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Brrr....det er bidende koldt
Det er lige før, at disse sider bør læses med handsker på.
Så meget vinterlig kulde stråler der ud af de dejlige billeder 
som Faaborg Byhistoriske Arkiv har fundet til os i denne 
måned.

Selv om det kan virke som en fjern fortid, så er det faktisk ikke 
længere siden end 2010, at tusindvis af mennesker spadsere-
de til Bjørnø over isen. Den leg stoppede dog brat, da politiet 
ikke længere var sikker på isens holdbarhed.

Her kan du nyde en række billeder af tidligere isvintre på disse 
kanter.

Så mange kuttere var fanget af isen i 1963

Mælkejungerne blev trukket over isen ud for Langelinie i 1955

I 1980'erne måtte grise fra øerne fragtes med traktor over isen til Faaborg
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Bjørneboere må i 1979 sættes af i Gabet, hvor isen er ved at bryde op, da 
isen er for tyk til færgen. Den var nok ikke gået i dag

Smart! Sådan fragtes en fin hytte i et stykke over isen til Bjørnø

Skolebørn (og øl) på vej til Bjørnø i 1982. Gummistøvler og en god balance var 
rart at have på den første del af ruten

Lyø kømand 'Pe' Nik' glider over isen

Bjørnøboerne bærer mælkejunger i land ved Sankt Hansgade i 1979, foto: Lars Skaaning
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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



Jamen, det er jo hele tre ting...
Her på det yderste af 2022 sidder jeg i en stille stund i min bløde kontorstol, og funderer over hvad 
det nye år mon bringer.

Jeg burde nok sætte mig "op i helikopteren", og forsøge at skitsere de store linjer for de kommende 
12 måneder, som jeg ser dem, men der er noget, der forstyrrer de små-filosofiske tanker ved skrive-
bordet i Bryggergården.

Det er nemlig lige gået op for mig, hvad 2023 IKKE kommer til at byde på.
Indtil videre tæller listen tre meget konkrete ting, der skal skrives ud af Henrik Poulsens tilværelse.

Store bededag, Disney Sjov og Aldi's julestollen (tysk julekage)

Ja, ja, jeg ved godt, at store bededag først skal afskaffes fra 2024, men jeg mærker allerede nu, at 
glæden ved fridagen i det kommende år, bliver fuldstændig spoleret af udsigten til den kommende 
dødsdom.

Disney Sjov - programmet der hver fredag i 31 år har været min trygge og barnlige indgang til week-
enden forsvinder fra DR. Det er jo en "helt ud i skoven beslutning", og du er med stor sandsynlighed 
enig. I en undersøgelse DR selv står bag, svarer 80%, at de kommer til at savne programmet. Altså!

At min næste jul, så bliver uden Aldi's klassiske, marcipanfyldte, tyske kagebæst på et kilo, gør bare 
det hele endnu værre. Gad vide, om Lars Møller og Rema 1000 kæden har fået opskriften med i 
købet...?

Godt Nytår og læselyst

Henrik Poulsen
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En lille pose støj

KONCERTEN ER EN DEL AF 
FUGLESKYDNING 2023

125 års jubilæum125 års jubilæum
               i 2023 i 2023  

MAD OG DRIKKELSE  
KAN KØBES I TELTET

GRATIS JUBILÆUMSKONCERT
FREDAG 16. JUNI 2023 - KL. 22.00
MØD OP - KONCERTEN AFHOLDES I TELT BAG SVANNINGE HALLEN



 

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  
  

Din lokale
bedemand

Tillid, ro og tryghed
Ringe · Broby · Faaborg · Midtfyn

Tlf. 42 40 44 41

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

Ringe · Broby · Faaborg · Midtfyn 
 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

DU FINDER VORES SÆSONMENU PÅ
VORES HJEMMESIDE - DER SKIFTES PRIMO JANUAR 

Vi tilbyder en lækker sæsonmenu, som udskiftes således den passer 
til den gældende årstid. Vi prøver såvidt muligt at benytte de lækre 

lokale råvarer fra Faaborg og Sydfyn. 

AKTIVITETSKALENDER

SE ALLE ARRANGEMENTERNE PÅ FACEBOOK

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

14. februar 

Valentinsaften
Pris 595,- for 2 pers.
Romantisk 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

LIVETS FESTER FEJRES PÅ KLINTEN

PRISER 
SÆSONMENU

2 retter - 335,- 
3 retter - 420,-
4 retter - 515,-
5 retter - 590,-
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Da hovedkontoret for Dansk Søredningsselskab sidste år satte en 
annonce i de lokale medier, væltede det ind med tilmeldinger til 
den planlagte info-aften. Hele 75 interesserede dukke op i Faaborg 
Sejlklub, der lagde lokaler til, og hele 35 meldte sig efterfølgende 
som frivillig.

I februar havde Faaborg således en lokal-afdeling under Dansk 
Søredningsselskab.

- Det helt særlige ved os er, at vi kan være klar til at sejle ud på bare 
20 minutter, siger stationsleder Erik Møller-Madsen.

Opstart 
De 35 frivillige har siden opstarten mødtes i afdelingens lokaler på 
Kanalvej 5 eller i Marinehjemmeværnets lokaler længere henne ad 
Kanalvej. 

Hovedkontoret har stillet både, redningsudstyr, varmt ydertøj og 
basalt udstyr til rådighed, mens de frivillige selv har skullet stå for 
den praktiske klargøring. 

Den nye forsamling nedsatte fire arbejdsgrupper: båden og platfor-
men, uddannelse, PR og landopgaver.

- Uddannelsesgruppen havde meget travlt i begyndelsen, men nu 
kan vi slappe lidt mere af, for de fleste har nu de uddannelser, det 
kræver, forklarer Rolf Magne Pettersen. 

Det kræver ingen særlige kompetencer at være frivillig i søred-
ningsselskabet, blot skal man ikke være bange for vand, fastslår de. 

Men alle frivillige skal have et førstehjælpskursus, og hvis man 
ønsker at være en del af besætningen på båden, så skal man bl.a. 
kunne kommunikere via VHF-radioen (very high frequency). VHF-
kommunikation er nemlig den sikreste kommunikationsform på 
havet, da alle kommercielle skibe konstant lytter på VHF-radioen, 
og mange lystbåde gør det samme

- Der er tre funktioner på bådene. Bådfører, redder og redder-
assistent. Vi har nu 13 uddannede bådfører, og endnu flere har 
et duelighedsbevis, og samtlige frivillige har kursus i hjerte-lunge-
redning, siger Erik Møller-Madsen.

Der er også uddannet såkaldte land-koordinatorer, der modtaget 
alarmen og sikrer, at der er frivillige, der tager hurtigt ud og hjæl-
per. Og i bådegruppen har de øvet sig mange timer på havet.

Alle grupper har således haft nok at gøre op til 1. september, hvor 
de endeligt kunne erklære sig klar til tjeneste.

- Her kunne vi melde klar til JRCC (Joint Rescue Coordination Cen-
tre), hvor alle søredningsfunktioner er lagt sammen, fortæller Erik 
Møller-Madsen.

Selvom højsæsonen på det tidspunkt var ovre, så har afdelingen i 
Faaborg allerede haft flere udrykninger.

MØD HAVETS REDNINGSMÆND

Faaborgs frivillige 
gør havet tryggere

Siden februar sidste år har Faaborg haft sit eget søredningsselskab. Efter en intens op-
start med forberedelser, uddannelser og øvelser kunne afdelingen melde endeligt klar 

til aktion i september. Siden da har de været kaldt ud til flere redninger, og de frivillige 
reddere forventer mange flere alarmopkald, når næste højsæson rammer det sydfynske 

øhav til sommer.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT



Dansk Søredningsselskab har betalt cirka 1mio. kroner til basalt udstyr, både og redningsudstyr. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler huslejen på havnen samt leje af havnepladsen. De 
frivillige i Faaborg-afdelingen søger selv sponsorater og fonde for at dække resten af omkostningerne, som fx varmt tøj under tørdragten, reparationer og vedligehold af materiale-
skur og en kop varm kaffe, når de kommer kolde ind fra søen

Arbejdet i Dansk Søredningsselskab 
i Faaborg er finansieret af bl.a. 
sponsorater fra Skipperkassen og 
fondsmidler fra Den Faberske Fond. 
Herudover dækker medlemsskabet på 
600 kroner årligt en del af udgifterne



Klar til udrykning
Der er forskellige niveauer af alarm-opkald. Ved de mest drama-
tiske, hvor der er personer i fare, tilkaldes Forsvarets helikopter. 
Ved eftersøgninger af personer i vandet er det også Forsvarets 
helikoptere, måske suppleret af Marinehjemmeværnet.

- Hvis der skal ledes efter personer i vandet, så kan vi ikke se me-
get fra båden, det er jo meget lidt, der stikker op over vandet. Så 
er helikoptere med varmesøgning meget mere effektiv, forklarer 
Erik Møller-Madsen.

Der, hvor Dansk Søredningsselskab for alvor kommer i aktion, er 
fx, når lystsejlere kommer i bekneb. Måske er de løbet tør for 
brændstof, eller måske er de stødt på grund og kan ikke komme 
fri igen.

Lyder der en alarm, så er det i hver fjerde uge Alis schmidt, der 
modtager alarmen. Så sender hun straks besked ud til samtlige 
reddere, og de tre første, der melder tilbage, får opgaven. Mange 
bor ganske tæt på havnen, og oftest kan de være klar til at sejle 
ud på bare 20 minutter.

- I gamle dage måtte folk i havsnød stå og vifte med et flag eller 
med armene eller lysraketter, men i dag bruger vi VHF, og så er 
man sikker på, at der altid er nogen, der hører en. Alarmen går 
ind til Lyngby Radio, der har en lyttevagt, og så beder de om as-
sistance, afhængigt af, hvilken indsat, der er brug for, forklarer Alis 
Schmidt.

Man kan også ringe direkte til Dansk Søredningsselskab, hvis man 
vel at mærke har mobil-dækning. 

Områdets lystsejlere er begyndt at få øje på tjenesten, og et par 
gange, har de haft båden i vandet og hjulpet sejlere i land, som 
fx da Rolf Magne Pettersen og Bjarne Pedersen rykkede ud til et 
motorstop øst for Avernakø. Havaristen blev hurtigt fundet og 
bugseret til Drejø.

- De havde motorstop, og det er vigtigt at finde dem hurtigt, 
for det kan hurtigt blive alvorligt, hvis det blæser op eller bliver 
mørkt, siger Bjarne Pedersen.

En anden gang kontaktede JRCC Faaborg-afdelingen direkte. De 
kunne via AIS (Automatisk Identifikations System) se, at de havde 
deres båd i vandet og var ude at sejle.

- Vi skulle til Avernakø, hvor en tysk lystbåd havde forsøgt at sejle 
over tangen nord for havnen, men de hang fast på revet. Vi havde 
desværre ikke kraft nok til at trække dem fri, så vi måtte tilkalde 
Marinehjemmeværnet, siger Rolf Magne Pettersen.

Hver gang Søredningsselskabet sejler ud, og hver gang de kom-
mer i land igen, giver de besked til JRCC, så der altid er styr på 
sikkerheden.

I fælleskab gør vi en forskel
Der er flere årsager til, at de frivillige har valgt at lægge timer i 
søredningsselskabet. Alis Schmidt meldte sig, da hun syntes, det 
kunne være sjovt at prøve noget nyt, og da hun altid godt har 
kunnet lide at sejle. Bjarne Pedersen havde en anden tilgang til at 

melde sig som frivillig.

- Jeg sejler en del selv, og jeg har prøvet, at det var rart at få 
hjælp. Og så har jeg arbejdet på FAM (red. Fælles Akut Modtagel-
se) og set det, der kommer ind, og det vil jeg gerne være med til 
at forebygge. Jeg vil gerne gøre en forskel, siger Bjarne Pedersen.

I de ti måneder, de frivillige har arbejdet sammen om at blive klar 
til tjeneste, er de blevet rystet godt sammen. Selvom alle kommer 
med hver deres kompetencer, og alle gør det helt frivilligt, så lyk-
kes det dem at mødes i fællesskabet.

- Vi er alle lidt oppe i årerne, og så tager det jo lidt længere tid at 
vænne sig til hinanden, men fællesskabet bliver tættere og tæt-
tere med tiden, fastslå Jens Skyggebjerg.

Indtil videre har der været meget skrivebordsarbejdet, og nogle 
frivillige er faldet fra. Men der er også mere action-prægede op-
gaver, som når der afholdes øvelser med Marinehjemmeværnet 
eller Forsvaret, og redderne i søredningsselskabet skal kommuni-
kere med en helikopter, mens den hejser en mand ned på båden.

De frivillige reddere håber på en stille og rolig sæson, men de 
regner med at blive kaldt ud til 50-60 alarmer næste år. 

- Vi går ud fra, der er et behov. Især når folk får øjnene op for at vi 
er her. Vi dækker et område, der afgrænses ved hhv. Ballen, Søby, 
Fynshav og Helnæs, så det er stort område, vi dækker, siger Erik 
Møller-Madsen.

På landsplan var Dansk Søredningsselskab kaldt ud til 882 aktio-
ner i 2022.
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INFO OM NØDKALD

Når nødkald skal kommunikeres via VHF-radioen er det 
vigtigt, at alle forstår hinanden. Det findes tre grader af 
alvorlighed: 

Koden mayday (afledt af det franske m’aidez, ‘hjælp mig’) 
indikerer, at der er liv på spil, og alle smider, hvad de har i 
hænderne.

Koden pan-pan (der er et akronym for ‘possible assistance 
needed’ eller ‘pay attention now’) indikerer en alvorlig 
situation, men hvor der ikke er fare for liv.

Koden Sécurité er den mindst alvorlige og er et sikkerheds-
kald om fx vejrforhold eller navigationsforhold.

Alle de frivillige reddere lærer at kommunikere via VHF, og 
det kan godt afføde nogle smil:

- Alle koder gentages tre gange, vi kender alle ‘mayday, 
mayday, mayday,’ men det lyder endnu sjovere at sige ‘pan-
pan, pan-pan, pan-pan,’ griner Rolf Magne Pettersen
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Dansk Søredningsselskab har til formål: At forblive en almennyt-
tig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke 
livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle 
redningsberedskab til søs. Samt at være en samfundsmæssig organi-
sation, som man gerne støtter, og hvis service og assistance målgrup-
perne efterspørger. Afdelingens cirka 30 frivillige mødes en gang om 
måneden til stationsmøder

De frivillige reddere har en opfordring til alle, der sejler ud: Tag vagtnummeret med! For guds skyld. Kun en tåbe frygter ikke havet! Vagtnummeret er 27 60 11 13

Der er ingen krav for at blive frivillige redder i Dansk Sørednings-
selskab. De fleste har en eller anden form for tilknytning til vandet, 
og mange har selv båd, men det er ikke et krav. Afdelingen sikrer den 
nødvendige uddannelse og oplæring af nye frivillige. Er du interesseret, 
så kontakt dem på 27 60 11 13 

Alis Schmidt er indtil videre 
eneste aktive kvinde i for-
eningen, hun håber, at det 
snart ændrer sig

Stationsleder Erik Møller-Madsen



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 UDVALGT TØJ, SKO &
SEJLERTØJ I BUTIKKEN.

(Hele Januar 2023)

SPAR OP TIL

	

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



Kort opsigelse 
 

Nyt koncept ved

Faaborg Bil-Center

5.000 km pr. år 
mulighed for tilkøb af flere 

Inkl. forsikring, service,
ejerafgift

Ingen værditab

Leveres på
årstidssvarende dæk 

Nemt &
overskueligt 

Kontrakt udarbejdet i
samarbejde med FDM 

Lav udbetaling

fra kun 

 
 

pr. måned.

JustDrive
Billeje, når det skal være NEMT & OVERSKUELIGT

*'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

*

*Op til 4,5 liter motorolie

Billeje med ALT
inkluderet

2.495,-

KOM TIL ÅBENT HUS   
Den 7.-8. januar kl. 11-16 og den 14.-15. januar kl. 11-16 

Spar over 160.000kr på demobiler***

***Der tages forbehold for at bilerne kan være udsolgt 

**



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

Er du på vej til at købe ny bolig? 

Vi er din lokale køberrådgiver og hjælper dig 
trygt og sikkert igennem handlen.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale. 

 
Faldsled/Svanninge S G & I 

ÅRSMØDER 2023 
Foreningens aktive idrætsudvalg afholder årsmøder iht. nedenstående plan: 

 

Badminton:  Tirsdag,  den   24. januar  kl. 19.30 Svanninge Hallen 

Fitness/Gymnastik: Mandag, den  30. januar  kl. 19.00 Svanninge Hallen 

Svømning:   Tirsdag,  den   31. januar  kl. 18.15 Svømmehallen (Faaborg) 

Tennis :  Torsdag,  den   2. februar kl. 19.30 Svanninge Hallen 

Håndbold:  Onsdag,  den    8. februar kl. 19.30 Svanninge Hallen 

Fodbold:  Mandag, den   7. februar  kl. 18.30 Svanninge Hallen 

 

Dagsorden iht. vedtægternes § 4.3 

 

Faldsled/Svanninge S.G. & I 

Bestyrelsen 

 

 

 

 



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

Vi ønsker alle et
godt nytår

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

Bente
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Jytte

Maria

Helle Helle J.Dorte
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Faaborg Autoteknik
Assensvej 87 D
5600 Faaborg

faaborgautoteknik.dk

Find os på Facebook

LEJ BIL HOS OS

BOOK PÅ WWW.FAABORGAUTOTEKNIK.DK

NYHED - Nu med 2 flyttebiler

BILUDLEJNING



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

Ret&Råd Advokater
Advokat Louise C. Madsen 

Mødekontor: Strandgade 7A 
DK-5600 Faaborg

70 10 11 99 · ret-raad.dk



Medvirkende:
Svend Melbye, fløjte 
Som Howie, klarinet 
Gunnar Eckhoff, fagot 
Mette Franck, harpe 
Jakob Westh, klaver 
Stéphane Tran Ngoc, violin 
Piotr Zelazny, bratsch 
Tobias Gørvild Lautrup, cello 
Solister, sang

Billetpris:  
225 kr. for medlemmer, 
275 kr.  for ikke-medlemmer, 
50 kr. for børn og studerende

Billetsalg: www.billetten.dk 
Faaborg Turistbureau,  
Torvet 19, tlf. 72 53 18 18  
- og ved indgangen.

Helios Biograf & Kulturhus

Læs mere på www.faaborgmusikforening.dk

Nytårskoncert med  
Ensemble Storstrøm 

Lørdag den 21. januar 2023 kl. 15.00 



HER ER VESTER AABYS NYE MØDESTED

"Fabrikken"  
favner fællesskabet

I de nedlagte fabriksbygninger i Vester Aaby, der tidligere husede Damas, har Susanne 
Schnell skabt nyt liv med et kreativt værksted og café. Siden april har nørklere og andre 

kreative sjæle mødtes hver onsdag, og her nyder de godt af fællesskab, socialt samvær, idé-
udveksling og gensidig inspiration. Velkommen på Fabrikken.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN
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- Jeg ville gerne skabe et fællesskab, hvor alle kan være med, selv 
på trods af sygdom. Det skal være muligt at finde et fællesskab, 
når man fx ikke er i stand til at dyrke sport. Og her på Fabrikken 
kan man mødes med andre, selvom man har en dårlig dag.

Livet har lært Susanne Schnell at være taknemmelig. Taknemme-
lig for at bo i et samfund, hvor det på trods af sygdom er muligt at 
leve et godt liv, og taknemmelig for, at det er muligt for hende at 
give noget tilbage samfundet. 

På Fabrikken har Susanne skabt en ramme for et fællesskab, hvor 
mennesker kan mødes, uanset, hvordan de er ramt af livet.

Fra skrot til slot
Susanne lider af en autoimmun sygdom, der forhindrer hende i 
at arbejde og være sportsaktiv. Men Susanne har en energi, som 
man mærker med det samme, man møder hende. Hun sprud-
ler af smitsomt humør, og kreative tanker og idéer vælter ud af 
hende.

- Jeg havde tidligere mit værksted hjemme, hvor jeg sad alene. 
Jeg tænkte, at der måtte sidde andre nørklere alene, så jeg fik en 
idé om at starte en kreativ café, siger Susanne Schnell.

I starten lånte Susanne et lokale på Bøgebjergskolen, hvor en 
gruppe kreative sjæle mødtes hver uge. Men så kom corona, og 
efterfølgende var lokalet for lille - både i forhold til at kunne holde 
afstand, og til de mange, der viste interesse i caféen.

- Jeg ville gerne have nogle større lokaler, og heldet var med mig, 
for Kennet Krogh, der har KJK Træemballage og Tømrerværksted, 
sagde, at han havde nogle gamle og slidte lokaler, jeg kunne leje 
- og det var helt perfekt. Her kunne jeg lave både et værksted og 
en café. Der er også en lille sal, som er blevet et salgssted, hvor 
alle kan sælge deres produkter. Det er blevet et hyggeligt sted, 
hvor man nærmest føler, man kommer ind i en stue og handler, 
siger Susanne Schnell.

De kreative fra skolen fulgte med, da onsdagscaféen på Fabrik-
ken startede op i april, og flere er kommet til - endda flere mænd 
også, og der er plads til endnu flere.

På Facebook kunne Susanne ikke skjule sin begejstring over 
åbningen efter måneder med istandsættelse af de rå lokaler, hvor 
der tidligere var produktion af frøsorteringsmaskiner. Hun skrev 
således:

6.april - Godmorgen, alle sammen! Vejret kunne godt være bedre, 
men mit humør er i top, fordi det er første krea-dag i caféen på 
Fabrikken! Glæder mig til at byde jer velkommen og dele stedet 
med jer.

På den øverste etage har Susanne nu sit eget decoupage-værk-
sted, hvor hun også underviser andre i decoupage-kunsten. Hver 
onsdag mellem 10 og 13 fyldes resten af lokalet med flere afarter 
af husflid og sysler. Der hækles, strikkes, klippes, skæres, snakkes, 
grines og drikkes kaffe.



Susanne Schnell er førtidspensionist pga. en autoimmun sygdom. Hun føler sig priviligeret over at bo i et samfund, hvor man kan modtage penge, selvom 
krop eller psyke ikke længere fungerer optimalt, og det kreative fællesskab på Fabrikken er hendes måde at give noget tilbage på

‘Hvis man ikke kan dyrke idræt, hvor møder man så 
nye mennesker henne? Jeg synes, det er fedt med det 
sted her, og fedt at Kennet Krogh troede på projektet. 
Her kan vi mødes og både stimulere og inspirere hin-
anden, og det giver både smertelindring og livsglæde,’ 
siger Susanne Schnell



Giv noget tilbage
Susanne har tidligere boet mange år i Afrika, og det har givet 
hende et perspektiv på velfærdssamfundet i Danmark.

- Vi er priviligerede i Danmark, at vi hver måned kan få en pose 
penge, selvom vores krop eller psyke ikke kan yde, som den en-
gang kunne. Jeg vil gerne give noget igen - bidrage med glæde 
til andre, og jeg har jo masser af tid til at genopfinde mig selv 
- flere gange endda, siger Susanne Schnell.

Omkring det store bord midt i lokalet arbejde de fremmødte 
med hver deres nørkleri, mens snakken går, og smilene står i kø. 
Nogle er kommet, da de synes det er meget mere hyggeligt at 
sidde sammen med nørklerierne end at sidde alene derhjem-
me. I caféen er der godt selskab, og så kan man få hjælp, hvis 
noget driller, eller få inspiration til at prøve noget nyt.

Andre er tilflyttere til byen og har brugt krea-caféen til at lære 
nogle af de lokale at kende, og en enkelt dukkede op helt uden 
nørkler-gen. 

- Jeg kunne ikke noget kreativt, men jeg kom alligevel. Jeg blev 
vist lidt ked af det, men så fik jeg et kram af Susanne, og hun 
fandt straks noget, jeg kunne arbejde med, forklarer Judith.

På bordet foran Judith forvandles hvidt papir langsomt til 
snekrystaller, og selvom Susanne har mange idéer til, hvordan 
snekrystallerne kan produceres hurtigere og på andre måder, så 
møder Judith hendes blik og konstaterer, at hun fortsætter med 
at skære og klippe dem ud, for: ‘Det her er ren terapi for mig.’

Heldigvis får mange af Susannes idéer lov til at leve, og kort ef-
ter caféen var etableret, startede hun en månedlig markedsdag, 
hvor lokale og andre interesserede kan komme ind og se alle 
de produkter, der produceres, ligesom flere kunstnere lejer en 
stand eller en hylde for at vise deres kunsthåndværk frem.

Få Facebook skrev Susanne således, da første markedsdag var 
veloverstået: 

1. maj - første markedsdag. Det første lille og intime marked 
med kunst, kunsthåndværk, husflid og lidt lokale produkter gik 
jo over al forventning. Tusind tak til alle, der kom forbi. 
Det er jo meningen, at vi skal gentage markedet hver den første 
søndag i måneden, så hermed indbydelse til alle kreative og 
produktive folk, som kunne tænke sig en stand. Skriv eller ring til 
mig, og vær sikker på en stand til dine kreationer. 

Drevet af passion 
Susanne har satset stort på Fabrikken. Hun har brugt penge på 
istandsættelse og indretning, og så har hun investeret mas-
siv i krea-produkter som fx maling, pensler, servietter, tænger, 
perler og tapeter.

- Hvis der kommer interesserede, der ikke helt ved, om de vil 
igang med fx at male, så kan de prøve det af her uden at skulle 
investere i eget udstyr, siger Susanne Schnell.

Det er ikke meningen, at Fabrikken skal generere et overskud. 

Det skal helst bare løbe rundt, forklarer Susanne, og fortæller, 
at salg af genbrugstøj, kurser og egne kreationer skal være et 
supplement til udgifterne til opvarmningen. 

Da Susanne præsenterede idéen for sin mor, Christa, var det 
ikke ubetinget begejstring, hun mødte.

- Jeg korsede mig og sagde: ‘Du ved ikke, hvad du gør!’ Det var 
jo hendes drøm, men jeg var rædselsslagen. Men Susanne er 
meget udadgående og kender mange mennesker, så jeg er ikke 
undrende over, at mange kommer her, siger Christa Schnell.

De andre om bordet nikker, og alle er enige om, at Susanne har 
et naturligt talent for at få mennesker til at møde.

Lige nu er krea-caféen fyldt op, og markedsdagene godt besøgt, 
og Susanne er begyndt at tænke i flere muligheder for Fabrik-
ken.

- Jeg vil gerne lave et træværksted i lokalet ved siden af. Sådan 
ét uden strøm, hvor man kan restaurere gamle møbler med det 
gamle håndværk, siger Susanne Schnell.
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Tømmergården 17, 5600 Faaborg
www.faaborgcykeltaxi.dk

CYKEL

TAXI

Hver onsdag mellem 10 og 13 mødes op til 16 kreative kvinder og mænd i krea-
caféen. Der er også kommet to mænd blandt udstillerne og i mellemgangen står 
deres værker i form af farverige malerier og kunstfærdige el-installationer
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Fabrikken kan sagtens rumme flere fællesskaber, og Susanne 
Schnell håber på, at flere vil bruge stedet. Måske til en bogklub - 
eller en portvinsklub. Det er også muligt at afholde foredrag på 
Fabrikken

Der er en smitsom glæde i Susanne Schnell. ‘Har man en dag, hvor 
man ikke føler sig kreativ, så kan man komme herop, og Susanne 
blomstrer ud over det hele, og hovedet bliver fyldt med kreative 
tanker,’ siger Lotte og Sandra samstemmende

Fællesskabet over nørklerierne er et meget omsorgsfuldt fælles-
skab. Er der fx én af de faste café-gæster, der ikke dukker på, så 
venter der et opkald fra Susanne Schnell. Og er der faldet sne, er 
der næsten garanti for, at én af de andre ringer og tilbyder et lift til 
dem, der er på gåben



SPAR 1.000 kr. 

VÆRDIKUPON
1. Bilpleje 2.695 kr.
2. Bilpleje 1.695 kr.

Gælder kun ved udførelse af 1. bilpleje i januar 2023 
og kan ikke kombineres med andre rabatter

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

lør.  31. dec.  Nytårsaftensdag  14.00: VH 22.30: EL 

søn.   1. jan.  Nytårsdag 12.15: VH   

ons.  4. jan.  Salmesang og suppe 17.30: HN   
søn.   8. jan.  1. s. e. Helligtrekonger 11.00: HN  (Nytårsparade) 09.30: VH  09.30: RG

søn.   15. jan.  2. s. e. Helligtrekonger 11.00: VH 09.30: VH 09.30: EL 

søn.   22. jan.  3. s. e. Helligtrekonger 11.00: LJ 09.30: LJ  09.30: HN

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

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  

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 Hel-
ligåndskirken 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. 
Man kan vælge mellem 3 km eller 5 km ruten. 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 champag-
ne 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 herligt 
gensyn. Klokketårnets Venner og Helligåndskirken.

Salmesang og Suppe
Onsdag d. 4. januar kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Henrik Neder-
gaard 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 nyt-
årsparade. Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik Nedergaard.

Fællessang i Diernæs Kirke
Tirsdag d. 10. januar kl. 19.00
Aftenen kommer til at bestå af både sang, korte oplæg og mulig-
hed for ønsker før vi slutter med en forfriskning i våbenhuset. 

Der vil bliver trukket spændende paralleller mellem velkendte og 
nye sange når fællessangsentusiast Mathilde Høstrup fortæl-
ler, denne gang med fokus på natursynet i højskolesangbogen. 
Organiststuderende Viggo Høstrup og konservatoriestuderende 
Johannes Høstrup vil stå for akkompagnementet og Christina 
Aabye Bonnet Yderstræde synger for.
Kom med til en hyggelig aften hvor vi vil trodse vintermørket og 
samles om fællessangen.

Kyndelmisse varsler lysere tider.
Fra gamle dage regnes 2. februar for midvinter, den dag, hvor 
vinterhalvåret kulminerer. I katolsk tid havde (og har) dagen 
flere kirkelige markeringer; det var Marias renselsesdag og 
kyndelmisse, ”lysenes messe”, hvor man indviede de kerter, 
der i årets løb skulle bruges i kirken. Med tiden fik kyndelmisse 
herhjemme også flere folkelige traditioner, bønderne talte 
deres forråd op og man tog vejrvarsler for den kommende 
sommer.  Ved kyndelmisse begynder det tunge vintermørke så 
småt at vige, og vi ser frem mod forår og sommerens lys, liv og 
vækst. 

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.

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

OBH Nordica Easy Fry & Grill 2in1 
Steam+Airfryer

Samsung Galaxy Tab A8 10.5'' 32GB 
WiFi Grey - EU Tablet

AirPods Pro 2022 (2.gen)
MQD83DN/A

Philips 43PFS5507/12
LED TV
20500244410
 
Specifikationer:
Skærmstørrelse: 43
HDMI Port Antal: 2 porte
Opløsning: 1920 x 1080
Digital TV Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, 
DVB-T2, DVB-T2-HD
Display Format: 1080p

Nordlux Verona 
opal hvid - Bordlampe

PRIS

1499,-

PRIS

1.699,-

PRIS

2.809,-

PRIS

2.299,-

PRIS

699,-

 Fik du ikke, hvad du ønskede dig , så……..
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TIL ØVEAFTEN MED 
DE LOKALE LEGENDER

Black Batmen 
rocker stadig 
Under pigtrådsbølgen i 60’erne vrimlede 
det frem med nye rockbands i hele landet. 
Faaborg havde mindst fire af slagsen, og 
det ene består endnu - med de originale 
medlemmer. Mød de lokale legender i 
Black Batmen, der øver i en privat garage 
og fortsat tager ud og optræder med deres 
hårdtslående cover-numre.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN/PRIVAT

I perlestene foran Bennys garage står Karl med hænderne 
fyldt med grej, han netop har taget op fra bagagerummet 
af sin bil. Han skridter hen mod lågen, som han adræt 
åbner med den ene fod, inden han fortsætter hen mod 
garage-døren. Indenfor slår varmen ham imøde, for Benny 
har tændt op i brændeovnen, så frostgraderne ikke forstyr-
rer de rutinerede musikere. 

- Ja, Benny er bandets praktiske gris, der er altid stillet op, 
når vi andre kommer, og vi er aldrig gået ned på varme, 
griner Karl.

Benny har forvandlet garagen til et veludstyret øvelokale, 
hvor svejseværk, trælægter, save og boremaskiner har 
måttet vige pladsen for forstærkere, ledninger, mikrofoner, 
mixer og trommesæt.

- Hvordan har I fundet på at skrive om os, er det virkelig 
interessant med sådan nogle gamle røvhuller? Vi har selv-
følgelig været med fra starten af alle fire, og det er da lidt 
særligt, siger Karl.

Karl her ret, det er faktisk ganske usædvanligt, at et 60’er 
rockband fortsat består, uden at nyere, yngre kræfter er 
kommet ind. Faktisk skyder de selv på, at de er de eneste. 
Men Black Batmen er fortsat i fuld vigør, og de mødes hver 
anden uge i Bennys garage for at øve de covernumre, de 
har på repertoiret.

- Tidligere havde vi 60-65 numre, og det var korte numre, 
maks tre minutter, for så var der ikke flere riller på en sing-
leplade, griner Karl.
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Rock i teknologiens tidsalder
Udstyret er stillet op, mikrofoner, strenge og remme er indstillet, 
og nu skal lyden lige helt på plads. Men fra mixeren lyder Bennys 
undrende stemme, for det er blevet noget nær et helt ritual at få 
gang i mixeren

- Er der noget, der er muted? Arne, dap lige på din mikrofon. Nu 
siger bassen ikke noget. Der er jo slet ikke nogen ledning i, hvorfor 
er der ikke det, det plejer der da at være, spørger Benny ud i 
lokalet.

- Uden lyd på bassen er du solist, Arne. Argh, nu blev det meget 
højt, Benny, det er lige på hylegrænsen. Skru det hele ned på den 
store røde. Nu er der slet ingen lyd her, det kan sgu da ikke passe, 
siger Karl.

Efter instrukserne får Benny mixeren indstillet, og fra trommesæt-
tet bagest i lokalet kan Tekla nu slå takten an, så dagens første 
nummer kan komme i gang … eller næsten. For i front står Karl og 
scroller på sin Ipad.

- Selv efter 50 år på scenen kan jeg ikke mine tekster, griner Karl, 
mens de andre venter tålmodigt.

Teksten er fundet og melodien ligeledes. Rummet fyldes af hårde, 
velkendte toner og trestemmig vokaler. Aaaah, na, na, na, na. Let’s 
twist again … Samtlige fødder i lokalet vipper i takt, og Arne rækker 
hænderne over hovedet og klapper rytmisk som for at opmuntre 
et imaginært publikum. 

Rocken lever i bedste velgående i Bennys garage.

Det næste nummer, forklarer Karl fra sin mikrofon, handler om en 
lille, fattig dreng, der ikke ved, hvordan han skal gøre sin kæreste 
tilfreds.

- Det har vi også stadig svært ved, lyder en tør kommentar fra 
Benny.

Rocktonerne tager over igen, og Karl giver den ekstra gas, da han 
synger: ‘This world has lost its glory …’

I en kort pause mellem to numre tørres der sved af panderne og 
sendes lange blikke i retning af kaffekanderne.

Venner og livsvidner
Settet er ikke færdigt, og luften fyldes atter med toner fra den-
gang, verden var af lave. Dog er tonelejet sat 2-3 toner ned: ‘She 
loves you, yeah, yeah, yeah, and you know you should be glad.’ 

De fire rockende venner mødtes førte gang tilbage i 1964, fortæl-
ler de forpustet inden næste nummer. De kom fra forskellige 
skoler, men kunne samles om musikken. 

- Alle var med i et rockband, og mange troede, at de kunne score 
på den måde. Men det er misforstået, berømthed er noget opre-
klameret fis. Det er hyggeligt at spille musik sammen, og i vores 
unge dage fik vi gåsehud, når vi hørte et nyt Beatles-nummer, 
forklarer Arne.

Venskabet er helt særligt, og det har udviklet sig gennem tiden.

- Det har handlet om musik hele vejen, men nu er det personerne, 
der bærer det igennem. Vi deler stort og småt og hjælper hinan-
den. Vi spiller efterhånden kun en time, og så snakker vi over kaf-
fen. Det er noget helt specielt med teenage-vennerne, siger Arne.

Næste nummer skal igang, og her har Tekla en særlig rolle. Han 
tager plads ved trommesættet og tørrer atter panden. 

- Det her er det eneste top-nummer, jeg har, konstaterer Tekla, der 
også har det borgerlige navn, Niels.

- Ja, vi har jo valgt at placeret de pæneste bagest, så mig og Karl 
står i front. Tekla synger for på dette ene Cliff-nummer, og så er 
han glad, og så vælter damerne hen over scenen, griner Arne.

Koret går i gang: ‘Da, da, da, da, da, woo, woooh.’ Og Tekla følger 
trop: ‘Now you may not be good looking, and you may not be too 
rich. But you'll never, ever be alone,
'cause you've got lucky lips.’

De bedste anekdoter
Benny byder ind på dagens spilleliste og foreslår ‘If i were a Car-
penter’, og efter en kort omstillingstid lyder der atter velkendte 
strofer i garagen: ‘Save my love through loneliness,
save my love through sorrow. I give you my only-ness, give me 
your tomorrow.’

Karl lægger an til sin guitar-solo, og Arne genfinder ungdommens 
scene-optræden. Fødderne vipper mere og mere intenst. Det 
ene ben sættes foran det andet, og hele kroppen læses fremover 
og rocker nu i takt til guitarens intense lyd, og til sidst letter han i 
rytmiske hop, mens han brøler i mikrofonen: ‘hey, hey!’

Da nummeret er færdigt, og applausen har lagt sig, vil journali-
sten gerne vide, om der er nogen i bandet, der har fået tinnitus af 
årene med høj musik. De udbryder alle i kor: ‘Hvad?’ Og spørgsmå-
let må gentages. Alle med undtagelse af Benny har faktisk tinnitus, 
og de er sikre på, at Benny også har det - han kan nok bare ikke 
høre det.

Sidste nummer er spillet, instrumenterne sættes væk, kaffen 
hældes op, og Black Batmen sender tankerne tilbage i tiden. De 
har haft flere mindeværdige oplevelser gennem årene, både af de 
positive og de mindre positive.

- Vi skulle spille til en rockfest i Odense, hvor bl.a. Peter Belli og 
Nalle skulle spille. Da det blev vores tur til at gå på scenen, annon-
cerede arrangørerne, at buffeten var åben. Så vi spillede næsten 
for en tom sal, vi kunne ikke konkurrere med en buffet med mad. 
Men jeg ved ikke, hvad der var værst, at vi skulle spille uden publi-
kum, eller at vi kom sidst til buffeten, griner Benny.

Det bedste minde stammer fra Faaborg, hvor der var arrangeret 
en Beatles-koncert på Torvet.

- Her kom et af Danmarks bedste Beatles-kopi-bands, kan jeg 
huske. Og i kraft af vores alder, deler vi jo historie med mange i 
Faaborg, og den modtagelse, vi fik, da vi gik på scene. Den viste os, 
at Faaborg er vores hjemmebane, fortæller Tekla.

Alle nikker samtykkende og snupper et stykke kage til kaffen.

- Og så var det dengang, hvor Tekla røg ned af scenen, og rin-
gen på hans fingeren hang fast. Han måtte sys med 17 sting, og 
koncerten blev aflyst. Der gik rygter om, at vores trommeslager var 
gået amok og havde stage-divet, fortæller Karl smilende. 

Samtlige medlemmer er rundet 70 år, men de har ingen planer 
om at stoppe. Så længe de enten kan stå op eller sidde på en stol, 
bliver de ved med at rocke sammen.



Black Batmen har i alt udgivet 10 albums med cover-numre gennem årene. Med 
i førstepræmien for fynsmesterskabet var en pladekontrakt, og på Jacks Beat 
Records udgav de i 1968 deres første plade: ‘Sweet Little Sixteen’. Den tiende 
udgav de, da de fejrede 50 år sammen, og dermed guldbryllup. Albummet fik 
titlen ‘Guld'

Black Batmen - starten og genfødslen

Faaborg: Året er 1964. Pigtrådsmusikken har for alvor gjort sit indtog i 
Danmark, og The Shadows og Beatles inspirerer de unge i stort set hver en 
flække i Danmark. Også Tommy Holm i Faaborg, der lige er blevet konfirme-
ret. For sine konfirmationspenge går han ud og investerer i en el-guitar. 
Men der skal flere til at lave et orkester, så han får de tre kammerater Kurt 
Christensen, Tonni Temmesen og Karl Pedersen med. Det bliver starten på 
Faaborgs bedste pigtrådsorkester: Black Batmen.
Gennem det næste år sker der en del udskiftninger i det unge band, og 
besætningen ender med at bestå af Karl Pedersen, Tommy Holm, Benny 
Nielsen, Elo Palander og Niels "Tekla" Andersen.
Navnet Black Batmen opstår, efter Tommy Holms far har set en engelsk 
artikel om et sydafrikansk crickethold med sorte “bat-mænd”. Det var ret 
usædvanligt med sorte spillere i cricket, og overskriften på artiklen havde 
titlen: The black batmen strikes again.

I 1967 kulminerer det hele. Black Batmen stillede op til fynsmesterskabet 
i pigtråd i Fyens Forum, som var den største scene på Fyn. De konkur-
rerer mod 21 andre orkestre, og de vinder førtepladsen foran tusindvis af 
skrigende piger. Herefter bliver drengene virkelig populære. De har op til 
tre spillejobs om ugen og skriver autografer og fester løs, mens de passer 
arbejde og uddannelse ved siden af. 

Men allerede i slutningen af 1968 går bandet i opløsning igen, for - som de 
skriver på deres hjemmeside: “Som så mange andre bands lukkede man 
ned sidst i 60’erne på grund af militærtjeneste, kærester og det faktum, at 
man var ved at blive ældre! Folk over tyve var jo både gift og havde fået 
børn og alt muligt.”

Først 35 år senere, i 2002, samledes bandet igen. Her blev Elo Palander 
kontaktet af foreningen Rock med Rynker, der samlede pigtrådsorkestre fra 
60’erne. De ville høre, om Elo kunne samle det originale band til en koncert.

Elo ringede rundt, og de seks gutter: Benny, Niels, Elo, Arne, Karl og 
Tommy mødtes igen. Der var sket meget på over 30 år, og det var svært at 
genkende hinanden, men efter fem minutter ved køkkenbordet var alt som 
i gamle dage. Kemien var der stadig, men det springende punkt var nu, om 
de stadig kunne spille sammen.
De seks mænd trak ud i Bennys garage og prøvede at spille Sweet Little 
Sixteen.
Bagefter så de på hinanden og sagde: Hvad skete der? Vi spillede den sgu!
Tre måneder senere optrådte de atter live sammen - til Klinterock i Faaborg.
I dag består bandet af fire medlemmer: Karl Petersen (sang og guitar), Niels 
‘Tekla’ Andersen (trommer), Arne Lund (sang og guitar) og Benny Nielsen 
(bas)

I dag består Black Batmen af fire medlemmer: (forrest) Niels ‘Tekla’ Andersen 
(trommer), Benny Nielsen (bas), Karl Petersen (sang og guitar) og Arne Lund 
(sang og guitar)
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I dag giver Black Batmen fortsat koncerter, men kun 2-3 gange om året, og kun 
kortere koncerter - for de er færdige med at spille til klokken 2 om natten, fortæl-
ler de. Senest spillede de koncert den 20. november på Posten i Odense til ‘Rock 
med Rynker’
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"Telka" passer "gryderne" i Black Batmen, det har han snart gjort i 60 år



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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Fra kr. 1050,  inkl.moms
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Svanninge Auto & Traktor 
Service A/S 

Fredag 06-01-2023 18.45 HC Odense - Faaborg ØH
Lørdag 14-01-2023 15:00 Faaborg ØH - Fredericia HK 
Lørdag 28-01-2023 15:00 Faaborg ØH - Svendborg HK 
Lørdag 25-02-2023 15:00 Faaborg ØH - Kolding IF  
Fredag 03-03-2023 19:45 Faaborg ØH - Hammel GF 
Fredag 17-03-2023 20:00 Faaborg ØH - Sønderborg Håndbold 
Fredag 31-03-2023 19:30 Faaborg ØH - GOG Håndbold  

Kampsponsorer:

TOPOPGØR 
UDEKAMP

A/S

Mediesponsor

VIN
Banken BA

R •
 BU

TIK

FAABORG

KAMPPROGRAM
2. DIVISON HERRE



GØR NOGET GODT FOR DIG OG DINE PÅRØRENDE

  - Derfor bør du lave en 
fremtidsfuldmagt

- Det er nemt, hurtigt og billigt at få lavet en fremtidsfuldmagt, 
og den kan vise sig at få rigtig stor betydning, hvis den bliver 
aktiveret, fortæller hun.

En fremtidsfuldmagt træder i kraft, hvis man ikke længere selv 
er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det kan være ved de-
mens, ulykke, blodpropper eller almindelig alderssvækkelse.

- Med en fremtidsfuldmagt giver man en pårørende, man selv 
vælger, typisk en ægtefælle lov til at søge om offentlige ydelser, 
varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, og du 
undgår at blive umyndiggjort, hvis du på et tidspunkt ikke kan 
varetage dine egne interesser, forklarer Anstina Krogh.

Mange fremtidsfuldmagter bliver heldigvis aldrig taget i brug, 
men bliver det aktuelt, er det nemt at bruge den. En fremtids-
fuldmagt bliver nemlig automatisk synlig i "Personbogen", så 
alle myndigheder automatisk får besked, såfremt den træder i 
kraft.

Anstina Krogh tilbyder et uforpligtende møde, hvor hun gerne 
fortæller mere om vigtigheden af en fremtidsfuldmagt. Mødet 
kan finde sted hjemme hos dig eller hos Borgerjuristen i Bryg-
gergården i Faaborg. Vælger man at få udarbejdet en egentlig 
fuldmagt, så tilbyder hun lige nu at gøre det til en god pris.

- Prisen er 1250 kr. pr person eller 1950 kr. for et ægtepar, og 
priserne er inklusiv moms, men start med at kontakte mig på 
6171 9561, så tager vi den indledende snak, det koster selvføl-
gelig ikke noget, slutter Anstina Korgh.

Borgerjuristen Anstina Krogh er ikke i tvivl.
Hvis du vil starte det nye år med at gøre noget godt for dig selv og dine pårørende, så er 

en fremtidsfuldmagt en oplagt mulighed. Borgerjuristen har på det seneste haft travlt 
med netop fremtidsfuldmagter, som mange ægtepar har fået øjnene op for.
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TAK
Svanninge Auto og Taktorservice
Klinten
Realmægler Sofie Find
Billums
Kontor Fyn
Faldsled Svanninge SG&I
Vores Faaborg & Egn
Zejr
Super Brugsen
Båd og Motor
Nybolig
Rekord rens
Hammer Hansen
Bog og Idé – legekæden
Rosenberg Ventilation
Faaborg El-service
Faaborg Materialeudlejning
Borgerjuristen v. Anstina Krogh
Centerfrisøren
Faaborg Rengøring
Rasmussen & Udenby
Faaborg Bilcenter
Forum Faaborg
1-office
Håstrup og Nab VVS
Korinth Entreprenørfirma
Depot Svendborg

Sparekassen Sjælland-Fyn
Boe Byg
Borch
Frisør Pili
Salon Bielefeldt
Korsvejens Blomster
Yamaha Mx Strik
Tandlægecentret Denteam
Mikado
Café Fruens Vilje
Svanninge Malerforretning
Sølvhjelm
Intersport Faaborg
EDC Faaborg
Restaurant Kompasset
Louis Nielsen      
Faaborg Tømrerforretning
Shell
Lingeri By Storm
Hudplejeklinikken v. Pia Vejlemark
Rise Sparekasse
GF Forsikring
Min Bolighandel
Sydbank
Mr. Isaksen 
Vinbanken Faaborg

Tak til alle jer der gav vores lyttere - 

Alletiders Største Julehits



De klarer det hele
Lars Tolbøll har valgt en ordning, hvor 1-OFFICE står for hele regnskabet.  - De 
klarer det hele: Betaling af bilag, fakturering, bogføring, momsregnskab, og de 
opre�er sagsnumre �l regningerne. Vi bruger et system, der hedder Visma, og her 
modtager jeg fakturaer og skal bare godkende dem.

Vidensbank
Som tømrer har man ikke nødvendigvis �den �l at have styr på alle reglerne 
omkring økonomi. - 1-OFFICE har fingeren på pulsen med alle de nuværende 
regler – og alle de nye, der hele �den kommer. Jeg kan fokusere på at lave det, jeg 
har forstand på, og skal ikke være opmærksom på, om det sker noget nyt.

En udvidet familie
Lars Tolbøll har Tina Grevegaard som fast kontaktperson i 1-OFFICE, men han 
betragter hele kontoret som hans forlængede arm.   - Der er så mange rare men-
nesker at komme ned �l, det er lidt som en familie.

Her er en god stemning og en god jargon, og man kan al�d ringe. Chris�an er god 
�l det tekniske, så ham ringer jeg �l, hvis jeg fx har computerproblemer.

En anbefaling
Lars Tolbøll anbefaler i høj grad andre erhvervsdrivende at indgå et samarbejde 
med 1-OFFICE.  - I bedste ejendomsmæglers�l vil jeg sige, at det må bliver en stor 
femmer.

En stor femmer !
Lars Tolbøll er tømrermester i Faaborg Tømrerforretning og er 
begejstret for samarbejdet med 1-OFFICE. Med en fyldt ordrebog 
og 5 mand, der skal holdes beskæftiget, er det en fordel at kunne 
uddele nogle af  arbejdsopgaverne i firmaet.
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GODE FRITIDSLIV FOR DE MEST SÅRBARE

 En tryg og 
god barndom

36

- Elna er foreningen, hun lever for foreningen!

De frivillige i Red Barnet er ikke i tvivl om, at deres formand har 
et helt særligt stort hjerte for de børn, der har allermindst.

Elna Johansen er pensioneret socialrådgiver, og da hun i 2014 
blev opfordret til at stille op som formand for Red Barnet, var 
hun ikke sen til at sige ja, og hun gik straks igang med de første 
opgaver.

- Jeg er vant til organisationsarbejde, og jeg synes, det er vigtigt, 
at alle har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, siger Elna 
Johansen.

Der var især to af Red Barnets initiativer, som Elna og resten af 
lokalforeningens frivillige gerne ville arbejde videre med at ud-
vikle, ’Et godt fritidsliv for alle’ og ‘Familieoplevelses-klubben’. 

Et godt fritidsliv for alle
Hvis et barn har brug for hjælp til at finde ind i en fritidsaktivi-
tet, så kan én af de frivillige fritidsvejledere i Red Barnet hjælpe 
familien med at spore sig ind på en aktivitet. 

Familier kan selv ansøge om assistance, men typisk er det 
barnets lærer, der både kender familien og tilbuddet, der laver 
henvendelsen til Red Barnet.

Den frivillige kan også hjælpe meget konkret med fx at melde 
barnet ind i klubben eller foreningen og evt. tage kontakt forud 
for opstart, hvis der er særlige hensyn at tage.

- Jeg ville gerne have det udbredt, og jeg ville gerne have kom-
munen med. Det ville de gerne som et forsøgsprojekt, og det 
lykkedes at få det med på budgettet for 2020. Indtil videre har 
vi registreret 240 børn, der har fået hjælp, siger Elna Johansen.

Der kan være mange grunde, til at en familie har brug for hjælp 
til at få børnene ind i aktivitet. Det kan være manglende kend-
skab til de lokale tilbud, dårlig økonomi, sygdom, manglende 
overskud, skilsmisse mm. 

- I fritidsaktiviteter kan børnene have et frirum, de får succes-
oplevelser, de lærer at indordne sig, og de styrkes socialt. Vi 
arbejder både familie- og fællesskabsorienteret, så forældrene 
skal gøre det, de kan, og så understøtter vi dem, siger Elna 
Johansen.

I de tilfælde, hvor familiens økonomiske ressourcer ikke slår til, 
kan fritidsvejledningen kombineres med økonomisk støtte til fx 
betaling af kontingent og udstyr. 

De frivillige i Red Barnet har gennem mange år sikret gode fritidsliv til de mest sårbare 
børn og unge i Faaborg-Midtfyn. De seneste år har der også været mulighed for, at hele 

familier kan hjælpes til gode oplevelser i det nye tilbud Familieoplevelsesklubben. Alt 
sammen arrangeret af frivillige ildsjæle og en formand med hjertet på rette sted.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO HENRIK POULSEN / PRIVAT



Elna Johansen er pensioneret socialrådgiver og har 
arbejdet med udsatte børn og familier gennem mange 
år. Hun blev valgt som formand for Red Barnet i 2014 og 
er også kendt for sit engagement i lokalpolitik, hvor hun 
gennem en årrække har siddet i byrådet for Socialdemo-
kratiet

May-Britt Jürgensen arbejder som lærer og har valgt at være frivillig i Red Barnet. Hun følte sig 
godt taget imod fra starten af: ‘Der er et fint og respektfuldt samarbejde og miljø blandt de frivil-
lige, og foreningen er god til at sætte alles ressourcer i spil.’

Red Barnets forening i Faaborg har 15 frivillige, og der er plads til mange flere. Især mangler de 
fritidsvejledere, der har til opgave at hjælpe sårbare unge ind i aktive fællesskaber. Alle over 18 
år kan blive frivillig, og opgaven kan sagtens kombineres med skole- eller arbejdsliv. Har du lyst 
til at høre mere, kan du ringe til Elna Johansen på 4027 8004

Info om Red Barnet
Red Barnet er Danmarks største organisation for børns rettigheder. Organi-
sationen er medlem af Save the Children, der er verdens største uafhængige 
organisation for børns rettigheder. 

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande, hvor de kæm-
per for børns rettigheder.
Save the Children blev grundlagt i 1919 af Eglantyne Jebb, og i 1945 blev Red 
Barnet oprettet i Danmark. Deres nuværende generalsekretær er Johanne 
Schmidt-Nielsen, og i 
Danmark har de omkring 47.000 faste støtter, som alle er med til at gøre en 
forskel for børn ud fra de principper, som er fastlagt i FN’s børnekonvention. 

Red barnet arbejder aktivt for, at børn får indflydelse på den verden, de er 
en del af, og de kæmper for en verden, der respekterer børns rettigheder, 
og de arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv. De 
bekæmper vold, overgreb og mobning  og opbygger trygge fællesskaber for 
børn og familier i udsatte positioner. 
De bekæmper fattigdom, sikrer skolegang og styrker skrøbelige staters mod-
standskraft mod krige og katastrofer.

‘Vi er der for børn både før, under og efter en krise, og vi arbejder politisk for 
de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår. Red Barnet står 
altid på børnenes side. For alle børn har ret til en tryg og god barndom, og 
alle børn har ret til at blive hørt.’

Red Barnet har mere end 2.000 frivillige, og der er organiseret godt 60 lokale 
foreninger i hele landet, hvor frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, 
i naturen og i lokale fællesskaber. De driver også genbrugsbutikker og spiller 
en vigtig rolle ved deres årlige landsindsamling, hvor der typisk er omkring 
10.000 tilmeldte indsamlere.

(Kilde: redbarnet.dk)

 Søren Hoppe Junker er frivillig i Familieoplevelsesklubben og på Fylla



Familieoplevelsesklubben
Nogle år forinden, Elna Johansen tiltrådte som formand, havde 
Red Barnet dannet deres Familieoplevelsesklub.

Klubben skulle sikre, at alle får mulighed for at få gode oplevel-
ser og specielt børn, hvis de samtidig er sammen med deres 
forældre. Formålet i Familieoplevelsesklubben er derfor at 
skabe rammerne for et fælleskab, så familier kan dele aktivi-
teter, oplevelser og udflugter med andre børnefamilier - og de 
frivillige fra Red Barnet.

- Vi har omkring 15-16 sårbare børnefamilier i vores Familieop-
levelsesklub, og de får op til otte endagsture om året, fortæller 
May-Britt Jürgensen, der er frivillig og medlem af Familieople-
velsesklubben.

Turene kan fx gå til naturlegepladsen på Gåsebjergsand, Ege-
skov eller Odense Zoo. 

Nye tiltag
To år efter sin indtræden som formand, fik Elna Johansen 
startet en årlig sommerlejr op. Turene er delvist finansieret af 
såkaldt §18-midler fra kommunen, og de frivillige søger løbende 
fondsmidler for at dække resten af omkostningerne. På som-
merlejrene tager de frivillige og børnefamilierne til fx Vadeha-
vet i en spejderhytte eller til Pindstrupcentret.

- Red Barnet stiller ikke krav til familierne, og sommerlejrene 
sker på børnenes præmisser. Vi stiller bare tilbud op, og så kan 
de tage dem eller lade være. Den største fordel er, at der er 
andre voksne, så forældrene i familierne kan blive aflastet lidt, 
forklarer Elna Johansen.

I sommeren 2020 kom der endnu et nyt tilbud, da 22 børn og 
unge kom med på et tre-dages sommertogt med skonnerten 
Fylla. Dette tilbud har de også mulighed for at tilbyde i som-
merferien i år, nu hvor restriktioner og afstandskrav atter er 
afskaffet.

- Det har bare været en fed oplevelse. De var lige noget, de 
havde brug for. Der var styr på tropperne, det var så positivt. 
Den første dag kravlede de i gardinerne, men sidste dag var de 
helt rolige, fortæller Søren Hoppe Junker, der er frivillig i Fami-
lieoplevelsesklubben og på Fylla.

En passioneret formand
Det kan være svært for den passionerede formand at give op-
gaver fra sig, fortæller de frivillige, og Elna selv skyder forsigtigt 
på, at hun arbejder omkring 10 timer om ugen med de frivil-
lige opgaver i Red Barnet, og opgaverne er ikke kun af praktisk 
karakter.

- Elna er med til at fremelske den gode kultur, både til vores 
møder og i vores fællesskaber. Nogle gange spiser vi frivillige 
også sammen, så er der også noget lidt socialt. Vi forsøger at 
aflaste Elna, selvom hun gerne vil tage alle opgaverne selv, så 
arbejder vi på at fordele opgaver lidt, smiler Kirsten Ganderup, 
der sidder med i bestyrelsen.

Trods det, at Elna Johansen i sine år som formand allerede har 

søsat flere nye tiltag, så drømmer hun om mange flere aktivite-
ter for lokalforeningen i Faaborg.

- Vi vil gerne være med til at markere børnerettighedsdagen 
hvert år, og vi vil gerne ud på alle skolerne og fortælle om vores 
tilbud. Vi vil gerne på sigt være med i Venskabsløbet, og så har 
vi faktisk familier nok til en Familieoplevelsesklub mere, men 
det kræver nogle flere frivillige, siger Elna Johansen.

Har du lyst til at høre mere om at være frivillig i Red Barnet, så 
kan du kontakte foreningen eller dukke op til deres general-
forsamling, der afholdes i Huset på Færgevej 2 den 31. januar 
klokken 19.00.
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På hovedkontoret for Red Barnet er de meget bevidste om, at arbejdet 
ude lokalt er drevet af frivillige, og at netop dét gør en kæmpe forskel. Red 
Barnets chef for bæredygtig frivillighed forklarer:

- For Red Barnet er den lokale forankring gennem vores frivillige altafgø-
rende for vores indsatser i Danmark. Vores frivillige giver os en mulighed 
for at række ud og gøre en forskel på en måde, som ingen ansat medar-
bejder kan. Når børn og familier i udsatte positioner møder en frivillig, er 
oplevelsen ofte, at her er en person, der VIL mig, ikke en der bliver betalt 
for at møde mig, men en person, der rent faktisk var valgt at bruge sin tid 
sammen med mig. Det skaber en relation, der ikke kan købes for penge, 
og en mulighed for at styrke barnets og familiens tro på fremtiden, og en 
plads i fællesskabet, siger Morten Bo Andersen.

I Red Barnet i Faaborg-Midtfyn er der omkring 15 frivillige, mens der på 
landsplan er 2.200, som løser en lang række opgaver ude i de 47 lokalfor-
eninger.

 - Vi driver Familieoplevelsesklubber, der samler familier, styrker netværk 
og relationer, mens der skabes hyggelige stunder og spændende ople-
velser. Vi laver sommerlejre, hvor vi skaber ferieoplevelser for børn og 
familier, der ikke selv har mulighed for at komme på ferie. Vores frivillige 
driver naturklubber og småbørnsklubber. Vi har brobyggere, der skaber 
muligheden for, at børn kan deltage i andre foreningers aktiviteter. Der 
er frivillige værtsfamilier, der skaber et frirum i dagligdagen. Og sidst, 
men ikke mindst, driver vores frivillige genbrugsbutikker, der både giver 
børnefamilier mulighed for kvalitetstøj og legetøj til rimelige priser, men 
også bidrager til det økonomiske fundament for vores lokalforeningers 
aktiviteter, siger Morten Bo Andersen.

Kirsten Ganderup har været frivillig i Red Barnet i fire år. Hun så et stillingsop-
slag for frivillige fritidsvejledere og meldte sig. I dag sidder Kirsten Ganderup 
med i bestyrelsen



  KÆMPE

BANKO

GEVINSTER FOR MERE END 50.000 KR.

2. FEBRUAR 
KL 19.00 I FORUM FAABORG
MASSER AF EKSTRA SPIL,  

SIDEGEVINSTER OG OVERRASKELSER
OPRÅBER HENRIK POULSEN

DØRENE ÅBNES 17.30
VI DU VÆRE SIKKER PÅ EN PLADS, SÅ KAN DU RESERVÉRE GRATIS VED AT SENDE 

EN MAIL TIL GL@FAABORGOH.DK SENEST D. 20/1
HVOR DU SKRIVER NAVN OG ANTAL PLADSER VI SKAL RESERVERE TIL DIG

PS. DET ER OGSÅ MULIGT AT DELTAGE UDEN RESERVATION

MAD OG DRIKKE MÅ IKKE MEDBRINGES

ARRANGØR FAABORG ØH

SUCCESSEN ER TILBAGE



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

DAMEAFTEN I BRYGGERGÅRDEN  
ARRANGERES I SAMARBEJDE MED

JANUAR I BRYGGERGÅRDEN

faaborg

DAMEAFTEN / UDSOLGT

DER ER FÅ LEDIGE 
PLADSER TILBAGE

26. Januar 2023
Fællessang m.  
Kåre Linnebjerg

Bestil billet på 
janne@detrigtigefaaborg.dk

Billetprisen er 25 kr.



2. klasse fra Brahesminde skole, afdeling Svanninge, står af bussen i 
Faldsled. Eleverne er spændte, for i dag skal de mødes med deres nye 
ældrevenner - beboere på plejehjemmet Steensvang. Eleverne har 
medbragt hjemmelavede gaver i form af koglenisser og sanghæfter, og 
forventningerne er helt i top. 

Det er anden gang, eleverne skal møde plejehjemsbeboerne, og de har 
med spænding set frem til gensynet. 

I kælderen på Steensvang sidder otte af beboerne klar, mens de min-
des sidste gang, eleverne var på besøg. ‘Vi var ude på gangen og tegne 
vores hænder,’ fortæller Ruth Nielsen, ‘og det var så hyggeligt, de er så 
søde. Jeg snakkede med to af dem om livretter, og tænk sig, vi havde 
samme livret alle tre, nemlig risengrød.’ 

Klasselærer Lise Nørsøller forklarer om dagens program, og de 13 ele-
verne stiller op til første punkt, en sang med tilhørende fagter, de har 
øvet sig på; Sangen om Luffe. Intense blikke følger elevernes bevægel-
ser, og en følelse af samhøringhed fylder lokalet.

Eleverne deler den personlig sangbog, de har lavet til deres ældreven-
ner, ud, og der bladres og småsludres om den fine bog og de mange 
fine tegninger, og de finder nu siden med næste sang, Juletræet med 
sin pynt. 

‘Jeg kan ikke se teksten, og jeg kan ikke helt huske den på grund af min 
dårlige hukommelse, men jeg er optimist, så jeg nynner bare med,’ 
siger Niels Dahm, og så fylder den velkendte julemelodi lokalet.

Næste punkt er julekort. Zoe på 8 år og Rune på 9 år sætter sig sam-
men med Niels og lægger de grønne, røde og hvide kort på bordet 
sammen med farveblyanterne. ‘Plejehjem er ligesom en skole for 
gamle mennesker. Det er meget hyggeligt, jeg kan godt lide at møde 
nye mennesker, men jeg er meget genert, og jeg kan ikke lide at være 
vild, så det er godt med rolige, gamle,’ siger Zoe.

Snemænd, grangrene og juletrommer tager form på julekortene, og 
Zoe fortæller, at hun mest ønsker sig et segboard i julegave. Det er an-
derledes for Niels, i hans alder ønsker man mest tobak og sprut, griner 
han, mens han med langsomme bevægelser får tegnet  julekortet. ‘Det 
er trommen på sin gren,’ siger Niels og nynner julemelodien om Peter 
og trommen, og de kreative sysler får minderne fra ungdommen frem. 
‘Jeg var i mange år sur på mine forældre, for de sendte mig på læge-
skole. Jeg ville hellere have været på kunstakademiet, men nu har jeg 
da lejlighed til at udfolde min hobby,’ fortæller Niels, der har arbejdet 
som sygehuslæge og praktiserende læge i mange år.

I dag skal eleverne se stuerne, hvor ældrevennerne bor. De har hver 
lavet en koglenisse, der skal med op på stuen og pynte. Zoe og Rune 
følger efter Niels, der bliver kørt i sin kørestol. Inde på stuen udbryder 
Niels: ‘Her hersker jeg - med forbehold!’  Assistenten smiler til ham og 

forlader stuen, hvor de unge øjne er gået på opdagelse. For væggene 
vidner om Niels’ kunstneriske talent med akvareller af stand og vand, 
skove og marker.

Zoe og Rune overrækker deres koglenisser til Niels, der straks anerken-
der gaven: ‘Har I to lavet dem? Ej, hvor er de søde, og to flotte øjne har 
han også. I er sandelig dygtige til at lave sådan noget nisseværk, tusind 
tak.’ 

Tilbage i kælderen summer snakken mellem de to generationer, 
og klasselærer Lise Nørsøller fortæller, hvorfor hun mener, det er 
godt med ældrevenner på skoleskemaet: ‘Vi oplever de nye sider af 
børnene, og der har været glæde og forventning op til besøget i dag. 
Mødet med alderdommen giver et afsæt for at tale om svære emner 
som sygdom, demens eller døden. Eleverne får et andet ansvar.’

I anden klasse mødes eleverne med ældrevennerne en gang om måne-
den, mens de i 3. og 4. klasse skal besøge dem hver uge.

INFO OM HEARTWORK
Heartwork er et projekt, der har kørt i Midtjylland gennem ti år, opstartet af 
Belinda Hornshøj. Her sættes besøg på plejehjem på skoleskemaet, og hver 
uge mødes 750 elever med deres ældrevenner - med gensidigt udbytte.

Sidste sommer holdt Belinda Hornshøj et inspirationsoplæg i Horne for alle 
interesserede skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune, da politikerne har sat 
generationsmøder på dagsordenen. 

Flere skoler viste interesse og deltog efterfølgende i en workshop, hvor 
Belinda Hornshøj delte ud af sine erfaringer og gav konkrete redskaber til 
underviserne, bl.a. skabeloner, årshjul og forslag til aktiviteter/forløb fra 1. 
til 9. klasse.

På Brahesminde skole, afdeling Svanninge, har de med succes fået indført 
deres egen version af Heartwork, og for 2. - 4. klasse viser skoleskemaet nu 
besøg hos ældrevennerne.

Skole-elever  
sendt på plejehjem
Brahesminde Skolen sender elever afsted til Steensvang for at lave skolearbejde. Flere undervisere er nemlig 
begyndt at se fordele ved generationsmøder. Idéen er hentet fra Herning, hvor projektet Heartwork er op-
stået og har udviklet sig de seneste 10 år. Kom med helt tæt på, når eleverne møder deres nye ældrevenner.

AF PERNILLE PEDERSEN
FOTO JØRN UNGSTRUP

Rune, Niels og Zoe er venner på tværs af generationer. På besøg i Niels’ stue fik 
han foræret to koglenisser. Malerierne på væggene, som Niels selv har malet, 
gav anledning til at tale om gamle dage



Ejd.type Villa

Grund m 714

2

Bolig/kælder m 92/92

2

Værelser 3

Energimærke F

Pris kr. 495.000

Udbetaling kr. 25.000

Brutto/netto kr. 

ex. ejerudg. 2.903/2.278

Ejerudg. pr. md. 1.367

Velholdt villa med fuld kælder,

sydvendt have og �ot kig til Arreskov

Sø - fra både boligen og haven.

Har kun haft en ejer. 

BUD ØNSKES - Må benyttes som �exbolig 

Sagsnr. 52801127

Faaorg

Gærupvej 3, Korinth

Ejd.type Villa

Grund m 903

2

Bolig/kælder m 188/14

2

Værelser 7

Energimærke G

Pris kr. 795.000

Udbetaling kr. 40.000

Brutto/netto kr. 

ex. ejerudg. 4.609/3.616

Ejerudg. pr. md. 1.366

Med svanningebjerge i - og i boligens

baghave, får man i denne villa et

naturskønt fristed til hele familien,

eller til din butik/forretning.

BUD ØNSKES  - Må benyttes som �exbolig

Sagsnr. 528000�7

Faaorg

Odensevej 163

Ejd.type Villa

Grund m 707

2

Bolig/kælder m 135/55

2

Værelser 4

Energimærke D

Pris kr. 3.995.000

Udbetaling kr. 200.000

Brutto/netto kr. 

ex. ejerudg. 22.902/17.970

Ejerudg. pr. md. 2.497

Drømmer I om et hjem med et tnt havkig og en

strandnær pla�ering3 Så er denne villa på 
eglværksvej . i

Faaborg et oplagt valg. Her kommer I til at bo på en rolig,

lukket vej kun 100 meter fra Faaborg Fjord samt et skønt,

grønt område med badebro og bord-bænkesæt. Hjemme

får I også den maritime stemning at føle, for her kan I nyde

synet af vandet fra husets øverste etage.Beliggenheden er

et must for vandhunde, vinterbadere og naturelskere

Flot ejendom med havkig nær dejligt strandstykke ved Faaborg Fjord

Sagsnr. 5280117
Faaorg

Teglværksvej 7

Ejd.type Villa

Grund m 1396

2

Bolig/kælder m 167/106

2

Værelser 6

Energimærke D

Pris kr. 2.295.000

Udbetaling kr. 115.000

Brutto/netto kr. 

ex. ejerudg. 13.223/10.375

Ejerudg. pr. md. 2.588

Den familievenlige planløsning, den �entrale beliggenhed

samt den store, �otte prydhave er blot få af �ere aktiver ved

denne ejendom på Peter Hansensvej 2A i Faaborg. Der er

tale om en velholdt villa med en superanvendelig kælder,

og samtidig kan I nyde godt af haven, der er godt

opvokset, farverig og helt privat. Huset ligger højt på den

1.396 m2 store grund, som der er lagt rigtig meget

kærlighed i. Sydvendt terrasse på omkring 100 m2.

Familievenlig villa med god kælder og �ot� sydvendt have

Sagsnr. 528011��Faaorg

Peter Hansensvej 2A

Ejd.type Villa

Grund m 717

2

Bolig/kælder m 136/7

2

Værelser 3

Energimærke D

Pris kr. 845.000

Udbetaling kr. 45.000

Brutto/netto kr. 

ex. ejerudg. 4.895/3.841

Ejerudg. pr. md. 2.042

Rummelig villa med stor, ugeneret

udendørsoase, hvor der er plads til

leg, afslapning og hyggelige sysler i

højbede og nyttehaven.  

BUD ØNSKES - Må benyttes som �exbolig 

Sagsnr. 52800
�


Faaorg

Assensvej 113

Ejd.type Villa

Grund m 1685

2

Bolig m 165

2

Værelser 4

Energimærke F

Pris kr. 995.000

Udbetaling kr. 50.000

Brutto/netto kr. 

ex. ejerudg. 5.769/4.527

Ejerudg. pr. md. 1.813

Villaen er beliggende i skøn natur

med udsigt til sø. Gå afstand til stor

skov der fører op til Svanninge Bjerge

med gåruter og M
B spor.

BUD ØNSKES - Må benyttes som �exbolig 

Sagsnr. 52800��


Faaorg

Reventlowsvej 91A, Korinth

RealMæglerne So�e Find

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



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

Hverdage og weekend  
med skarpe priser  

i  DIN Superbrugsen Faaborg

SØNDAG, MANDAG  
OG TIRSDAG

SØNDAG, MANDAG  
OG TIRSDAG

ONSDAG OG TORSDAG

FREDAG OG LØRDAG

ONSDAG OG TORSDAG

SØNDAG

Änglamark  
Mælk (1 liter) 
LET, MINI, SKUMMET

Schulstad  
SOLSIKKE RUGBRØD, 950 G.

SKABEÆG 
10 STK

LAYS CHIPS

2 kilo 

MAMMEN GULD

Kærgården 
Smør

Tilbud gælder januar 2023

8,95 11,95

17,95

14,95

9,95

149,95

200 gram

HVER

HVER

HVER

HVER

HVER

HVER


