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Nyt fra lokalrådet
Tekst: Pusser

Der sker en del i vort område på erhvervs siden.
Orla er fra Nytår stoppet som uddeler i vores brugs. Det har været en lang årrække med 
Orla ved roret – og det har været en lang årrække, som har været til stor gavn både for 
hallen, skolen, idrætsforeningen – ja for alle i området. Orla har altid været den, vi har 
henvendt os til, når vi manglede sponsorgaver - når vi skulle have kaffe og rundstykker 
før affaldsindsamling – og i mange andre situationer - ja vi har trukket store veksler på 
Orla. Der skal fra hele området lyde en stor tak til Orla og Laila og held og lykke på jeres 
videre færd.

Vi byder samtidig Jan velkommen. Jan er så vores nye brugsuddeler. Han har været i 
nogle lokale brugser – han har været på Grønland – han har undervist Coop personale – 
og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i det nye job. Jeg opfordrer selvfølgelig ALLE til 
at lægge deres daglige handel i ”Jans Brugs”.

Et nyt ”firma” er opstået i længerne på Enggården, Brahesvej 29. Her har Niels Erik 
i samarbejde med en pensionist startet et lille grønt firma, hvor vi for 50 kr kan få 
repareret et lille elektrisk apparat. Det virker spændende – tag og brug det, og støt den 
grønne tanke.

I Svanningehallen er der kommet et nyt ansigt. Lars Stenner har overtaget cafeteriet. Der 
er allerede kommet ”nye toner”: der er spisning – ikke kun for idrætsudøverne – men 
man kan bestille sin aftensmad der, hvis man ved, at man kommer sent hjem næste dag.

Også hos Svanninge Auto og Traktor er der sket noget nyt. Åge er ”gået på pension” og 
en ny – Brian – er trådt ind og har købt andele i firmaet. Brian er udlært hos Svanninge 
Auto og Traktor og har været der i 12 år, så han er ikke ukendt med firmaet. Held og lykke 
til alle involverede parter.

Den lidt triste nyhed er, at Sognegården skal have ny vært. Karen har været her i kort tid, 
men har alligevel valgt at opsige værtskabet. Hun søger nu efter egnede lokaler til at lave 
”mad ud af huset” Vi ønsker Karen held og lykke med de nye udfordringer.

Heldigvis har Sognegården allerede fået en ny vært, som snart tiltræder. Nadia og Kim 
Gjersen overtager forpagtningen af Sognegården efter Karen – måske med en glidende 
overgang, hvor Karen hjælper ”de nye” i gang. Nadia og Kim har - udover Sognegården 
– også forpagtningen på cafe Dalkilden – Faaborg golfklub. Vi byder Nadia og Kim 
velkommen i Sognegården, og ønsker alt godt for jer.

Ny vært i Kulturhus 
Svanninge Sognegaard
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TRYDAY - FS FITNESS
Tekst: Erik Jørgensen / Grethe  Foto: Jørn Ungstrup 

Søndag d. 12. januar var der åbent hus i fitness i Svanningehallen fra kl. 
10.00 til 14.00. Det blev en god dag for fitness, godt 40 interesserede mødte 
frem for at se eller prøve vores tilbud. Der var især stor interesse omkring 
holdtræningerne, hvor man i øjeblikket skal være hurtig for at få en plads.

Som billederne viser, deltog mange i spinning, floor work, yoga, pilates og 
trampolinspring, og der er flere tilbud,  blandt andet TRX, Get fit, m.m. 

Alle instruktører var til stede og gav gerne svar på alle tænkelige spørgsmål 
omkring redskaber og holdtræning.

Lars havde åbent i cafeen for en forfriskning.



Med kvaliteten i højsædet og et særdeles 
kompetent og veluddannet personale, 
løser vi alt indenfor entreprenøropgaver

Vi løser opgaver for både private, boligforeninger,
store som små virksomheder og offentlige virksomheder.

•  Nedbrydning
•  Jordarbejde
•  Betonarbejde
•  Anlægsarbejde
•  Belægning
•  Oprensning af forurening
•  Landbrug
•  Vintertjeneste

•  Slamsugning og spuling
•  Avanceret TV-inspektion med rapport
•  Forsikringsskader – vi håndterer sagen
•  Rep. af rørskade uden opgravning
•  Alt indenfor kloakarbejde

Egenskrog 12 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9027
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Kom til legestue i 
Svanninge hallen
Hver onsdag afløses lyden af motionister og boldspil i hallen, med barnelatter 
og lyden af små børnefødder der mere eller mindre sikkert render over 
halgulvet. Eller de fleste af de fremmødte små mennesker har lært at gå, mens 
andre endnu blot observerer fra mors trygge skød, eller maver sig forsigtigt 
frem mod de beundringsværdige ”store” børn.

Hver onsdag er der nemlig legestue i Svanninge hallen. En række lokale 
pasningsordninger har i flere år samles i hallen med deres små mennesker 
og ganske som de har ønsket sig, så har legestuen nu fået vokseværk og 
forældre der har valgt at hjemmepasse eller forældre der er på barsel er stødt 
til. 

Legestuen er blevet et sted, hvor børn i flere aldre kan mødes og lege 
sammen. De lidt større børn kan tumle vildt med hinanden, på de mange 
redskaber der er slæbt ud i dagens anledning, men de kan også vise deres 
stille og omsorgsfulde side frem, mens de helt stille og forsigtigt nusser de 
mindste små på hovedet. For de mindste er legestuen en fantastisk mulighed 
for at spejle sig i de større børn og måske langsomt blive klar til en hverdag, 
hvor de skal i dagpleje, vuggestue eller noget helt andet. 
Men det er ikke kun børnene der skaber nye relationer, også de forældre der er 

mødt op har mulighed for at møde andre i lokalområdet med børn – og der er 
altid plads til endnu flere! På den måde er det nu ret smart, at hallen er ret stor. 
Efter at alle har tumlet, leget og snakket i hallen råber maverne på mad. 
Derfor mødes de der har tid, lyst og mulighed i kantinen efterfølgende, hvor 
madpakkerne kan nydes.

Legestuen foregår hver onsdag fra 9.45-10.45 i Svanninge 
Hallen. Alle der har tid og lyst er velkommen til at deltage

INFO
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For alle de smukke blomster, dejlige flasker, flotte gaver og indsamlingen til en evt. rejse. 
Og ikke mindst for alle de gode ord og den store applaus fra folket, det var rørende. 
Vi glæder os til at møde jer alle, når vi skal i Dagli´Brugsen og handle. Vi mødes i Brugsen. 
 

GGooddddaagg  oogg  FFaarrvveell  
Fredag den 17.1.2020 

Sagde lokalbefolkningen, 
kunder, venner, 

forretningsforbindelser og 
Bestyrelsen i Dagli´Brugsen 

Velkommen til Jan Pedersen 
og farvel til Laila og Orla. 

Ca. 250 personer lagde vejen 
forbi Kulturhus 

Svanninge Sognegaard  
Og gjorde dagen festlig og 

uforglemmelig. 

Jan siger tak for den varme 
modtagelser og alle de fine 
gaver og flasker. 
Bestyrelsen gav ham fine 
ord med på vejen og en 
opsummering på hvad han 
havde lovet dem ved 
ansættelsen.  

Laila og Orla siger 1000 TAK 





En lille nisse rejste
I dagene frem til juleaften kunne man på facebook siden ”Gamle billeder og historier fra Faldsled, 
Millinge og Svanninge” følge en lille nisses rejse fra sted til sted i lokalområdet. En rejse der blev 
skildret ved hjælp af gamle billeder fra sognet. Julehistorierne får I lov at slippe for, da vi nu er på den 
anden side af jul. Men til de der gik glip af den lille julekalender, eller ikke helt kunne genkalde sig, hvor 
billederne var taget, så ses nissens rejse her.

Kan I mon kende stederne, de kan jo have forandret sig lidt siden, at billederne blev taget?
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Fastelavnsridning i Falsled

17 år, frisk, sund og glad. Jeg tjente hos Hans Storm, Birkelygård. Det var 
nogle år siden, der var redet fastelavn i Falsled, muligvis 30 år. Der var nogle 
mand fra den ret beskedne idrætsforening – efter nutidsforhold – der tog den 
gode ide op igen.

Selve ridningen foregik på Erik Jørgensens ”Falen”. Det er der, hvor Irisvej 
ender. Dengang var det en stor græsmark.

En galge blev sat op. En hane blev slagtet. Hovedet måtte ikke hugges af, så 
den blev stukket i halsen. Den nu døde hane blev hængt op i benene og hoved 
og hals blev smurt ind i grøn sæbe.

Planen var, at vi skulle rive hovedet af kræet. Det var meget svært, for fingrene 
gled jo på det fedtede stads. Samtidig red vi i fuldt firspring. Hestene var livlige 
– glade og kåde. Det var som bekendt en årstid, hvor de stod meget på stald.

Det var Mogens Nielsen (nu Åstrup), der, til stor jubel fra de mange tilskuere 
snuppede hovedet. Han blev konge, og han skulle have en dronning ved sin 
side.

Nu blev det meget spændende, hvem der kunne være så heldig. Det blev Hans 
Hedegaard, Buursminde – det var et smukt par……..

Også ved udvælgelsen af dronningen skulle alle ryttere ride igennem galgen, 
men denne gang gjaldt det ringe, som vi kender det i dag. 3 ringe skulle tages 
med et meget kort spyd. Nogen ville vel nok sige, det ikke var nogen sag, men 
vi og hestene havde aldrig prøvet det før.

Det kunne være en fordel med en doven krikke – det skulle være galop i 
langsomt tempo. Ejner Jørgensen (Ass.vej 520) havde sådan en. Den red 
Osvald Bahl på. Ejner råbte til stor jubel fra alle:” se koen”. Han var altid kvik i 
sine bemærkninger.

Der var ca. 20 ryttere. Fra Højstræde nr. 35  kom Hanni (Johannes Hansen)  
med 2 heste, og Ruth og Alfred Olsen kom også med 2 heste. Deres gård 
ligger over for Steensgaard (stationen). Banen blev nedlagt i 1954.

Hans Storm (nu vandrehjemmet) var den eneste med 3 heste. Der var et par 
stykker, der ikke deltog med heste. Hvorfor vides ikke – det er mange år for 
sent at spørge.

De 2 yngste ryttere var Niels Pedersen (Ryttergården) og undertegnede. Dem, 
der var yngre, løb ved siden af hestene. De havde det sikkert morsomt med 
det. De har i hvert fald set op til os siden….

Når noget nyt starter, skal der planlægges. Det var naturligvis dem, der 
tidligere havde været med, der stod for det.

Jørgen Thorsen (Ass.Vej 530) og Henry Jeppesen (Ass.vej 511) var dem, der 
lige kunne det. De elskede fest. Henry har sunget for til mange fester. Også 
Peder Andersen (Rønnemoselund) og Svend Engstrøm (Højstr. 27) samt andre 
brave folk deltog i planlægningen.

Der blev holdt møde oppe på snedkeriet. Både i teori og i det praktiske. Vi 
skulle lære at binde rosetter og meget andet pynt til hestene.

Rytterne skulle være i hvide skjorter med skærf og skråhuer som husarernes. 
Hestenes hove blev tjæret. Flot så det ud. Der var mange der var nyskoede.

De 2 gamle fastelavnssange skulle læres.

Det kunne være et problem at skaffe sadler som kunne holde, men også dét 
lykkedes. Så skulle vi lære at ride med sadel. Naturligvis kunne vi alle ride. Op 
på krikken og så gik det der ud af. Det med stigbøjler var noget nyt.
Min læremester hed Hans Storm. Han havde været ved husarerne og var god 
til at lære fra sig. Han havde 2 brune Oldenborgere og en Belgier med. Holger 

Rasmus (bådebygger) red belgieren, Hans og jeg de to andre.

Vi trænede ude i Damsboskoven. Der var god plads, og ikke en vej eller et spor 
vi undlod. Der var en god tid. Så skønt så skønt.

Så kom den store dag. Alle samledes på Svend Åge og Gittes plads over for 
Vesterled.

Svend Åge havde 2 heste med. Han red selv på den ene. Ham, der blev 
konge, red den anden. Hestene hed hhv. Rita og Jakob. Søndergårds 2 sorte 
superheste, Samson og Hoppen red Jørgen og Bent på.

Inden vi drog af sted til galgen, fik vi de sidste instrukser, og et enkelt vers blev 
sunget:

Og når vi hjemad skulle
må ingen være fulde
:men kun gå rask til bal:
halli, hallo, halli, hallo
vi ride med frisk mod 

Nu kunne hestene ikke vente længere. Det var så spændende for dem med 
alt det halløj. Jørgen Pedersen (Ryttergården) kørte foran i jumpe med Laurits 
Jensens (Højstr. 2) den lille røde. 

Efter jumpen red 2 ryttere med dannebrogsfaner, og resten af optoget red 2 og 
2. Man sagde, det var et flot skue.

Fra galgen blev der aflagt besøg hos alle dem, der bidrog med folk og fæ. Det 
blev en lang dag i sadlen. Bagdelen kunne nok blive øm.

Hos min mor (Gertrud) blev vi budt på en dejlig varm ægøl. Det gjorde godt på 
en kold dag.

Der var bal på kroen om aftenen, og den gamle kro var godt pakket.
Kongen og dronningen sad i den lille stue og spiste den stakkels hane….
De måtte byde 2 personer med.

Ønsket med denne lille fortælling er blot at få den givet videre til de nye 
generationer og alle gode tilflyttere.

Liv og lyst også dengang. Før som nu i vor gode by.

Som det huskes fra året 1951.
Fortalt af Verner Storm Hansen.
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Østerby Bagerimuseum holder generalforsamling tirsdag 3. marts 2020 kl. 
19.00 hos Lise Duus Gromsrud på Assensvej 269, 5642 Millinge.

Man kan tegne medlemskab ved ankomst, hvis man ikke i forvejen er medlem. 
Det koster en årlig sum af 100 kr. at støtte Østerby Bagerimuseum.
 
Der er åbent i bagerimuseet følgende datoer:
St. Bededag, fredag 8. maj, og lørdag 9. maj 2020. Begge dage fra kl. 13 til 17. 
Der er naturligvis åbent i Høstfestivalugen, og der kommer nærmere om det 
senere. 

Nærmere information ved Lise Duus Gromsrud, tlf. 62 61 95 71. 

Nyt fra Østerby 
Bagerimuseum

NYT FRA SVANNINGE  
FOLKEMINDESAMLING  
-  DIT LOKALHISTORISKE ARKIV OG MUSEUM
Nu er datoen for foreningens generalforsamling fastsat – sæt kryds ved 
torsdag 14. maj kl. 19.30 i Sognegården, hvor der efter den formelle del og 
kaffebord først er beretning af Bent Bille fra Hørvævsmuseet på Krengerup om 
Millingevævens historie, og derefter fortæller en af efterkommerne af vævens 
skaber familiehistorie. Det er Hans Peter Hansen, søn af gårdejer Henry 
Hansen i Skovgyden 10. Mød op og hør nogle spændende historier!

Som før nævnt genopsættes udstillingen om Svanninge Centralskole/ 
Svanninge Skole på et tidspunkt efter påske (se dags- og ugepressen, opslag 
i Brugsen og på Facebook/lokalrådets hjemmeside) og fortsætter, lige til 
sommerudstillingen om Svanninge Kommune begynder i august.

Blandt de nyeste afleverede arkivalier er i forbindelse med uddelerskiftet i 
Brugsen et fint gammelt maleri fra ca. 1950, udført af Folkemindesamlingens 
mangeårige formand Johannes Ruben Hansen, af julehandelen i Brugsen 
med Nr. Broby-toget i baggrunden! Også arkivalier fra Nyborgvej, Grubbe 
Møllegyden, Skalbjerggaard i Millinge og Gammelstrand i Svanninge er 
afleveret og under gennemgang.

Indtil udgangen af marts har vi fortsat åbent hver søndag formiddag kl. 10- 12 
og som hele året første mandag i måneden kl. 19-22.

Henvendelse uden for åbningstiden til:

Arkivleder 
Bruno Clausen, tlf. 62619366 

Formand 
Susanne Jervelund, tlf. 62641819/ 21736718 
Email: jervelund@gmail.com

Museumsleder 
Jon Ingemansen tlf. 51219017
Email: jon.ingemansen@gmail.com.
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Den engelske forfatter C.S.Lewis er nok bedst kendt for 
Narnia-bøgerne – mange kender f.eks. ”Løven, heksen 
og garderobeskabet”. Men C. S. Lewis skrev andet end 
børnebøger. Han skrev blandt andet bogen ”En sorgens 
dagbog” om sine oplevelser, dengang hans kone døde 
af kræft. 

Her beskriver han sin sorg efter sin kones død: “Ingen 
har nogensinde fortalt mig, at sorg føles som frygt... 
Til andre tider føles det, som om jeg er lettere beruset 
eller har fået en hjernerystelse. Der er en slags usynligt 
tæppe mellem verden og mig ... jeg er klar over, at alle, 
jeg møder, finder mig pinlig. Måske burde de sørgende 
være isolerede i særlige lejre ligesom spedalske.”

Det er en stærk bog. Sorgen er stor og uendelig dyb, 
fordi tabet er uigenkaldeligt. Den, der er mistet, er 
mistet for altid og kommer aldrig igen.

Det er i det perspektiv, at påskens begivenheder - Kristi 
død og opstandelse skal ses: Døden er uigenkaldelig. 
Den kan ikke gøres om. Der er ingen vej tilbage. Og 
sorgen for de efterladte er uendelig, for de ved, at der 
ikke kan gøres noget ved det. Den døde er død. Vi får 
kun det ene liv, den ene chance. Den eneste måde man 
kan forlade livet på, det er døden, og det er ikke nogen 
let udvej. Guds søn Jesus blev menneske, og som vi 
måtte også han dø. 

Men tre dage efter Jesus var død, meget tidligt om 
morgenen, gik to kvinder ud til graven for at mindes 
den døde. Så kom der et kraftigt jordskælv!  Det de to 
kvinder nu oplevede, det er kristentroens epicenter. Et 
epicenter er det sted på jordoverfladen, der ligger lige 
over jordskælvets centrum. Kristentroens epicenter er 
stedet, hvor sten væltes rundt, og mennesker ikke kan 
finde fodfæstet. Da jordskælvet kom, steg en engel ned 
fra himlen og væltede stenen fra graven.

Englen sagde:  ”I skal ikke være bange. Jeg ved, I leder 
efter Jesus, der lige er blevet korsfæstet. Han er ikke 
her. Han er stået op fra de døde, som han sagde, at 
han ville. Kom og se, hvor han har ligget...” 

Kristus er opstanden! Det, de to kvinder nu oplevede, 
det er kristentroens epicenter, og kvinderne blev den 
kristne opstandelsestros første seismologer – folk der 
registrerer, hvad der er sket, hvor stor rystelsen har 
været, og hvorfra rystelserne er udgået.

Aldrig har udslaget på den åndelige verdens 
richterskala været større end her. Ved Jesu grav 
påskemorgen finder nådens Big Bang sted. Og som 
der ved et jordskælv bliver skabt helt nye landskaber, 
sådan skabes der en helt ny verden for os i kraft af Jesu 
tomme grav og rystelserne fra graven. Alt det, som 
stadig den dag i dag ligger gemt i det råb, som formede 
sig i de overvældede kvinder med ordene: ”Kristus er 
opstanden!”.

Jordskælv breder sig – fra epicenteret og ud i verden. 
Som ringe i vandet: Kvinderne skyndte sig hen for 
at fortælle Jesu disciple det: ”Kristus er opstanden!”. 
Således bredte jordskælvet sig ud over hele verden, op 
igennem hele historien. Og vi skal fortælle det til alle og 
enhver: ”Kristus er opstanden!”

Med ordet om opstandelsen - ”Kristus er opstanden” 
– skaber Gud livet efter døden, det evige liv. Og ordet 
ændrer alt: Livet er ikke længere kort og meningsløst. 
Lidelsen og døden er forfærdelig, men de får ikke det 
sidste ord. Lidelsen og døden er en ny begyndelse. 

Glædelig påske!

Merete Holck

Påsken – kristentroens epicenter



GUDSTJENESTER FORÅR 2020
Februar
23. feb.   Fastelavn 
9.30:  Svanninge (kk)
11.00:  Falsled

Marts
1. marts: 1. søndag i fasten
9.30:  Falsled (kk)
  
8. marts: 2. søndag i fasten
9.00:  Falsled
10.00:  Svanninge

15. marts 3. søndag i fasten
11.00:  Falsled (E. Fog-Nielsen)

22. marts Midfaste søndag
9.30:  Svanninge (E. Fog-Nielsen)

29. marts Mariæ bebudelsesdag
11.00:  Svanninge

April
5. april  Palmesøndag
9.00:  Svanninge (kk)
11.30:  Falsled

9. april  Skærtorsdag
11.00:  Falsled
19.00:  Svanninge

10. april  Langfredag
9.30:  Svanninge (Liturgisk gudstj.)

12. april  Påskedag
9.00:  Falsled (kk)
11.30:  Svanninge (kk)

13. april  Anden påskedag
11.00:  Falsled

19. april  1. søndag efter påske
10.00:  Falsled
11.30:  Svanninge

26. april  2. søndag efter påske
9.00:  Svanninge
10.00:  Falsled

Maj
3. maj  3. søndag efter påske
11.00:  Svanninge

5. maj  75-året for befrielsen
19.00  Falsled

8. maj  Bededag
10.30:  Falsled (Konfirmation, I)

10. maj  4. søndag efter påske
10.30:  Svanninge (Konfirmation, I)

17. maj  5. søndag efter påske
9.00:  Svanninge
11.30:  Falsled

21. maj  Kristi Himmelfartsdag
11.00:  Svanninge Præstegård  
              Alpegudstjeneste

24. maj  6. søndag efter påske
9.30:  Falsled (NN)

31. maj  Pinsedag
9.00:  Svanninge
11.30:  Falsled

Juni
1. juni  2. pinsedag
10.00:  Falsled 
11.30:  Svanninge

Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
12. marts Anette Agersnap
26. marts MH
8. april  RG (NB gudstjenesten holdes onsdag)
23. april  MH 
7. maj  RG 
20. maj  MH (NB gudstjenesten holdes onsdag)
4. juni  RG 

MH: Merete Holck
RG: Rikke Godtfredsen
 
Forkortelser:
I = indsamling
KK = kirkekaffe

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 

Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

Konstitueret sognepræst

Merete Holck
Tlf. 62 61 94 54
Mobil 20 41 85 87
Mail: merh@km.dk  

ORGANIST

Anette Haahr Jørgensen
Tlf.  21 12 26 52

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

Graver Dorte Matthiesen
Bjergevej 2, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33
Mandag fri.

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

Benthe Rasmussen
Smedevænget 3, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 94 92

KIRKESANGER

Anne-Kirsten Jensen
Dauretoften 7, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 23 90 54 77

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

Jens Nielsen
Brahesvej 9, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 91 53

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

Kurt Rosendahl Hansen
Irisvej 5A, Falsled
5642 Millinge
Tlf. 62 68 13 90

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Pigerne på Sprogø
Onsdag den 4. marts 
kl. 19.30 i Svanninge Præstegård
Månedens Aften

v/historiker Carsten Egø Nielsen, Slagelse

Rigtig mange danskere har set filmatiseringen af Jussi Adler 
Olsens roman ”Journal 64” der tager udgangspunkt i en journal 
for en af de piger, der blev anbragt på Sprogø. Men var livet og 
tilværelsen på Sprogø som filmen skildrer det?

Vi skal bl.a. høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen 
for beboerne, samt om lukningen i 1961. Foredraget er ledsaget 
af mange samtidige og nutidige billeder, heraf mange, der kun 
ses i dette foredrag.

Arrangør:  Aktivitetsudvalgene i Horne og Svanninge sogne.

Der serveres kaffe og kage

Kirkebil kan bestilles tlf. 62 61 88 00

Liturgisk gudstjeneste
Langfredag den 10. april 
kl. 9.30 i Svanninge kirke
Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver med Jesu 
lidelseshistorie fortalt gennem tekstlæsning, salmer og 
orgelmusik

Gudstjeneste i anledning 
af 75-året for befrielsen

Tirsdag den 5. maj 
kl. 19.00 i Falsled kirke
”Danmark er frit! Hvad vi har haabet på og bedt om gennem 5 
Aar er sket”

Sådan indledte biskopperne deres hyrdebrev til landets præster 
efter befrielsen fra den tyske besættelsesmagt den 5. maj 1945. 
Taknemmeligheden over igen at kunne leve et liv i frihed var 
central i biskoppernes brev. Ved denne gudstjeneste mindes vi i 
ord og musik befrielsen i maj 1945, en begivenhed, der har sat 
sig dybe spor i den danske bevidsthed.

Undervejs i gudstjenesten vil der være musikalske indslag af 
cellist Anne Vilain, kirkesanger Anne-Kirsten Jensen og organist 
Anette Haahr. Sammen vil de tre musikere danne en musikalsk 
stemning af fred, lys og håb.

Anne Vilain gæstede også Falsled kirke ved 
skumringsgudstjenesten i november, og nu får vi glæden af 
hendes smukke cellospil igen. Anne er cellist, uddannet på 
Det Fynske Musikkonservatorium hos Morten Zeuthen og Niels 
Ulner. Hun spiller både solo og i en række kammermusikalske 
konstellationer. Kærligheden til kammermusikken er stor og hun 
har gennem en årrække spillet i bl.a. kvartetten TangoCatz og 
duoen Vilain & Balslev. I to perioder har hun haft den ære at 
være Stadsmusiker i Svendborg. Udover at være cellist er Anne 
Vilain uddannet organist og spiller i Sørup kirke ved Svendborg.

Konfirmander 2020
8. maj, Falsled kirke:
Emilie Meyer Lühning
Malik Noah Sylvester Lavesen
Sigurd Svensson
Smilla Damsted Mjaaland

10. maj, Svanninge kirke
Camilla Toft Gidsel Jensen
Camilla Vie Rasmussen
Iben Frost
Katrine Andreasen
Malik Kim Ütme
Marie Lohman Lander

I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde.
12. Maj skal der holdes orienteringsmøde om valg og 15. sept. 
kan alle medlemmer af folkekirken deltage i det lokale sogns 
valgforsamling.

Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu til den 12. maj, hvor 
vi fra menighedsrådet vil orientere lidt om hvad vi har arbejdet 
med siden sidste valg, og hvad vi ellers har af opgaver. 

Det vil blive annonceret når tiden nærmer sig, og mødet vil finde 
sted i konfirmandstuen ved Svanninge Præstegård.

Alle er velkomne og vi håber selvfølgelig også at nogen kunne 
blive interesseret i at gå ind i det spændende arbejde der 
foregår.

Benthe Rasmussen
formand 

Menighedsrådsvalg 2020
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Siden 1770 har vores smukke præstegård prydet 
landskabet ved foden af ”De fynske alper”. 

Nu står den overfor en omfattende renovering, hvilket 
også har medført en større bevågenhed fra
nogle af sognets beboere.

Det er med præstegården som det var med Svanninge 
kirkens renovering. Det skal være funktionelt og 
tidssvarende og samtidig skal vi have respekt for 
bygningens alder. 

Derfor har vi valgt at det ydre skal bestå, men det 
indvendige skal der ske noget med.

Præstegården har været omgivet af voldgrave. Jeg har 
fået fortalt at konfirmander i 1950-erne sejlede  rundt i 
joller i voldgraven, når de kom til undervisning hos  den 
daværende sognepræst Gabriel Lind.

Præstegården ligger på en lidt gyngende grund, hvilket 
har medført at der skulle udføres ekstrafundering af 
fundamentet. Eksperter i bindingsværk har hævet 
fundamentet 13 cm fra havesiden uden at skade 
bygningen væsentligt. Det er i min verden fantastisk, 
at det kan lade sig gøre. Dette skyldes alene at det er 
bindingsværk vi har med at gøre.

Projektledere, håndværkere og menighedsråd står 
sammen om at få en smuk og funktionel præstegård,
som vi håber vil kunne tiltrække en kommende præst.
Håndværkerne er stort set færdige med 
nedbrydningsarbejdet indvendig. Kælderen er fyldt 
op.  Gulvene er fjernet i stueplan, hvor gulvvarme skal 
etableres og isolering er lagt. 

Oplægning af nyt tegltag er i gang. Skorstene er fjernet 
og bliver erstattet af en skorstenspibe.

Klima, energioptimering skal selvfølgelig tænkes med 
ind i sådan et projekt. Det nuværende oliefyr bliver 
erstattet  med  en luft-vand varmepumpe.   

Nye vinduer i præstegården vil medføre at der bruges 
mindre energi på opvarmning. Vinduerne skal have 
samme udseende og farve som de tidligere. De 
eksisterende indvendige døre vil blive genbrugt.
Arbejdet skrider planmæssigt frem, så stor ros til det 
arbejdende folk.

Benthe

Svanninge Præstegård



Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

Peder  Tlf. 20 29 75 23   •   Jens Tlf. 40 29 03 62

Tlf. 62 61 99 89 • www.svanningeskovservice.dk 

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

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

• Professionel og ærlig rådgivning.

• Vores medarbejdere deltager i   
AutoMesters obligatoriske   
uddannelser, så vi har altid frisk  
viden og nyeste udstyr klar.

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

• Vi udfører også reparation af plæne- 
klippere, motorsave, buskryddere m.m. 

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

En gladere bilist 
- det handler om tillid
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Ja, sådan hedder stykket til årets dilettant. ”Bomben i bordellet” det handler 
om et par der kommer til byen og laver et bordel, eller er det et skalkeskjul? 
Der indgår også den lokale brugs og to søstre, hvor den ene bor på anstalten 
og den er hårdtslående. Byens slagter og præsten hjælper den lokale 
politibetjent. 

Vi håber I kommer og ser stykker, hvor vi forhåbentlig byder på et god grin. Der 
er generalprøve d. 12. marts kl. 19 og d. 14. marts kl. 18, er der præmiere med 
spisning og dans efter forestillingen. 

”Bomben i bordellet”
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Nu er det Jan, der byder velkommen i Dagli’ Brugsen i Millinge og sørger for 
gode tilbud og varer på hylderne til lokalbefolkningen og folk på farten.

Detailhandel har været omdrejningspunktet i alle Jans erhvervsaktive år, heraf 
de fleste hos COOP, hvor han var uddeler i Vester Åby, i Kochsgade i Odense 
og i Korinth efterfulgt af en årrække som salgschef for alle Dagli’ Brugser på 
Fyn.  Efter en afstikker til Grønland for Dagrofa samt nogle år som underviser 
i detailhandel ved Tietgenskolen i Odense er turen nu kommet til tjansen som 
uddeler i Dagli’ Brugsen i Millinge.

Jan er begejstret for og overvældet af at møde sine lokale kunder, både i 
butikken og ved receptionen i Sognegården den 17. januar. Og han tager med 
glæde handsken op i forhold til de aftaler og aktiviteter, som Dagli’ Brugsen 
har tradition for at gennemføre og støtte.

Godt købmandskab er Jans omdrejningspunktet for:
• At sikre kunderne en forretning med de rigtige varer til de rigtige priser på 

de rigtige tidspunkter
• At være en god leder for de trofaste og dygtige medarbejdere 
• At fortsætte det udviklende samarbejde med den meget aktive bestyrelse

Det gode købmandskab vil også være afsættet for de planer Jan har om at 
justere placering af varer og trafikken gennem butikken, så det bliver endnu 
lettere at få overblik og finde det man skal bruge.

Orla og Jan har haft et mangeårigt samarbejde som uddelere og i tiden hvor 
Jan som salgschef ofte besøgte butikken i Millinge. Jan er særligt glad for 
Orlas hjælp til at tage over.

Med en opfordring til alle om at følge med i Dagli’ Brugsens 14-dages 
tilbudsavis, som fremover kan ses via hjemmeside og mobil-app, fortæller Jan, 
at det også er en god idé at følge Dagli’ Brugsen Millinge på Facebook, hvor 
der lægges særlige tilbud op, ligesom der altid vil være sæsonaktuelle tilbud i 
vindfanget. Cafébord og stole fastholdes sammen med tilbud om sandwich, 
kaffe m.m. til turister og andre, der trænger til en pause undervejs.

Dagli’ Brugsen og 
Jans Butik!

• Jan Pedersen
• 58 år
• Bor i Langeskov
• Har tre børn og et barnebarn
• Fritidsinteresserne er fodbold og cykling

FAKTA OM JAN
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Faaborg Zoneterapi og 
Massage
TRÆNGER DIN KROP TIL EN REPARATION ELLER 
ET HOVEDEFTERSYN
For et lille års tid siden besluttede vi at flytte fra Faaborg til foden af Svanninge 
bakker. Det var en tanke der blev født for et par år siden – vores hus var for 
stort og haven med et par stejle skrænter for stor en mundfuld.

Vi fandt en ny og dejlig bolig i Svanninge på Vestermarken 8, og dermed skulle 
min klinik med nu 24 år på bagen også skifte adresse.

Jeg var meget spændt på mine klienters reaktion. Var der nu for langt at køre? 
Og kunne de finde mig igen?

Alle mine bekymringer er blevet gjort til skamme, for alle fulgte med mig og 
nye er kommet til, også fra vores dejlige lokalområde.

Faaborg Zoneterapi og Massage har jeg drevet lige siden 1996, hvor jeg 
bestod min eksamen. Mine   kompetancer og metoder er løbende gennem 
årene opdateret og videreudviklet med rigtig mange kurser, der har  givet mig 
mange forskellige arbejdsredskaber til at afhjælpe rigtig mange ”skavanker” 
og symptomer, som vi alle gennem livet oplever at få.

 Nervezoneterapi, som er udviklet af en belgier: Nico Pauly, er et utroligt 
virksomt og brugbart værktøj, som jeg har haft rigtig megen glæde af. Det 
giver mig mulighed for at arbejde med kroppens indre og derved finde årsager 
til ubalancer, der ellers kan være svære at finde.

Muskulær Zoneterapi, som er udviklet af Christian Slot, er også et rigtig godt 
værktøj, der hjælper mig til at finde og løse rigtig mange kropsmæssige 
problemstillinger.

Alle kurser jeg har været på har jeg naturligvis bevis og diplom på.
Mine klienter kommer med mange forskellige symptomer og det er mig en 
kilde til stor glæde, når jeg kan hjælpe dem. At komme med en lang liste over 
sygdomme og lidelser jeg kan arbejde med er, efter min mening, useriøst, 
og jeg vil hellere tage en  grundig samtale med den enkelte for at afdække 
problemet og derefter tage stilling til om det er noget, jeg kan arbejde med og 
derved afhjælpe.

Rigtig mange har den opfattelse, at zoneterapi er noget man skal ”tro på”. jeg 
siger som regel til dem at et spædbarn med kolik eller øreproblemer ikke har 
den slags overvejelser- de kan bare mærke at det hjælper og det kan deres 
forældre også.

Der er, gennem de mange år, kommet alle aldersgrupper hos mig, lige fra 
ganske små spædbørn til ældre mennesker. Det er dejligt at behandle alle.
 Fysiurgisk massage, som jeg arbejder med, er den gode gammeldags slags, 
hvor jeg kommer dybt ned i musklerne. Vores job med skærme og  vores fritid 
med skærme, tablets og mobiltelefoner giver os alle nogle trælse spændinger 
i skuldre og nakke. Et arbejde med megen stress og en travl hverdag sætter 
også spor  i vores bevægeapparat og det er befriende at få løst op i de 
stramme muskler, så de igen er bløde og bevægelige.

Rigtig mange får en kombination af massage og zoneterapi – så bliver hele 
kroppen tilgodeset og man går lettet og befriet herfra med en dejlig følelse af 
velvære.

Mange af mine klinter er kommet hos mig gennem alle 24 år og jeg har 
selvfølgelig fuld tavshedspligt, så alle  kan trygt tale frit hos mig.

Min alder gør, at jeg har oplevet mange ting, også på egen krop, og det giver 
mig et godt udgangspunkt for at forstå de problematikker I kommer med.
Jeg sætter ro og tid i højsædet – der skal være god tid til at få talt alt igennem 
uden hastværk.

Jeg vil glæde mig til at tage godt imod dig, når og hvis du får brug for mig.
Jeg kan træffes på tlf. 20 16 10 51. Hvis jeg ikke svarer er jeg optaget, så 
indtal en besked og jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.

Mailadresse er: helen@faaborgzoneterapi.dk
www.faaborgzoneterapi.dk

½ times behandling : kr. 250,00
¾ times behandling: kr. 350,00
1/1 times behandling: kr. 450,00

INFORMATION
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Det Grønne Værksted
Er en af lokalrådet Faldsled-Millinge-Svanninges opfindelser, og samtidig en 
del af udviklingen i lokalsamfundet.

Ideen er at i stedet for du smider det krøllejern ud som er gået i stykker og 
som det ikke kan betale sig at reparere på traditionel vis kan dette indleveres 
på Det Grønne Værksted sammen med en flad halvtredser. Så bliver 
krøllejernet gjort kamp klart igen, og du får en sms om at det kan afhentes.
Der er næsten ingen grænser for hvilke apparater vi kan håndtere, bare prøv 
os.

Hvis det slet ikke er muligt at reparere det indleverede, ja så er halvtredseren 
sat til. Men du kan være sikker på at den bliver brugt til lidt opvarmning af 
værkstedet og til en kop kaffe til de frivillige som holder Det Grønne Værksted 
kørende. Varen bliver bortskaffet på forsvarlig vis. Evt. brugbare dele gemmes 
til senere brug. Resten bliver skrottet. Den del af varen som ikke direkte kan 
genbruges bliver hugget op.

Et evt. overskud tilfalder lokalrådet.

Frivillige: i skrivende stund er vi 2 frivillige på Det Grønne Værksted.
Begge voksne. Det er planen at vi vil ”ansætte” en ung medarbejder, hvor der 
vil blive lagt vægt på at træne vedkommende i at være på job.

Er du fingersnild kan du blive den næste medfrivillig på Det Grønne Værksted. 
Alle færdigheder har interesse her.

Værkstedets adresse er: Det Grønne Værksted Brahesvej 29 Svanninge ,5600 
Faaborg

Tlf.  52392800 Niels Erik Jensen

‘Stampemøllen.dk er 
HD-træpiller direkte til dig’

Renest: Stampemøllen.dk producerer 
Danmarks reneste HD-træpille, til gavn 
for din pengepung og for miljøet.
Testet: Stampemøllen.dk’s HD-træpiller 
er produceret efter den europæiske 
EN Plus norm, og testes desuden løbende 
af Teknologisk Institut.

Nemmest: Stampemøllen.dk leverer 
HD-træpillerne direkte til din dør 
inden for 7 hverdage.
Billigst: Henter du selv HD-træpillerne 
ved den dansk-tyske grænse, kan du 
opnå en ekstra besparelse på 18%. 
Bestilling: stampemøllen.dk

Peter Jensen, indehaver

HD-træpiller direkte til dig’
HD-træpiller er helt ensartede træpiller - hverken for korte 
eller for lange. De passerer derfor lettere gennem sneglen, 
har højere brændværdi samt mindre CO2-udledning.
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

 www.fsfodbold.dk
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

BliKKenslAgeRMesTeR
gRØnnegADe 19 · fAABORg · Tlf. 62 61 05 45

v/ Tømrermester 
Arne Nielsen
Grubbemøllegyden 20 
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 86 16  
Bil 22 33 70 27

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15

Fodbold for piger!
Er du pige, ca. 8-11 år og har du lyst til at prøve at spille fodbold?

Så kom ud til os i FS Faldsled Svanninge SG&I og vær med.

Første træning er torsdag d. 6. februar kl. 14:00-15:30 i Svanningehallen, men 
du er altid velkommen til at starte - ring eller skriv til vores træner, Kristian 
Brændstrup Bech, på 20 69 32 89, hvis du har spørgsmål eller gerne vil starte.

Alle er velkomne, så pak dine indendørs sko, træningstøj og håndklæde 
allerede nu - vi glæder os til at se dig!



BÆREDYGTIG
LINEFANGET FISK

Fisken er udskåret, og vi har  
fjernet ben og skind, så du kun  
har det fine fiskekød at tilberede.  
Pakket enkeltvis, så du kan nøjes  
med at tage den mængde op,  
du har brug for. 

Vi bor her - og vi leverer til døren  
her i området hver fredag.  
Bestillingen kan også hentes på torvet  
i Fåborg torsdag kl. 12.00-12.30.
 
Desuden mulighed for køb af mindre  
portioner ved bilen torsdage på Torvet  
uden forudbestilling.

WWW.NORDFRA.COM
Få inspiration til  

madlavningen

BESTIL  DIN FISK PÅ
 WWW.NORDFRA.COM~ SÅ LEVERER VI TIL DØREN 

– EN BID OG DU ER HOOKED

 

Husk tilmelding til: 
Dilettant: 

Generalprøve torsdag den 12. marts kl. 19 
(ingen tilmelding. Entre: voksne 40,- børn u/12 år 20,-) 

Premiere: 
Lørdag den 14. marts kl. 18 

Entre inkl. Dilettantbuffet kr. 195,- 
Med efterfølgende bal til levende musik 

Tilmelding v/ Ulla Bahl 20268622 
Husk også: 

Generalforsamling mandag den 23. marts kl. 19.30 
(ingen tilmelding) 

 Grundlovsdag og Fars Dag 
5. juni, kl. 18.00 

Gammeldags kyllingesteg 
 med nye kartofler, hjemmelavet rabarberkompot og 

agurkesalat, is og jordbær til dessert.  
Pris pr person kr. 150,- (børn u/12 år ½ pris). 

 
 

Bliv medlem af 
foreningen Kulturhus  
Svanninge Sognegaard. 
Det koster kr. 100,00 
årligt pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales i 
Dagli Brugsen Millinge, 
eller indsættes i 
Sparekassen Fyn : 
 Kontonr. 
 0828    801 0003351 
MobilePay: 28962 
Husk at oplyse: 
 navn og adresse. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har 
mange medlemmer, når 
der bl.a. skal søges 
midler fra fonde m.m. 

Fodbold for piger!
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Ny vært i Kulturhus 
Svanninge Sognegaard
Kim Gjersen, som også forpagter Café Dalkilden, overtager gryderne i 
Svanninge pr. 1. marts 2020.

Karen Grubbe Hynkemejer, som har været vært siden efteråret 2019, har 
ønsket at satse mere på skolemad og firmamad og har derfor afleveret sin 
opsigelse.

Kim Gjersen, 37 år, har arbejdet i branchen siden han startede som 13-årig 
som opvasker. Efterfølgende har han arbejdet som kok flere forskellige steder 
på Fyn.

Cafe Dalkilden holder lukket i fire måneder om året, og med den korte afstand 
mellem de to adresser ser han det kun som en fordel med to køkkener, 
da hans kone, Nadja, indtræder i firmaet, og de ønsker at satse på såvel 
arrangementer på de to spisesteder som mad ud af huset.

Formand for Svanninge Sognegaard, Ernst Jørgensen, er glad for at aftalen er 
faldet så hurtigt på plads.

Han gør opmærksom på, at alle, som har lavet aftale med Karen Hynkemejer, 
vil blive kontaktet af Kim Gjersen.

Vi byder den nye vært velkommen.

Kim og Nadja holder reception med 
helstegt pattegris i 

Svanninge Sognegaard 
Fredag d. 6. marts 

fra kl. 13.00 – 17.00 

Alle er velkommen.

RECEPTION
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”krudtugleholdet”
Mødes hver onsdag kl.15.45-16.45 i gymnastiksalen på Svanninge skole.
Vi øver og træner vores kroppe igennem leg og redskaber. Vi glæder os meget 
til, at vise hvad vi har lært, til gymnastikopvisningen. 

Mange hilsner Krudtuglerne”



Jul i Dagli’ Brugsen
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LeBOCK tilbyder alle LOKALNYTs læsere en specialrabat, når du 
handler på LeBOCK.dk. Brug rabatkoden LOKAL1 
og spar 30% på ALT undertøj i merinould. Vælg ”afhentning” hos LeBOCK
og spar portoen! Så kan du evt. også prøve varen, når du henter den.

LeBOCK ApS • L. Frandsensvej 2 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 68 27 27 • www.LeBOCK.dk

SPAR 30%
MED 

RABATKODEN

LOKAL1



Boe Byg 
tilbyder nu:

Arkitekt til 
håndværkerpriser

Boe Byg har netop ansat Christina, som er 
bevaringsarkitekt og derfor kan vi nu tilbyde 
dig:

Arkitekt-rådgivning i forbindelse med:

ü tilbygning eller ombygning af din bolig
ü opførsel af småbygninger på din grund 

såsom garage og overdækket terrasse
ü ændringer på facade eller tag indenfor et 

område med bevarende lokalplan
ü ansøgning om bygge- og landzonetilladelse

Samtidig kan vi også hjælpe dig med at:

ü finde de gode ideer og løsninger
ü udarbejde digitalt tegningsmateriale
ü afklare lokalplan, servitutter mm. med 

indvirkning på dit projekt
ü klarlægge hvilke tekniske forhold i 

bygningsreglementet dit byggearbejde er 
omfattet af

Kontakt os og oplev, 
hvordan vi gør din byggedrøm til virkelighed

Murermester Kasper Boe Rasmussen
 Eddavej 7 - Tarup - 5210 Odense NV - www.boe-byg.dk

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Murermester Kasper Boe Rasmussen
 Eddavej 7 - Tarup - 5210 Odense NV - www.boe-byg.dk

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474


