine.

Store planer i fantastiske Faaborg
Fra gode venner i Vester Aaby og Dyreborg havde Mads og 
Birgit hørt godt om Faaborg, og så havde de fået et nys om, at 
der var ledige lokaler på Torvet.

- Jeg spurgte vist, ‘hvorfor nu lige Faaborg?’ Men vi havde talt 
om at udvide, og så besøgte vi byen - det var en helt speciel 
følelse, fortæller Birgit Pichat.

Det var i sommermånederne, makkerparret tog til det sydfyn-

ske, og Line Klivager, der udlejer lokalerne på Torvet, havde 
fortalt om, hvordan byen er sort af mennesker i sæsonen. 

- Det skulle vi ned og se. Det endte med, at vi ikke kunne få et 
bord ved Dang, og vi kunne se, hvor mange turister, der blev af-
vist. Vi kiggede på hinanden og vidste, at der var potentiale, og 
så endte det med, at vi bestilte en pizza, forklarer Mads Jensen.

Det var ikke kun den relativt billige husleje, der trak vin-entu-
siasterne til Faaborg. De drømmer store drømme om en dag 
at dyrke deres egne druer på lokale marker, og det er der gode 
muligheder for i Faaborg-området. 

Indtil de drømme opfyldes, planlægger makkerparret at sprede 
viden om vine gennem bl.a. vinsmagninger og foredrag om vin. 
De vil også gerne invitere vinbønder herop, så de kan videregive 
deres passion for ærlige vine, ligesom de går med tanker om at 
arrangere winemakers dinners.

Her i opstartsfasen har Den Lille Franske åbent torsdag, fredag 
og lørdag, med en traditionel fransk menu, lavet af gode pro-
dukter. Til sommer udvides åbningstiden, og de vil etablere et 
barområde på brostenene udenfor.

Er du blevet nysgerrig, så er der gode nyheder. Hver torsdag 
i december mellem 17 og 21 er der vinsmagning på Den Lille 
Franske. Det koster 150 kroner og kræver ikke tilmelding.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Mads Jensen interesserer sig for økologiske vine, og han havde 
ofte handlet hos Birgit Pichat i vinbarer på Frederiksberg. Da 
Birgit slog en stillingsannonce op, var han ikke sen til at ansøge. 
Det viste sig, at Mads havde de helt rette kompetencer og var 
så tilpas vinnørdet, at Birgit tilbød ham et partnerskab
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Kort efter, Birgit Pichat og Mads Jensen havde indgået partner-
skab, lukkede landet ned pga. corona. De lagde derfor deres kræf-
ter i en helt særlig bog om ærlige vine. Her er vinen helt tydeligt 
et landbrugsprodukt, og producenterne har bidraget til indholdet 
i bogen: ‘For eksempel kan to nabomarker med forskellige jord-
bunde giver druerne to forskellige smage. Det er besværligt, men 
det giver også charmen,’ forklarer Mads Jensen

Faaborg har fascineret de to vin-entusiaster. På kort sigt er drøm-
men at flytte til området, og på længere sigt drømmer de om at 
have deres egne vinmarker i et område nær Faaborg. ‘Byen er fed! 
Det er unikt at kunne træde ud af sin båd i lystbådehavnen og så 
være her i centrum fire minutter senere,’ siger Birgit Pichat



fiórd sweat / 399,- fiórd sweat el. hoodie / 399,-

fiórd tee / 199,-

BESTIL, SE HELE KOLLEKTIONEN 
OG ALLE NYHEDERNE PÅ:

www.fiordstyle.dk

følg rejsen på 

facebook og instagram
søg på fiordstyle

Se, mærk og prøv hos

Worres Fashion
på Torvet i Faaborg



fiórd tee / 199,-

fiórd sweat / 399,-

fiórd hoodie / 399,-



 

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

Barsel
Sognepræst Signe Bøje Sahner går den 15. december 2022 
på barsel. Vibeke Hammerum varetager embedet i denne 
periode. Vibeke har tidligere vikarieret i Faaborg, Diernæs, 
Lyø og Avernakø kirker.

Dåbsduer i Helligåndskirken 
Der vil man få sin helt egen dåbsdue ved dåben. 
1.søndag i advent tager vi ikke kun officielt hul på juletiden, 
men også det nye kirkeår. Det fejrer vi med vores nye dåb-
stræ, som står fremme i Kirken. Der vil man få sin helt egen 
dåbsdue ved dåben, med navnet på sin lille nye, til at hænge. 
Vi glæder os til at se, hvor fint træet bliver med alle dåbsdu-
erne  – med ønsket om en glædelig og fredfyldt jul til alle. 

Septimuskoret med toner af julens musik 
Søndag d. 4. december kl. 16.00 i Helligåndskirken.
Septimuskoret fra Svendborg under Erik Jakobsens kyndige 
ledelse, præsenterer deres juleprogram for os her i Hel-
ligåndskirken. Kom og hør et velsyngende og rutineret kor 
foredrage julens musik. Der er fri entre. 

Koncert i Diernæs kirke – med Beatsalmer
Søndag d. 4. december kl. 19.00
Kom til en stemningsfuld julekoncert med Beatsalmer. Koncer-
ten 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.

Advents – og julekoncert fremført af musikskolen 
Tirsdag d. 6. december kl. 17.00 i Helligåndskirken.
Musikskolens tilbagevendende advents -og julekoncert er en 
traditionsrig og tilbagevendende begivenhed. Kom og oplev 
fremtidens musikere boltre sig i Helligåndskirkens fornemme 
akustik. Der er fri entre. 

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 
erindringsglimt af idyl, trængsel og alarm ved juletid. Orga-
nist ved Dyrup Kirke, Pavel Refsgaard Jensen, krydrer med 
juletoner og lægger op til fællessang.

Det lokale ”Faaborgkoret” synger julen ind 
Søndag d. 11. december kl. 16.00 i Helligåndskirken.
Det lokale ”Faaborgkoret”, under dirigent Britta Kolds ledelse, 
optræder denne tredje søndag i advent med deres julepro-
gram. Glæd jer til julens skønne musik og toner fremført af 
lokale stemmer.

Koncert med Faaborgkoret
Torsdag d. 15. december kl. 19.00 i Diernæs Kirke
Traditionen tro synger Faaborgkoret advent og julen ind.
Alle er meget velkomne, og der er fri entre.

Nu med Efterklang i Diernæs Kirke
4. s. i advent, søndag d. 18. december kl. 9.30
Koret Efterklang kommer og gør gudstjenesten ekstra festlig 
og julet.

Mens vi venter…fejrer vi Jesu fødselsdag 
i Diernæs Kirke
Juleaftensdag lørdag d. 24. december kl. 10.30
I aften er det juleaften - der er længe, længe til… Ja, jule-
aftensdag kan føles lang for børn og barnlige sjæle, der 
glæder sig til den store aften … derfor holder vi selvfølgelig 
fødselsdags-gudstjeneste for det nyfødte Jesusbarn allerede 
om formiddagen. 
En gudstjeneste i børnehøjde med alle julens glade sange! 
Og selvfølgelig skal vi have kagemand og Nazareth-saft, 
inden vi går glade hjem. Alle er hjerteligt velkomne til denne 
særlige gudstjeneste! Gudstjenesten er ved sognepræst 
Vibeke Hammerum.

KirkeNyt



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.  27. nov.  1.s. i advent 11.00: SBS  9.30: SBS  9.30: RG

søn.   4. dec.  2. s. i advent 11.00: LJ 09.30: LJ  15.15: EL 

søn.   11. dec.  3. s. i advent 11.00: HN 09.30: HN   15.15: SBS

fre.   16. dec.  Børnegudstjeneste    09.30: RG 

søn.   18. dec.  4. s. i advent 11.00: VH 11.00: VH  (m. Efterklang)  

ons.  21.dec.  Skolejul 08.15: VH 09.45: LJ  11.00: HN   

lør.  24. dec.  Juleaftensdag 13.30: HN   15.30: LJ 10.30: VH 13.30: LJ 15:30: HN   15.15: VH 15.30: KH 

søn.   25. dec.  Juledag 11.00: HN  09.30: HN   

søn.   26. dec.  2. juledag 11.00: LJ 09.30: LJ   09.30: RG
søn.   31. dec.  Nytårsaftensdag  14.00: VH 22.30: EL 

søn.  1. jan.    Nyårsdag   12.15: VH     

ons.   4. jan.    SOS 17.30: HN    

søn.  8. jan.  1. s. e. Helligtrekoner  11.00: HN  (nytårsparade)   09.30: VH  

 

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, SBS: Signe Bøje Sahner, VH: Vibeke Hammerum, EV: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen 

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

Nytårsgudstjeneste i Diernæs Kirke
Lørdag d. 31. december kl. 14.00
Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden ”Godt nytår” med 
brus og kransekage i våbenhuset. Gudstjenesten er ved 
sognepræst  Vibeke Hammerum.

Nytårsmarch og gudstjeneste 
Søndag d. 1. januar kl. 11.00 
Klokketårnets Venner arrangerer igen i år i samarbejde med 
Helligåndskirken Nytårsmarch fra Klokketårnet i Faaborg. Vi 
mødes som sædvanlig ved Klokketårnet søndag d. 1. januar 
kl. 11.00 og følges ad ud på Danmarks Bedste Motionsrute. 
Ved Prices Haveskoven kan man vælge 3 km ruten rundt 
om Sundet eller fortsætte på 5 km ruten som skiltene viser. 
Begge ruter slutter ved Helligåndskirken kl. ca. 12.15, og her 
vil sognepræst Vibeke Hammerum sige nogle gode ord og 
det nye år synges ind. Vi runder af med at ønske hinanden 
Godt Nytår til champagne og kransekage. Det hele slutter 
inden kl. 13.00. Hvis man ikke kan eller vil gå turen, møder 
man bare op ved Kirken kl. 12.15.

Tag familie, venner og hund med - alle er velkomne. På her-
ligt gensyn. Klokketårnets Venner og Helligåndskirken.

Salmesang og Suppe
Onsdag d. 4. januar kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Henrik 
Nedergaard går vi over i Det nye Hospital og hygger os med 
suppe, samtale og sang. Det er gratis at deltage.

Nytårsparade 
Søndag d. 8. januar kl. 11.00 i Helligåndskirken
Denne søndag fejres i hyggeligt fællesskab med spejdernes
nytårsparade. Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik 
Nedergaard.  

Fællessang i Diernæs Kirke
Tirsdag d. 10. januar kl. 19.00
En hyggelig aften med nogle dejlige højskolesange. Viggo 
er tilbage ved klaveret og Mathilde vil atter fortælle om 
sangene. 



FÅ DUFTEN AF NY BIL

Volkswagen Service Faaborg
L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg, Tlf.: 62 61 70 69

VINTERHJUL
299,- for et hjulskifte 

599,- for et hjulskifte og opbevaring

Gavekort 

500 KR
Gælder alle mærker

Når du vælger vores værksted og har en skade,
giver vi dig et gavekort på 500 kr. til Volkswagen Service Faaborg. 

KLIP GAVEKORTET UD OG GEM DET, HVIS UHELDET SKULLE SKE

Indvendig bilpleje, polering og 
Lakforsegling (12 mdr. garanti)

kr. 2.695

Har din bil brug for en kærlig hånd?



Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til  
iværksættere på fmk.dk/erhverv eller ring på tlf. 72531177

Workshopforløb på  
Øhavsmuseet. 

”Gode oplevelser = God for-
retning? – springbrættet til din 
turismevirksomhed!” Forløbet er 
udbudt af Iværksætterdanmark.

Tilmeld dig her: 
ivdk.dk/forloeb

Next-Step forløb med 1:1 
sparring og tilskud til privat 
rådgivning. 

Forløbet tager udgangspunkt i  
dine behov for råd og ny viden. 
Dette er også udbudt af Iværksæt-
terdanmark.

Læs mere her: 
ivdk.dk/nextstep/info

Iværksætternetværk for  
selvstændige og iværksættere  
i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Netværket mødes en gang om  
måneden for at dele viden og  
sparre med hinanden. 

Meld dig ind på:  
facebook.com/groups/netvaerkfmk

1 2 3

Du kan også benytte dig af nogle af de mange  
gratis tilbud til iværksættere, der findes. 
Vi anbefaler de her tre:

Klaus Juul Jensen og Mette Abrahamsen er  
erhvervskonsulenter i Faaborg-Midtfyn Kommune  

og tilbyder sparring til iværksættere og erhvervsdrivende.

Er du på spring med egen virksomhed 
eller allerede i gang? Og har du brug  
for inspiration eller sparring? 

Så tag en 
snak med os

A4 annonce_FIN.indd   1A4 annonce_FIN.indd   1 17.11.2022   09.4217.11.2022   09.42



Her er vejledning altid gratis

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

OBH Nordica Easy Fry & Grill 2in1 
Steam+Airfryer

Nilfisk ONE WB 
Støvsuger 
10P05A

smeg Elkande
KLF03WHMEU

Philips LED Smart TV
32PFS6855/12
 
Specifikationer:
Skærmstørrelse: 32
Display Format: 1080p
Digital TV Tuner: DVB-C, DVB-S, 
DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Konnektivitet: Wi-Fi, LAN

Marvo M112 Gaming Mus 
med 7 farver lys. Sort

PRIS

999,-

PRIS

707,-

PRIS

1.663,-

PRIS

1.045,-

PRIS

129,-



Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

GLÆDELIG JUL  

Vi ønsker alle

BILUDLEJNINGL I N G E R I  BY  STO R M 
Østergade 28  -  5600 Faaborg  -  www. l inger ibystorm.dk

Tl f. :  42  53  25  41

Chemise 
100% silke

Smarte 
strømper fra 

Hype The 
Detail

STORT 
UDVALG I

JULEGAVER
 TIL HENDE

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….
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KUNST PÅ KAJKANTEN

Voetmanns 
provokationer 
kommer i farver
Pia Voetmann reagerer prompte, når hun ser 
eller hører noget, der provokerer hende. Med 
farver, pensler og modvilje portrætteres gen-
standen for provokationen i lidet flatterende 
motiver på lærredet, hvad enten det er mænd 
fra internettes mørke sider, der truer kvinder, 
sugardaddys, der udnytter unge kvinder, eller 
hele nationer, der undertrykker kvindekønnet. 
Mød den introverte kunstner med de ekspres-
sive, politiske budskaber.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 

Kvindekampen er ikke slut endnu! Vi skal fortælle vores børn, 
at der er et stykke vej igen.

Faaborg på prøve - og godkendt
Pia Voetmann stammer oprindeligt fra Give i Midtjylland, men 
med en krop, der trives bedst nær vandet, var det oplagt at 
flytte til en kystby. Kæresten, Jesper, havde tidligere været 
i Faaborg i forbindelse med sit arbejde, og Pia var med, og 
sammen besluttede parret at leje en lejlighed i Faaborg som 
et forsøg.

- Jeg er førtidspensionist på grund af mange rygsmerter og 
en dropfod, og jeg har det bedst ved og i vandet, og i Faaborg 
gør havbadning og sauna mig godt, siger Pia Voetmann. 

Prøvetiden på et år er endnu ikke overstået, men valget er 
allerede truffet - Faaborg bliver deres nye permanente by, og 
huset i Give skal sælges.

Med kunstnerfællesskabet i Direktøren som en af de nærme-
ste naboer, lykkedes det hurtigt for Pia at etablere et netværk 
i byen.

- Jeg meldte mig ind i foreningen i Direktøren og blev super 
godt modtaget. Jeg stod og malede og mødte folk, både til 
åbent hus og til Kulturnatten. Folk spørger: Maler du? Fedt! 
Da jeg så, at der var en udstilling ovre i Tulip, gik jeg derover, 
siger Pia Voetmann.
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I Tulip-bygningen mødte hun ildsjælen Anne Kyhn og flere andre 
kunstnere, men selv det gode kunstner-netværk kunne ikke ændre 
på, at Direktøren er uopvarmet og en kold arbejdsplads om vinte-
ren. Heldigvis fandt Pia denne sommer nogle lidt lunere lokaler.

- På en gåtur mødte jeg Astrid (Hauerbach, red.), og hun fortalte 
mig om et ledigt lokale på Kanalvej, forklarer Pia Voetmann.
I de opvarmede lokaler på Kanalvej får Pia NU dagligt afløb for de 
forargelser, der dukker op alle mulige steder.

Provokation som drivkraft
Pia Voetmann har malet og tegnet altid, og i en lang årrække har 
hun udstillet sine værker på forskellige steder.

- Jeg maler mest for mig selv, eller det er også forkert at sige, for jeg 
vil jo gerne ud i verden med det, men jeg er nok lidt introvert, siger 
Pia Voetmann.

Bag sig har Pia en uddannelse som billedformidler fra håndarbejds-
seminariet, og så er hun endvidere uddannet designer indenfor 
tekstil og beklædning og uddannet kunstterapeut. Efter hendes 
første par udstillinger tog det fart med at få budskaberne bredt ud. 

Og de er voldsomme, budskaberne. 

Rundt omkring bordet på Kanalvej hænger der farvestrålende 
feministiske værker af kvinder i oprør, parafraser over den franske 
impressionist Mary Cassatt, og af mænd i magtpositioner, de ikke 
formår at bestride med passende ydmyghed.

- Kvindekampen er ikke slut endnu! Vi skal fortælle vores børn, 
at der er et stykke vej igen. Det er helt aktuelt i Iran lige nu, og i 
Danmark har vi en anden slags problemer, hvor der fx fortsat ikke 
er ligeløn, siger Pia Voetmann.

Når Pia lytter til podcasts eller ser nyhederne, mærker hun ofte fø-
lelser og holdninger, som hun brænder efter at udtrykke på lærre-
det. Som fx da hun hørte om internettes mørke mænd, de såkaldte 
‘incels’, der nyder at true piger og kvinder til at øve vold mod dem 
selv. Med et baggrundstapet påført kvindernes kamptegn maler Pia 
opstillinger af kvindernes modstand og trods.

- I malerierne har kvinderne taget magten tilbage. Incels truer bl.a. 
unge kvinder til at stikke toiletbørste op i dem selv, og på male-
riet har kvinden taget magten over toiletbørsten tilbage, siger Pia 
Voetmann.

På et andet af malerierne sidder en kvinde med en saks, mens 
foster og moderkage hænger i en blodpøl under hende. Her var det 
provokationen over, at kvinderne i mange lande mister retten til 
abort og dermed selvbestemmelsen over egen krop. Uden fri abort 
kan kvinderne klare det selv. 

Portrætter af idioter
I det tilstødende lokale står en række portrætter, der alle ifølge 
kunstneren har ét til fælles - de er alle idioter! De er alle personer, 
der har gjort kvinder fortræd.

Det hele startede, forklarer kunstneren, med et portræt af John Ro-
senhøj fra DF, der under sexfester brændemærkede prostituerede, 
og derfra tog portræt-serien fart.

- Når jeg går igang med sådan noget, så tænker jeg ikke over det. 
‘De idioter’ fortjener et portræt, og så er det en god øvelse i at 
male portrætter, siger Pia Voetmann.

I portrætteringen af idioterne er det ren provokation, der driver 
værket, for der er intet salg i de magtmisbrugende mænd.

- Folk vidste ikke helt, hvem John Rosenhøj var, så jeg malede det 
over igen, men nogle af portrætterne, jeg udstillede i Tulip, gav 
en god debat: ‘Jes Dorph, den pæne mand,’ sagde nogle, men det 
er ikke en god idé at have sex med praktikanter. Nogle af dem er 
mere idioter end andre, men alle udøver en eller anden form for 
magtmisbrug, siger Pia Voetmann.

Det evigt mandsdominerede ligger som et filter over Pias provoka-
tion. For det ligger i vores sprog, forklarer hun, og på engelsk kaldes 
hele menneskeheden sågar man-kind.

- Hele verden er opbygget af mænd og for mænd. Når vi taler bil-
sikkerhed, hvor alle testdukker er baseret på mandekroppens fysik, 
eller når det drejer sig om tangenterne på et klaver eller størrelsen 
på værktøjer. Alt er lavet til mandehænder som standard, siger Pia 
Voetmann. 

Maleriet som et frirum
- Jeg maler dagligt, og det er sjovere end shopping, konstaterer Pia 
Voetmann.

Nærmest dagligt, når morgendukkerten og turen i sauna på havne-
badet er overstået, sætter Pia sig op på sin trehjulede cykel, og tril-
ler fra lejligheden ned på Kanalvej og lader malerierne tage form.

- Det er megafedt at stå op om morgenen og tænke på, at jeg skal 
ned og male og være alene hele dagen. Det giver mig en indre 
glæde. Så kommer jeg hjem og fortæller med begejstring om det, 
jeg har malet, siger Pia Voetmann.

Portrætterne bliver ikke solgt, det er Pia med på, men hun maler 
ikke med salg for øje, og hun tager ikke imod bestillinger på et 
bestemt udtryk eller idé.

- Jeg har prøvet at tage imod bestillingsopgaver, og det er altid en 
form for nedtur. Jeg forstår åbenbart ikke dét, der er inde i andre 
hoveder, det ser anderledes ud i mit hoved. Og der er ikke samme 
glæde med at lave et bestilt billede, forklarer Pia Voetmann. 

På grund af sin dropfod kan Pia ikke selv køre bil. Men heldigvis 
møder Pia god opbakning på hjemmefronten, hvor kæresten 
Jesper gerne springer til som chauffør, når der enten skal indkøbes 
materialer, eller værkerne skal udstilles.

Det er kommet godt gang i salget, efter Pia flyttede til Faaborg.

- Københavnerne holder ikke så meget på pengene, som jyderne, 
griner Pia Voetmann. 

Pia har tidligere udstillet på aktivitetscentre, plejehjem, idrætscen-
tre og lægehuse, ligesom hun har udstillet gennem kunstforeninger 
for fx Bech & Bruun og Codan. 

I år er det lykkedes hende at få antaget værker på to censurerede 
udstillinger, nemlig Kunstforeningen Limfjordens udstilling på 
Gimsinghoved og Inside 2022 på Kunstpakhuset Ikast, Midtjyllands 
censurerede udstilling. 

Til næste år kan interesserede læse om Pias kunstneriske virke i 
bogen ‘101 kunstnere’.



I portrætserien ‘Idioter’ portrætterede Pia Voetmann Gerhard Trip fra Tøn-
dersagen. Det er bizart, det han har gjort, fastslår Pia Voetman, der også har 
portrætteret Josef Fritzl, Peter Lundin, prins Andrew, Jeffrey Epstein og Rasmus 
Paludan. Eneste kvinde i serien er Ghislane Maxwell, der i høj grad også har gjort 
kvinder fortræd

Som barn var Pia Voetmann involveret i et trafikuheld, der gjorde hendes ene 
ben skævt. Med tiden har ryggen måttet lide under benenes uligheder med 
discusprolapser til følge. Senere tilstødte der infektioner i ryggen, der igen ledte 
til stivgørende operationer. Operationerne har medført smerter og en dropfod, 
og Pia er i dag førtidspensionist i en alder af 48 år
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Som nytilflyttet føler Pia Voetmann sig godt budt velkommen i byen: ‘Jeg har 
mødt så utroligt mange dejlige mennesker, og jeg er på havnebadet dagligt. Jeg 
er blevet taget SÅ godt imod, og er allerede med i fællesskaber i kunstnerkredse 
og ved havnebadet,’ siger Pia Voetmann
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Billedet ‘Sugar daddy’ er malet på en følelse af provokation. Mænd, der har penge nok og tror, at så kan man bare købe alt - også unge kvinder. Mænd, der hævder, 
de elsker deres kone, men bare har noget, de skal udleve. ’Han er bare lidt klam,’ konstaterer Pia Voetmann

Pia Voetmann bærer oftest en hue over sit 
kortklippede hår. Valget skyldes ikke, som 
mange tror, en cancer-diagnose: ’At klippe 
håret helt kort er et frit valg for en mand, 
men jeg kan ikke møde mennesker, uden at 
de spørger, om jeg får kemo, så håret er mit 
eget lille oprør. Og så kan jeg bare godt lide 
at have hue på,’ smiler Pia Voetmann



HHoolldd  jjuulleenn  vvaarrmm
--    mmeedd  eett  

ssuunnddtt  ssmmiill

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

I en til tider tung og utryg tid, kan vi trods alt give dig 
et sundt smil, der spreder varme og glæde... 

Vi ønsker igen i år dig og dine en glædelig jul og 
byder indenfor til tryg, omsorgsfuld og professionel 
tandbehandling hos Tandlægerne i Faaborg, Haarby 
og Svendborg.  

Vi passer og plejer smil gennem hele livet,
 - også både før og efter den søde juletid... 



Året 2022 
Vi nærmer os afslutningen af året, og byder her på en række nedslag 

fra 2022, set gennem Henrik Poulsens kamera.

Krigen i Ukraine satte i februar følelserne i kog hos 
Anton Kensmark og Lukas Schaumann, der fyldte 
en bil med nødhjælp, og kørte mod Ukraine, for at 
vende retur med et flere krigsflygtninge

Både svømmehallen i Faaborg og livredder (med 
mere) Ane Aaskov kunne fejre 25 års jubilæum i 
februar

Som en del af Faaborg Påskefestival blev Torvet 
udsmykket med masser af forårsblomster, kæmpe 
påskeæg, vippemøbler og et fem meter højt lystræ

En gruppe elever fra Faaborgegnens Efterskole var i 
marts på udkig efter gode sager på bøjlerne i Røde 
Kors butikken på Torvet i Faaborg. Et nyt samar-
bejde mellem parterne skulle skabe nyt liv til noget 
af det indleverede tøj i genbrugsbutikken

Prinsesse Benedikte besøgte Korinth i juni. Årsagen 
til det royale besøg var en flot markering af 100-års 
jubilæet på Korinth Efterskole

I april fandt den årlige "Ren By Dag" sted, og flere af 
byens butikker havde gjort dagen ekstra festlig med 
pynt og udklædning, også Alexandra Nyegaard var 
ude med skurebørsten

Mere end 160 løbere deltog i årets Klovneløb 
lørdag formiddag.
Deltagerne både løb, rullede og gik gennem den 2.3 
km lange rute med start på Torvet, og i øvrigt badet 
i flot solskinsvejr

Heldigvis var der kun tale om filmoptagelser, da 
historiens tunge vingesus i marts blæste over Tor-
vet, da Pilou Asbæk og instruktør Anders Walther 
sammen med et stort filmhold skød scener til den 
kommende danske storfilm Befrielsen

I maj boede der cirka 60 ukrainere på Præstekær-
gaard i Horne. Kvinder og børn der var flygtet fra 
krigen i hjemlandet. Blandt andre denne mor og 
hendes datter der er flygtet fra byen Vinnytsia til 
Danmark



i billeder

Det Rigtige Faaborg bød på flere arrangementer i 
Museumshaven i løbet af sommeren. Her er der 
fuldt hus til Portvinssmagning i flot sommervejr

RIGTIG mange mødte op for at få en bid af Moon-
jams smittende energi i juli, da Det Rigtige Faaborg 
inviterede til gratis koncert i Bryggergården

Selvom regnen silede ned fra en skyet efterårshim-
mel, var smilene store og dråberne gyldne, da 
champagnen i september poppede til tre dage med 
vinfestival i Faaborg

I juli bød Vores Faaborg & Egn på en af sommerens 
store traditioner, nemlig Open By Night med gode 
tilbud, underholdning og live-musik flere steder i 
byen. En dejlig sommerdag med mange mennesker 
i gaden

Måske har Faaborg fået endnu en sommertradition, 
der skal skrives i kalenderen. Der var i hvert fald fin 
opbakning til ølsmagning og sømslagning på Torvet 
i august

I november fik Morten Hansen fra Faaborg cykeltaxi 
ny “indpakning”. Nu er Morten og cykeltaxien en 
kørende reklamesøjle for byen, og ser knivskarp ud

Stine Mjaaland er trukket i nissehuen til årets 
udgave af Jul i Falsled. Det hyggelige arrangement 
kunne i år fejre 20 års jubilæum

Selv om en gruppe sponsorer måtte træde til for at 
sikre sommerens koncert med Mads Langer, så var 
der ingen slinger i valsen, da festen blev sluppet løs

I september gæstede Statsminister Mette Frederik-
sen Faaborg Gymnasium til en god times debat med 
skolens elever



DU KAN LÆSE ÅRETS MAGASINER PÅ WWW.DETRIGTIGEFAABORG.DK

Vi  ønsker a l le  vores trofaste læsere og annoncører

Glædelig jul og godt nytår



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

Mangler du en julegave? 
Vi laver fl otte gavekurve efter ønske
med kvalitetsvine og spiritus.

Gavekort
Du har også mulighed for at købe et gavekort, 
som kan bruges både i butikken og i baren.

Følg med og se fl ere 
gode tilbud på Facebook
og Instagram. 
Søg på Vinbanken Faaborg

Gavekurve
fra 300 kr.

Her er vinderen i vores 
november konkurrence
Tillykke til Susanne Nielsen
Du har vundet tapas til fire personer 
fra Café Elmelund

Tusind tak for de mange mange 
besvarelser vi har modtaget

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



SKOLETID OG UDDANNELSE  I EGET TEMPO

 FGU i Faaborg skaber  
fællesskab og fremtid
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FGU er et godt sted at blive samlet op! 

Sådan beskriver nogle tidligere elever deres forløb på FGU, og 
det var netop det, der var hensigten, da FGU blev etableret for 
nogle år tilbage, forklarer direktør Ene Wolfsberg.

- Under forrige regering nedsatte Lars Løkke Rasmussen en 
ekspertgruppe, der skulle undersøge, hvordan man kan gøre 
det endnu bedre for den gruppe af unge, der falder udenfor 
uddannelsessystemet. I 2018 drejede det sig om 48.000 unge. 
Så i 2019 blev alt samlet, bordet blev ryddet, og der kom ét 
forberedende tilbud til unge i målgruppen, nemlig FGU, siger 
Ene Wolfsberg.

Grunduddannelse og fællesskab
Det var bl.a. den tidligere produktionsskole, der blev lukket til 
fordel for FGU, og det skaber forvirring.

- Vi er født ud af Produktionsskolen og dele af VUC. Særligt Pro-
duktionsskolen var i folkemunde et sted, man ‘endte’. Men FGU 
er ikke et sted, man ‘ender’, FGU er derimod et sted, de unges 
uddannelsesrejse starter, forklarer Ene Wolfsberg.

FGU er, i modsætning til Produktionsskolen, en uddannelse. 
Her skal de unge til prøve i grundfag som dansk, matematik, 
engelsk, naturfag og samfundsfag. Unge på FGU bliver mål-
gruppe-vurderet til deres uddannelsesforløb af den kommunale 
ungeindsats gennem dialog med deres UU-vejleder.

Mange unge bliver vurderet ikke-uddannelses-parate, og en 
del består slet ikke 9. klasse. Det slukker de unge mennesker, 
og måske giver de slip, forklarer Ene Wolfsberg. På FGU kan 
de unge komme op på et fagligt niveau, så de kan gå videre i 
uddannelsesystemet, og verden åbner sig på en helt ny måde, 
fordi de kan lukke den næste dør op til uddannelse eller be-
skæftigelse.

- Her møder de fællesskab og samhørighed, en følelse af at 
høre til. De skal stadig lære engelsk og matematik, men på en 
anden og praksisfaglig måde, fx kan man lære om vinkler og 
omkreds på værkstedet og samtidig lave et bord, siger Ene 
Wolfsberg.

Hvert halve år kommer eleverne til prøve, og den afsluttende 
eksamen består af et udsnit af de portfolie-opgaver, eleverne 
udarbejder undervejs i forløbet.

Når unge mennesker har brug for skoletid og en uddannelse med plads til netop deres 
udfordringer, så er Fælles Grunduddannelse (FGU) er alletiders mulighed. Her er der 

plads til, at de unge kan tage tingene i deres eget tempo og møde et fællesskab, der rum-
mer, giver tilhørsforhold og lader alle føle sig set og hørt. Her kan du læse om uddannel-

sen og møde fire unge mennesker, der alle har haft gavn af et forløb på FGU forud for 
en ungdomsuddannelse.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP



Rasmus Kremmer, 20 år, har gået på AGU + IT 

Hvorfor valgte du FGU? FGU ligger tættest på, og så er 
det ikke så meget skolebænk, som fx gymnasiet.

Hvad er det gode ved FGU? Der er billig mad i kantinen, 
ej, mere seriøst, så er det fedt med det fællesskab, her er, 
det er virkelig godt her.

Hvad byder fremtiden på? Lige nu går jeg på Syddansk 
Erhvervsskole, lager og logistik, så det bliver noget med 
at pakke og plukke, eller lagerhoteller. Jeg har også fået 
truckcertifikat, og det er rigtigt, rigtig dejligt.

Rasmus Timming, 18 år

Hvorfor valgte du FGU? Jeg var skoletræt. Og så havde 
jeg hørt godt om FGU, at de modtager med åbne arme, og 
man kan få lov til at bruge hænderne lidt mere, så det ikke 
er skolebænk hele dagen.

Hvad er det gode ved FGU? Her er meget frie tøjler. Vil 
man gerne lave noget ud af træ, får man lov til det. Jeg har 
fx lavet et plankebord, som er på mit værelse. Det er bedre 
for mig, at det er praktisk og fysisk, fremfor at sidde og 
skrive en roman.

Hvad byder fremtiden på? Jeg skal starte på grundforløb 
1 på Campus Faaborg, hvor jeg skal vælge mellem snedker 
og tømrer. Jeg drømmer om at blive møbelsnedker.



Mulighed for deltagelse
På FGU opstår fællesskabet og nærværet, da de har skabt en 
ramme for netop det, og det sker allerede fra dag et, forklarer 
skoleleder Birgit Lykke Hansen. I spisesalen, hvor eleverne hver 
dag indtager fælles morgenmad og frokost, kan man tjekke ind 
på den enkelte. Alle har en defineret plads, og alle siger god-
morgen til hinanden, nogle har måske brug for at sidde i stilhed 
og med hætten oppe eller med høretelefoner på, men alligevel 
er der plads i dette fællesskab.

- Vi agerer ud fra et princip om ‘de mange deltagelsesmulighe-
der’ i alle aktiviteter. Her kan de deltage uden at blive presse 
udenfor deres komfortzone. Nogle gange skal de have et skub, 
fordi læring også er at skulle stå på tæer. Men vi har en hånd i 
ryggen, så ingen unge på FGU vælter, siger Birgit Lykke Hansen.

Eksempler på deltagelsesmuligheder kan være, hvis eleverne 
skal arrangere teambuilding for andre. Nogle ønsker måske at 
stå for en post og være instruktør, mens andre hjælper til ved 
at hente vand eller rekvisitter. Alle bærer i fællesskab ind til en 
helhed. Især køkkenet har de fået øje på som et godt lærings-
rum, hvor man oplever, at alle funktionerne bidrager til det 
store hele omkring måltiderne.

- Opgaverne skal kredse omkring mestringsniveauet. Nogle vil 
gerne stå for salaten til frokostbuffeten, andre for en bearnaise, 
mens nogle er mere tilpas med at vaske op. Her ser de, at alle 
opgaver er lige vigtige. Det handler om, at der er progression 
i elevens læring og formål med at gå på FGU, forklarer Birgit 
Lykke Hansen.

I en undervisningstime kan det også være nok indledningsvist 
blot at lytte. Nogle elever kan have oplevet tidligere at blive 
grinet af, når de sagde noget i timerne, og her er det ok at lytte 
deltagende. Her er der plads til en individuel progressionskurve. 
Mange elever oplever, ved at de bliver trygge fra starten, at de 
får mod på at fremlægge for holdet og mod på, at det, som de 
har at sige om fx en faglige tekst, også har værdi. Det er også 
muligt for eleverne at lave individuelle aftaler, fx kan en elev 
have brug for nedsat tid i en periode, og så er der som regel 
plads til det.

- Vi lægger individuelle uddannelsesplaner. Alle skal løftes, men 
ikke det samme sted hen. Vi ved, det virker, og mange gik ud i 
foråret med gode resultater, siger Ene Wolfsberg. 

Omlægningen til FGU var danmarkshistoriens største uddan-
nelsesreform, fordi man lukkede eksisterende tilbud og lavede 
et nyt fundament for at opbygge en helt ny skoleform. Selvom 
det ikke er forløbet gnidningsfrit, forklarer direktøren, så taler 
resultaterne for sig selv. 85 % af eleverne fra FGU havde en 
såkaldt positiv overgang, hvor de gik videre i job eller på en 
ungdomsuddannelse.

Tilfredse elever
Statistikken viser, at mange af eleverne på FGU kommer med 
en baggrund, hvor de har været i udsatte positioner. En del har 
haft specialeundervisning, haft udfordringer med ordblindhed, 
kriminalitet, psykisk sygdom eller anbringelser. Eller de har op-
levet at blive ekskluderet fra fællesskaber, fx pga. mobning.

På FGU er det ikke noget, man taler om, men alligevel ved de 
fleste, at der er noget på spil. Herude tumler alle med noget, 
forklarer fire tidligere elever, og på den måde er det netop med 
til at binde dem sammen i et nyt, forstående fællesskab. 

- Alle her har noget, det giver en anden luft. Alle ved det, og 
man mærker det hurtigt. Jeg havde fx koncentrationsbesvær og 
svært ved at følge med, og i gymnasiet udelukkede det mig lidt 
fra fællesskabet. Her styrker det bare fællesskabet, siger Nicolaj 
Midjord.

Der er enighed blandt de unge, om at FGU er et vigtigt sted.

- Det er ikke her, man bliver færdiguddannet, men det er et 
springbræt. Uden FGU havde jeg ikke fundet ind på min nuvæ-
rende uddannelse, forklarer Rasmus Timming.

Her føler de unge sig set og rummet, og det har givet dem 
grundlaget for at være modtagelige for læring.

- Jeg havde fx fri klokken 12 i en periode, hvor jeg havde en 
special-aftale. Uden den rummelighed, der er på FGU, havde 
jeg nok ligget i min seng endnu. Det her er et godt sted at blive 
samlet op, forklarer Rasmus Kremmer.

Lige nu går der 35 elever på FGU, og der er plads til endnu 
flere, og de tidligere elever er klar på, at det tabu, der kan være 
forbundet med at gå på FGU, skal brydes.

- Nogle kigger helt skævt, når man siger, man går på FGU, men 
det skal ikke være et tabu, for alternativet er måske arbejdsløs-
hed, eller at man bare hænger ud. FGU har givet os et skub på 
vej, siger Nicolaj Midjord.
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Om FGU
Forberedende Grunduddannelse

For unge mennesker under 25 år, der ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse.

Formålet med FGU er at tilbyde et fagligt og socialt fællesskab 
og samtidigt en vej til uddannelse eller job. En uddannelse, hvor 
man bruger både hoved og hænder gennem praksisfaglighed og 
autentiske læringsfællesskaber.

FGU har tre forskellige linjer, og det er: AGU, PGU og EGU.

AGU: Almen grunduddannelse, hvor der tilbydes undervisning i 
bl.a. dansk, matematik, naturfag, engelsk og samfundsfag.

PGU: Produktionsgrunduddannelse, hvor der tilbydes tre faglige 
temaer: 
- Omsorg, sundhed og pædagogik 
- Mad og ernæring
- Byg, bolig og anlæg

EGU: Erhvervsgrunduddannelse, hvor der tilbydes en kombination 
af virksomhedspraktik og skoleforløb.



Mikkel Jensen, 18 år

Hvorfor valgte du FGU? Jeg havde et sabbatår og skulle 
lige i gang igen, så FGU var opstarten til at skulle i skole 
igen.

Hvad er det gode ved FGU? Jeg kendte ikke noget til FGU, 
og jeg er tilflytter, så jeg kendte ikke mange. Men det kom 
hurtigt.

Hvad byder fremtiden på? Jeg skal over på Campus 
Faaborg og starte på grundforløb 1 i 20 uger, som er mål-
rettet smed. Jeg vil gerne være klejnsmed.

Nicolaj Midjord, 22 år, har gået på AGU + IT

Hvorfor valgte du FGU? Jeg så FGU som den bedste udvej, 
da jeg droppede ud af gymnasiet ret sent, faktisk med kun 
halvanden dag tilbage. Min UU-vejleder henviste mig til 
FGU, men det var også et bevidst valg, for jeg vidste, at det 
var et socialt sted.

Hvad er det gode ved FGU? Her bliver der ikke snakket om 
karakterer, og her er en god mængde folk at snakke med, 
både i klassen og i kantinen. I IT var vores første opgave at 
splitte en stationær computer ad.

Hvad byder fremtiden på? Jeg er kommet i mesterlære 
som chauffør gennem Syddansk Erhvervsskole. 

Ene Wolfberg er direktør for FGU Syd- og Midtfyns tre 
afdelinger, der ligger i hhv. Faaborg, Ringe og Svendborg: 
‘Eleverne går på FGU, fordi de har fået mod – nogle kun 
et spirende mod til at få de kompetencer, som de har 
brug for at mestre livet - både arbejdslivet, men også 
tilværelsen som helhed.’



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG
Reparation og vedligeholdelse
Badeværelser og vådrum
Flise- og klinkearbejde
Byggerådgivning
Fugearbejde 
Taglægning

Glædelig jul og godt nytår



SÆT ALLEREDE NU 
KRYDS I KALENDEREN

Gå ikke glip af 2023´s første arrange-
menter i Bryggergården

Læs mere på  
www.detrigtigefaaborg.dk og i den 
næste udgave af dette magasin

PROGRAM 
 
19. Januar 2023 
Smørrebrød og ølsmagning

26. Januar 2023
Fællessang m. Kåre Linnebjerg 

31. januar 2023 
Dameaften i Bryggergården 
En hyggelig aften med bobler, tapas, 
modeshow, spændende stande samt 
foredrag med Jim Lyngvild

JANUAR I BRYGGERGÅRDEN



Børn u/12 år 50 kr. 
Voksne 100kr. 

Julemandsløb d. 10 december 2022
PROGRAM:
09.00 - Udlevering af dragter (indtil starten går)
09.50 - Opvarmning
10.00 - Løbet starter
11.00 - Løbet er slut

START- OG MÅLOMRÅDE: 
Julemandsløbet starter I gården i Den Gamle Gård, hvor Vores 
Faaborg & Egn sammen med Den Gamle Gård skaber den helt rigtige
julestemning med gløgg, æbleskiver, julepynt og træer.

Pris for deltagelse: 

Tilmelding  på:
VisitFaaborg.dk

- Jeg er allerede meget glad for vores nye juleskov på Torvet. 
Går man på opdagelse mellem juletræerne, så kan man finde 
søde nisser, en julemand, en kæmpe rød postkasse, samt en 
julegave på 2.5 meter som man kan kravle ind i og tage årets 
juleselfie til familien, fortæller Signe Pardorf fra Vores Faaborg 
& Egn, der igennem de seneste måneder har planlagt årets 
julerier.

Juleskoven bliver til i samarbejde med Multiwood, Faaborg 
Materialudlejning og Holstenshus Gods. 

Julemandsløbet vender også tilbage til Faaborg den 10. decem-
ber, hvor nogle af julekalorierne kan forbrændes på hyggeligste 
vis.

 - Alle kan deltage, og alle løber med i en julemandsdragt. Det 

plejer at være en rigtig god familiedag, hvor mange gerne vil 
løbe med. I år starter og slutter løbet i Den Gamle Gaard, der 
er julepyntet og kommer til at dufte af gløgg og æbleskiver, 
som venter på alle deltagere efter strabadserne, lokker Signe 
Pardorf. Prisen for at deltage er 100 kr. for voksne og 50 kr. for 
børn, med i prisen er en julemandsdragt, en løbetrøje fra Nor-
deafonden samt gløgg og æbleskiver.

Byens butikker holder også i år søndagsåbent, og den 11. og 
18. december vil gaderne blive fyldt med juletoner fra en skøn 
nissetrio, der spiller i byens gader. Handler du i medlemsbutik-
kerne i Vores Faaborg & Egn, så har du samtidig chancen for 
at være med i lodtrækningen om 10.000 kr. til byens butikker. - 
Køber du for minimum 200 kr. får du et lod, som du kan udfylde 
og den 22. december, finder vi fire heldige vindere af 2500 kr., 
der lige kan nå at købe en ekstra julegave, smiler Pardorf.

JUL I FAABORG

Faaborg får sin egen juleskov
Julen i Faaborg byder både på kendte klassikere og nye tiltag. En af årets nyheder er en lille 
juleskov på Torvet, der kommer til at ose af julestemning, og i øvrigt danne ramme om et par 
af årets hyggelige julekonkurrencer.



Jul i Faaborg
Juletorvet 
Kom og oplev "Den lille skov" på Torvet og deltag i
konkurrencer.
Foto-konkurrence:
Tag et billede af dig og din familie, venner eller
veninder. Post det på Facebook eller Instagram og
skriv #julifaaborg23. Så deltager du i konkurrencen
om et gavekort på 500 kr.
Tegnekonkurrence:
 Aflever din juletegning i den store røde postkasse på
Torvet. Hver fredag i december trækker vi en vinder.
Præmien er et gavekort til lækkerier fra Vesterports
bageri. 

Åbningstider
Søndag 11.dec. 11-15.00
Lørdag 17.dec. 10-15.00
Søndag 18. dec. 11-15.00
Mandag 19.dec. 10-18.00
Tirsdag 20.dec. 10 -18.00
Onsdag 21.dec. 10 -18.00
Torsdag 22.dec. 10 -18.00
Fredag 23. dec. 10 – 18.00
Lørdag 31. dec. 10-13.00

Julemandsløb 10. december kl. 10
Kom i julestemning til julemandsløb i 
Den gamle Gaard.
Der er julemandsdragter, gløgg, æbleskiver og i
år er der også en lækker løbe t-shirt til alle
deltagere. Vi har kun 120 pladser!
Skynd dig at tilmelde på Vistifaaborg.dk

Julemusik
Oplev den hyggelige trio
spille julemusik søndag 11. 
 og 18. december rundt
omkring i byen. 

Julekonkurrencen!
Få et lod for hver 200 kr. du handler for
og vind et gavekort 2.500 kr. 
Der trækkes 4 vindere torsdag 22.
december 







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

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

PR. FLASKE

ALSACE GRAND CRU 
RIESLING

PR. FLASKE

ZENI AMARONE DELLA  
VALPOLICELLA CLASSICO

PR. FLASKE

ZENI RIPASSO VALPOLICELLA 
SUPERIORE

3 FLASKER

NEIRANO
BABERA D´ ASTI

2 FLASKER

99,-

79,- 179,-

229,-

299,-

119,-

Jul og nytår i DIN 
Superbrugsen Faaborg

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.

Fans af Piemonte og Barbera-druen kan godt 
glæde sig til en læskende frugtcharmør i 
fremragende Superiore-kvalitet.

Dette er en tør og betalbar grand cru riesling 
fra hjertet af pittoreske Alsace. WAUW! FOR EN AMARONE… 

med op mod 16% alkohol, frugt i verdensklas-
se og et gemmepotentiale, der bør udløse en 
endnu højere Suckling-score end de flotte 93 
point, der tilfaldt 2018

Ripasso revolution! Sammen med Zeni går vi 
på kompromis med indtjeningen og viser nu 
danskerne, hvordan anmelderrost, Amarone-
koncentreret TOP Ripasso smager.

L’Opera 
L´Opera: Nyd en af italiens bedst anmeld-
te vine til en vanvittig pris. 

6 FLASKER

KÆMPE PORTVINS-SORTIMENT

VILD KVALITET  TIL PRISEN

AMARONE FRA TOPHUS


