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Der bliver talt om energi og 
varme alle steder i øjeblikket
Nu er de varme emner også nået ind på disse sider.

Med hjælp fra Faaborg Byhistoriske Arkiv har vi nemlig fundet 
et par nedslag i den lokale energihistorie.

Udrulning af elkabler i Klostergade i 1917. Her hundrede år efter ligner kabeltromlerne næsten sig selv

Elværkets leder Max Hansen sammen med Alf Toftager og to ukendte personer tænder for strømmen på transformatorstationen på Vængegyden i 1970. 
Det fejres behørigt med portvin i glasset

En cyklist ser nysgerrigt til under nedlægningen af fjernvarmerør i Grønnegade i 1953
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Faaborg Gasværk foreviget den 12. januar 1963 - kort før nedrivningen. 
Gasværket lå på det, der i dag hedder Færgevej

Faaborg blev ramt af en lokal energikrise i 1917, da krumtappen knækkede på 
den 125 hestes gasmaskine på el-værket

Faaborg El-Værk fik ny skorsten i 1968, og der blev taget et billede fra toppen 
mod den gamle skorsten og havnen

Fru I.C.O Jensen saver brænde foran Banegårdspladsen 9 i vinteren 1940
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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



Årets sidste vintermåned
Det føles meget rart. I hvert fald i min bevidsthed.
At vi nu har slået hul på den sidste del af vinteren. 
28 gange morgenkaffe, så lyder fanfaren, fuglene synger og foråret lander.

Noget af ventetiden kan du jo meget passende fordrive med dette magasin.
Vi har i al beskedenhed igen fyldt siderne med gode historier om mennesker, 
der inspirerer.

Du kan møde Malou, der skal repræsentere Danmark ved Special Olympics i 
Berlin, Katrine der udforsker menneskesindet, Thadani der i snart 50 år har 
behandlet patienter i Faaborg, og kunstneren Erik Nørkjær der fascineres af 
de runde former

God læselyst og nyd den sidste del af vinteren

Henrik Poulsen
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ER DER  
NOGET  
BEDRE 
END...
...at have styr på tingene?

Tlf.: 51 51 57 32 / E-mail: info@kontorfyn.dk 

Bryggergården 6, 5600 Faaborg
www.kontorfyn.dk

Hvis du driver en virksomhed, så kender du det sikkert.
Det med at miste overblikket.

At få indberettet de rigtige steder, holde styr på frister, bilag, 
GDPR, feriepenge...og, ja fortsæt selv listen.
Men det behøver du ikke. 

Vi gør det for dig, mens du passer din virksomhed.
Vi er Kontor Fyn - du ringer bare...
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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  
  

Din lokale
bedemand

Tillid, ro og tryghed
Broby · Faaborg · Ringe

Tlf. 42 40 44 41

Askholm Begravelse
v/Janne Raun Tlf. 42 40 44 41 

 Bygmestervej 5, 5600 Faaborg
Algade 7, 5750 Ringe

 www.askholmbegravelse.dk

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 

Salade de homard (hummer) på pate feuiletée 
m/trøffel, brød og smør   

 
MELLEMRET

Risotto bianco med knust peber 
”Kan severes som hovedret med bagt torsk”

HOVEDRET 

Dansk Duroc grillet flanke, pommes glaceret fondan, 
svampe og mørk øl-sauce     

OST
 

Tallerken med div. udvalg 
af gårdoste og sylt

DESSERT
 

Original italiensk Tiramisu med den klassiske smag

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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

14. februar 

Valentinsaften
Pris 695,- for 2 pers.
Romatisk 3 retters menu 
for to pers.

VIGTIGT  VIGTIGT  VIGTIGT  VIGTIGT!!
Vi holder åbent hver aften hele ugen kl. 17:00-20:00
og frokoståben fredag, lørdag og søndag kl. 12:00-14:30 
Bemærk nyt udvidet kort

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

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



8

Ifølge filosoffen Arthur Schopenhauer er mennesket aldrig i lige-
vægt. Vores forstand og vilje nærer vores begær efter mere - af 
frygt for at vi ellers går i stå. Lidelse og uro er tilværelsens grundvil-
kår, og derfor har mennesker brug for forløsning. Brug for øjeblikke 
af skønhed eller intethed, en udfrielse fra vores lidelser og en følelse 
af sameksistens med andre mennesker.

Et glimt af det, øjeblikke af ro og fravær af lidelse, kan man finde i 
Millinge hos Katrine Aleksandra Golding, der er indehaver af klinik-
ken Hjerteforbindelse.

Katrine ønsker at skabe en forbindelser mellem hjerter. Forbin-
delsen til det fysiske legeme, sanse-livet og underbevidstheden. 
Forbindelse til fællesskabet. For alle har deres plads i fællesskabet, 
nøjagtig som de er, for vi er alle brikker i et stort puslespil.

- Min drøm er, at vi finder vores hjerteforbindelse, at vi får kontakt 
til vores krop, omverden og livskald. Vi er alle unikke, vi passer ind i 
puslespillet, vi skal bare opdage, hvilken brik, vi er. 

Væk fra tankemylder - ned i kroppen 
Formålet med Hjerteforbindelse er at give andre oplevelsen af og 
viden omkring menneskets naturlige evne til at kunne helbrede sig 
selv. Katrine har samlet sine erfaringer ude omkring i verden, bl.a. 
ved at bo et år og arbejde i egen klinik i Himalaya-bjergene, utal-
lige retræter i flere dages total stilhed og flere ture ind i Brasiliens 
jungle, og så har hun er umættelig appetit på viden om menne-
skets systemer. 

- Jeg har en stor interesse i menneskesindet og kroppen, herunder 
også psykoaktive stoffer, og jeg har også læst psykologi og fysio-
logi, for jeg vil gerne forstå kroppen, og hvorfor den reagerer, som 
den gør. Jeg er meget nørdet, så jeg sætter mig ind i tingene, fx 
anatomi og vores hormoner, hvordan og hvorfor traumer påvirker 
fysikken, så det, jeg fortæller min klienter, ikke bare er noget, jeg 
siger, men jeg kender det videnskabelige grundlag. 

I 2018 rejste Katrine for første gang til Brasiliens jungle og afprø-
vede på egen krop det bevidsthedsudvidende stof ayahuasca, der 
indeholder DMT (Dimethyltryptamine).

- Vi har så mange bevidsthedslag, som jeg gerne vil forstå. DMT er 
et drømmestof, der gør, at man føler sig meget mere forbundet. 
Ligesom LSD eller cannabis, kan det åbne døre. Det er interessant, 
for ser vi her en anden virkelighed, eller ser vi virkeligheden, som 
den er?

Disse døre til en dybere forbundethed kan også åbnes gennem 
arbejde med krop og sjæl, forklarer Katrine, og hun tilbyder flere 
værktøjer til denne tilstand.

- Både yoga og meditation er værktøjer til at vise os vej til det 
bevidsthedslag, og det rummer et stort udfoldelsespotentiale til at 
integrere forbundethed. Det kan give en lykke, en følelse af at være 
forbundet. Igennem yoga og meditation har jeg fundet mulighe-
den for at styrke båndet imellem menneske-eksistensen og det 
universelle.

KATRINE FØRER DIG TIL UNDERBEVIDSTHEDEN

Fra Himalaya 
til Svanninge

Katrine Aleksandra Golding har rejst hele verden rundt på jagt efter kernen af 
menneskets sind og eksistens. Således skolet af livet, har hun nu slået sig ned på 

Sydfyn med et ønske om at slå rødder. Hun kender nu sig selv godt og føler en for-
bundethed til sine omgivelser. Det ønsker hun at give videre til andre, og det gør 

hun i sin klinik Hjerteforbindelse.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT



I mange år rejste Katrine Aleksandra Golding rundt i verden på jagt efter svar på eksistentielle spørgsmål. Da hun blev mor, opstod trangen til at slå rødder. 
“Jeg fik en stærk følelse af, at Danmark var rigtigt. Jeg var skræmt, jeg skulle have ansvar for et barn, for frihed var mit mantra, og jeg var centrum for mig selv.”



For yoga, eller for den sags skyld vinterbadning, kan på samme 
måde som de bevidsthedsudvidende stoffer, gøre hjernens filter 
for virkeligheden mindre, så vi bliver i stand til at indtage større 
sanseindtryk og være mere opmærksomme på nuet, som vores 
krop netop lever i.

- Vinterbadning er et kæmpe sanseindtryk, vi kommer direkte ned i 
kroppen og finder en afslapningstilstand. Bruce Lipton (der er Ph.D 
i udviklingsmæssig cellebiologi, red.) forklarer, hvordan cellerne i 
en afslappet krop åbner og udvikler sig, hvor de ellers i en stresstil-
stand er lukket ned.

Ved at komme ned i kroppen og mærke efter, uanset hvordan 
vejen dertil går, kan hver enkelt finde ind til kernen af, hvad der er 
vigtigt i livet. Hvad er fundamentet for mig?

- Vores egen opmærksomhed er den bedste medicin af alt! Vi har 
så travlt med at være noget for andre og bygge noget op, andre 
kan se, at vi mister vores egen kerne og vores balance, så vi bliver 
syge.

Mange veje fører ned i kroppen
Jagten efter svar på sine mange spørgsmål har ført Katrine vidt 
omkring - og også langt ud. 

- Jeg har altid gerne ville rejse rundt og undersøge mennesket, og 
mit liv har ført mig til ekstremer. For jeg vil forstå det menneskelige 
liv, hvad styrer os? Hvad gør os til dem, vi er? Hvad driver os? Jeg 
ville også gerne forstå det onde, for det grimme er også en hel af 
helheden og giver os en forståelse for det modsatte. 

På et meditationsophold i Himalayabjergene gennemgik Katrine 
en udrensning, hvor hun i et helt døgn troede, den sidste time var 
kommet. 

- I en hallucination så jeg min mor, der sagde til mig: ‘Du skal være 
mor for dig selv.’ Det lærte mig noget om, hvor stærk jeg er, og 
hvad mennesket kan. Hvor meget min bevidsthed kan holde til.

Rejserne har givet mange oplevelser og erfaringer, men da Katrine i 
2019 selv skulle være mor, forsvandt flygtigheden, og trangen til at 
slå rødder opstod. 

- Det at blive mor til en datter føles som en indvielse, en kanal til at 
få mere viden om mig selv. Jeg har rejst rundt med en rygsæk på 
ryggen og har fyldt den op med viden og erfaringer. Nu er den fyldt 
op, og jeg vil gerne give det videre. 

Hjerteforbindelse har flere bud på, hvordan vi mennesker kan få 
kontakt til vores kald og finde vores plads i livet, og udover yoga 
og meditation, så tilbyder Katrine også mulighed for at komme 
ned i kroppen og føle sig forbundet, bl.a. gennem kvindecirkler og 
cacao-ceremonier.

- Hvor jeg tidligere opsøgte ekstremerne, så er det mere en mid-
delvej nu. Da jeg kom til Millinge, startede jeg bl.a. kvindecirklerne 
for at lægge nogle rødder. Her taler vi med åbent hjerte, lytter og 
tager imod. Vi kan slå rødder, stå i verden og blive set. Bare være, 
med alle de følelser, der følger med. Vi kan spejle os i hinanden.

Et andet bud på at skabe kontakt, eller hjerteforbindelse, er ved 
hjælp fra cacao-bønner eller ceremoniel cacao. En cacao-ceremoni 
afholdes med det formål at få en dybere forbindelse til sig selv, sit 
hjerte, kroppens sanser og sin vej i livet.

- Vi bruger cacaoens fysiologiske virkning til at komme i kontakt 
med sanserne. På den måde mediterer man bedre. Det kan være 
en snydepille, eller en genvej, hvis man er stresset og ikke føler, 
man kan meditere, kan man drikke en ceremoniel cacao og på den 
måde komme i kontakt med kroppen.

Hver eneste gang, Katrine har klienter, sker der noget forskelligt, og 
alligevel sker der det samme.

- Vi lærer at være i vores sanser, at være i livet. Det er fundamen-
talt, og det er værdifuldt at være sammen om den oplevelse. At 
have et netværk uden at skulle præstere noget.

10



11

I klinikken Hjerteforbindelse er kunderne ikke patienter, man er klient, 
og det er der en god grund til, forklarer Katrine Aleksandra Golding: 
“Mine klienter lærer at tage sig af sig selv. Alle kan sidde fast og have 
brug for hjælp til at komme videre. Men i sidste ende er vores liv vores 
eget ansvar, jeg kan blot hjælpe på vej med mine værktøjer.”

Hjerteforbindelse tilbyder mange genveje til at finde ned i kroppen og ind i det eksistentielle, bl.a. kvindecirkler, cacao-ceremonier, trommerejser og 1-til-1-behandlinger 
med fx kranio-sakral-terapi eller fysioterapi. Snart tilbyder hun også MBSR-forløb, der er et forløb med videnskabeligt anerkendt stressreduktion

Katrine Aleksandra Golding er uddannet fysioterapeut, kraniosakral-
terapeut, yogalærer mm. Hun driver sin klinik Hjerteforbindelse fra 
sit hjem i Millinge, men hun er på jagt efter andre lokaler, hvor det er 
muligt at afholde kvindecirkler og cacao-ceremonier, gerne i fællesskab 
med andre behandlere. Kender du egnede lokaler, eller er du interes-
seret i fælles lokaler, kan du kontakte Katrine Aleksandra Golding

Den 27. maj afholder Katrine 
Aleksandra Golding en Cacao Wi-
sdom Workshop, som er hel dags 
workshop om at holde rum og 
ceremonier, så man kan afholde 
egen ceremonier. Det kan du 
læse mere om på hjemmesiden 
www.hjerteforbindelse.dk eller på 
Facebook



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

ÅBNINGSTIDER BUTIK
1. SEPT. TIL 31. MARTS

Man-Fre.      9.00 - 17.30
Lørdag          9.00 - 13.00
Søndag         LUKKET

KIG FORBI
BOAT SHOW DENMARK

D. 24.-26. FEB. & 2.-5. MARTS
I MESSE C FREDERICIA

Danmarks største indendørs bådudstilling. 

Vi ses på stand nr. 3126.

Mix. 2 par
PELLE P BUKSER  

2.000 kr,-
SPAR 400kr,-

Herre PP6029 el. Dame PP6028
(fås i flere farver)

MICRON 
2.5L 350 MALING

999 kr,-
SPAR 400 kr,-

(Flere farver)

MUSTO
SEJLERBUKSER

1.874 kr,-
SPAR 625 kr,-

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Faldsled/Svanninge S.G. & I afholder ordinær generalforsamling – 

Tirsdag, den 28. februar 2023 kl. 19.30 i Svanninge Hallen. 

Dagsorden iht. vedtægterne. 

Bestyrelsen 

 



*

*

*Op til 4,5 liter motorolie

SPAR HELT OP TIL 70.000 KR.  

Vi tilbyder yderst attraktive og fleksible finansieringsmuligheder. 
- Også UDEN udbetaling! 

*Der tages forbehold for udsolgte varer og priser. **Crossland fås ikke i el

*

PARTIVAREbegrænset antal

Nybilsalget i 2022 blev på landsplan det dårligste i 11 år. Det har givet os
mulighed for at få fingrene i et parti spritnye biler til stærkt nedsatte
priser! 
Du kan vælge imellem Opel Corsa, Mokka og Crossland i benzin og el med
eller uden automatgear - valget er dit.

**



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 

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

 Anne-Grethe

Jalde

Bjarne

Anne-Marie

Isi

Lissy Niels Niels-Christian

Bente

Jane

Berit Conny

Jytte

Maria

Helle Helle J.Dorte

Jørgen Kesorn

Husk, at der stadig er 
fradrag for rengøring  

og haveservice

Kvalitet og stabilitet er en REN selvfølge for os



FASTELAVN I FAABORG
T Ø N D E S L A G N I N G  O G  W O R K S H O P

L Ø R D A G  1 8 .  F E B R U A R

P Å  Ø H A V S M U S E E T ,  H A V N E G A D E  3  

TØNDESLAGNING kl. 11-13
Kom og slå katten af tønden og få chancen for at blive
kattekonge eller dronning. Alder: til og med 3. klasse.

WORKSHOP kl. 12-15
Lav din egen dekorative teatermaske eller flotte mini

fastelavnstønder med  diamanter, fjer og fastelavnspynt.



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

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

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

	

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



Informationsmøde 
om testamente, arv og fremtidsfuldmagt

Har du taget stilling til, hvad der skal 
ske med din arv den dag, du ikke er her 
længere?

Ønsker du selv at bestemme, hvordan 
din arv skal fordeles? Så kan det være 
relevant for dig at oprette et testamente. 

Mange danskere tror, at den danske 
arvelov sikrer dem og deres familie godt. 
Men fordelingen efter arveloven dækker 
ikke alle familiers behov, og selv helt 
almindelige kernefamilier kan have brug 
for et testamente. 

Andre er i den situation, at de ikke har 
livsarvinger og vælger derfor at betænke 
en eller flere velgørende organisationer. 

Kom til gratis informationsmøde om 
testamente og arv, hvor jurist Anstina 
Krogh fra Borgerjuristen fortæller om, 
hvordan en arv bliver fordelt, hvilke former 
for testamenter der kan oprettes, hvordan 
et testamente bliver bindende, om særeje 
og boafgift samt fremtidsfuldmagt.

Der vil desuden være mulighed for at 
stille spørgsmål. 

Tid og sted
Mandag den 27. februar 2023
Kl.: 10:00-12:00 

Bryggergården 6
5600 Faaborg

Der serveres kaffe og boller.

Tilmelding
Senest mandag den 20. februar 2023

På telefon, sms eller e-mail: 
Tlf: 6171 9561  
E-mail: kontakt@borgerjuristen.dk
 
Informationsmødet er gratis

GRATIS

Jurist

Anstina Krogh 

Borgerjuristen Dyndbæksgyden 8, 5600 Faaborg



MØD KUNSTNEREN MED DE RUNDE DAMER

Nørkjær favner 
formerne

Erik Nørkjær har en stor passion for former, farver og design. Han er uddannet dekoratør 
og har mange år arbejdet som reklamechef med særlig fokus på grafisk design og æstetisk 

fotokunst. Erik Nørkjær har altid interesseret sig for kunstnerisk udfoldelse, i starten mest 
med malerpensel og spartel på store lærreder, men i 2012 fandt han en forkærlighed for at 

arbejde med ler. Særligt de runde, kvindelige former har hans interesse.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN 
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- Ler er et fascinerende materiale, som har tryllebundet mig lige 
fra den dag, jeg første gang fik en klump imellem mine hænder. 
Det er et meget inspirerende materiale at arbejde med – næsten 
levende. Man kan forme leret helt, som man vil. Så fantasien og 
kreativiteten kan få frit løb.

Den, der ler sidst
Erik Nørkjær har altid været kreativ. Sideløbende med en karriere 
som bl.a. reklamechef, har han brugt fritiden på at male, gerne på 
store lærreder med både olie- og vandfarver. Men i 2012, da han 
første gang fik ler mellem hænderne, opstod der en ny skaber-
trang.

- Min datter ville gerne gå til keramik, og jeg tænkte, at det ville 
jeg knagme også. Det var, som om at der blev trykket på en knap.

Underviseren, Ingrid, gav Erik en nøgle til værkstedet, hvor han 
havde adgang til nogle store ovne. Værkstedet gav ham også 
den fordel, at han her kunne få lov til at svine, for det er nemlig 
vigtigt, når man arbejder med ler, forklarer han.

Underviseren var uddannet pottemager og havde en kæmpe er-
faring at øse ud af, og snart brugte Erik al sin fritid i keramikværk-
stedet. I starten kreerede han meget store ting, men snart tvang 
han sig selv ned i størrelse og skabte mindre figurer.

- Leret har ubegrænset formning, du kan lave alt! Jeg bruger pri-

mært en ‘pølseteknik’, som er en langsom teknik, hvor man kan 
lave sammensatte former. Jeg bruger stentøjs-ler, så figurerne kan 
stå ude hele året.

Fem år senere, i 2017, skulle Erik på efterløn, og der skulle ske 
noget nyt. Sammen med sin ægtefælle, Tove, flyttede han til 
Faaborg, hvor han hurtigt fandt et kunstnerisk fællesskab.

Fællesskab i Faaborg
Huset i Vejle blev solgt hurtigt, og nu skulle Erik og hans hustru 
finde et sted at bo i Faaborg. Med hjælp fra Charlotte Stiller (in-
dehaver af Hotel Faaborg), som de kendte i forvejen, var de snart 
installeret i en stor lejlighed midt på gågaden.

- Vi blev hurtigt helt vild med området. Både havnebadet og Lan-
gelinje. Her er helt fantastisk, og vi fik hurtigt mange bekendte.

Erik gik i gang med at lede efter et keramikværksted, hvilket skulle 
vise sig at være vanskeligt. Men i 2019 kom han i kontakt med en 
gruppe kreative medborgere, der ledte efter et sted at udfolde 
deres virke. På den måde blev Erik medstifter af foreningen bag 
Direktøren - Aktivitetshus i Faaborg & omegn.

I 2020 købte parret så et hus på Østerbrogade, og de har ingen 
planer om at forlade det sydfynske igen.



Om sommeren arbejder Erik Nørkjær i Direktøren, og om vinteren på Byskolen. De færdige figurer forhandles under salgsnavnet Erik Nørkjær Unika



Skabertrang
De runde former på Eriks damer er længe undervejs. Men det 
passer ham godt, for det er selve produktionen, han sætter 
pris på. Arbejdet er drevet af lyst og spændingen efter at se 
resultatet.

- Jeg bygger figurerne nedefra og op. Jeg kan godt have inten-
tioner, men måske vil leret noget andet. Jeg følger opbygningen 
med billeder undervejs, så kan jeg lægge til og trække fra og 
bløde leret op.

Det er en langtrukken produktion, hvor en figur i mellemstør-
relse kan være 1-2 uger undervejs. Her holder Erik leret fugtigt 
ved at pakke det ind i plastik, så han altid arbejder vådt i vådt.

Forsvinder motivationen, holder han måske en måneds pause, 
men motivationen vender altid tilbage, og Erik ved godt hvorfor.

- Det er skabertrangen i det. Fascination er hjørnestenen i ke-
ramik. Når jeg åbner ovnen, så er det spændende, hvor meget 
der gik igennem, når det er brændt ved 900 grader.

Der er flere led i brændingen af stentøjsleret. Selvom vandet 
hurtigere transporteres ud af stentøjler, end fx porcelæns-ler, så 
kan tørretiden være op til 1 måned, og det er vigtigt, at leret er 
100% tørt, inden første brænding.

Første brænding kaldes forglødning og sker ved 900 grader. Her 
er leret helt lyserødt og er stadig meget porøst. Efter forglød-
ningen skal figurerne glaseret og dernæst brændes ved 1250 
grader.

- Jeg blander lidt forskellige glasurer, hvor nogle changerer i 
guld og bronze, mens andre er mere grå-metal. Det helt store 
er efter brændingen ved 1250 grader, hvordan ser glasuren ud, 
når jeg åbner ovnen? Står den og glinser - eller det modsatte? 
Der er virkelig mange ting, der kan gå galt i processen.

De glaserede figurer, som mange fejlagtigt tror, er støbt i 
bronze, fås i størrelser fra 11 til 85 centimeter.

De runde former
Figurerne forestiller efterhånden udelukkende frodige kvinde-
kroppe, hvor hver eneste er helt unik og ganske gennemtænkt 
både grafisk og æstetisk.

- De runde former trigger mig. Jeg kan få lov til at ændre figuren 
i den proces, jeg er i, og formerne får lov til at svulme forskellige 
steder, taljen eller hofterne. Hele tiden finder jeg nye vinkler og 
nye former. Der skal noget humor ind over, og jeg forsøger ikke 
at gøre dem vulgære.

Familien har altid støttet op om Eriks kunst. De synes, det er 
sjovt, og de kan se, at Erik er i sit es, når han arbejder med 
leret. Hans hustru, Tove, pointerer dog kraftigt, at det ikke er fra 
hende, Erik får sin inspiration.

De fleste købere af de unikke figurer er damer, men Erik føler 
sig ikke fristet til at forsøge sig med mandekroppe. Det har han 

kun forsøgt en enkelt gang og fandt det ikke så charmerende. 
Selvom han ikke producerer figurerne med salg for øje, så er 
der alligevel en glæde ved et salg.

- Jeg kan godt lide at få det ud til nogen. Så står der én af mine 
damer ude hos andre. Og Tove sætter stor pris på, at de kom-
mer ud, for vi bor på blot 90 kvm.

Erik nyder fællesskabet med de øvrige brugere af Direktøren, 
og han arbejder på at udvide sit virke. Han har for nyligt indkøbt 
en drejebænk, og så arbejder han på at finde midlerne til en 
keramik-ovn. Han satser dog ikke på helt at skifte kunstbane 
igen.

- Jeg bliver ved keramik, det er dét, jeg kan lide. Jeg vil gerne 
lave noget, jeg selv kan lide at at gå og kigge på. Mine figurer 
har ikke et politisk budskab, det er bare glæden ved de runde 
former. Og så må man gerne smile lidt, når man kigger på 
damerne.

Du kan læse mere om Erik Nørkjær på  www.en-unika.dk.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Erik Nørkjær Unika kan ses i galleriet i gågaden, hvor han udstiller sammen med 
seks andre lokale kunstnere. Nogle af figurerne er forberedt med plads til el, 
så de kan bruges som lamper. ‘Det giver en fantastisk effekt, men det deler lidt 
vandene at lave en kunstting om som brugsting,’ siger Erik Nørkjær
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Selv om det ligner ved første øjekast, så er figurerne ikke støbt i 
bronze, men ler behandlet med en helt særlig glasur

De runde former går igen i de fleste af Eriks værker, således også 
på denne lampe hvor et par frodige kvindelige fortrin stjæler 
opmærksomheden



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

Vi søger en tekniker til 
vores værkstedsteam

ER DU VORES NYE MEDARBEJDER?

Vi er en virksomhed med 10 ansatte som autoriseret 
mærkeværksted og er det ældste værksted i Faaborg 
med mere end 60 år hos Volkswagen, vi servicerer 
person- og varebiler samt andre mærker, vi er en 
virksomhed i udvikling, og de kommende år bliver 
ingen undtagelse.

VI HAR
Salgsafdeling, værksted, reservedele,  
skadecenter og bilplejecenter

DIN PROFIL
Du er uddannet tekniker og har gerne erfaring fra en 
lignende stilling, hvor du sætter en ære i at yde god 
service til kunderne. Som person er du udadvendt, 
serviceminded, ærlig og samarbejdsvillig, og trives 
med at være en del af et team, hvor du bidrage til et 
solidt samarbejde på tværs. Du er engageret i dit ar-
bejde med biler og er både effektiv og grundig i din 
arbejdstilgang, hvor du ikke går på kompromis med 
kvaliteten. Derudover har du B-kørekort.

VI TILBYDER
Du bliver en vigtig del af vores serviceteam på en 
travl og nytænkende arbejdsplads, hvor du kom-
mer til at arbejde med en af verdens mest attraktive 
brand. Du vil komme til at arbejde i et godt og aktivt 
arbejdsmiljø blandt topprofessionelle kolleger, der 
sætter en ære i at levere kvalitet både over for kun-
derne og for dig. Vi tilbyder desuden sundhedsforsik-
ring og gode personaleforhold.

INTERESSERET?
Vi vurderer og behandler indkomne ansøgninger lø-
bende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Sam-
taler forventes gennemført løbende og tiltrædelse 
efter aftale. For yderligere oplysninger er du velkom-
men til at kontakte Indehaver Brian Holm på telefon 
2284 4520.

Send din ansøgning og CV på 
brhol@vwservice-faaborg.dk



FAABORG

DIERNÆS 

LYØ

AVERNAKØ

Sognepræst  Henrik Nedergaard 2423 5978
Fg. Sognepræst  Vibeke Hammmerum 2087 6112
Provst  Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst  Eva Ladefoged 6263 1009 
Sognepræst  Rikke Gotfredsen 6473 1088

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

Kirkebilen er gratis for beboere i Faaborg og Diernæs 
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800. 

 

Gudstjenester Faaborg Diernæs Lyø Avernakø

søn.   29. jan.  Sidste s. e. Helligtrekonger 11.00: HN 09.30: HN 09.30: VH 

tors.  2. feb.  Kyndelmisse 19.00: LJ 19.00: VH  

søn.   5. feb.  Septuagesima 11.00: VH 09.30: VH  09.30: RG
søn.   12. feb.  Seksagesima 11.00: HN 09.30: HN 19.00: EL (kaffe mv.) 

søn.   19. feb.  Fastelavn 11.00: VH (familiegudstj.) 09.30: HN  

søn.   26. feb.  1. s. i fasten 11.00: LJ 09.30: LJ  09.30: VH

søn.   5. mar.  2. s. i fasten 11.00: VH 09.30: VH 09.30: HN 

søn.   12. mar.  3. s. i fasten 11.00: HN 09.30: HN  09.30: RG

ons.  15. mar.  Salmesang og suppe 17.30: VH   

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, VH: Vibeke Hammerum, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen

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

Nyt i gudstjenesten i Helligåndskirken
Med baggrund i de gode erfaringer fra ”Salmesang og suppe” 
har Faaborg Menighedsråd efter indstilling fra kirkens præster 
besluttet, at trosbekendelsen fra 5. februar synges ved høj-
messerne, i tråd med traditionen fra oldkirken og den skik der 
historisk har været tilknyttet klosterkirker. Sangen åbner hjertet 
for ordene og skaber fællesskab i menigheden.

Kyndelmisse-gudstjeneste i Diernæs
Torsdag d. 2. februar kl. 19.00 i Diernæs Kirke
Gudstjenesten er ved sognepræst Vibeke Hammerum og efter-
følgende er menighedsrådet vært for et glas vin og lidt ost.

Kyndelmisse-gudstjeneste i Faaborg
Torsdag d. 2. februar kl. 19.00 i Helligåndskirken
Denne aften markerer vi i år i Helligåndskirken ved en lille guds-
tjeneste efter nogenlunde samme koncept som ”salmesang og 
suppe”, som udgår i denne måned til fordel for denne kyndel-
misse-gudstjeneste. Vi vil synge nogle af vinterens salmer og 
sange og høre lidt nærmere om, hvad man oprindeligt fejrede 
denne dag, og hvad dagen indebærer. Gudstjenesten er ved 
provst Lars Ole Jonssen. Efterfølgende er der ost og rødvin.

Aftengudstjeneste i Lyø kirke
Søndag d. 12. februar kl. 19.00
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i våbenhuset. Gudstje-
nesten er ved sognepræst Eva Ladefoged.

Fastelavn i Helligåndskirken, Faaborg
Søndag d. 19. februar kl. 11.00
Kort børnevenlig fastelavnsgudstjeneste for familier og - gerne 
udklædte børn. Vi går fælles fra kirken i optog med levende mu-
sik til SuperBrugsens p-plads, hvor der slås katten af tønden.

Sognemøde om kirkegårdens fremtid i Diernæs
Tirsdag d. 21. februar kl. 18.00 i Kirkeladen.
Vi starter idémødet med en omgang suppe. Herefter vil kirke-
gårdsudvalget fortælle lidt om tankerne bag at blive en del af 

Grøn Kirkegård og de planlagte nye begravelsesområder.
Der er mange tanker om at fremtidssikre vores kirkegård, og vi 
håber at kunne udveksle idéer med sognets beboere. 
Vi ønsker at høre brugernes idéer, så vi med tiden kan få skabt 
en kirkegård, som også vil blive benyttet de næste 50 år.

Højskoleeftermiddag med Flemming Brandrup 
Onsdag d. 22. februar kl. 14.30 i Det nye Hospital
Denne højskoleeftermiddag bliver vi i Faaborg. Med titlen ”Lad 
husene tale – gamle huses kulturhistorie med en personlig 
vinkel” kommer vi på en underholdende og tankevækkende 
rundtur i byen!

Foredragsaften med Preben Kok
Onsdag d. 1. marts kl. 19.00 i Det nye Hospital
En spændende aften om ”eksistens og sjælesorg” er i vente når 
forfatter, debattør og tidl. hospitalspræst Preben Kok kommer 
på besøg. Kok skriver: "Hvem har ansvaret der, hvor du ikke selv 
har magten. Vi mennesker har ikke magten over alting, en del 
af livet kan og skal vi tage hånd om – resten må vi lægge i Guds 
hånd. Angst og stress næres af, at vi tiltror os selv flere kræfter 
og mere magt, end vi i virkeligheden har. I den forbindelse er det 
vigtigt at overveje, hvad slutordene i Fader Vor betyder: For dit er 
riget og magten og æren i evighed". Alle er velkomne. Fri entré.

Foredragsaften i Kirkeladen, Diernæs
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00
Denne aften vil den norske forfatter og journalist Thomas J. R. 
Marthinsen, Diernæs, fortælle om at skrive vidt forskellige bøger. 
Hvor stor er forskellen på at skrive en roman eller noveller? 
Hvorfor noget skrives – og hvad dét betyder for hvordan.

Salmesang og Suppe
Onsdag d. 15. marts kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Vibeke Ham-
merum går vi over i Det nye Hospital og hygger os med suppe, 
samtale og sang. Det er gratis at deltage.

KirkeNyt



NYTÅRSFORSÆT STARTER 
I FORUM FAABORG

VI HAR MANGE GODE MOTIONSTILBUD - OGSÅ ET TIL DIG!

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 JUMPING- OG BIKEHOLD



Her er vejledning altid gratis

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

Inkl. levering, montering, bortskaffelse og 4 års garanti.
Læs mere på elsalg.dk/meddethele

EL-SALG FAABORG
Mandag - torsdag .... kl. 10:00 - 17:30
Fredag ........................ kl. 10:00 - 18:00
Lørdag ........................ kl. 10:00 - 14:00

Tlf.: 62 61 21 48
Mail: butik@elsalgfaaborg.dk
Østergade 39, 5600 Faaborg

FINANSIERING MED DET HELE 
– UNDTAGEN BØVL

*Regler og vilkår gælder. Låneeksempel: ved et samlet kreditbeløb på 5.712 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 119 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. 
Samlet tilbagebetaling 5.712 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,00%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret.  

Forudsætter betaling via Mit Sparxpres. Standard levering og montering. Gælder kun udvalgte hvidevarer, se mere på elsalg.dk/meddethele.
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THADANI FYLDER 70

Et liv med 
speederen i 
bund 
Gennem snart 50 år har Kishore Thadani be-
handlet patienter i Faaborg. Først på sygehuset, 
senere i egen klinik og nu i eget hjem. Han kan 
slet ikke lade være, fortæller han. Overskuddet 
fra de mange arbejdstimer bruger han bl.a. på 
sin passion for biler med mange hestekræfter 
og en årlig rejse ned til sin familie i Indien. Læs 
med om den karismatiske fysioterapeut, der her 
i februar fejrer sin 70-års fødselsdag.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT / 
JØRN UNGSTRUP

- Min største plan er at fortsætte mit liv, som det er. Jeg har 
aldrig fortrudt noget, no regrets. Faaborg er paradis på jorden 
for mig, og det vil jeg aldrig bytte for noget.

Det store parcelhus og den store, sorte Jaguar i garagen vidner 
om en mand, der har tjent mange penge. Indenfor vidner nis-
ser, lakridskonfekt og instant-kaffe om en mand, der har taget 
dansk kultur til sig i hjertet, mens det tændte TV vidner om en 
mand, der trods mange daglige gøremål ofte føler sig alene i 
det tomme hus. Thadani er hverken bange for at tale om ellers 
ofte tabu-belagte emner som økonomi eller ensomhed. Kom 
med helt tæt på hele Faaborgs fysioterapeut.
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Rugbrød versus tikka masala
Klokken er 11, og Thadani åbner døren og byder velkommen med 
høj energi og et bredt smil. Han bevæger sig rask ind gennem 
køkkenet, ind i stuerne og forklarer, at det 14 meter lange hus er 
træningsbane for hans morgenrutine. Halvanden time spæner han 
afsted fra den ene ende af huset til den anden, for det er vigtigt at 
holde sig i form.

Nu er han landet i sofaen og klar til at fortælle om sit liv som fysio-
terapeut i Faaborg, og faktisk var det ganske tilfældigt, at det netop 
blev Danmark, der blev destination for udlængslen.

- Jeg var færdiguddannet fysioterapeut og ville til et engelsk-talende 
land, USA eller Australien, men der var syv års ventetid på visum. Så 
min far foreslog Skandinavien. Jeg søgte 100 stillinger i Norge og 50 i 
Danmark. Tre svarede ja. To af dem var i Norge og én i Danmark. Min 
far sagde, jeg skulle vælge Faaborg, fordi det ikke er så koldt, som i 
Norge.

Dermed landede Thadani i 1974 som 21-årig i lufthavnen i Køben-
havn. Her startede de første vanskeligheder. Det var første gang, den 
unge mand skulle forlade Indien, og han havde pakket alle sine pa-
pirer i bagagen, som uheldigvis var blevet væk undervejs. Heldigvis 
kunne en overlæge fra Faaborg sygehus bekræfte, at de havde ansat 
en indisk fysioterapeut, og Thadani fik lov til at rejse til Sydfyn. I sin 
lejlighed ovenover sygehuset, havde han nu blot en fysioterapeut-
uniform med blå bukser og en hvid bluse, og han var mere end klar 
til at påbegynde arbejdet.

Men nu ventede endnu en udfordring. For i 1974 ændredes regler-
ne, så udenlandske uddannelser ikke umiddelbart kunne anerkendes 
i Danmark. Thadani fik 12 måneder til at lære at tale dansk og bestå 
alle eksaminerne til fysioterapeut. 

- Jeg gik på aftenskole, når jeg havde fri, og jeg var tæt på at rejse 
hjem igen. Jeg var træt af vejret, træt af sproget og mest af alt træt 
af maden. Så sendte min far mig 1.000 dollars til at købe en bil for, 
så kunne jeg køre til Odense og besøge andre indere og spise indisk 
mad.

Thadani lærte hurtigt sproget gennem samtaler med sine mange 
patienter, og snart var der flere ting, som fik ham til at blive i det 
kolde nord. I de fem år, han boede på sygehuset, kom der et nyt 
hold sygepleje-elever hver niende måned, og her lærte Thadani en 
del om dansk kultur med fester de fleste weekender. Til en af disse 
fester mødte han en sød pige på Heimdal, og det afgjorde sagen - 
Thadani ville blive i Danmark.

- Jeg fik også en god ven, René Bonde. Vi var blevet sat sammen i 
mix-double i badminton, da de troede Kis, som jeg blev kaldt, var et 
pigenavn. Vi blev hurtigt gode venner, og faktisk lærte hans mor mig 
at kunne lide rugbrød med leverpostej, og hun sagde ofte: ‘Thadani 
skal altid have hundemad’.

Senere mødte Thadani en anden sød, dansk pige, Susanne. Denne 
gang på en bytur i Svendborg, og hende holdt han sammen med de 
følgende 40 år.

Danmarks største ydernummer
Selvom Thadani arbejdede 40 timer om ugen på sygehuset, så var 
han rastløs, når han havde fri klokken 16 om eftermiddagen. Derfor 
fik han, som den første offentligt ansatte fysioterapeut, et ydernum-
mer, så han kunne behandle patienter privat. 

- Jeg kunne nå at arbejde to timer hver morgen, og her tjente jeg 
det samme som på syv timer på sygehuset. I lang tid havde jeg den 
første patient klokken 5 og den sidste klokken 19.

Efter fem år fik Thadani i 1979 råd til at købe sin egen klinik, og her 
var der fart på. Omsætningen var på mere end to millioner om året, 
og regionen var forbløffet over det arbejde, der sædvanligvis ville 
svare til, hvor meget tre fysioterapeuter arbejder. 

- De sagde, at jeg havde Danmarks største ydernummer. Jeg havde 
to kontordamer, og arbejdede fra tidligt morgen til sen aften. Hvis en 
patient ringede om aftenen, så spiste jeg lige færdigt, og så tog jeg 
afsted.

Det har aldrig været nødvendigt at annoncere, for kunderne er kom-
met helt af sig selv. Mange kom, og kommer fortsat, udenbys fra for 
at søge hjælp hos Thadani, og han behandler tilmed patienter, som 
startede hos ham tilbage i 1998. Her startede han nemlig op med 
ridefysioterapi, og der er stadig handicappede patienter på holdet, 
som startede for 24 år siden.

- Jeg ved ikke, hvad jeg gør anderledes. Men det er sikkert, at hvis 
en patient har ondt ét sted, så kigger jeg på hele kroppen, jeg tager 
det hele med. Jeg er patientens fysioterapeut - altid! Patienten og 
jeg skal være enige, og patienten skal være tilfreds, det er det, det 
handler om. Og så er jeg altid tilgængelig, så de kan få behandling 
her og nu.

Selv ser Thadani ikke en udfordring med de mange arbejdstimer, for 
som fysioterapeut er han i sit es. Her er der ingen tid til bekymringer, 
og så er det hyggeligt at være sammen med mennesker, forklarer 
han.

Ulykken
I 2010 satte en ulykke en stopper for Thadanis aktive arbejdsliv. En 
loftsstige ramte ham i brystkassen, og det medførte ødelagte discus-
skiver i nakken og en beskadiget nerve til stemmelæberne.

- Jeg kunne pludseligt ikke snakke. Jeg fik indopereret en silikone-
stav, som måske ville holde ét år - måske ti, sagde de. Jeg var meget 
bange, og jeg valgte at sælge klinikken. Det er det værste, jeg nogen-
sinde har gjort.

Tiden blev pludselig lang for den aktive fysioterapeut, selvom han 
både fortsatte med at behandle patienter og være fysioterapeut for 
flere håndboldklubber på Fyn.

- Det bedste, der er sket i mit liv, er, at jeg har fået en søn. Det værste 
er, at jeg solgte min klinik. Men jeg vil fortsætte med at behandle, så 
længe mine hænder og min hjerne vil være med. Uden patienter er 
mit liv slut. 

Susanne havde været ansat i klinikken gennem alle årene, og nu var 
de pludseligt i hjemmet hele dagen begge to, og de udviklede sig i 
hver deres retning. Så nu bor Thadani alene i det store hus, og han 
kan ikke fordrage at være alene.

- Jeg vil have min dag besat uden kedelige timer, og jeg vil gerne 
være sammen med mennesker hele tiden, uanset sammenhængen. 
Om det er idrætsudøvere, ældre, børn, handicappede, det gør ikke 
noget, bare jeg er sammen med andre. Og det er jo også det, dansk 
hygge er. Det tomme hus giver en ensomhed, og jeg håber på at 
finde en sød veninde.

Selvom alle dagene har et indhold med fællesskab, så er Thadani 
fortsat på jagt efter meningsfulde opgaver, gerne flere frivillige 
aktiviteter, foruden dem, han allerede har gennem bl.a. Røde Kors og 
håndbold-klubberne.

Når thadani fejrer sine 70 år, bliver det alt andet end ensomt, for 
her er 110 venner inviteret til en aften med musik og dans, og så er 
Thadani i sit es!



Den 11. februar markerer Thadani, at han fylder 70 år, og det skal gøres med 
manér. 110 personer er inviteret, og mange er gengangere tilbage fra dengang, 
da han fyldte 30, for Thadani passer godt på sine venskaber. Der bliver fyret helt 
op for underholdningen, og gæsterne kan se frem til en aften med sang, dans og 
underholdning, der bl.a. består af Sinatra Show og The Shakers Trio. “Det bliver 
nok den sidste store fest i mit liv, for jeg har dårligt hjerte og bliver måske ikke 
80, men til den tid kan vi jo heller ikke hverken høre, se eller huske.”

En aktiv uge med Thadani
Mandag: ridefysioterapi
Tirsdag: gåtur med motionister i Svanninge Bakker
Onsdag: bordtennis og hjertemotion, møde i Lions hver anden uge
Torsdag: mødes med skole-elever i Svanningehallen
Fredag: bordtennis
Lørdag/søndag: ridning og de fleste weekender fysioterapeut for Tveds 
holdbold-kvinder

Herudover har Thadani frivillige våge-opgaver for Røde Kors, og så behand-
ler han hver uge flere patienter fra sin klinik i kælderen.

Thadani og bilerne
Den store indtjening har Thadani alle årene brugt på sin helt store passion, 
nemlig muskel-biler. Jo flere hestekræfter, jo bedre. 

- Jeg er vild med biler, og jeg kunne købe dem, jeg ville. På et tidspunkt 
havde jeg fire biler: en sommerbil, en vinterbil, en bil til klinikken og en bil til 
Susanne. Biler er faktisk det eneste, jeg har brugt penge på.

Siden Thadani købte sin første bil i 1974, for de 1.000 dollars, hans far 
sendte, er det blevet til mange flere. 

- Jeg tror, jeg har haft omkring 50 biler. Den første var en lille Mascot, og 
siden har jeg haft Volvo’er, flere sportsbiler og en enkelt Mercedes. Senest 
er det steget til en Jaguar med 550 heste. Det er nærmest en raket. Jeg går 
efter flest mulige hestekræfter, for jeg kan godt lide optrækket og lyden. Og 
selvom der godt kan komme lidt hjulspin, så overholder jeg altid fartgræn-
serne.

I hvert fald næsten, for det er blevet til blot fem fartbøder siden 1974, og 
her kørte Thadani ikke mere end 10 kilometer/timen for hurtigt.

Er der bud efter en flot bil til konfirmationskørsel, bryllup eller galla-fest, så 
stiller Thadani gerne op med sin muskel-bil og giver et lift.

Thadani og anekdoterne
Det er umuligt at indfange Thadani, man kan gøre et forsøg på af fange ham 
lidt og holde ham fast, for anekdoterne vælter ud fra et yderst mindevær-
digt liv. Her får du et par stykker:

- Jeg kom til at tænke på den første fartbøde, jeg fik i min gule Mascot, 
gennem Nr. Lyndelse i 1975. jeg kørte lidt mere end det tilladte og blev 
stoppede af en motorcykel-betjent, som forlangte 500 kr i bøde, som ville 
blive tilsendt. Jeg spurgte ham, om vi ikke kunne dele med 250 til hver, det 
gjorde vi i Indien. Han var yderst flink og forklarede: I Danmark får politiet 
rimeligt løn ifht fx Indien, derfor vil jeg ikke tage mod bestikkelse, og hvis 
jeg accepterer de 250 kr, vil politi-kontoret altid finde ud af, hvilken betjent 
tog imod 250 kr, hvis jeg skulle fortælle nogen. Så risikerede han sit job. 
Han sagde yderligere, at jeg skulle ikke prøve at bestikke politiet en anden 
gang, så fik jeg større bøde. Det har jeg så ikke forsøgt siden. Man lærer det 
danske system med tiden.

- Jeg var engang på besøg i Manila, hvor min forældre var udstationeret 
gennem Asien Development Bank, og Air Force One med den amerikanske 
præsident besøgte deres bridge klub . Min far var ingeniør og arbejdede 
også for World Bank. I denne forbindelse præsenterede min far mig for 
ham, og fortalte, jeg havde egen klinik i Faaborg (to impress mister Pre-
sident, forhåbentlig). Alle har ondt i ryggen, derfor skulle han prøve min 
behandling. Jeg havde mange års tavshedspligt, og jeg fortæller stadig ikke, 
hvilken præsident, det var. 

- Om søndagen hører jeg altid Giro 413 i radioen fra klokken 12.15 - 14, for 
jeg elsker gammel musik. Johnny Reimer sang til min 50-års fødselsdag, og 
jeg elsker musik med Birte Kjær, Gustav winkler, Otto Brandenburg, Ketty 
Bødker og John Mogensen. Jeg elsker også at feste, jeg elsker at danse, og 
jeg elsker Sinatra og at synge. Til alle mine fester har jeg sunget ‘Når jeg 
tænker på lille Alvilda’ for mine gæster.

Efter en medicinsk grunduddannelse i New Delhi, skulle Kishore Thadani vælge 
retning. Karaktererne var ikke høje nok til at læse til læge, og for at læse til 
tandlæge skulle han rejse 3.000 kilometer væk fra hjemmet. Derfor faldt valget 
på uddannelsen som fysioterapeut, og det har han aldrig fortrudt
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Da Kishore Thadani ankom til Danmark i 1974, var han ikke vild med maden, især ikke rugbrød 
med leverpostej. Men i dag kalder han sig selv helt dansk, spiser smørebrød hver dag, og på 
den årlige rejse til Indien tager han sågar en dåse Faaborg-leverpostej med i bagagen
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Hver torsdag formiddag mødes Kishore Thadani og andre ældre medborgere med elever fra 3. og 4. klasse fra Svanninge skole. Da opgaven lød på juledekorationer 
med fine røde nisser, var det ikke kun nissehuerne, der fik en gang rød maling. “Jeg har ingen børnebørn, og ingen at lege med, så det er rart at komme til Svanninge 
og selv blive som et barn igen. Jeg glæder mig hele dagen, før jeg skal derud.”
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Hvert år rejser Kishore Thadani tilbage til Indien og besøger sin familie. Han har haft flere af sine venner og bekendte med på turene, for på den måde kan han kom-
binere samvær med danskere med en indisk atmosfære. Han satser på at fortsætte med turene mange år endnu. Thadanis mor lever endnu og er nu 93 år
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MALOU ER UDTAGET TIL SPECIAL OLYMPICS

På gulvet 
for Danmark
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Til sommer skal mere end 7.000 atleter fra 190 lande 
deltage i Special Olympics World Summer Games, der af-
holdes i Berlin. Danmark stiller med 70 atleter, hvoraf den 
ene er den 21-årige rytmiske gymnast Malou Pedersen 
fra Horne. Her kan du læse mere om træningen op til den 
store konkurrence.

Udtaget til Special Olympics
Ved de elektriske skydedøre på aktivitetscentret i Broby 
tager Malou varmt imod sine gæster og viser hjemmevant 
ned til afdelingen for ‘Idræt og samvær’. Malou er udvik-
lingshæmmet, og hver dag tager hun bussen fra hjem-
met i Horne til centret i Broby, hvor hun er hun i praktik 
i serviceafdelingen og lærer forskellige arbejdsopgaver. 
Men det er onsdagene, Malou ser mest frem til, for om 
onsdagen sker der noget helt specielt. Her mødes Malou 
med sin træner Hanne Møller Hansen i gymnastiksalen

- Sidste år efter sommerferien startede Malou med at 
træne gymnastik i tilbuddet ‘Idræt og samvær’, så hun har 
nu øvet sig i halvandet år. Hun har et stort gå-på-mod, og 
så er hun meget social og en virkelig team-player, fortæl-
ler Hanne Møller Hansen.

Faktisk er Malou så dygtig til de rytmiske serier, at hun er 

udtaget til at repræsentere Danmark, når der til som-
mer afholdes Special Olympics i Berlin. Her skal hun stå 
helt alene på gulvet foran et stort publikum og et dom-
merpanel og huske sine fire serier, hvor hver serie har en 
varighed på 1,5 minut. Hver serie har sit eget redskab: 
ring, vimpel, bold, og reb.

Iført en rød paillet-belagt gymnastikdragt stiller Malou sig 
ind på midten af gymnastiksalen. Koncentrationen lyser 
ud af hende, og med den matchende røde bold mellem 
hænderne nikker hun til Hanne. Malou er klar til at vise 
sin serie.

Så snart de første toner forlader soundboksen, løfter 
Malou hovedet, ranker ryggen og finder det store smil 
frem. Fødderne vipper i takt til rytmen, hænder holder 
rutineret om bolden, og et koncentreret, fast blik vidner 
om, at Malou er helt med på, præcis hvordan kroppen 
skal bevæge sig i de næste 90 sekunder.

Hun huskede det hele, at smile, at kigge op, at strække 
armene. Der lyder klapsalver og begejstring fra Hanne, 
der er landstræner for de fire danske gymnaster, der er 
udtaget til sommerens store konkurrence i Berlin.

Malou Pedersen er udtaget til landsholdet i rytmisk gymnastik, og denne sommer repræ-
senterer hun Danmark til Special Olympics i Berlin. Det kræver hård træning at blive klar 

til at stille sig op foran tusindvis af publikum og huske sine serier, men Malou har, hvad 
der skal til, siger landstræneren. Mest af alt håber Malou, at det bliver en god oplevelse.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN



Malou Pedersen er 21 år og udviklingshæmmet. Hun har gennemført sin uddannelse, STU, på 
aktivitetscentret i Broby, hvor hun nu er i praktik i serviceafdelingen. Hver onsdag øver Malou 
Pedersen sine gymnastikserier sammen med sin træner, Hanne Møller Hansen 

Netop nu er Malou Pedersen ved at 
flytte hjemmefra, og snart skal hun 
bo for sig selv i Ringe. Hun vil fortsat 
komme på aktivitetscentret i Broby hver 
dag og fortsat træne rytmisk gymnastik 
hver onsdag



Ingen konkurrence-nerver
Det kræver sit at gå alene ud på et gulv foran publikum-
mer og et hav af dommere og huske det hele, men Malou 
tager det med sindsro, for hun har nemlig prøvet det før 
- til en konkurrence i Kolding. 

- Det var fint, men jeg havde lidt sommerfugle i maven, 
siger Malou Pedersen.

Det er de samme fire små serier, som Malou skal øve og 
opvise med i Berlin, og de har nu trænet programmet så 
mange gange, at det ikke længere virker så skræmmende, 
fortæller landstræneren. 

Landstræneren er imponeret over Malous udvikling, og 
hvis alt går efter planen, kan der måske være udsigter til 
en medalje til sommer. Men det er ikke det vigtigste, for 
Malou og Hannes motto er at gøre det bedste, man kan.

Det gør Malou også denne onsdag eftermiddag. Hun har 
stillet sig klar til næste serie, hvor det er vimplen, der skal 
i aktion. Malou går ned i knæene, hofterne vrikker i takt 
til musikken, og bag det store smil og de strakte arme, 
demonstrerer hun  både balance og elegance. Båndet på 
vimplen holdes i cirkulerende bevægelser, mens Malou 
bevæger sig fremad i gadedrengehop. Da musikken stop-
per, nejer gymnasten og modtager endnu en klapsalve. 

“Du er så god til det der, at man skulle tro, du aldrig havde 
lavet andet”, roser Hanne hende, og Malou svarer mun-
tert igen: “Men det har jeg.” 

Nu venter Malous favorit-serie, nemlig den med rebet. 
For netop dén serie kan hun allerede huske i hovedet. 
De øvrige tre serier er fortsat lidt svære at huske, men 
der kan Malou kigge på Hanne, som kan supplere med 
bevægelser. 

Til konkurrencen i Berlin stiller Hanne sig på et kryds, hvor 
Malou kan se hende, så hun kan træde til og hjælpe, for 
det vigtigste er, at det bliver en god oplevelse at deltage 
i Special Olympics. Hanne har dog stor tillid til Malous 
præstation.

“Du huskede det hele i Kolding, så det kan du sikkert også 
dernede i Berlin,” siger Hanne, og Malou svarer smilende: 
“Det må vi da håbe.”

Malou og resten af den danske trup skal være 14 dage af-
sted i Berlin. Den 17. juni afholdes der åbningsceremoni, 
og i de følgende tre dage skal Malou og resten af gymna-
sterne på gulvet og vise, hvad de har lært.

Resultaterne kan ses på www.berlin2023.org.
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SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics-organisationen blev stiftet af Kennedy-famillien i 1968 og 
er verdens største idrætsorganisation for personer med udviklingshandi-
cap. I Danmark har organisationen siden 1085 været forankret i Parasport 
Danmark.

Målgruppen for Special Olympics-idrætten er mennesker, der i hverdagen 
er afhængige af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger fx i skolen, på 
arbejdet eller derhjemme. Der stilles ikke særlige krav ift. intelligenskvo-
tient eller sportsligt niveau for at kunne deltage.

Idræt for mennesker med udviklingshandicap er stort set den samme, 
som i almenidrætten, og der er som udgangspunkt ikke særlige regler. 
Der kan dog være tilpasninger alt efter hvilket sportsligt niveau, idrætten 
dyrkes på.

Der er 15 Special Olympics-idrætter i Parasport Danmark: Atletik, bad-
minton, boccia, bordtennis, bowling, fodbold, golf, gymnastik, floorball, 
hal-hockey, kunstskøjteløb, håndbold, ridning, skiløb og svømning.

SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES
Afholdes hvert fjerde år, senest i 2019 i Abu Dhabi. Første gang var i 2011.

I Berlin i 2023 vil der være: 
7.000 idrætsudøvere
26 idrætter (Danmark deltager i 10)
20.000 frivillige
190 lande repræsenteret

Indtil nu har Malou Pedersen boet i Horne med sin familie. Nu er hun ved at 
flytte hjemmefra og i egen bolig i Ringe. Gennem et familie-program håber 
familien, at de kan komme med til Berlin til sommer og heppe på Malou



MOONJAM
 LØRDAG 15. JULI kl. 14.00

præsenteres i samarbejde med

GLÆD DIG!
UDENDØRSKONCERT I BRYGGERGÅRDEN

GRATIS / KOSTENLOS / FREE



I dette års nytårstale kunne vi høre vores regent tale om den 
værdi og viden, der ligger i at mødes med personer fra andre 
generationer end ens egen. Forskellen på unge og ældre behø-
ver ikke at være en generationskløft, forklarede Dronningen, 
forskellen kan derimod være en bro til ny erkendelse. En bro, 
understregede hun, man kan gå over broen i begge retninger. 
For den erfaring, de ældre generationer besidder, skal ikke 
kastes over bord, og når generationer mødes, bliver vi måske 
klogere på hinanden - og på livet.

I projekt Heartwork arbejder skoler, plejehjem, pensionistforenin-
ger, ja, faktisk hele lokalsamfundet, sammen om at lade gene-
rationerne mødes, og det sker i en gensidig respekt og med nye 
indsigter og forståelser.

Forventningsfuldt gensyn
I cafeteriet i Svanninge-hallen sidder forventningsfulde ældre 
medborgere. De bor alle i deres eget hjem, og de har sagt ja til 
at være ældrevenner for eleverne i 3. og 4. klasse. Nogle fordi 
dagene bliver lange, andre fordi børn og børnebørn bor langt 
væk. De har det til fælles, at de alle ser frem til dagens møde 
med den noget yngre og væsentlig mere livlige generation, der 
nu kommer ind ad dørene med gran, grensakse og nissehuer på 
hovederne.

“Hvor er de dog søde med huer på, de er nogle kønne børn, og 
de er meget velopdragne,” hvisker Inger til sin sidemakker ved 
bordet.

Børnene tager opstilling bag deres senior-ven, og Magnus har 
spottet Poul, der begejstret spørger, om Magnus vil være hans 
ven i dag. Der lyder et rungende ‘JA’ fra Magnus, og sammen 
går de i gang med dagens opgave, der lyder på adventsdekora-
tioner.

“Gud, ja. Vi skulle jo have haft en krukke eller en lille vase med 
i dag, det har jeg da fuldstændigt glemt. Jeg stillede den ellers 

frem lige efter sidste gang, og der står den så endnu,” griner 
Poul.

Emil suser hen over gulvet og klasker sin senior-ven på skulde-
ren og udbryder med smil på læben: “Thadani, vi skal ikke på 
maccen sammen alligevel, jeg har hørt, der kan være svinerøv 
i.” Thadani er vaks med en returnering og foreslår, at de jo så 
må tage på tur til D’Angleterre i stedet for. 

Sammen begiver makkerparrene sig op mod bunken af gran og 
opgaven med at lave en dekoration, og snart summer cafeteriet 
af røster i alle aldre.

Gode venner og veninder
Selma fra 3. kl. har klippet grene og lægger dem på bordet 
foran Inger. Første gang, de skulle mødes, fortæller Selma, 
havde hun sommerfugle i maven, hun var spændt på, hvem der 
skulle være hende senior-ven. Der er mere end 70 års forskel i 
alder, for Inger fyldte 85 i sommer, fortæller hun. Dekorationen 
tager form, og Inger er begejstret for resultatet: “Den skal have 
en fin plads i min stue, og så vil jeg sige til mine gæster, at den 
har min skole-veninde lavet.”

I starten herskede der en vis skepsis blandt de ældre, for ville de 
unge mennesker ikke hurtigt blive træt af dem? Men de opda-
gede hurtigt, at de kunne snakke sammen med de unge, og de er 
kommet godt ind på livet af hinanden, fx når de har bagt småka-
ger sammen eller lavet lektier.

På bordene står der efterhånden en del færdige dekorationer, 
og flere er gået i gang med dagens øvrige aktiviteter, både de 
planlagte og de uplanlagte. Jens er nu ved at lære sin skole-ven 
om pebernødde-spillet ‘mus’, mens Emil og Thadani begge har 
fået malet deres næser røde.

Efter halvanden time går alle hver til deres og glæder sig til at 
mødes igen næste torsdag.

Generationsbroer 
bygges i Svanninge

Begrebet generationskløft er passé, nu bygger vi i stedet generation-broer. For ældre og yngre gene-
rationer har meget at lære af hinanden, og i Svanninge mødes elever fra 3. og 4. klasse hver uge med 

deres senior-venner. Et ugentligt møde, som de alle nyder godt af og har gavn af.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP
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Pernille Kann er klasselærer for 3. og 4. klasse, der hver torsdag mødes i halvanden time med deres seniorvenner. Hun blev inspireret af at høre om projektet og 
kunne se, at der ville være flere elever i hendes klasse, der kunne profitere af det, både socialt og kommunikationsmæssigt

Inger Thode er 85 år og nyder samværet med skole-vennerne. Da Inger og hendes mand fejrede sølvbryllup var der 77 gæster, og da de kunne have fejret guldbryllup, 
var der blot to af vennerne tilbage: “Det er jo livets gang, og det må vi lære at leve med. Efter jeg er blevet alene, kan jeg også finde på at køre ud og handle, bare for at 
møde nogen at snakke med, men det er jo dyrt,” smiler Inger Thode
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Ejd.type Villa

Grund m 1036

2

Bolig m 195

2

Værelser 6

Energimærke C

Pris kr. 1.400.000

Udbetaling kr. 70.000

Brutto+netto kr. 

ex. ejerudg. 8.753/6.766

Ejerudg. pr. md. 2.419

Overvejer du køb eller salg af bolig, så

kontakt mig for en gratis boligsnak

på tlf. 20 76 74 49

Dbh. So�e Find 

Skal du sælge eller købe bolig? 

Sagsnr. 52801131

Solgt 

lignende søges

Faaborg

Røde Kro 3

RealMatch

®

65%* af alle annoncerede boliger med

RealMatch sælges allerede

inden for 6 uger                           .

Skal vi også hjælpe dig?

*Udregning for dokumenteret e�ekt godkendt af BDO

villa beliggende i Faaborg vest. 4

værelser og gerne køkken.alrum.

Ønsker lukket garage (ej krav)

Budget kr. 3.500.000,- 

 GK.NR. DRF00123

Guldkøber®

søger

landsted med 2-3 HA jord.

Gerne beliggende i nærheden af

rideruten

.

Budget kr. 2.500.000,-

GK.NR. DFR00223 

Guldkøber®

søger

lassisk ksommerhus beliggende

nær god badestrand. Gerne i

cykelafstand til Faaborg.

 Budget kr. 1.200.000,-

GK.NR. DRF00323

Guldkøber®

søger

byhus med gårdhave - gerne

beliggende i den gamle bydel

eller Østerbrogade kvarteret 

Budget kr. 1.500.000,- 

 GK.NR. DRF00423

Guldkøber®

søger

højt beliggende villa i Faaborg øst

- gerne med havkig. 150 - 200 m2.

Krav: Toilet på alle plan 

Budget kr. 1.)00.000,-

GK.NR. DRF00523

Guldkøber®

søger

RealMæglerne So�e Find

tlf. 20 76 74 49 - �nd@mailreal.dk -  www.realmaeglerne.dk/so�e�nd



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

ØLKUP i DIN Super Brugsen Faaborg 
Husk, vi har byens suverænt største udvalg af specialøl

SØNDAG, MANDAG  
OG TIRSDAG

ØRBÆK BRYGGERI

BRYGGERENS BLONDE  
ELLER BROWN ALE CARLS SPECIAL

FRA TO ØL

SØNDAG, MANDAG  
OG TIRSDAG

ONSDAG OG TORSDAG

FREDAG OG LØRDAGONSDAG OG TORSDAG SØNDAG

Änglamark  
Mælk (1 liter) 
LET, MINI, SKUMMET

Fynsk Forår, Margrete 1. Bryg 
eller Valdemar Sejr
Bemærk stor 75 cl flasker 
Prisen er ex pant

Lavet i samarbejde med 
Midtfyns Bryghus
Pr. flaske kr. 44,95 - prisen er ex pant

12 dåser a 33 cl
Prisen er ex pant

Brokilde winter
Bemærk stor 75 cl 
Prisen er ex pant

Pr. flaske

Tag 2, for KUN
Pr. ramme

Pr. flaske

Schulstad  
SOLSIKKE RUGBRØD, 950 G.

SKABEÆG 
10 STK

LAYS CHIPS
2 kilo 

MAMMEN GULD Kærgården 
Smør

Tilbud gælder februar 2023

8,95

22,-

50,-
39,-

20,-

11,95

17,95

14,95

9,95149,95
200 gram

HVER HVER

HVER

HVER

HVER HVER

NYHED

Sidst vi i Superbrugsen Faaborg udgav vores egen øl havde vi jubilæum. Nu synes vi, at det atter er på tide med en rigtig Faaborg øl.
Denne gang er motivet på etiketten Faaborgs tidligere bryghus ”Bryggergården”, som i dag er både kontorfællesskab, mediehus, og 
hjemsted for events og kulturelle indslag.

BILLIGT BILLIGT

VILD PRIS 

Nok danmarks billigste
DANMARKS 

BILLIGSTE PRIS


