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Beboerforening Æ Bed & Breakfast Æ Byfest Æ dagpleje Æ debat Æ FdF 
Fugleskydning Æ Hvad sker, hvornår Æ Hundeluftere Æ idræt Æ Kunstnerliv

lokalråd Æ Petanque Æ regnbuen Æ skole Æ sankthans Æ Øhavsstien
..og meget, meget mere

aktiviteter og gode historier

Lokal-nyt



Vi er her når Du har brug for os

kl. 7.30 – 18.00
Fra 25/6 – 2/9 kl. 7.30 – 19.00 begge dage inkl.

Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag

Godt vi har hinanden

Vi Har hver dag:
Friskbagt brød,

frisk frugt og grønt,
LH - fersk kød,

alt i kolonial, 
og meget mere

Vi har også:
Danske Spil,

håndkøbsmedicin,
Steensgård smør,

fotokopiering,
og god service

G e n e r a L F o r S a m L i n G
Kommer du/I

Sejlende til Falsled
kan I låne en cykel

til indkøbstur i
Dagli´Brugsen.

(Nøgler til cyklerne udleveres
  på Havnekontoret / Havnefogeden) 

Grill
Sommeren er startet og mange hyggelige 

aftener på terrassen venter forude.
Vi har et stort udvalg i grillmad og tilbehør.

Via net-torvet
er vi leveringsdygtige i alt til hus og have:

Havetraktorer – plæneklippere – 
drivhuse – møbler – grill o.m.m.

I Dagli´Brugsen
Er nogle varer mærket X-tra 

Et godt køb 
Til en X-tra god pris

Skal I holde fest, har vi altid et godt 
tilbud på, vin - øl og vand,

og bli´r der ikke drukket op
ta´r vi de ”fulde” retur.

Assensvej 249 • 5642 Millinge • tlf. 62619494 • Fax 62619474 • mail: 06142@coop.dk
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  Følg med på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
       www.faldsled.dk • www.fynsland.dk
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Som en +50’årig virker overskriften som lidt af en provokation. Kan 
det virkelig passe, at alt det jeg kender og har lært, pludselig bliver 
ubrugeligt?

et af de nye tiltag var/er mobiltelefonen. i starten var mobiltelefonen 
et almindeligt telefonrør monteret på et batteri, der i størrelse og vægt 
mindede om et bilbatteri. Det er egentlig utroligt man kunne få folk 
til at købe den! Med tiden er mobiltelefonen heldigvis ”skrumpet” en 
del. tak for det. Den ville jeg nødigt undvære i dag.
Jeg kan huske en tidligere debat angående tv. Det var den gang Dr 
skulle til at sende i farver. Bølgerne gik højt. Hvorfor skulle man nu 
til at se tingene i farver? – for ikke at tale om den formue, der skulle 
bruges på at købe nye fjernsyn!
i starten var computeren hos os nærmest legetøj. Men for at par år 
siden skete der noget afgørende, der har ændret vores opfattelse af 
den teknologi. vores datter tog på en � måneders rejse til Caribien. 
Med computeren og internettet kunne vi og den øvrige familie næsten 
dagligt få rejsebeskrivelser fra hende. i dag er alle i familien daglige 
brugere af computeren og internettet.

Hos os plejer vi i august at sige: Brugt ferie billigt til salg!
Det vil jeg slet ikke tænke på. Lige nu tænker jeg på, at en ny sommer 
ligger klar. Med sol, ferie, grill på terrassen og alt det andet nye og 
ukendte, der venter. ingen kender sommeren før den sidste sololie er 
smurt på!

nyt er godt – og det er vi gamle også. God sommer til alle.

Alex Junge

Nyt er godt 
         - gammelt er yt!

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge
Redaktion  l   Birgit Bendtsen, Peter Bork-Johansen, Jette Caspersen,  
Lisbeth ellekrog, Winnie Fersmark, Susanne Bang Stald samt gæsteskribenter. 
Fotos  l  klaus Caspersen, keld Gade mfl. · Layout  l  riber reklame a/S
Udgivelses dato  l  Lokal-nyt udkommer sommer (dette nummer), efterår,  
vinter og forår. Se www.faldsled-millinge-svanninge.dk for indleveringsfrister og  
annoncepriser. indleveringsfrist til næste nummer er 1. august 2007.
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Høstfestival i september
Husk at holde tredje uge i september, og især weekenden d. 23. og 24. september, ledig til lokale oplevelser. 
Styregruppen er ved at sætte facon på de mange gode ideer og starte arbejdsgrupper på de forskellige 
områder. 

Fester/Optræden/underholdning (pensionistflæsk, høstbal, diskotek, skole, musikskole, musikere). 
Kontaktperson Niels Bjørn Hansen - nebjoha@hotmail.com

Høstmarked/kræmmermarked/infostande/åben virksomhed/butik 
Orla Møller – 06142@coop.dk

Bevægelses-og-bold-sjov/ude-inde-aktivitet (idrætsforening m.fl.) 
Winnie Hansen – winnieh@get2net.dk

Kunst og kultur/udstillinger/åbent værksted/happenings 
Lisbeth Østergaard – lios@faaborg.dk

Logistik/lokalhistorik/høstmad/traditioner/særlige aktiviteter 
Niels Erik Jensen – climate@mail.dk

Koordination/kommunikation/opsamling 
Susanne Bang Stald – s-stald@avnmaskin.dk

Skal der være kunst og 
fest på stubmarken? 

Hvor man sår, der høster man kan passende blive høstfestivalens slogan. Ved redaktionens slutning forlød 
det fra særdeles pålidelig kilde, at høstfestivalen er begunstiget med 125.000 kr. fra landdistriktspuljen, så 
stille og roligt tager projektet form, også økonomisk. 

Følg med på lokalrådets hjemmeside www.faldsled-millinge-svanninge.dk, hvor der løbende lægges nyt ud 
om projektet. Og kom frit frem og vær med, både i det store og det små. Der er plads til initiativ, virketrang og 
arrangementer i både det store og det små. 
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Hos os finder du garanteret kvalitet:

• Steensgaard Jersey kalvekød

• Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

• Risbjerg Frilandsgris

• Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!

• Mel fra Skærtoft Mølle

• Specialøl fra Indslev Bryggeri

• Og masser af andre lækre delikatessevarer

Åbningstider: 
Torsdag og fredag 13-17 · Lørdag og søndag 10-13

Velkommen i vores gårdbutik

SteenSgaard godS apS
Steensgaard 7, DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 52, fax 62 61 74 61 
post@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

u kommunikation u udvikling af organisationen
u markedsføring u kompetenceafklaring og 
u salgsindsats       -udvikling

 u udvikling af mål u rådgivning og løsning af 
      og visioner      små og store opgaver

»Ny energi i virksomheden?«

Susanne Bang Stald · Nørremarken 25, Svanninge
5600 Faaborg · Telefon 29 26 77 02
sbs@commercius.dk · www.commercius.dk

Kontakt mig for et indledende, uforbindende møde.
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Mange nikker genkendende til den 
ældre mand på knallert, iført grå 
frakke, hvid styrthjelm og så det 
lysegrå skæg, der titter frem mellem 
styrthjem og frakkens halskrave, der 
er sat godt op, omkring nakke og 
hals. 

Bag på knallerten hans uundvær-
lige blå trækasse: ofte fyldt med indkøb fra Brugsen i Millinge. 

Men kassen kommer også på langfart, når Finn Wiggers fx 
skal have forsølvet sine smykker. Det foregår i et firma, der lig-
ger i aarhus.

Den blå kasse kan også være fyldt med akvarelfarver, teg-
neblok og en flaske vand til farverne 
når dette er tilfældet, står den dags 
arbejde på landskabsmaleri – og det 
er noget som står Finn Wiggers meg-
et nær.

Små ting
»tilbage i 60`erne malede jeg bitte 
små billeder. De var vel omkring 10 
cm lange og 6cm høje, og gik som 
varmt brød, jeg udstillede over hele 

landet; kunstforeninger, firmaer og faste udstillinger, blandt 
andet i den dengang nystiftede kunstnerforening PakHUSet 
i Faaborg«. 

Det med de små ting, passer også med de mange smykker, 
som Finn også lavede dengang, små elegante ringe, hals-
smykker, brocher og armlænker.

Aktiv pensionist
i dag males og laves der stadig smykker i de lavloftede stuer i 
bindingsværkshuset på assensvej.
»nu kan man nærmest kalde det en form for terapi«, siger 68-
årige Finn Wiggers, med et glimt i øjet, »men glæden ved 
arbejdet er stadig den samme«.

i skrivende stund har han pakket den blå kasse, startet knal-
lerten og sat kursen mod Langeland. 
i kassen er der blandt andet hjemmelavet lagkage og roulade. 
De er til søsteren, som Finn besøger tit i rudkøbing.

Sølvsmed på knallert

Tekst og foto af Peter Bork-Johansen

i bindingsværkshuset under de to store 
kastanjetræer på assensvej i Falsled bor  
noget af en multikunstner; dygtig og efter-
spurgt for sine smykker og malerier..  
navnet er Finn Wiggers.           

Finn Wiggers og hans trofaste følgesvend har 
kørt masser af kilometer på landevejen, med 
den blå kasse fyldt op med dagens gøremål.

Stenene betyder meget, når hvert enkelt 
smykke skal tilføjes netop dets speciale 
særpræg.

Malerierne er lavet i akvarelfarver og 
skildrer motiver i vores lokale område.
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Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

på tlf. 62 68 16 64 
eller 20 33 34 76 eller 

mail: jonyma@mail.tele.dk.

Vi løser alle typer af opgaver 
indenfor faget, og er altid klar 
med professionel rådgivning.

Forretningen ejes og drives i det 
daglige af Johnny Madsen fra 
bopælen på Assensvej 531 i Faldsled.

Vi lægger vægt på, at opgaverne 
bliver løst med kvalitet for øje, 
og at alle regler og foreskriter 
bliver overholdt til punkt og prikke. 
Vores sikkerhed er din sikkerhed.

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk
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Steensgaard 
Herregårdspension
Herregårdspensionen ligger som en pragtperle pla-
ceret på Sydfyn mellem Svanninge Bakker og Helnæs-
bugten, nær Faaborg og byder velkommen til:

•  Herregårdsophold
•  Festarrangementer 
•  Kursus – møde faciliteter
•  Frokost, middag eller blot en kop kaffe i Steens-
   gaards smukke lokaler inde som ude.

Åben alle dage. Bordreservation anbefales.

 
 

Med venlig hilsen og på gensyn på
Steensgaard Herregårdspension

www.herregaardspension.dk    
steensgaard@herregaardspension.dk, · Tlf.:62619490

Et besøg på Steensgaard er en lise for 
krop og sjæl - med mulighed for 
gastronomi og forkælelse på højt plan.
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Svanninge 
Skole

torsdag, 28.06.07 holder vi dimission for 9.kl. Det betyder, at 
vi hilser pænt af med elever og forældre. vi ønsker 9.kl alt godt 
fremover.

Mandag, 1�.08.07 er første skoledag efter sommerferien. 
alle elever møder kl. 9.00 – 11.50 første skoledag. Forældre 
er altid velkomne på skolen, men denne dag er der kaffe/te og 
morgenbrød i aulaen kl. 9.�0 – 10.�0.

Alle ønskes en god sommerferie !

Elevtal:
Svanninge Skole har p.t. 250 elever, fordelt i 11 klasser.

i forbindelse med skoleårets skifte siger vi farvel til 22 elever 
fra 9.kl og fra 8. kl til 4 elever, der går på efterskole.

vi byder velkommen til 17 nye elever i børnehaveklassen.

Byggeri:
vores byggeri går indtil videre planmæssigt. For tiden arbejdes 
der med facader og inden længe vil vi kunne se den udvendige 
loggia på sydsiden af byggeriet, ud mod vejen. Det bliver en 
udvendig terrasse i hele byggeriets længde.

Fredag, 08.06.07 kl. 11 – 12 holder vi rejsegilde på byggeri-
et. Forældre er meget velkomne til at kigge forbi. vi holder en 
lille markering med børn, personale, bestyrelser, politikere og 
håndværkere.

i forbindelse med byggeriet vil vi igen bede om, at der ge-
nerelt ikke parkeres ved Flægmosevej, men i stedet ved Hallen. 
Flægmosevej vil vi gerne reservere til håndværkere og til mate-
rialedepot. vi forventer stadig at kunne tage byggeriet i brug 
ved efterårsferietid.

Nye ansigter:
Svanninge Skole har sagt farvel til serviceleder, arne Hansen, 
som har valgt at gå på pension. arne har været ansat ca. 10 
år som serviceleder. vi har i arne haft en meget dygtig og be-
hagelig serviceleder.  

vi siger velkommen til Hans andersen, som pr. 01.05.07 er 
startet som vores nye serviceleder. Hans er i fuld gang med at 
lære vores sted at kende. vi håber, at Hans vil blive glad for at 
være ansat på Svanninge Skole og i regnbuen.

Ny organisation:  
når vi starter efter sommerferien har vi ikke noget fritidshjem 
mere, idet Faaborg-Midtfyn kommune har besluttet, at vi pr. 
august har skolefritidsordninger, SFo. SFo bliver organisatorisk 
en del af skolen, hvilket betyder, at SFo bliver en afdeling af 
Svanninge Skole. SFo får sin egen afdelingsleder og et person-
ale tilknyttet. Det bliver i store træk personalet, som er kendt i 
fritidshjemmet i dag.  

i perioden fra august og frem til åbning af vores nye hus vil 
SFo holde til i barakkerne.

vi vil selvfølgelig også i den nye organisation forsøge at leve 
om til målsætningerne om helhed og kvalitet i barnets liv. 

Børnehaven, som hedder regnbuen og har sin egen ledelse, 
vil vi fortsat samarbejde tæt med.  

Tekst af kirsten Møller

afslutning og start af skoleåret

Sommerferie lørdag, d. �0. juni 2007 - søndag, d. 12. august 2007
efterårsferie lørdag, d. 1�. oktober 2007 - søndag, d. 21. oktober 2007
Juleferie lørdag, d. 22. december 2007 - søndag, d. 6. januar 2008
vinterferie lørdag, d. 16. februar 2008 - søndag, d. 24. februar 2008
Påskeferie lørdag, d. 15. marts 2008 - mandag d. 24. marts 2008
St. Bededag fredag, d. 18. april 2008
kr. Himmelfartsferie torsdag, d. 01. maj 2008 - søndag, d. 4. maj 2008
Pinseferie lørdag, d. 10. maj 2008 - mandag, d. 12. maj 2008
Sommerferie lørdag, d. 28. juni 2008

De nævnte dage er inklusive.

Årsmøde
Den 31. maj, kl. 19, 

afholder skolebestyrelsen Årsmøde i aulaen 

indhold er bla.:
• Skolebestyrelsen orienterer om årets gang
• kom og hør om byggeriet
• Skolemad. oplæg og snak
• nyt fra Faaborg Midtfyn kommune (FMk)
• eventuelt

Ud over årsmødet er følgende på kalenderen.
 4. juni, Møde med ny børnehaveklasse kl 18.�0.
 8. juni, rejsegilde »indskolingsfløj« kl 11.00
 28. juni, Dimission 

Venlilg hilsen 
Ivan Gammelgard, 

formand for skolebestyrelsen

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2007/2008
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Det er en udmærket ide og 
ok for mig, men måske ikke så 

praktisk, Svanninge-Hallens om-
klædningsrum er mere indbyd-

ende end min gamle stald. nuvel, 
spøg til side!

Jeg forstår godt nogle naboers bekymringer 
vedrørende F/S’s ønsker om at anlægge 2 nye fodboldbaner, 
den ene enda med kunstgræs.

Jeg tror bare, at disse bekymringer er ubegrundede. Måske er 
det ForanDrinGen der er farlig! 

og hvad bliver det næste.
Jeg husker endnu da Fyns amt ville omdanne Poul Højgårds 

udmærkede, og for lokalområdet åbne, arbejdssted for den �. 
arbejdsstyrke til en amtslig institution. Da var der også naboer 
der var endog meget bekymrede og måske lidt bange. institu-
tionen kom og til dato har den kun ydet positivt til vores fæl-
lesskab i Svanninge.

Personligt ærgrer jeg mig over at vi ikke fik halmhus-projek-
tet i gang. Det er let at forestille sig hvad 20-25 resoursestærke 
familier kiunne have tilført vores område.
i dag har vi kun 2 muligheder. 
1. vi kan udvikle, gør vi ikke det kommer 
2. af sig selv, nemlig afvikling!
i F/S´s fodboldafdeling er der mange aktive mennesker, som 
sikrer, at vores børn ikke behøver hænge på gadehjørner og 
tilsvarende golde steder, et arbejde der er uvurderligt i forhold 
til, hvad vi kunne blive nødt til at investere i fremtiden, fordi vi 
ikke tog os af de unge og vores børn i tide, jeg ønsker hermed at 
udtrykke min største anerkendelse til de mennesker, der bruger 
så meget af deres fritid for vores børn, og lad os så sammen 
hjælpe dem med at få anlagt de fodboldbaner rigtigt, det har 
vi brug for. 

Niels Erik Jensen
Faldsled Svanninge S.G.& I.

Fodboldbaner i formandens baghave

Petanque
havde en bragende sæsonstart d. 2�/4 2007.
Der mødte �8 medlemmer frem, det er virkelig flot.
vi spiller petanque � gange om ugen:

Mandag kl. 10oo  -  12oo
tirsdag kl. 19oo -
torsdag kl. 19oo -
 
vi har forskellige arrangementer i løbet af sommeren.
Det kan man også se på vores hjemmeside  
www.faldsled-svanninge.dk

i området bagved Svanninge Hallen ligger en af de afdelinger 
i foreningen, hvor medlemmerne går og bliver mere og mere 
rastløse i takt med forårets komme, så vågner de - ”tennisfolket” 
– banerne bliver klargjort, det gamle grus kommer af, og nyt læg-
ges på, � til 4 tons bæres ind og linierne rettes til og strammes op, 
og vindsejl og net monteres, og der tromles og vandes og trom-
les og vandes igen og igen indtil banerne fremstår røde og ”lækre  
og gode at vågne op til”  så er alt er klar til sæsonstarten. 

tennis er et spil for både unge og ældre, rutinerede som helt 
nye i spillet, for dem som kun spiller for motionens skyld, og for 
dem som har trang til konkurrence og turneringskampe. vi tilby-
der det hele og glæder os hvert år til at hilse på de kendte an-
sigter og ikke mindst hilse de nye hjertelig velkommen.

Mandag aften er den sociale spilleaften, hvor de voksne – aLLe 
-  uanset evner mødes og spiller og hygger på kryds og tværs, der 
er instruktion for dem som ønsker det, og nye kontakter skabes 
så man på den måde finder nogle og spille med resten af ugen, 
det er nemlig sådan at man kan spille lige så meget som man har 
lyst til alle ugens dage, man reserverer bare de timer man ønsker 
at spille fra gang til gang. 

Der arrangeres for sjov/hygge ”turnering” et par gange om 
året, hvor man slutter med lidt mad og evt. griller alt efter ønsk-
erne som måtte være. turneringspillerne har også gode muligh-
eder i afdelingen, der er mulighed for at deltage i motionsturn-
eringer med andre hold på Fyn, og for de ”skrappe” står den på 
serie 1 tennis i FtU.

Børnene i afdelingen har samme spillemuligheder som de vok-
sne, dog har de fælles træning hver Fredag eftermiddag, og også 
her er der muligheder for at prøve kræfter med ligesindede fra 
andre klubber på Fyn.

Det kan ikke siges tydeligt nok, har du bare en lille gnist af lyst 
til at spille tennis, så kig ned en mandag aften, eller ring til en af 
nedenstående personer og aftal yderligere, alle har mulighed for 
en eller flere prøvetimer, vi glæder os til at se jer. 

På tennisafdelingens vegne 
Jørgen Bremholm

For oplysning om træningstider/kontingent eller andet:
Kontaktperson seniorer: Brian Raun tlf. 62 68 15 53
Kontaktperson/træner ungdom: Christina Bremholm tlf. 23 81 23 68

F/S tennis 
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FUGLESKYDNINGSFEST

Vi støtter dig i hverdagen...
- så støt os til årets store

2007
Lørdag d. 9. juni               kl. 19.00 - 02.00

ME AND

     MY SHADOW
DEN

FORSØMTE
KAKADUEKAKADUE

Entré med stor buffet kun kr. 200,- Entré uden buffet kr. 50,-
Tilmelding til Ulla Bahl på telefon 62 61 85 44

HUSK!  Medbring selv service

Denne aften er ikke kun for deindviede... - men for ALLE !!!

Nyhed!
Lørdag på pladsen

Drinksbar

Konkurrence på Team Building
Kom og se forskellige mennesker 

løse udfordrende opgaver

Afprøv din nøgle i baren 
til årets “Fuglebur”

Afprøv din nøgle i baren 
til årets “Fuglebur”

Flot håndboldsæson
Tekst af anne Christensen

Dame serie � i F/S har haft en rigtig flot sæson i år. De blev nummer 1 i deres pulje og har 
dermed sikret sig direkte oprykning til serie 2, næste sæson. Det blev til en flot andenplads 
ved Fynsmesterskabet i ryslinge. Herre serie � og old Girls endte midt i rækkerne. Pusling 
drenge blev henholdsvis nummer 2 og nummer 6 i deres puljer. Der har været ca. 20 
drenge til træning, rigtig flot. Sæsonen starter igen, onsdag den 5. september for alle hold. 
vi håber at se alle spillere igen og det vil være rigtig dejligt med nye ansigter. kom og prøv 
at tærne med. Det plejer at være både sjovt og »hårdt«.

GF Forsikring og T.O.P.Svejs sponsorerer maden, så din pris inkl. mad er kr. 55,-
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Program for FugleskydningsdageneProgram for Fugleskydningsdagene
Fredag den 8. juni:
17.30 Festpladsen åbner – alle boderne åbner, og der kan

købes lækker grillmad. Stort festtelt med varme -
hyggemusik på pladsen hele aftenen
Bordtennisturnering, tilmelding i hallen

18.00 Rundboldturnering
Dommer med hold tilmelding til Michael Nielsen
Mail: mvt272@mail.tele.dk  Tel: 62 61 71 51
Senest Onsdag 6. juni - pris pr. hold kr. 50,-

18.00 Fodboldturnering – Show eller “Prof” tema 
Tilmelding til Mette Gregersen
Mail: mette_lars@mail.dk  Tel: 62 61 75 51
Senest Onsdag 6. juni - pris pr. hold kr. 50,-
Fodboldfinale spilles Fredag aften

21.00 til 24.00

Grillen holder åben indtil aktiviteterne på pladsen stopper

Ungdoms Disco/v Michael i hallen
The Carney Brothers med: 
Bobby McBride, Jamie McDonald 
og Martin Bagger underholder    

Lørdag den 9. juni:
11.00 Festpladsen åbner – alle boderne åbner –
                         Salg af nøgler til årets “Fuglebur”
11.00 til 13.00 Fodboldturnering for poder
11.30 til 13.00 Optog gennem gaderne med FDF og

Fugledronningen med sit følge
12.00 til 13.00 Gratis Sildebord sponsoreret af:

Dagli’ Brugsen Millinge og Guldbageren i Horne
13.00 Fugleskydningen starter

Fugledronningen Charlotte Ejlsborg afgiver første skud
13.30 Sømkonkurrence v. Mette og Morten Borum
14.00 Rundboldfinale
14.30 Cowshitting - lodder kan købes i forsalg hos 
                         Sonja, Salon Lindegaard 
17.00 Festpladsen lukker
19.00          Kæmpe Fugleskydningsfest, hvor afgående Fugledronning

Charlotte Ejlsborg tager imod i Svanninge Hallen
ledsaget af Tobias Brandt og Simon Madsen på saxofon

www.sparekassenfaaborg.dk
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Grubbe Mølle

Grubbe Møllegyden 2 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 91 08 

www.grubbemoelle.dk

• Bed & Breakfast – åbent hele året.
• Rundvisning i vand- og vindmølle. Juni og juli alle dage, kl. 11, 
  undtagen mandag. Ring for rundvisning på andre tidspunkter.

Få din egen, specialdesignede altan, gelænder eller hvad 
du drømmer om i stål og træ. Specialist i design, produkt-
udvikling og dokumentation med 3D Inventor.

Få uforpligtende tilbud. Kontakt mig på pm@poulmartin.dk 
eller telefon +45 2928 2079. Se mere på www.poulmartin.dk

NY altaN ...
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Husk mølledag. 17. juni, kl. 11-16!



opslagstavlen...

Måske! i hvert fald har Michael og vivi åbnet blomsterforret-
ning på matriklen, assensvej 272, hvor du kan få, hvad hjertet 
begærer inden for have- og stueplanter.
Michaels mangeårige erfaring med haveplanter, blomster og 
stueplanter kommer kunderne til gode. kvalitet og service er 
omdrejningspunktet i butikken.. Det der ikke er på lager, skaffes 
gerne hjem, bl.a. frugttræer af alle slags, som koster 100 kr. 
uanset arten.
kør ind og se på udvalget – kør blot ned i gården, man kan 
nemlig fortsætte rundt og ud på assensvej igen.

Held og lykke til Michael og Vivi! 

vM Blomster
Hvad er nu det? Har vi fået en verdens-
mester i blomster i millinge?

1�LokaL-nyt   l  SoMMer 2007   l  

Ungdomsside  
i Lokal-nyt?
Lokal-nyt opfordrer fortsat unge med 
lyst til at redigere en side med nyt for 
de unge i lokalområdet. i kan få hjælp til 
foto og tekst. Det vigtigste er at i har lyst 
til at fortælle om og til unge i området.
aldersgruppen 15-25 år er målgruppen 
og det kan handle om alt fra biler over 
sport til ønsker om halbal og debat om, 
hvordan vi gør lokalområdet endnu 
bedre for unge.

kontakt Lokalrådet  
v/alex Junge – 6268 1864 eller  
Lokal-nyt v/Susanne Stald – 2926 7702

Lokalrådet holdt årsmøde den 2�. marts. Foruden tilfredshed 
med de mange initiativer og aktiviteter, så var de vigtigste 
meldinger, at Fynsland netværket er i drift og at der er ansat 
en koordinater til lokalområderne.
Hvis lokalområder vil lægge billet ind på landdistriktsmi-
dler, så skal det ske via en Lokal aktions Gruppe, som vælg-
es på et stormøde, så hold øje med det i dagspressen og 
på hjemmesiderne www.im.dk og www.faaborgmidtfyn.
dk, så vi kan møde talstærkt op og få nogle repræsentan-

ter med i aktions Gruppen. Se omtale af møder side 15. 
Udviklingsplanen skal revideres og udvides med en medie-
politik, som rummer visioner og mål for vores lokale medie- 
udbud og -udnyttelse, herunder fibernet mv. et udvalg med 
alex Junge og Søren teusch som tovholdere blev sat i værk. 
Samtidig efterlyser Lokalrådet gamle og ny repræsentanter 
til at kigge de forskellige afsnit af udviklingsplanen efter i 
sømmene. kontakt alex Junge på 6268 1864.

Årsmøde i Lokalrådet

Det sker i maj:

26. Sommerrock, hvor FSSG&i stiller med  

 stort arbejdshold

�0. kl. 19.00 LaG infomøde på Bernstoffsminde 

 efterskole

�1. Skolebestyrelsen - årsmøde kl. 19.00 

 skolens aula

�1. Dagplejens familiearrangement på Falsled 

 Gamle Skole

trolden Gamle Finn  
er genopstået
- så han atter våger over bakkerne  
som ifølge sagnet er jorden fra den 
gang han gravede arreskov Sø.
trav en tur i bakkerne, hils på den  
ny, gamle skovtrold og nyd udsigten  
fra bakkerne. Foto: keld Gade andersen

Ny bestyrelse for Falsled Beboerforening
Navn Adresse Telefon Mobil E-mail
Per Storm Hansen, Formand irisvej 5 626810�6  per.st@mail.dk
Steen thorvaldsson, Næstformand Birkevej 2  2296818� thormail@mail.dk
Merete Hansen, Kasserer  assensvej 491 62681805 51514989 fmh@mail.dk
elisabeth Faaberg, Sekretær assensvej 451 62682�15 2�4�0�1� elisabethfa@mail.dk
Michael rosdal Hansen, Bestyrelsesmedlem Højstrædet 7  4016�110 
Mette Borum, Suppleant assensvej 476 62681557 �02�2895 mortenborum@tdc.space.dk
Mogens Pedersen, Suppleant Strandgyden 1 647�1800 20440252 bimop@mail.dk
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Lige om hjørnet venter sommerferien. Og med den alle 
gæsterne fra vore sydlige nabolande. 
SprogShoppen har i den anledning udarbejdet et attraktivt 
tilbud, som kun udbydes til sær pris i lokalområdet: Tysk 
hurtigt, effektivt og sjovt.  
Kurset arrangeres både som ene- og holdundervisning 
og tilrettelægges individuelt efter deltagernes fremmed-
sprogsniveau, ønsker og behov. 

Hør nærmere: Tlf. 62 61 82 11 · E-mail: info@sprogshoppen.dk 

InTensIvT kursus I Tysk

Byfest i Falsled
den 25.,  26.,  27. og 28. juli  
i uge 30, traditionen tro.
kom til festlige dage med banko, revy, sejlads på 
bugten, musik og fest i hyggelige omgivelser.

Se mere, når plakater og programmet kommer ud i 
lokalområdet!

konfirmandundervisningen
indledes onsdag den 29. august
for begge 7-klasser. tidspunktet aftales med skolen. 

nærmere oplysning ved første forældremøde for 7. 
klasse efter sommerferien.

i sommerhalvåret 2007 til udgangen af oktober har 
Svanninge Folkemindesamling (beliggende i Svanninge 
Sognegård, kirkegyden �) som sædvanlig åbent første 
mandag i måneden, kl. 19-22 samt efter aftale. når bladet 
udkommer, er vor generalforsamling 24. maj overstået, 
med erindringsforedrag af bestyrelsesmedlem Hans Mar-
ius Jeppesen om hans tid som en del af Danmarks første 
fredsbevarende styrker, for 50 år siden i Gaza. 

i juni planlægger foreningen en rundvisning og beret-
ning af torben Banke på hans jorder og skovstrækninger 
i Svanninge Bakker. Se nærmere informationer i dag-
spressen og Ugeavisen senere.

Folkemindesamlingen har netop fået overdraget et gam-
melt chatol fra 18�1, bygget af en mand fra Svanninge 
og hidtil i hans efterkommeres eje. Chatollet er opstillet 
i museet i kælderen, og kan besigtiges i åbningstiden el-
ler efter aftale, f.eks. med næstformand arne rasmussen, 
assensvej 288, Millinge, som kan fortælle om de gamle 
redskaber og genstande i museet. Henvendelse om ar-
kialier kan bl.a. ske til Bruno Clausen, Flægmosevej 1, 
Svanninge, telefon 6261 9�66.

Det sker i juli:

25.-28. Byfest i Falsled (se separat omtale)

Det sker i juni: 2.-�. SMir, klubstævne 4. kl. 18.�0-20. Møde med ny 0. klasse. Skolen

 8. kl. 11-12 rejsegilde, skolens nye fløj.
 9. og 10. Fugleskydning ved og i Svanninge-Hallen. 

  (Se idrætssiderne, 10 og 11)
 14.  kl. 8.�0 fra Sognegården. Pensionistforeningens

  udflugt til esbjerg med rundtur, middag på røde

  okse og besøg i olsens paradis og meget mere.

 15. Sidste frist for bestilling af fibernet i indledende

  runde 16. SMir, elevstævne og sæsonafslutning
 17. kl. 11-16. Grubbe Mølle. Landsdækkende mølledag.

 21. LaG generalforsamling. tilmelding 72 5� 20 24

 2�. Sankthans på kastaniely.
 28. kl. 19-21. Dimisionsfest for 9. klasse. Skolen

 29. kl. 17-22. tallerkenGalleriet. open by night.

 �0. Skolens sommerferie begynder

opslagstavlen...
Svanninge Folkemindesamling
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Frysehuset i 
Svanninge
Ledige bokse. Kontakt Janne på 
telefon 6261 7456.

Det sker i august:

 8. - 10. SMir, ridelejr

 1�. Skolen starter igen efter sommerferien, alle

  møder kl. 9-11.50
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VM BLOMSTER
HaVE- & STuEpLanTER

diV. fRugTTRæER SaMT
udpLanTning

Åbningstider: Hverdage kl. 10.00-18.00 
Weekend & helligdage 9.00-16.00

Kig nEd
assensvej 272, Millinge • Tlf. 51370689
gOd KVaLiTET •  gOd SERViCE

Lokal 
Aktionsgruppe

Lokalrådet opfordrer til 
stærkt fremmøde på 

informations- og 
dialogmødet den �0. maj, 
kl. 19 på Bernstorffsminde 

efterskole. Stiftende general-
forsamling er 21. juni. 

Se mere på 
www.faaborgmidtfyn.dk, 
bl.a. under nyheder eller 
kontakt landdistriktsko- 

ordinator Jens Peter Jacobsen, 
mail jepja@faaborgmidtfyn.dk, 

telefon 725� 2024

Høstfestival
Sucessen fra 2006 gentages – især med de aktiviteter, 

som var godt besøgte og som udøverne har lyst til 
at bidrage med igen. Styregruppen er ved at samle 

programpunkterne, som med sikkerhed rummer høst-
marked ved Brugsen den 15. september, kunstudstill-

inger, høstgudstjeneste den 2�. september,  
cykeltur, byvandringer og festlige sammenkomster, 

hvor der p.t. er tyrolerfest på tegnebrættet.
Styregruppe og arbejdsgrupperne skal udvides,  

så har du lyst til at være med til planlægning eller  
praktisk gennemførelse, så giv niels erik Jensen  

– 4052 94�2 eller Susanne Stald – 2926 7702 et praj.

Gudstjenester i Svanninge og Falsled
Gudstjenester, Svanninge og Falsled kirker, Svanninge  
sogn, sommer  2007.  (samt afløsning med Horne kirke)Dato: Svanninge 

Falsled JUNI 
10/6  lukket  

09.00  (JS)     
17/6  11.�0 (JS) 

10.00 (JS)   
24/6 09.�0 (JS) 

11.00  (JS) 
JULI 
 1/7 11.00  

09.�0  8/7 09.�0  (kirkekaffe) 11.00  
15/7 11.00 

09.�0 (kirkekaffe) 
22/7 10.00  

11.�0   
29/7 11.�0  

09.00  AUGUST  
 5/8 09.�0 

11.0012/8 11.�0 
10.00   

19/8 09.�0  
11.00 26/8  11.00 (JS) 
lukket Sognepræsten. 

Bjergevej 1. Svanninge . 5600 Faaborg . tlf. 62 61 94 54. JS = Jesper Svärd
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Det behøver ikke at koste en hel bondegård at holde en afslap-
pet ferie i lækre omgivelser og samtidig bo godt og suge til 
sig af den dejlige atmosfære, der kendetegner Bed & Breakfast 
stederne. Hver for sig har de deres helt unikke særpræg. ikke 
blot de smukke, historiske gårde, men også hver sit koncept. 

Men fælles for dem alle er den gode og nærværende atmos-
fære, der skabes gennem de mennesker, der driver stederne. 
Det er dette udefinerlige, der sætter prikken over iet og lader 
gæsterne vende tilbage år efter år. 

Det er dog ikke kun turister, som har glæde af stederne. også 
områdets beboere bruger dem til egne gæster, når der bliver 
for mange af dem på en gang og antallet af gode sovepladser i 
det enkelte hjem ikke slår til.

og så gør det jo ikke noget, at den nærmeste Bed & Break-
fast i mange tilfælde kan nås til fods efter en fugtig grillaften 
eller juledagenes udskejelser. 

Birkelygaard
i Faldsled, lige efter kroen, lig-
ger Birkelygaard, også kendt 
som Faldsled Hostel, med 
den skønneste udsigt over 
Helnæsbugten og havnen og 
med kun 100 meter til van-
det. 

Her er der 10 dejlige dob-
belt- og familieværelser, seks 
af dem med eget bad og 
toilet, de øvrige på gangen. 
værelserne har plads til hhv. 
2, � og 4 personer og der 
kan trækkes ud til den 5. Ba-
byseng kan lånes. 

Der er fælleskøkken, hvor 
gæsterne selv kan lave mad 
og et rummeligt køleskab til 
opbevaring af madvarerne.  

i spisestuen er der mor-
genmadsbuffet og på 1.salen 
opholdstue med tv. 

i den tidligere højloftede 
maskinhal i en af de gamle 

længer folder den professionelle kok sig ud ved den store in-
dendørs grill hver aften i hele juli måned, mens han sludrer 
hyggeligt med gæsterne. 

Så hvis man ikke selv har lyst til at lave mad, er det altså ikke 
nødvendigt efter en lang dag rundt i det Sydfynske at gå i byen 
igen om aftenen. Der er serveret! 

alle måltider kan indtages både inde og ude, og i den store 
have, der strækker sig næsten helt ned til vandet, er der i et 
hjørne tænkt på børnene. Her kan de gynge og klatre og tumle 
sig af hjertens lyst. 

Faldsled Hostel – Bed & Breakfast
Birkelygaard · assensvej 521 · Faldsled · 5642 Millinge
tlf. 29 90 22 40
e-mail: faldsledhostel@events.dk · www. faldsled.dk
Indehaver: Jytte Wangshold
røgfri inden døre: Ja · Husdyr tilladt: nej

Solbjerggaard
Lige midt mellem Svanninge og Faldsled, helt ud til vejen, ligger 
Solbjerggaard. en smuk gam-
mel firelænget slægtsgård fra 
1729, der nu er kommet på 
nye hænder.

i den ene længe, den 
tidligere stald, er der indret-
tet fem dobbeltværelser, alle 
med eget bad, toilet og et 
lille køkken. alle værelser har 
egen indgang fra gårdsplad-
sen med de gamle, toppede 
brosten. Faktisk er der tale om 

Tekst af Winnie Fersmark     Foto keld andersen
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Der er altid plads til en til eller flere i Svanninge-Millinge-Faldsled. 
Hele året. Som perler på en silkesnor ligger Bed & Breakfast  
stederne fra Svanningevej over Grubbemøllegyden til assensvej i  
Millinge og Faldsled. 

Bed & Breakfast  
  - mere end bare en seng



17LokaL-nyt   l   SoMMer 2007   l  

små lejligheder, for der er også en gan-
ske rummelig entré i hver. 

indretningen er med gamle møbler 
fra perioden omkring 1920 og et årti 
eller to frem. Dog er nogle af sengene 
forlænget og alle har fået ny bund og 
gode, nye madrasser.

På væggene mellem de gamle stald-
vinduer hænger udstillingsbilleder, som 
kan købes. i det hele taget kan alt i de 
enkelte lejligheder købes af gæsterne, 
dog med den lille detalje, at skulle no-
gen forelske sig så meget i netop sin 
seng, at den skal med hjem, kræver det 
lidt tålmodighed. 

Det kan nemlig først blive efter sæ-
sonen.

Der serveres morgenmad i »Det gam- 
le Bryggers« og for de gæster, som 
måske skal nå noget meget tidligt, ser-

veres der på det tidspunkt, som der er behov for. og ønsker 
man at tage lidt forplejning med, ja, så køber man bare en 
picnickurv af værterne.  

i en del af den store, gamle landsbyhave ved gården er der 
indrettet en særlig gæstehave, bl. a. med gasgrill. Her er der 
lagt op til lange, skønne sommeraftener. 

Solbjerggaard · assensvej 298 · 5642 Millinge
tlf. 86 19 07 67 · www. bb-fyn.dk
e-Mail: lauraogpeter@yahoo.dk 
Indehavere: Laura Johanne Bang og Peter Gabel-Jensen
røgfri inden døre: Ja · Husdyr tilladt: nej

Grubbe Mølle
Lige der i svinget, i Grub-bemøllegyden, på smutvejen mellem 
Millinge og Horne, ligger Grubbe Mølle. en gammel gård med 
både vind- og vandmølle, som begge var i funktion helt frem til 
1960.

Gården har to dobbeltværelser i en bygning i forlængelse af 
stuehuset. Der er fælles indgang til entreen fra gårdspladsen. Der 
er et stort, delt badeværelse med bruseniche og toilet på gangen 
og et hyggeligt, fuldt indrettet køkken med spiseplads. Her står 
der kaffe og te til fri afbenyttelse. 

overnatning er gratis for børn, som sover i forældrenes seng.  
For de gæster, som ikke selv ønsker at lave morgenmad, ser-

veres den i værternes private 
spisestue med de flotte, gam-
le møbler og med vindmøl-
len knejsende lige uden for 
vinduet. at begynde dagen 
her er i sig selv en privilegeret 
oplevelse. 

Mellem vind- og vandmølle 
er der en stor gæstehave 
med muret havehus. Skulle 
det dryppe lidt, kan gæsten 
fortrække herind og alligevel 
nyde haven. 

overnattende gæster får 
gratis rundvisning i begge 
møller med i hatten. Det er 
ejeren selv, som guider rundt 
og fortæller om historie og 
funktion. 

ved samme lejlighed beretter han, som er født på gården, 
også om, hvordan han som lille dreng på en halv snes år 
oplevede besættelsen i årene 1940-45. i anekdoteform – sande 
historier fra en svunden virkelighed. 

rundvisningen foregår på dansk, engelsk eller tysk alt efter, 
hvor gæsterne kommer fra. 

Grubbe Mølle · Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg
tlf. 62 61 91 08 · www.grubbemoelle.dk
e-mail: grubbe_moelle@mail.tele.dk 
Indehavere: kirsten og niels erik Jervelund
rygning tilladt inden døre: Ja · Husdyr tilladt: nej

Egedalgaard
egedalgaard midt i Svanninge er ikke kun ju-
letræer og design af massive haveborde og 
– bænke. Det er også en lækker lejlighed på 
godt 60 qm med ekstra 15 qm møbleret ter-
rasse med grill og en stor parklignende have 
til gårdens gæster, hvor børnene frit kan 
tumle sig. 

På engen i sikker afstand fra termoruder og 
andre kostbarheder kan der spilles fodbold af 
hjertens lyst.  

terrassemøblementet er designet og pro- 
duceret af værten selv og kan købes af 
gæsterne.

Den lyse, moderne lejlighed i den gamle 
længe har egen indgang fra gårdsplad-
sen. Den indeholder entré, stue med tv, 
soveværelse, badeværelse med bruseniche 
og toilet og et yderst komfortabelt indrettet køkken med ovn, 
opvaskemaskine, køleskab, mikrobølgeovn og kaffemaskine. 

Der er plads til fire voksne og to børn. Barneseng kan lejes. 
Der serveres ingen måltider. 

Med egedalgaards beliggenhed ved foden af Svanninge 
Bakker og med naturlegeplads og Danmarks smukkeste golf-
bane hver især kun 1500 meter væk, er opholdet et perfekt 
udgangspunkt for både gå- og cykelture. Såvel for enkeltper-
soner som for par og hele familier. 

Cykler og cykeltrailere kan bookes sammen med lejligheden 
og står parat ved ankomst. 

turistbrochurer og magasiner om området og dets sevær-
digheder samt kort over cykelruter ligger i lejligheden. 

Svanningevej 2, Svanninge · 5600 Faaborg
tlf. 62 61 8� 9�
www.egedal-gaard.dk · e-Mail: info@egedal-gaard.dk
Indehaver: Christian Donvig
røgfri inden døre: Ja · Husdyr tilladt: efter aftale

Hjertelig velkommen!
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LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604

LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604

LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604

FODPlejer 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge 
Telefon 6261 8033
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Der lå den så...
en femkvartpunds dampende hundelort af typen Golden re-
triever med et par bagbensspjæt græs i et mislykket forsøg til 
at dække sig.

- Flink hund, siger hundens ejermand og forføjer sig sammen 
med den logrende rollo, der glad og fornøjet har lettet sig på 
træningsbanerne ved sportspladsen. Den lå der heldigvis ikke 
alene. 

Mange andre hunde fra det nærliggende bebyggede område 
har nemlig også lagt deres lorte med deres ejeres velsignelse.

ingen ønsker nemlig at have hundelorte i sin have, og derfor 
er det bare med at få dyret ud fra parcellen og et andet sted 
hen. og området bag skolen er ideelt til hundeluftning mener 
hundeejerne. Her kan dyrene løbe frit omkring og skulle der 
falde en klat hist og her, er der nok ikke nogen, der tager sig 
særligt meget af det. Der er jo så meget græs at det hurtigt kan 
dække sådan en smule skidt.

Brandbilerne kom susende…

nå, men så kom plæneklipperen. Lugten er umiskendelig hver 
gang rotoren sønderriver efterladenskaberne, der bliver spredt ud 
over et større område på træningsbanerne.

Whish, stryger lortene ud under maskiner og kaster sig til alle 
sider. Lige guf for enhver anden hund, der får noget at lugte til og 
rulle sig i.

Væltede alle husene…
Men det er jo ikke hver dag, spredningen foregår. andre gange 
får den femkvartpunds lov til at ligge i flere dage.

Sådan lige så stille i græsset ligger den bare og venter. og 
lurer. Der er nemlig en ganske særlig grund til at hund og 
hundelufter skider med største fryd og fornøjelse på trænings-
banerne.

Da de kom til byens port…
De har – i hvert fald hundeejerne – en særlig pervers glæde ved 
at se, hvad der siden kan ske.

For om eftermiddagen kommer byens og egnens små poder 
for at spille fodbold og få den træning, der skal til for at de kan 
komme til at spille for real Madrid en gang med tiden.

og så sker det. Det vi alle venter på. Lille trine kaster sig ind 
i en glidende tackling af Petra, der kommer op langs fløjen for 
at søge mod baglinjen og aflevere ind over. For bedst som det 
ser ud til, at trine ikke når frem til bolden og Petra i sit glid, får 
hun den uventede hjælp:

Den stadig bløde femkvartpunds springer op under fodsålen 
på trines nye fodboldstøvler og smører sig op ad læg og lår 
og giver hende det ekstra glid, der skal til for at hun får fod 
på bolden. ikke et øje er tørt. Hundeejeren har været med til 
at vende kampen og gjort sit til at trine er blevet helten på 
holdet.

Gled de i en hundelort...
nå, nej. Det var vist ikke helt sådan, at det endte.

Det endte nemlig i trines gråd, kammeraternes fnisen og træn-
er nina Petersen dybtfølte vrede over hensynsløse hundeejere, 
der ikke har styr på deres dyr. Der findes i dette land en halv mil-
lion hunde, og det er de fire hundrede tusinde for mange. 

Det er de færreste, der giver sig den nødvendige tid, der skal 
til for at holde hund. Det kræver meget at være hundeejer. Først 
og fremmest tålmodighed, kærlighed og den stålsathed, der skal 
til for at få en god og en ordentlig hund. Det kræver også en 
stor portion omtanke og hensyn over for andre, der er knap så 
interesserede i hunde. og som ikke kan se ideen i at de får lov til 
at skide der hvor andre skal spille bold, lege eller gå.

kan man ikke det, er det nok bedst at lade hunden aflive. Det 
har både hunden og ejeren bedst af.

og også lille trine, der nu har fået tilnavnet »trine med 
lorten«.

og rollo? Ja, han har igen været ude med sin daglige fem-
kvartpunds og fået at vide, at han er en flink hund, fordi han ikke 
skider på ejerens side af plankeværket.

Lortens flugt   
over plankeværket
Tekst af Jørgen Bygebjerg       Foto af keld Gade og anders Hoby



Assensvej 102 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 89 74 · Fax: 62 61 73 75

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

•  Blomster  •  Tips  •  Lotto •  Kiosk  •  Fastfood

Fest og farver ved Fredagsåbent i marts 
Den 3. marts vrimlede skolens aula og gymnastiksal med yndige 
prinsesser, farlige fyre og en masse sjove og festlige udklædninger.  

Husk bakketuren den 19. maj, hvor vi hygger med bålmad og 
dejligt vejr (forhåbentlig) et sted i bakkerne. Invitation kommer ud i 
slutningen af april.

Skal Fredagsåbent udvikles? 
Det er ingen hemmelighed, at deltagerantallet ved Fredagsåbent er 
faldende. Ikke voldsomt og det er fortsat en meget hyggelig måde at 
møde andre lokale på, men med fællesspisninger i børnehave og 
fritidshjem, klassearrangementer og højt aktivitetsniveau i foreninger 
er det nok tiden at overveje, om arrangementet skal udvikles i 
samarbejde og koordinering med visioner og planer i andre 
sammenhænge.  

Initiativgruppen bag Fredagsåbent trænger til fornyelse, så alle, der 
har lyst til at være med til at forme og udvikle Fredagsåbent er meget 
velkomne til at kontakte initiativgruppen: Lisbeth Østergaard – 6261 
8550, Annemette Fausbøll – 6268 2084, Annita Svendsen – 6261 
8111, Winnie Hansen – 6261 7323, Susanne Stald – 6261 7622. 
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Filialdirektør
Hans Jørgen Larsen

Kanalvej 1, 5600 Faaborg, tlf. 8989 9500
faaborg@jyskebank.dk • www.jyskebank.dk 
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når et lille barn starter i dagpleje er det med en vis ydmyghed 
vi byder velkommen, vel vidende at forældre kommer og aflev-
erer det bedste de har. Da Jonathan begyndte sit nye dagpleje-
liv skrev jeg dette i et forsøg på at opleve med Jonathans øjne.

Jeg hedder Jonathan og er næsten ét år gammel, jeg er lige 
startet i dagpleje. Før var jeg vant til at være hjemme hos min 
storebror, mor og far, men nu skal jeg altså i dagpleje, for min 
mor skal begynde at arbejde. – Der er mange nye ting jeg skal 
lære. Jette siger at jeg godt kan drikke af en kop – det kan jeg 
også. Jeg vil bare ikke derhjemme. Jeg må også hellere få lært 
at gå, så jeg kan være med til at løbe stærkt i gymnastiksalen, 
når vi er i legestue.

i går havde jeg et lille uheld, jeg var kravlet op i sandkassen 
og legede rigtigt godt, men så fik jeg øje på den store balje som 
legetøjet havde været i, Jette holdt ikke øje med mig, hun var 

ved at sætte frokosten frem, så jeg besluttede at kigge nærmere 
på baljen – og vupti – så røg jeg ned i den. På bunden lå der lidt 
regnvand og noget grus.  Jeg begyndte at skrige for jeg blev 
lidt våd og havde grus i hele hovedet. Jette kom farende og det 
eneste hun kunne se var mine fødder som stak op, så måtte jeg 
trøstes og have en tør trøje på.  Det kan godt være jeg prøver 
igen en anden dag…

Der er tre andre børn som jeg skal lære at kende, jeg tror nu 
de er meget søde, men de vil også have knusere og sidde på 
skødet. Jeg er glad for at der ikke er flere børn for jeg er ikke 
vant til så mange endnu, men det skal jeg nok få lært inden jeg 
skal i børnehave ligesom storebror. Det er hyggeligt at være i 
dagpleje når man er lille, næsten som at være hjemme.

På vegne af Jonathan og dagplejerne
Jette Caspersen

Tekst af Jette Caspersen    Foto af klaus Caspersen

Jonathans første 
dage i dagpleje

Faldsled - Faaborg - Fjællebroen  39 km
På denne del af stien oplever du Fyns frodige landbrugsland-
skab, og de mægtige bakker og dale isen efterlod ved De 
Fynske alper. en afstikker fører til Faaborg, og hovedstien går 
gennem det kuperede terræn gennem Svanninge Bakker og 
Svanninge Bjerge ud til kysten, med spektakulære udsigter ud 
over Det Sydfynske Øhav undervejs. Du kan få mere informa-
tion om denne etapes forløb og turbeskrivelse ved at klikke ind 

på www.faldsled-millinge-svanninge.
dk, hvor vi i samarbejde med natur-
isme i/S har et link til folderen over 
netop denne strækning.

Folderen over delstrækningen kan 
også fås på turistbureauerne, samt 
ved de fleste parkeringspladser 
langs ruten.

Øhavsstien

Tlf. 62 61 71 05 · Campingvogne · Telte · Havemøbler · Fritidsudstyr

En del af den ny Øhavssti løber gennem vores lokalområde og byder på flotte 
udsigter og spændende naturområder:
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NU ER TUREN 
KOMMET TIL FALDSLED,
SVANNINGE, MILLINGE
OG HÅSTRUP...

        SKYND DIG, HVIS 
DU OGSÅ VIL INVITERE 
FREMTIDEN INDENFOR!

Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 63 17 19 00, energifyn@energifyn.dk, www.energifyn.dk

…med fibernet fra Energi Fyn
Du har aldrig set noget lignende! Hele boligens kom-
munikation og underholdning leveret gennem bare 
ét kabel. Med Energi Fyn fibernet bliver fremtid til 
nutid. Din fremtidssikre forbindelse til en masse 
spændende underholdning for hele familien, og hvor 
du selvfølgelig kan bruge dit nuværende it-, tv- eller 
telefonudstyr.

Kan du også nikke genkendende til lang ventetid på 
internettet, dyre telefonregninger, uskarpe tv-billeder 
og grimme paraboler, så kan du nu glæde dig til en 
fremtid med lynhurtig internet, tv i ægte bredbånds-
kvalitet, spil og film direkte på tv og langt billigere 
telefoni.

Vi har valgfrihed, når det gælder udbydere og en 
meget bred vifte af produkter. 

Det eneste, du skal gøre, er at vælge den fremtid, der 
passer bedst til dig og din familie. Men det er også 
svært nok, så for at gøre det lettere for dig, har Energi 
Fyn samlet det hele til dig på en hjemmeside, hvor du 
hurtigt og enkelt kan vælge de produkter, du ønsker. 
Se det kalder vi intelligent energi.

Lige nu tilbyder Energi Fyn fibernet i Faldsled, 
Svanninge, Millinge og Håstrup. Hvis du bor i et af 
områderne, er sidste chance for at tegne kontrakt på 
fibernet den 15. juni. Kontakt os på telefon 
70 13 19 00, hvis du også vil tilsluttes fremtiden.
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væbnerne og seniorerne i FDF Svanninge-Faaborg har hele 
foråret deltaget i den store landsdækkende konkurrence »væb-
nermesterskabet«, hvor mere end 200 patruljer fra hele landet 
er med. 

væbnerpatruljen har på nuværende tidspunkt løst mere end 
50 opgaver. to af løsningerne kan afsløres her. tobias ses på 
det ene billede iført tøj med 5 FDF-skjolde, og det andet billede 
viser Mette, Sarah, tobias, rasmus og thoke med navlen under 
vand ved Falsled d. 27. marts 2007 (det var temmelig koldt, 
men hvad gør man ikke for 50 point i væbnermesterskabet). 

Mesterskabet afsluttedes i øvrigt med � døgns hårde prøv-
elser i Storkøbenhavn i dagene 16.-20. maj 2007, hvor både 
væbnerpatruljen »ja ja, vi kommer nu« og seniorpatruljen 
»mugne tandstikker med skinkefyld« deltog. På hjemmesiden 
www.mesterskabet.dk kan man i øvrigt finde mange flere 
oplysninger og billeder fra afslutningen.

Tekst og foto af Helmuth Jensen.

FDF Svanninge-Faaborg  
    i væbnermesterskab

Foder
til hunde, katte, heste, høns, kaniner tamme 

og vilde fugle m.m. samt masser af tilbehør til kæledyr.

Dyrenes Butik
Assensvej 390 · 5642 Millinge · Tlf. 62681242

antik Postludiet
Assensvej 220 i Millinge  www.postludiet.dk

Stort udvalg i stentøj, keramik, porcelæn
• Glas og kludetæpper
• Malerier og litografier

Velkommen på hjemmesiden
Velkommen hos os
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Opslagstavlen
Gudstjenester Svanninge Faldsled
2. april, Mariæ bebudelse 10.00 11.30
9. april, Palmesøndag 11.00 09.30
13. april, Skærtorsdag 19.00 11.00
14. april, Langfredag 11.00 09.30
16. april, Påskedag 11.00 09.30
17. april, 2. påskedag 09.30 11.00
23. april, 1.s.e.påske 11.00 09.30
30. april, 2.s.e.påske 09.30 11.00
7. maj, 3.s.e.påske 11.00 09.30
12. maj, Bededag Ingen 10.30
14. maj, 4.s.e.påske 10.30 Ingen
21. maj, 5.s.e.påske 09.30 11.00
25. maj, Kr.Himmelfart 11.00 09.30
28. maj, 6.s.e.påske 09.30 11.00
4. juni, Pinsedag 11.00 09.30
5. juni, 2. Pinsedag 09.30 11.00
11. juni v/J. Svärd 11.00 09.30
18. juni v/J. Svärd 11.30 Ingen
25. juni v/J.Svärd 10.00 11.30

 Tillykke til årets konfirmander     

Falsled kirke
fredag den 12. maj (Bededag)   
Peter Kildeberg Bahl  
Emil Waltersdorph Hansen 
Louise Justesen  
Mikkel Aagaard Madsen 
Jesper Wiig Tholstrup  

Svanninge kirke
søndag den 14. maj  
Jonas Løvendal Andersen 
Nina Øxenhave Andersen  
Selma Gammelgaard 
Kasper Brink Gregersen 
Jonathan Valdemar Grønning  
Jannik Kjær Hansen 
Jens Okkels Hansen  
Kasper Kenneth Hansen 
Julie Wang Haas  
Kenneth Hedelund Jensen  
Karina Steenbjerg Jespersen 
Julie Lillemark 
Esben Lundahl Nielsen  
Jeppe Nielsen  
Kristian Lind Nielsen  
Martin E. Wilmoes Pedersen 
Silvana R. Remmert 
Jonathan Bech Sanderhoff 
Katrine Ørbech Stargaard 
Anita Zimmermann

Der er ledige 
pladser i 
vores
frysehus. 

Pris pr. år kr. 
390,-

Bent
Ludvigsen
Tlf. 6261 9151 

A.L. UdeService
• klipper græs og hække 
• lægger fliser
• luger haver

• fælder træer
• beskærer 
• passer sommerhuse

v/Amdi Jensen 
Assensvej 317 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9878 · Mobil 4043 4825
a.l.udeservice@mail.dk

SuSanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86
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Assensvej 461, 5642 Millinge, Tlf.: 62 68 10 95, Fax:62 61 74 61
 mail: post@faldsled-strand-camping.dk, www.faldsled-strand-camping.dk

- De bedste læ-forhold
- Børnevenlig legeplads
- Udlejning af robåde og vandcykler
- Minigolf
- Hoppeborg
- Swimming Pool
- Terrasse og grillplads
- Opholdsstue med TV
- Helt moderne sanitære installationer
- Velassorteret minimarked
- Familierum
- Handicaprum
- 3 ferielejligheder til udlejning året rundt
- Hytteudlejning

Vi har morgenbrød fra
Guldbageren i Horne
Bestilling i butikken eller
på telefon 62 68 10 95

Flaskegas sælges

Butikken har åbent:
8/4-25/6, kl. 7.30-19.00
(middagslukket kl. 12-14)
25/6-12/8, kl. 7.30-21.00
13/8-4/9, kl. 7.30-19.00

Bakkerne bliver synlige
Som led i et større EU-projekt ryddes der på statens og amtets arealer i alt 30 hektar skov og krat for at sikre overdrevslandskaberne
i bakkerne. Kvæg, får og geder afgræsser områderne, så den naturlige plantevækst på overdrevene får bedre vilkår. Gå en tur i bakkerne,
se landskabet åbne sig og se nogle af de flotte bakkedrag som bl.a. kan genkendes i flere af de fynske maleres motiver. Se også mere på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk.  Projektet er omtalt på siden: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Fyn/Fyn/Ny/EULIFE.htm

 
assensvej 461, 5642 millinge. 
Tlf.: 62 68 10 95. Fax: 62 61 74 61
mail: post@faldsled-strand-camping.dk
www.faldsled-strand-camping.dk

• De bedste læforhold

• Børnevenlige legeplads

• Udlejning af robåde og 
   vandcykler

• Minigolf

• Hoppeborg

• Swimming Pool

• Terrasse og grillplads

• Opholdsstue med TV

• Helt moderne sanitære 
  installationer

• Velassorteret minimarked

• Familierum

• Handicaprum

• 3 ferielejligheder til udlejning
   året rundt

• Hytteudlejning

Vi har morgenbrød fra Guldbageren i Horne
Bestilling i butikken eller på telefon 62 68 10 95

Flaskegas sælges

Faldsled Strand Camping

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Engvej 6A
5600 Faaborg 62 61 48 00

Faaborg
Selvstændige og statsaut. ejendomsmæglere, valuarer MDE
Autotoriseret låneformidler for BFRKredit

Engvej 6
5600 Faaborg E-mail: 560@edc.dk 62 61 48 00

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Hans Kristensen Claus Perregaard Kaj Jensen Ann Nøhr Søren Andersen

VI KÆMPER 
FOR DIG

- OG FOR GULD 
TIL DANMARK

Vi kæmper for dig
- og for guld 
til danmark
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Arbejdsdag og besøg af en rendegraver
regnbuens forældre, børn og personalet har afholdt arbejds-
fredag, hvor vuggestuen og børnehavens legeplads blev sat i 
stand. i weekenden op til arbejdsdagen havde vi haft besøg 
af Millinge Maskinstations rendegravere og Jim, som havde 
foretaget større ændringer, såsom udgravning til sandkasse, 
afretning af et større område ved Stjernen/Månen og fjernelse 
af buske og et stykke hæk, så det mørke område bag ved ga-
ragen har fået nyt liv. vores gl. æbletræ fra hønsegården fik ny 
plads, men vi ryster lidt over om det overlever flytnin-
gen. Det tager tid at vænne sig til nye forhold i 
sådan en alder. Der blev slidt og slæbt, så det 
var en lyst, og da dagen var omme var der 
opsat skagenshegn om den nye sandkasse, 
fyldt en masse grus på, sået græs, opsat 
fodhegn, malet garderobe, sat udhæng på 
kometens udestue og lavet fundament til 
et barnevognshus. vi sluttede dagen med 
et veltillavet måltid mad.       

Borgmesteren på besøg
D. 28. marts havde vi Faaborg-Midtfyn kom-
munes borgmester Bo andersen og direktionen på 
besøg til en rundvisning i vore ydmyge lokaler. Børnehave-
børnene sang sangene fra Forårskoncerten, »aBC-sangen« og 
»Jeg har en hund«, hvilket tydeligt imponerede de høje her-
rer og dame. vi benyttede på den måde chancen til at sætte 
spor i Borgmesteren og direktionens bevidsthed. Sangene blev 
fulgt op med en introduktion til regnbuen, og hvad vi står for 
pædagogisk.

Forårskoncert og pædagogisk dag
Forårskoncerten med Svanninge Skole i gymnastiksalen viste 
endnu en gang, at der finder et supersamarbejde sted her mel-
lem lærere og pædagoger i »det pædagogiske rum« i Svan-
ninge. Senest har vi afholdt, brugt en lørdag sammen på en 
temadag om »arbejdsglæde« og »værdsættende tankegang« 
for de to personalegrupper, som nærmer sig mere og mere 
hinanden i samarbejdets og positivitetens ånd. vi benyttede 
samtidig lejligheden til yderligere at optimere overgangene 

mellem børnehave, den kommende SFo og skole til 
gavn for børnene. vi arbejder videre med temaet 

i de to grupper, ligesom fritteren i disse dage 
og i den kommende tid har indledende drøf-
telser om tiden efter 1.8. med skolen.  

Filmprojekt i fritteren
Fritidshjemmet, som efter sommerferien 
forlader regnbuen og bliver Svanninge 
Skoles SFo, har arbejdet med et filmpro-

jekt. alle børnene fik uafhængigt af hinanden 
spørgsmålet: Hvilken rolle kunne du tænke 

dig, hvis du skulle spille med i en film. Mange 
forskellige roller blev det til, lige fra racerkører, ride-

piger, til prinser og prinsesser. Så gik vi i gang med at lave 
en drejebog, hvor der skulle være plads til alle de forskellige 
roller, som børnene havde valgt og det blev til »Det underlige 
eventyr«. resultatet blev vist for forældre og andet godtfolk. 
Stor succes og et flot arbejde, som ungerne og de ansatte har 
lov til at være meget stolte af. Filmen er til salg for en slik ved 
henvendelse i fritidshjemmet.

nyt fra Regnbuen

Tekst af Steen keller

vanninge
  kovservice a/s

Tlf. 62 61 99 89
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Forestil dig, at du langsomt flyver hen over vores lokalområde. 
Se de mange muligheder, der byder sig til. Fra Damsbo 

Strand i den ene ende til Svanninge Bjerge i den anden.  
Her er alt, hvad hjertet kan begære. Strand og vand. Skov og 

enge. Små bække og søer. Gourmetrestauranter af den fineste 
slags. Finurlige butikker med antikviteter, brugskunst og gave-
ideer. adskillige kunstatelier. Sommerhusområder. Campingplad-
ser. Bed & Breakfast. Sportspladser, hal og idrætsforening. Skole, 
børnehave og dagpleje. Brugsen. Blomsterhandleren. kirker og 
kirkegårde. Stier og udsigter, der betager enhver. naturlege-
plads. kiosker og vejboder. Herregården. Gårdbutikken. Godt 
200 erhvervsdrivende inden for håndværk, industri, handel og 
servicefag. Plejehjemmet. kastaniely. Blomstrende rapsmarker 
og syrenhegn. Ungdomsklub. Sognegården. Svanninge Bakker 
med fritgående geder, får og kvæg. Golfbanen. Pensionistfor-
eningen. velholdte, gamle gårde og ny huse i skøn forening. en 
masse dejlige mennesker, der holder det hele i gang.

egentlig kunne vi jo hegne det hele ind, iføre os folkedragter 
og tage entré for at gæste området, som en kjøvenhavner en 
gang foreslog mig. 

tværtimod. Det er jo ikke for at vise sig frem. Det er jo fordi 
beboerne selv holder så meget af området, at der pusles og 
nusles og sættes ting i gang.

vi har så meget at byde på, at gæster og kommende naboer 
gerne inviteres til at nyde herlighederne med os. og til at få 
gavn af den udvikling, der er en naturlig del af et moderne 
lokalsamfund. Gamle gårde, ny tiltag, som Svaneøglen, infor-
mationsteknologi og alternative sportsmuligheder kan forenes 
og hænge sammen til gavn og glæde for alle. Det er i hvert fald 
det jeg ser, når jeg hopper op i helikopteren og ser på vores 
lokalområde med beboer-, turist-, erhvervs- og udviklingsbrill-
erne på.

Læs mere om de mange muligheder og initiativer på  
www.faldsled-millinge-svanninge.dk.

Tekst af : Susanne Bang Stald    Fotot af : klaus Caspersen 

Sankthans på 
          kastaniely for 5. gang
- afhængigt af vejret har vi da været op mod �00 til sankthans 
på kastaniely, fortæller Poul Østergaard fra Brahensvej. Han er 
en af intiativtagerne til den årlige midsommerfest på institutio-
nen, hvor alle byens og egnens beboere er inviteret med.

i år er det femte gang, der er bålfest til sankthans og det skal 
naturli gvis markeres efter alle kunstens regler.

og så håber man naturligvis vejret er godt, så rigtig mange 
kommer med til festen. 

Samtidig er det en god lejlighed til at være med og træffe 
andre mennesker fra lokalsamfundet. nok bor man forholdsvis 
tæt sammen, men det er ikke meget, man får tid til at snakke 
med hinanden. Man hilser lige en gang imellem når man ser 
hinanden i bilen eller mødes i brugsen, men meget mere bliver 
det ikke til.

Men her er der altså mulighed for at komme lidt mere sam-
men end ellers. 

På festpladsen er der boder, og her kan der købes øl og vand 
og der er ligeledes sat grill op, så man behøver bare at komme 
det, man skal have på, så kan man grille alt det, man har lyst. 
Det er i øvrigt beboerne fra kastaniely, der sørger for boder og 
opstilling af de grill, der skal være.

Der er hverken klub eller forening, der står bag bålfesten, og 
det betyder naturligvis, at alle er inviteret – både store små, 
unge og gamle. og naturligvis alle dem ind imellem.

Årets båltaler eftersøges. Forslag er velkomne.
Der bliver senere delt sedler rundt om arrangementet, lige-

som der kommer opslag på skolen og i brugsen.  

Tekst af Jørgen Bygebjerg       Foto af : Susanne Bang Stald

vi har det hele  
     … lidt mer’
…. og lidt til!



LeBOCK® energy - giver dig energi til mere!

Køb direkte på www.LeBOCK.dk - 14 dages fuld returret!

LeBOCK ApS . Højstræde 16 Falsled . 5642 Millinge . Tlf.: 62 68 27 27 .  www.LeBOCK.dk

33700 LeBOCK® energy
Remsandal med velcrolukning og den 
originale LeBOCK® energy indersål. 
Fås i str. 35-48.

549,-
Markedspris: 849,-
SPAR: 300,-

Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Besøg os hver 

fredag kl. 10-15!

Du kan handle 24 timer i døgnet på LeBOCK.dk. 

Men som beboer i lokalområdet har du også 

mulighed for at besøge os hver fredag, kl. 10-15.

Læs om LeBOCK energy på www.LeBOCK.dk

2 feminine

NYHEDER!

33403 LeBOCK® energy 
Damesko i sort læder. Med regulerings-
spænde og den originale LeBOCK®

energy indersål. Fås i str. 36-42.

595,-
Markedspris: 870,-
SPAR: 300,-

33406 LeBOCK® energy 
Damesko i sort læder. Med den origi-
nale LeBOCK® energy indersål. 
Fås i str. 36-42.

595,-
Markedspris: 870,-
SPAR: 300,-


