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VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG 
GLÆDELIG JUL OG ET 

GODT NYTÅR.
VI GLÆDER OS TIL AT 
BETJENE DIG/JER I 

DET NYE ÅR.
KÆRLIG JULEHILSEN

PERSONALE & BESTYRELSE

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG 

PERSONALE & BESTYRELSE

Åbningstider 
i julen

Den 24.12.
7.30 – 13.00

Den 25.12. LUKKET
Den 26.12.

7.30 – 18.00

Åbningstider 
nytår:

Den 31.12
7.30 – 16.00
Den 1.1. LUKKET

Den 2.1.
7.30 – 18.00

16.
Dec.
2007 

Vi starter
traditionen 

tro vores årlige
Nisseoptog kl. 10 fra

Svanninge hallens P-plads.
Nissefamilien bli´r fulgt gennem

byen til lystige nissemelodier m.m. af
F.D.F.s Nisseorkester. De ankommer til

Dagli´Brugsen ca.10.40 hvor alle, både store
og små, skal synge og danse om det store juletræ,
som er pyntet med fl otte juleting lavet af børnene i

”Regnbuen” og til orgeltoner fra en ”Dagli´Brugsnisse”.
Derefter deler Nissefamilien julegodteposer ud til ALLE

børnene (hos os bli´r ingen skuffede). Bestyrelsen byder på
æbleskiver, brunkager og dejlig varm gløgg i Dagli´Brugsens

store telt.
Kom
og

vær
med.

ÅRETS JULEKONKURRENCE:
 Se opslag i butikken:

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

Jul i Dagli´Brugsen Millinge
Nisseoptog søndag den 

1. Præmie: Gavekort på 300,- 
2. Præmie: Gavekort på 200,- 
3. Præmie: Gavekort på 100,- 

Vinderne af konkurrencen udtrækkes søndag den 16. dec. kl. 12.
Konkurrenceregler og kuponer udleveres i butikken. Vi udleverer en kupon hver gang Du/I handler i uge 50
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  Følg med på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
       www.faldsled.dk • www.fynsland.dk

LokaL-nyt   l  vinter 2006   l  

Den amerikanske forfatter Mark twain tilskrives ovenstående udtalelse, 
da han af en journalist fik overbragt nyheden om sin egen død. Jeg kom 
til at tænke på Mark Twain, da jeg hørte nyheden om Svanninges død 
(Samvirke 11 eller www.fdb.dk/samvirke).

Kendetegnet for en lukningstruet landsby er bl.a. manglende vedlige-
holdelse af huse, ingen indkøbsmuligheder, dårlig infrastruktur (veje,  
telefon og internetforbindelse), ingen skole eller daginstitution og be-
grænsede fritidsmuligheder.

På den baggrund kunne man godt fristes til at lade artiklerne »gå i 
glemmebogen«. Der er ingen sammenhæng mellem kendetegnene for 
den lukningstruede landsby og Svanninge. Artiklerne bygger udelukkende 
på statistik. og statistik er, som den gamle gadelampe: Den er meget god 
at støtte sig til, men den giver et pokkers dårligt lys!

Det er gode artikler – også selv om jeg ikke er enig i alle konklusionerne. 
Der står mange ting, som vi kan bruge.  Bl.a. kan vi bruge dem til at se, 
om der er tendenser i vores lokalområde, som på længere sigt kan blive 
problematiske. vi kan også bruge artiklerne i vores argumentation overfor 
politikerne med hensyn til en fortsat udvikling af lokalområdet.

Gad vide hvad Mark twain gjorde for at vise at han var i live? tak til alle 
der er med til at vise, at vores lokalområde ikke er lukningstruet!

Glædelig jul og godt nytår til alle i lokalområdet

Alex Junge

 Rygtet om min død  
er noget overdrevet

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge
Redaktion  l   Birgit Bendtsen, Peter Bork-Johansen, Jørgen Bygebjerg, Jette 
Caspersen, Lisbeth Ellekrog, Winnie Fersmark, Susanne Bang Stald samt 
gæsteskribenter. 
Fotos  l  Klaus Caspersen, Jørgen Bygebjerg, Keld Gade mfl. 
Layout  l  Riber Reklame A/S
Udgivelses dato  l  Lokal-nyt udkommer vinter (dette nummer), forår, sommer 
og efterår. Se www.faldsled-millinge-svanninge.dk for indleveringsfrister og  
annoncepriser. Indleveringsfrist til næste nummer er 1. februar 2008.
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Kunstnerportræt, 
Edel Østergaard
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 Julemarked i Millinge

Opslagstavlen

FDF Tamburkorps
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Høstfestival

Bent Ludvigsen
Østerbyvej 27
5642 Millinge
Tlf. 6261 9151
l.ludvigsen@get2net.dk

Birgit Bendtsen
Nygyde 14
5642 Millinge
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Susanne Bang Stald, Nørremarken 25, Svanninge, 5600 Faaborg. 
Telefon 2926 7702. Mail: sbstald@gmail.com.

Kontakt

5

6

9

11

13

13

15

19

20

23

25

26

29

29

30

31

Forsidebillede: Jørgen Bygebjerg
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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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Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

� kommunikation � udvikling af organisationen
� markedsføring � kompetencea� laring og 
� salgsindsats       -udvikling

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

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

� kommunikation � udvikling af organisationen

»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.

Teltet er i år fyldt med: Julebryg , juleskrabe-
kalendere, TV-kalendere, Varme popcorn, lækre 
julepandekager m.m. Se vores fl otte nettorvs-
katalog og få inspiration til julegaver. Bestil selv 
på nettorvet eller kom ind i butikken, så klarer 
vi det.Vi har også ideer til fi rmagaver, såsom 
vingavekasser og fl otte julekurve.

Gæt og vind gavekurven
Kuponer udleveres på standen og trækkes kl. 16

Køb på standen:
Julebryg fra div. Bryggerier – julekalendere – 

Quick skrabekalendere – varme popcorn -
varme, lækre Julepandekager

Vi ønsker alle
En rigtig glædelig

Jul og et godt nytår. 
Tak for god handel, 

opbakning, 
sammenhold og 

hygge i året der gik.
Bestyrelse og 

personale

Sæt også X
i kalenderen
den 16.12.

der afholder vi 
vores hyggelige 

julearrangement
i dagli´Brugsen

Millinge

Åbningstider:
Alle ugens dage

7.30 – 18.00
den 24.12.

7.30 – 13.00
den 25.12.
LUKKET

Den 26.12.
7.30 – 18.00

fl ytter til Faldsled den 25. nov fra kl. 10–16
Kom og besøg os på standen foran Den Gamle Skole. Vi ses i Faldsled 
og i Dagli´Brugsen, Assensvej Millinge. Vi er her, når du har brug for 
os. Og husk, vi har altid brug for dig!



5LokaL-nyt   l  VINTER 2007   l  

Julesøndag i Falsled

Julemanden kommer i år sejlende til Falsled kl. 14. FDFérnes 
tamburkorps ledsager ham i hesteoptog til Stensvang, hvor ju-
letræet tændes.  

Ved skumringsandagten med sognepræsten synger Faaborg 
Gospelkor kl. 16.

Ligesom de tidligere år kan man køre gratis med julebussen 
rundt til de mange steder, hvor julefaklerne brænder: kunst-

håndværkstedet ”Matrikel 8B”, Falsled Vandrerhjem, Pøl-
sevogn fra havnekiosken, TallerkenGalleriet, Pardorf Børnetøj, 
Stævnegården, Falsled Kro, Most antik og gammelt, Lebock 
Fodtøj, Dagli´Brugsen v. den ”Gl.Skole”, Ide´gruppen  -Vest, 
Falsled Beboerforening, Bimosegaarden, Falsled Kirke, Steens-
gaard Herregårdspension, Steensgaard Herregårdsmejeri og 
Hattehuset, Grete Hjort Design.

Børnenes julekalender
Stjernekalenderen har i år ”Peters Jul” som tema. Her er byens 
børn inviteret til at male historien på den store kalender, som 
er opstillet ved Stensvang. Traditionen tro er der hver advents- 
søndag et arrangement omkring kalenderen, blandt andet med 
uddeling af gaver. 

Konkurrence
ved hvert udstillingssted er et bogstav sat op. tilsammen giver 
de en sætning.

Find den rigtige løsning og vær med i lodtrækningen om 
kaffe og kage for 4 personer på Falsled kro.

Tekst: Peter Bork-Johansen      Foto: Hannah Lindorff trampe

25. november er datoen for dette års julerier i 
Falsled: I år bydes på en rigtig julemand, skum-
ringsandagt i kirken, konkurrencer og 14 jule-
pyntede steder, hvor man kan opleve hyggelig 
gamle jul på landet. 
På stjernejulekalender ved Stensvang åbnes en 
låge hver dag i december
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Dagli´Brugsen   
              i nye klæder

Det går godt for Dagli´Brugsen i Millinge. Så godt, at den årligt 
stigende omsætning og bundlinjens vederkvægende, sorte tal 
nu skal komme kunder og personale til gode. Dagli´Brugsen 
bygger om og udvider det rene forretningsareal uden lager fra 
de nuværende 260 m2 til fremtidige 380. 

– Det er en udvidelse på ca. 50%, fortæller uddeler orla 
Møller. –Heraf kommer de 80 m2 fra bygningens boligdel, 
der blev ledig i juli og de sidste 40 m2 bliver bygget til. Ejen-

dommen er fra 1907, så den har altså fået lov at være i fred i  
nøjagtig 100 år. 

Det bliver dejligt for alle at få mere plads. kunderne får en 
bedre indkøbsoplevelse, når de kan gå rundt i fred og ro og ikke 
som nu risikerer at blive skubbet til side i de smalle gange, når 
andre skal forbi. I den nye forretning er gangarealerne så brede, 
at der også er rigelig plads til kørestole, barnevogne, klapvogne 
og rollatorer. Det nye indgangsparti, der etableres i gavlen (til 

højre, når man står 
foran butikken, red.) 
får automatisk dør- 
åbner og et flaskeind-
leveringsanlæg, og 
så er der for øvrigt 
ikke et eneste dørtrin 
hverken der eller i 
hele butikken. Der er 
virkelig tænkt på alle 
kundegrupper. 

Dagli´Brugsen har 
14 medarbejdere og 
det tal bliver ikke 
forhøjet, siger Orla. 
–men det kan være 
tungt for dem at ar-
bejde under så trange 
forhold, så hensigten 
med udvidelsen er 
også at give person-
alet bedre fysiske  
arbejdsvilkår, så de får 
det lidt nemmere. 

Tekst: Winnie Fersmark    Foto: Susanne Bang Stald  
Tegning: Tømrermester Jørgen Jørgensen, Faldsled 

Hvor tidens trend i de små lokalsamfund er af-
vikling i form af nedlæggelse og lukning af de 
for befolkningen så livsvigtige indretninger som 
skoler og indkøbsmuligheder, går Dagli´Brugsen 
i Millinge den modsatte vej og tilfører området 
udvikling gennem etablering af en udvidet og om-
bygget butik med et yderst konkurrencedygtigt 
og alsidigt service- og vareudbud     
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Parkeringsbokse og hundekroge
Langs facaden med det nuværende indgangsparti vil der blive 
indrettet parkeringsbokse på skrå. 

- Boksene skal netop være på skrå for at forhindre, at park-
erede biler, som det er tilfældet nu, ikke tager udsynet fra bil-
isterne, når de skal ud på assensvej. Den hidtidige parkerings-
plads vil dog fortsat bestå.  

De firbenede er der også tænkt på. Der vil blive sat tre hunde-
kroge op på et mere hensigtsmæssigt sted. –Den livlige trafik 
i den smalle passage mellem facade og sæsonaktuelle varer 
stresser hundene og også de tobenede, som enten skal kante 
sig alt for tæt forbi dem eller vige ud på gaden. De er jo ikke 
altid – de firbenede – i lige godt humør.  

Økologi og online på NETtorvet 
i den udvidede forretning er der blevet plads til en afdeling 
med økologiske varer. Mel, honning, marmelade, ja alt økolo-
gisk vil være at finde her. Og selvfølgelig frugt og grønt, som vil 
blive udbudt på det nye grønttorv ud for køledisken. 

- Der vil også blive stillet en PC op, forklarer orla, -så kunderne 
kan bestille varer fra nettorvet og få informationer fra Coop. 
Betjeningen hjælper personalet ved behov selvfølgelig med. Var-
erne leveres inden for en uge til os og betales ved afhentning. 
vi sælger mere og mere ad den vej. 

Åbningstiderne vil der ikke blive rørt ved. De vil som nu være 
alle ugens syv dage fra 7.30 til 18. Vareudbringningen fortsæt-
ter også som hidtil hver fredag. Det koster et symbolsk beløb 
på 10,- kr. at få sine varer pakket og leveret. Kunden behøver 
blot at ringe til forretningen på tlf. 6261 9494 eller sende en 
mail med vareønsker på 06142@coop.dk, så klarer vi resten. 

Vareudbuddet vil bortset fra de nye, økologiske varer være 

det samme som nu, men det vil blive præsenteret anderledes 
takket være den bedre plads. 

Udelukkende lokale håndværkere
Hele projektet kommer til at koste to millioner, der finansieres 
gennem Ba – Brugsens arbejdsgiverforening – via en pulje, 
som alle brugsforretninger indbetaler til og som hver især så 
igen kan låne af til rimelige renter. vi låner med andre ord af 
hinanden.  

Det er lokale håndværkere, som står for selve udførelsen.
– Det har været en hjertesag for os og en ufravigelig beting-

else, at byggeriet udelukkende skulle gennemføres af lokale og 
sådan er det også blevet, siger orla. 

– Autoriseret el-installatør Jens Nielsen, Brahesvej i Svan-
ninge, har overtaget entreprisen og sørget for de nødvendige 
håndværkere, som alle er lokale. Det er vi meget glade for. 

Fest i gaden
Projektet forventes at stå færdigt i februar/marts 2008. 

-Så bliver der fest i gaden, griner Orla veloplagt. Kæmpe 
åbningsreception og masser af spændende slagtilbud. Det ser 
vi frem til og forventningerne til fremtiden er store, men især 
glæder vi os til at møde hver eneste kunde. Alle skal være så 
hjerteligt velkomne.    

Lokal-nyt følger selvfølgelig begivenheden på tætteste 
hold og beretter udførligt om den i førstkommende nummer 
derefter.
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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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Kontakt os gerne omkring Deres projekt på tlf. 62 68 16 64/20 33 34 76 mail: jonyma@mail.tele.dk

Pension er ikke kun tryghed når du bliver gammel
Det handler også om at sikre din familie nu og her, hvis du 
mister evnen til at tjene penge.

Kom ind i banken eller kontakt mig på tlf. 6373 9002, så hjæl-
per jeg dig med at få pensionen på plads.

Tryghed for hele familien

Kunderådgiver
Henning Bahl
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20.000 år på 
      en lang spadseretur
Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Tundra, lindeskove, hasselskove. Nåletræer, ege, bøge og en vil-
ter underskov. et kig ned i Danmarks geologi og naturhistorie. 
Det er muligt i Svanninge Bjerge, hvor en enorm naturgenopret-
ning er i gang. Det er Bikubenfonden, der gennem de seneste år 
har opkøbt 450 hektar jord i det store område, hvor også staten 
ejer store landområder.

De fynske Alper er et fantastisk område og udpeget til en mulig 
nationalpark og allerede nu er der gang i arbejdet med at kunne 
vise det moderne mennesker, hvordan naturen har udviklet sig 
gennem de sidste 20.000 år.

Det er herregården Steensgaard, der for en stor del varetager 
genopretningsarbejdet.

- Meningen er at skabe et natur- og landskabshistorisk monu-
ment af national betydning, som det hedder i retningslinjerne 
fra Bikubenfonden, fortæller direktør Kristian Gernow.

Gennem længere tid har naturfolk og geologer gennemgået 
området og en handlingsplan er udarbejdet. Først og fremmest 
drejer det sig om naturen, dernæst kulturen og så publikum. Det 
er vigtigt at også publikum får adgang til området og allerede 
nu er der gang i anlægget af stier og veje, der kan lede de be-
søgende rundt i området. Både til fods, til hest og på cykel. Biler 
er naturligvis forbudt.

- Det er et meget kuperet område og det kunne være meget 
interessant for mountain-bikere at udforske området, men det er 
altså ikke tilladt, siger Kristian Gernow. Cyklister – og så er det 
lige meget om man kommer på den gamle havelåge eller en 
MtB til 20.000 kroner – må kun færdes på de stier, der er til dem. 
og de er nemme at kende. Det er nemlig dem, der er grus på.

Toppen af Svanninge Bjerge er Lerbjerg og herfra er der en 

fantastisk udsigt over det vældige landområde og Det sydfynske 
Øhav. Men også mange andre steder er der gode udsigtspunkter 
og det er dem, der bliver blotlagt så publikum kan få glæde af 
det fantastiske natursceneri.

Bjergene bliver også en gennemgang at naturhistorien fra isti-
den og til nu. Der bliver en kunstig tundra fra dryastiden. Andre 
steder er det lindeskove, et område med hassel er der også fra 
den tid, den var fremherskende. Der vises også eksempler på 
højskovdrift, der har vist sig ikke at være alt for solid efter de 
seneste årtiers orkaner, der lagde mange skove ned.

kvæg græsser også i det store naturområde.
- Det var egentlig lidt underligt, da godset nærmest solgt en 

tredjedel af sine jorder fra og man kunne godt føle, at der mang-
lede noget, siger kristian Gernow. Men faktisk er det jo blevet 
en del af vores hverdag igen eftersom vi står for genopretning 
og pleje og det har været utroligt spændende at være med i. vi 
har haft mulighed for at bruge vores ekspertise og vi har været 
i forbindelse med en lang række eksperter, der har været meget 
givende i deres forskning og viden.

- Det er alt sammen noget, der kan ses på vores hjemmeside, 
www.svanninge-bjerge.dk

I øvrigt sker den store genopretning i samarbejde med Statens 
Skovdistrikt, der står for Svanninge Bakker.

- nej, siger kristian Gernow. vi sidder ikke på hver sit om-
råde og siger, at i har at holde jer på jeres side af hegnet. vi  
arbejder tæt sammen og området er åbent for alle. og det er 
en fornøjelse at byde publikum velkommen til en unik oplevelse. 
Det er jo ikke hver dag man kan spadsere gennem 20.000 års 
naturhistorie!
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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
Få uforpligtende tilbud. Kontakt mig på pm@poulmartin.dk eller pm@poulmartin.dk eller pm@poulmartin.dk

NY ALTAN ...

ApS

Faaborg 
Hvidvareservice
v/Brian Mosegaard

Værksted åbent 

efter aftale

Værksted: Østerbyvej 7 
5642 Millinge
Kontor: 62 61 30 96
Mobil: 26 70 63 29

www.faaborghvidevareservice @hotmail.com
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Assensvej 375 · 5642 Millinge 
Tel 62 61 95 62 · Mobil 20 62 95 62
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Udsigten til, i en snarlig fremtid, mange sommerhuse og ikke 
havudsigten gav stødet til, at Edel og Vagn Østergaard traf bes-
lutningen om, at sælge gården i Horne, hvor de havde boet 
i 36 år. De var begge klar over, at det nye skulle være noget 
helt andet. og det blev det. og begge er meget glade for 
skiftet, selvom det blandt andet betød, at de måtte sige farvel 
til mange ting; møbler og malerier. 

”Men til alt held har vores børn være gode til at tage i mod 
mange af tingene”, siger Edel, som i øvrigt er den egentlig 
årsag til, at Lokal-nyt er på besøg.  

edel har været friskolelærer i Faaborg, men har også haft en 
kunstnerisk løbebane. Først som væver, hvor det i starten var 
kludetæpper og gulvtæpper, siden hen vævede hun for grafik-
eren Johan Kongstad, og til sidst kom papiret til, efter et kursus 
hos papirkunstneren Anne Vilsbøll.

Papir er mange ting
i dag eksperimenter edel med farvestrålende papirark, der re-
sulterer i store og små sejl, lampeskærme, blomster på lange 
stilke og collager. 

Det hele har været igennem den samme arbejdsgang: Først 
skal plantefibrene koges i timevis, i sig selv en langvarig proces, 
papiret indfarves og bankes ud og støbes til større eller min-

Tekst og foto: Peter  Bork-Johansen

dre ark. Herefter kommer den 
sidste af de kreative processer, 
hvad enten det skal være et af 
de store smukke og dekorative 
sejl, eller fx en lampeskærm el-
ler en collage. 

edel er medlem af kunst-
nerforeningen PAKHUSET og 
dennes ældste gruppe HarP-
erne, som igennem mere end 
25 år har udstillet sammen i 
konservesgaarden i Faaborg.

Nu gælder det haven
Efter et år i byggerod er der 
faldet ro i huset, og edel og 
Vagn nyder deres nye hus 
med de mange hyggekroge 
og god kunst på væggene, 
som for det meste er værker 
af hendes kunstnerkollegaer.

På bordet ligger der flere 
bøger om haveindretning, 
som er det næste store pro-
jekt de skal i gang med. og 
det glæder de sig også til.

Fra 4-længet gård i Horne   
til topmoderne 
   træhus i Falsled
»Det er faktisk bedre end jeg troede« sagde Anna-Sofie 
på 10 år til sine bedsteforældre, da hun så deres nye, 
elegante og smukke træhus, som nu danner rammen om 
pensionstilværelsen for edel og vagn Østergaard 

indfarvet papirark klar til forarbejdning

edel Østergaard startede sin kunst-
neriske løbebane som væver, men 

arbejde i dag meget eksperimenter-
ende med papirkunst.
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når haven skal indrettes bliver det nok 
med ovaler eller buer, som modvægt 
til det rektangulære hus, mener vagn 

Østergaard.

Odensevej 106 - Tlf. 6261 8438
post@skovlyst.dk
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FoDplejer 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge 
Telefon 6261 8033

•	 	Oversættelser	til	og	fra	tysk,	engelsk	og	hollandsk		
	 –	universitetsuddannede	modersmålsoversættere
•	 	Professionelle	artikler	–	storytelling

Oversættelser Og artikler

sprogshoppen	
Vestermarken	1	·	5600	Faaborg	·	Svanninge	
Journalist,	forfatter	og	oversætter	Winnie	Fersmark
tlf.: 62 61 82 11 • mail: info@sprogshoppen.dk

• Mel fra Skærtoft Mølle

• Specialøl fra lokale, fynske bryggerier

• Og masser af andre lækre delikatessevarer

HUSK: Masser af idéer til jule- og nytårsgaver ...

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

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

Jul på Steensgaard
Vi er med til jul i Falsled, 

søndag den 25. november, kl. 10-17.

Velkommen i vores gårdbutik
Hos os finder du garanteret kvalitet:

• Steensgaard Jersey kalvekød

• Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

• Risbjerg Frilandsgris

• Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!
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Det er nu slut med at bruge Rallebæksgyden som gennemfarts-
vej. Gennem tiden har krydset Rallebæksgyden/Svanningevej 
Odensevej været ét af det sorte uheldskryds i Faaborg-området 
og en del halvhjertede forsøg på at regulere trafi kken har været 
foretaget af skiftende byråd og kommunalbestyrelser.

Gennem de senere år har mange beboere klaget over 
trafi kken og de mange uheld og ulykker har været med til at 
understrege, at det ville være alt andet end rimeligt, hvis der 
blev gjort noget for at sikre det trafi kfarlige kryds.

Men, som nævnt – de lokale myndigheder var ikke indstillet 
på at gøre noget effektivt ved sagen.

og nu er det så blevet vejdirektoratet for meget og ralle-
bæksgyden bliver lukket ud til Odensevej.

Der spærres med betonkummer så det gøres helt umuligt at 
forcere krydset.

Indkørsel til naturlegepladsen kommer herefter til at foregå 
fra Nyborgvej-siden.

Det har været yndet at bruge Rallebækken og Svanningevej 
som gennemfartsvej endskønt begge veje blot er beskedne 
sogneveje, der ikke er egnet til hverken megen eller tung trafi k. 
Undersøgelser har da også vist, at det faktisk er hurtigere at 
køre fra Millinge mod Faaborg og benytte rundkørslerne hvad 
enten man skal til Odense eller Nyborg.

og nu er det altså slut med at tro, at man bare kan smutte 
igennem ad Rallebæksgyden.

Rallebækken   
lukkes som 
   gennemfartsvej
Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Julemarked 
i Millinge

Utallige uheld og ulykker er sket i krydset, der tilsyneladende har gode oversigts-
forhold, men som dette til trods har både dræbte og kvæstede på samvittigheden.  

Tekst og foto: Susanne Bang Stald

Den 24. og 25. november, kl. 11-17 er Solbjerggaard, Assensvej 
298 i Millinge rammen om et julemarked. Kvalitet og jul som 
i gamle dage er det bærende tema for markedet. Det er Sol-
bjerggaard, Pardorf Børnetøj og Juul & Streich, der i fællesskab 
står for markedet.

20 juleboder
Gårdspladsen overdækkes 
og op mod 20 boder disker 
op med julestemning og 
lækkerier, både til ganen 
og til gaver. Bl.a. aver-
nakø Geder, Højagergaard, 
Midtfyns Bryghus og VM 
blomster er i julehumør på 
markedet.

Søndag kl. 14 spiller 
Faaborg Blæserne juleme-
lodier mens der handles og 
snakkes i boderne.

Lysdypning
Især for børnene er workshoppen med lysdypning spændende. 
Lav dine egne lys, måske til en julegave.

Design porcelæn og børnetøj
Benyt lejligheden til at se Laura Bangs tekstildesign med bl.a. 
tørklæder, tunikaer og jakker til den kolde tid og de mange 
andre spændende ting i Bang’s design og marskandiseri.

Jull & Streich byder på hånddrejet porcelæn, pynt, jule-skåle, 
stentøjskander og ørestickere, brocher og knapper i porcelæn.

Pardorf Børnetøj sæter fokus på 
kvalitets børnetøj, som både er 
smart og kan tåle at blive brugt.

Arrangørerne ser markedet som 
et supplement til Jul i Faldsled, så 
julestemningen rigtig kan få tag i 
lokalområdet. Flere af stadehold-
erne er med begge steder.

Julemarked 
i Millinge
Især for børnene er workshoppen med lysdypning spændende. 
Lav dine egne lys, måske til en julegave.

Benyt lejligheden til at se Laura Bangs tekstildesign med bl.a. 
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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
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Juul & Streich
Keramisk værksted & Butik

Assensvej 279
5642 Millinge

Skulptur og brugskeramik
i stentøj.

6361 7788

www.juulogstreich.dk
Assensvej 283, 5642 Millinge

6091 0667/6261 4170

25%
På Drappa dot

Børnetøj fra Drappa dot,
Italy kids, Bjørk, eget design

samt kurve, elastikker,
spænder fra RICE

SOLBJERGGAARD
Designværksted & Marskandiser

ASSENSVEJ 298
5642 MILLINGE

86 19 07 67

www.bb-fyn.dk

Åben i ulige uger:
November: 9./10. - 23./24. December: 7./8. - 14./15. - 21./22.

Fredage kl. 15.00 - 18.00 · Lørdage kl. 11.00 - 16.00
STORT FÆLLES JULEMARKED PÅ SOLBJERGGAARD LØR/SØNDAG 24./25. NOVEMBER

Julemarked er åben begge dage fra kl. 11-17
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opslagstavlen...
Det sker i november:

 22. Skolefest for 0.-6. klasse, kl. 18.30-22.00

 24. Julemarked på Solbjerggaard, kl. 11-17

 24. Julesalget starter, Antik Postludiet, kl. 12-17

 25. Julesøndag i Faldsled, 
kl. 10-16

 25. Julemarked på Solbjerggaard, kl. 11-17

 26. Generalforsamling, Golfklubben, kl. 17

 30. Jule FREDAGSÅBENT, skolen, kl. 18

Tekst: Ulla olander vangsted

Der tales så meget om landsby-
døden, der sættes tal og nogen 

gange navn på landsbyer der 
er dømt til udryddelse, og 
ind imellem når jeg kører ind 
i Svanninge med vores små 
230 beboere, kigger jeg da 

lige en ekstra gang for at se om 
manden med leen skulle stå og 

lure på vores byskilt. Jeg har ikke set 
ham endnu, og jeg tror ikke, vi behøver 

frygte at få besøg foreløbig, for vi har noget her, som ikke kan 
fi ndes ret mange steder. 

Som tilfl yttere har vi ind imellem besøg af venner og bekend-
te, som lige skal se om, det der landliv kunne være noget for 
dem, og det er gået op for mig, at vores salgsteknik har været 
forfejlet. vi har vist dem bakkerne og vandet, vi har trasket 
ture mellem bindingsværkshuse og stokroser, vi har spist is på 
havnen, grillet på terrassen og de har med forbløffelse set deres 
børn sove hele natten, for her er jo ro! Men næste gang der er 
nogen der vil smage lidt på landlivet, vil jeg bede dem komme 
på en hverdag.

vi har i år nået det punkt, at vores ældste datter skulle starte i 
skole, det er lidt af en pille at sluge for alle forældre, men når de 
begge er lærere, og med erfaringer både som elev og undervis-
er fra store byskoler, er uroen i maven på ingen måde mindre. 
På nethinden sad billederne af fx bordet der blev kastet ud fra 
4 sal, og tasken der blev sendt gennem klassen med et velrettet 
spark af vrede. Pludselig var hendes forældre reduceret til en 
lille rødhåret dreng med fregner og en lille pige med rottehaler, 
der kunne mærke knuden i maven, som kom snigende, når de 
skulle gå forbi de store i skolegården. vi kunne se vores datter 
traske af sted med sin nye taske, sit penalhus og madpakke, og 
vidste, at det, hun glædede sig så meget til, lige så nemt kunne 
blive 9 års helvede. 

Men allerede få dage inde i skoleåret blev alle vores bekym-
ringer gjort til skamme. Vi træder ind i skolens aula, møder en 
af de store piger, som smiler og hilser på hende. 

Hov, hvad var nu det? Det var jo ikke lige det jeg havde reg-
net med. Men jeg får da heldigvis grebet lidt fat i virkeligheden, 
og fortalt mig selv, at det jo også var en storesøster til en pige, 
vi kendte, for sådan plejer de store jo ikke være overfor de små. 
Men dagen efter gentager det sig - med en ny pige. Og på 
cyklen om morgenen er der pludselig halvstore drenge, der 
siger god morgen og smiler og griner til hende (og mig). 

Jeg burde måske have haft det på fornemmelsen – at Svan-

ninge Skole ikke er, som skoler er fl est. 
Jeg har haft kollegaer, der med misundelse i stemmen har 

sagt ”Ej, skal hun gå der, det er en god skole, dér tager børnene 
sig af hinanden.” ”Den stemning der er på Svanninge Skole, 
det var det, jeg gerne ville have til mine børn”

Så derfor vil jeg, hvis vi igen skulle blive opsøgt af venner 
og bekendte, som vil se landlivet an, få dem på besøg på en 
hverdag. og jeg vil tage dem med ned og hente min datter på 
skolen, så de kan se hvad ”en bondeskole på den fede måde” 
(for at citere en lokal teenager) er. Og når vi nu var dernede, 
ville jeg tage dem med en tur rundt i SFO’en, børnehaven og 
sportsklubben, så de kunne se, hvad det er de får, hvis de skulle 
få lyst til at fl ytte hertil – et samfund der formår at skabe børn 
og unge, som har varme og overskud til hinanden.

en bondeskole 
– på den fede måde 

Finn olander Hansen, som har sommerhus på Bjergham-
mer, fulgte opfordringen til at sende læserfotos ind.

Gæt, hvor de dejlige motiver er fra og få løsningen i 
næste nummer af Lokal-nyt.

alle opfordres fortsat til at sende fotos med lokale 
motiver til sbstald@gmail.com, så vi kan give hinanden 
stemningsfulde, sjove og måske skæve kig fra vores lokal-
område.

Læserfotos Læserfotos



Det sker i januar:

 7. Skolestart efter juleferien

 8. Bestyrelsesmøde, Regnbuen

 23. Årsmøde, håndbold, Svanninge-Hallen, kl. 20

 30. Planlægningsmøde, høstfestival. Hallen kl. 19

  Kom og giv dit besyv med!
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Tekst: Niels Erik Jensen. Foto: Susanne Bang Stald

Svanninges byskilt skal begraves den 6. maj 2008, forlyder det 
i pressen.

Baggrunden er en undersøgelse, som Lars Aarup fra samvirke 
har lavet, dels for at provokere og dels for at gøre opmærksom 
på at statistisk er 53 landsbyer I danmark truet på byskiltet.

Der skal være 200 indbyggere for at man kan kalde sig en 
»by«. Statistikken viser, at fra 1986 til 2006 og fra 1996 til 2006 
er befolkningen i dissse 53 byer gået tilbage med hhv. 20 og 
10%.

Det er også rigtigt. MEN, de har ikke taget højde for de ak-
tiviteter der er sat i værk i hele vores lokalområde Svanninge, 
Faldsled, Millinge, Østerby og Håstrup, for bl.a. at fremme 
bosætningen.

af disse ak-
tiviteter kan nævnes:
• Svaneøgleprojektet
• Høstfestival
• Skoles udbygning
• Fibernet
• Boldbaner
• Nye aktiviteter i idrætsforeningen
• Bedre mobildækning 
•  og alle mulige samarbejder, brug af synergi effekter m.m.

Hvis man sammenligner tallene for Svanninge fra 2006 og 
2007, så vil man se, at kurven er knækket. Der var 226 indbyg-
gere I Svanninge 2006 og I 2007 er vi, ved fælles hjælp, kommet 
op på 230 og jeg tror at tallet i 2008 stiger yderligere.

Hvis vi gør status nu og bruger journalistens regnemetode så 
går der ca 12,5 år inden Svanninges byskilt for alvor trues, hvis 
man vel at bemærke ser gennem de briller. vi vil det anderledes. 
Lokalrådet er i gang med at undersøge, hvordan man kommer 
igang med at bygge nyt i Svanninge har du/I ideer i den retning 
så kontakt Lokalrådet eller Niels Erik på 6261 8544.

Svanninges 
byskilt under pres 

af disse ak-
tiviteter kan nævnes:
• Svaneøgleprojektet

Det sker i december: 3. Jule-forældrearrangement i Dagplejen 
 8. Julefrokost/bal i Sognegården. ALT UDSOLGT

 12. Klippe-klistre-dag i SMIR, kl. 14
 13. Juleafslutning, FDF, Skolens aula, aften.
 14. Lucia i Svanninge-Hallen, kl. 8.30-9.30
 14. Bedsteforældredag i Regnbuen og SFO (med madkurv)

 15. Elevstævne og juleafslutning, SMIR
 16. Nisseoptog mm ved Dagli Brugsen, kl. 10
 21. Skolens juleafslutning i Svanninge Kirke

Svanninge Folkemindesamling, beliggende på første sal i Svanninge 
Sognegård, Kirkegyden 3, Millinge, er dit sogns lokalhistoriske arkiv og 
museum. Vi hjælper gerne med lokalhistoriske spørgsmål og modtager med 
tak arkivalier med tilknytning til Svanninge Sogn, evt. til kopiering.

Fra 1. november til 31. marts har vi åbent hver søndag formiddag (und-
tagen de sidste 2 søndage i december samt påskedag), kl. 10-12, samt 
første mandag i måneden, kl. 19-22.

I forbindelse med ”Jul i Faldsled”, søndag den 25. november afholdes en 
mindre særudstilling på Faldsled Gamle Skole.

Henvendelse til folkemindesamlingen uden for åbningstid kan bl.a. 
ske til arkivar Bruno Clausen, telefon 6261 9366 og næstformand og 
museumsleder Arne Rasmussen, telefon 6261 8110. (Formand: Bjarne 
Lindenskov. Telefon 6261 8174).

Svanninge 
Folkemindesamling 



Gudstjenester i vinter 2007 - 2008 

Dato: Svanninge: Falsled:

25. nov 11.00 (I) 16.00 (I) * 

  2. dec. 11.00 (I) 09.30 (kk, I) 
  9. dec. 19.00 (9 læsninger) 11.00 
16. dec. 09.30 (kk) 19.00 
23. dec.  11.00 (J. Svärd) ingen 
24. dec. 16.30 (I) 15.00 (I) 
25. dec. 11.00 (I) 09.30 (I) 
26. dec. 09.30 (I) 11.00 (I) 
30. dec. ingen 11.00 

 1.  jan. 16.30 (I) 15.00 (I) 
 6.  jan. 11.00 familiegudstj.** 09.30 (kk) 
13. jan   19.00 (J. Svärd) 11.00 
20. jan. 11.00 19.00
27. jan. 09.30 (kk) 11.00 

 3.  feb. 11.00 09.30 (kk)
10. feb. 09.30 (kk) 11.00
17. feb. 19.00 09.30
24. feb. 11.00 19.00 

02. mar. 09.30 (J.Svärd) ingen

*  Skumringsandagt, Faaborg Gospelkor medvirker 

**  6.jan. Hellig Tre Kongers dag rundes juletiden af med en 
familiegudstjeneste i Svanninge kirke!  

Koncerter: 

1 dec.  Svanninge kirke kl. 19.30: adventskoncert med 
Faaborg  A Cappellakor 

6. dec.  Falsled kirke kl. 19.30: adventskoncert med Horne 
Mandskor  

Forkortelser: 

kk = kirkekaffe
I = indsamling. 

(bemærk venligst, at der i perioden 25. nov. – 9.dec. samles 
ind til menighedsplejen)

Husk at oprette alle lokale arrangementer på kommunens 
kalender, som laves i samarbejde med kultunauten.

I fi nder den på Faaborg Midtfyn Kommunes hjemmeside 
under menupunktet kalender. visse og somme hævder, at også 
andre medier holder øje med kalenderen, så det er en rigtig 
god idé at sikre at alt, stort som småt kommer med og bidrager 
til at gøre vores lokalområde synligt.

Brug kultunauten 
Tekst: Susanne Bang Stald
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 1.  jan. 16.30 (I) 15.00 (I) 
 6.  jan. 
13. jan   19.00 (J. Svärd) 11.00 
20. jan. 11.00 19.00
27. jan. 09.30 (kk) 11.00 

 3.  feb. 11.00 09.30 (kk)
10. feb. 09.30 (kk) 11.00
17. feb. 19.00 09.30
24. feb. 11.00 19.00 

02. mar. 09.30 (J.Svärd) ingen

*  Skumringsandagt, Faaborg Gospelkor medvirker 

**  6.jan. Hellig Tre Kongers dag rundes juletiden af med en 
familiegudstjeneste i Svanninge kirke!  

Det sker i februar:

 4. Fastelavn, Dagli’ Brugsen, kl. 15

 12. SMIR generalforsamling

 12. Årsmøde, badminton, Svanninge-Hallen, kl. 19.30

 Uge 8  Skolens vinterferie

 28. Generalforsamling, Sognegården, kl. 19.30

 1. marts FSSG&I generalforsamling

 5. marts tallerkenGalleriet genåbner efter vinterhi

alle opfordres til at være opmærksom-
me på at der er såvel LaG-midler som 
en særlig pulje for udvikling af Land-
distrikter (Kommunen og Fynsland). 
Desuden er der under eU’s fi nan-
sielle ramme for 2007-2013 afsat 
store beløb til udvikling inden for 
en række 
områder, 
hvor både 
virksom-
h e d e r , 

landdistrikter og sam-
spil mellem fl ere parter kan søge om 

midler. 
kommunens landdistriktkoordinator 

Jens Peter Jacobsen, jepja@faaborgmidt-
fyn.dk kan informere mere detaljeret.

Hvis i vil se mere om eu program-
merne, så send en mail til sbstald@gmail.
com med Eu program 07-13, så får I en 
mail retur med link til information.

alle opfordres til at være opmærksom-
me på at der er såvel LaG-midler som 
en særlig pulje for udvikling af Land-
distrikter (Kommunen og Fynsland). 
Desuden er der under eU’s fi nan-
sielle ramme for 2007-2013 afsat 
store beløb til udvikling inden for 
en række 
områder, 
hvor både 
virksom-
h e d e r , 

landdistrikter og sam-
spil mellem fl ere parter kan søge om 

Europa-Kommissionen

Oversigt over nye finansielle bestemmelser og

muligheder for 2007-2013

�
€�

Vejledning for begyndere

Nye midler, bedre

bestemmelser

VM BLOMSTER
HAVE- & STUEPLANTER

DIV. FRUGTTRÆER SAMT  
UDPLANTNING

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

KIG NED
A
GOD KVALI GOD SERVICE

Dekorationer
Gravpynt
Adventskranse
Juleting

Penge til udvikling
              af landdistrikter 
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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

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

Svanninge Malerforretning ApS

Assensvej 224 · 5642 Millinge · Mobil: 20 21 77 95

Tlf.: 62 61 77 95 • Fax: 62 61 77 91 • brian.maler@mail.dk

Brian PederSen
Malermester

FD
F 

Sv
an

n
in

g
-F

aa
b

o
rg

 t
am

bu
rk

or
p

s



19LokaL-nyt   l   VINTER 2007   l  

I den første weekend i november, var det halvårlige tambur- 
korpsstævne for FDF tamburkorps fra Sydjylland og Fyn. Tam-
burkorpsstævnerne er en mulighed for at mødes med andre 
FDF’ere og lære nogle nye melodier på sit instrument. Fra FDF 
Svanninge Faaborg tamburkorps deltog 11 glade musikanter. 

Fredag aften tog vi af sted fra sognegården i Svanninge 
med godt fyldte biler og forventningsfulde deltagere. Tambur- 
korpsstævnet var i Bording, ved Herning, så der var lidt af en 
køretur derop. Efter ankomsten var de første undervisnings- 
timer. Man er på stævnerne opdelt efter niveau, alt efter om man 
har spillet i kun et par uger eller flere år. Fra Svanninge Faaborg 
havde vi 2 af vores helt nye elever med i tromme 1, som selv om 
de kun lige er startet sagtens kunne være med. Derudover var 
resten delt udover de forskellige niveauer. efter undervisningen 
var der underholdning, som var en konkurrence om at blive v.i.P.-
deltager på stævnet. Desværre vandt ingen af vores deltagere 
denne ære, så vi måtte købe vores eget slik i weekenden. Lørdag 
var vi på marchtur rundt i ikast, hvor vi spillede sammen alle de 
deltagende tamburkorps. Det er en spændende oplevelse at gå 
og spille sammen med 120 andre, det giver et helt andet sus 
end normalt. Ellers stod lørdag på undervisning, leg og en masse 
hygge. Lørdag aften var der underholdning med dans, sang og 
nogle sjove sketchs. efter underholdningen stod den på disko-
tek, hvor der blev danset så meget at det stadig sad i benene 

mandag morgen. Søndag var 
den store koncertdag, her 
skulle alle deltagerne vise, hvad 
de havde lært i løbet af week-
enden. tilskuerne var de andre 
deltagere, forældre og nogle af 
Bordings beboere. koncerten 
var rigtig god. alle deltagerne 
fra Svanninge Faaborg spillede 
godt. Vores helt nye tromme 
elever havde lært 2 nye indi-
aner melodier som de spillede, 
fløjterne havde lært alle melodi-
erne fra Kaj og Andrea, lyrerne 
spillede nogle nye marchmelo-
dier, så alle havde fået en masse 
ud af stævnet. Efter koncerten tog vi turen tilbage til Fyn, en lang 
tur, med nogle trætte men glade musikanter i bilerne. alt i alt en 
god, sjov og lærerig weekend.

FDF Svanninge-Faaborg har desuden fået ny hjemmeside, 
denne kan findes på www.fdfsvanningefaaborg.dk, her kan man 
bl.a. se billeder fra tamburkorpset og kredsen, derudover er der 
lagt nogle små filmklip op, og så kan man læse om de forskellige 
ting vi går og laver.  

Tekst: Mette St. Larsen     Foto: Mads rasmussen

FDF Svanninge-
     Faaborg tamburkorps

Filialdirektør
Hans Jørgen Larsen

Kanalvej 1, 5600 Faaborg, tlf. 8989 9500
faaborg@jyskebank.dk • www.jyskebank.dk 
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Lørdag den 1. marts 2008.

i den anledning mangler der nogle mennesker på diverse post-
er  i foreningens bestyrelse. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på 
at få disse pladser besat og kontakter i den forbindelse mange 
mennesker. Problemet er, at vi ikke kan nå ud til alle og at det 
måske netop er dig, som gerne vil gøre en forskel, der ikke bliver 

spurgt, så hvis du har lidt overskud til frivilligt foreningsarbejde 
så kontakt undertegnede, så vi sammen kan finde den rigtige 
hylde til dig. Alle kan gøre noget for og i F/S.

Niels Erik Jensen, 
Formand, 6261 8544

Generalforsamling i 
Faldsled/Svanninge S.G.&I

Hver tirsdag spilles der badminton for fuld damp i Svan-
ninge hallen, og vi har plads til flere.
Der er stadig få ledige baner hvis du er motionist og har 
lyst til at spille badminton.
Som noget nyt kan vi tilbyde »fyraftens badminton« fra kl. 
17.00 til 18.00.
Skulle du/I have lyst til at spille på dette tidsrum, kontakt 
da Kim Pedersen via sms på 4083 7352, eller kim@liki.dk. 
Vi vil på forsøgsbasis tilbyde banerne (3 stk) på timebasis 
til kr. 150,- pr time, som betales i hallen inden spillet på-
begyndes. 
Banen skal være booket senest dagen i forvejen. Bolde kan 
købes i hallen.

Badminton sæsonen er godt i 
gang – »fyraftens badminton på 
timebasis« er et nyt tiltag 

Som noget helt nyt forsøger Faldsled/Svanninge Idræts-
forening i 2008 at starte en løbeklub.

Afdelingen vil høre til under gymnastikafdelingen. Flere 
og flere motionister ses på de lokale landeveje, og udfra 
dette, mener vi, at der er et godt grundlag for en fælles 
løbeklub. F/S løbeklub er for alle. Børn, unge, ældre, tykke, 
tynde – ALLE er velkomne. Vores mål er at skabe større 
trivsel og livsglæde i lokalbefolkningen, give den enkelte 
succeshistorier, og hjælpe folk til at opnå de mål, man hver 
især har som motionist. Så går du rundt med tanken om at 
få løbeskoene på, så kan du roligt glæde dig.

Vi vil gå/løbe på alle niveauer, og give dig troen på, at 
motion er noget for dig. Først i det nye år vil der være 
opslag rundt i lokalsamfundet, og hvis vejret tillader det, 
vil der i uge 5 være informationsmøde samt første træn-
ingstur.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en 
af nedenstående.

Jan Bendtsen 6261 8568
Annita Svendsen 6261 8111
Heine Maibom 6261 7697

Den kommende løbeklub

Kom i form i din lokale løbeklub!

 

Den 10. oktober lærte Morten 
Bisgaard de lokale fodboldspillere 
tips og tricks.

Det skete som et led i oB 
ligatruppens besøgsrunde til 
Øens Hold klubberne.

Der blev fintet og jongleret 
med bolde overalt på banen. Der 
blev skrevet autografer og leget 
fodbold i stor stil.

Foto: Poul Østergaard

Morten Bisgaard 
          fra OB på besøg

nyt • nyt • nyt • nyt
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– et idrætstilbud 
til børn i 0-3 klasse 

Falsled Svanninge SG&I og Svanninge skoles SFO har 
startet et inspirerende samarbejde, der sikrer en times  
idræt til alle børn i 0-3 klasse hver tirsdag.
Kl. 12.57 kommer de første børn spurtende ind i Svan-
ninge hallen iført bare tæer og tøj, de styrer direkte hen 
på Team-Track’en ( en stor luftpude på 1,5 x 9 mtr.) for 
at hoppe lidt og orientere sig om, hvad der venter dem i 
løbet af den næste time.

Et sted mellem 23 og 32 børn deltager den første time 
og lidt flere i anden time. Tempoet er højt, det samme er 
stemningen og det handler om at få rørt sig og gerne på 
en måde man ikke er vant til.

team track’en har været et gennemgående element 
siden starten i september. Den er god til at hoppe på, 
men også til mange forskellige bevægelsesøvelser, som 
styrker muskulaturen, koordinationen og giver sved på 
panden.

Andre gymnastiklignende redskaber er også i brug, så 
børnene får mulighed for at slå ”baglæns” koldbøtter, 
rulle i Cyber-hjul, og lege med faldskærm.

vi spiller også fodbold, håndbold, badminton, stikbold 
og flere andre ting.

Alle børn kommer igennem 3-4 forskellige ”stationer” 
hver gang, og det sørger 2-4 voksne samt nogle hjælpere 
fra 7 klasse med at det kan lykkedes.

Projektet har været så heldigt, at få støtte fra kom- 
munens sundhedssekretariat, hvilket gjorde det muligt, at 
indkøbe den meget brugte Team track.

Skulle du som forælder have lyst og mulighed for at 
kigge ind i hallen en tirsdag og se hvad dit barn er i gang 
med netop den dag, aå er du meget velkommen.

Hvis du er nysgerrig og gerne vil vide mere om hvad vi 
laver, så kig ind i hallen – det samme gælder hvis du skulle 
have lyst til at hjælpe til.

”Selvom der går mange 
timer med at gennemføre 
projektet, er det det hele 
værd efter et par timer 
sammen med børn der 
har det skægt, flytter egne 
grænser og kæmper sam-
men med kammerater” 
lyder det fra Kim L. Peder-
sen fra F/S.

MOVE ON

Poder årgang 2001-2003 både piger og drenge
Træningstid: Mandag kl. 15-16.
Træner: Annita Svendsen tlf. 62618111 
             Michael Schmidt tlf. 62652403            

Mikroput piger årgang 1999-2000
Træningstid: Fredag kl. 16-17.
Træner: Nina Petersen tlf. 6261815
             Peter Clemmensen tlf. 26112441
             Anne-Mette Østergaard tlf. 62617292

Mikroput piger årgang 1998
Træningstid: Fredag kl. 14-15. 
Træner: Kathrine Ellekrog, tlf 62619335

Mikroput drenge årgang 1998-2000
Træningstid: Fredag, kl. 17-18.
Trænere: Kasper Hansen  tlf. 62617323 
               Mette Gregersen tlf. 62617551              

Miniputdrenge årgang 1996-1997.
Træningstid: Fredag kl. 15-16.
Trænere: Erik Pedersen tlf. 62681852
               Bent Ejlsborg tlf. 62617788.

Lilleput pige årgang 1995-1998.
Træningstid: Fredag kl. 18-19.30.
Trænere: Johnny Madsen tlf. 62681464
               Steen Klingenberg tlf. 62618990
               Frank Nielsen tlf. 62682848.

Lilleput drenge årgang 1995-1996, 
og drenge årgang 1993-1994
Træningstid: Mandag kl. 18-20.
Trænere: Martin Pedersen tlf. 20114504             
               Kasper Brink Gregersen tlf. 62617551

Piger årgang 1992-1994
Træningstid: Fredag kl. 19.30-20.30.
Trænere: Charlotte Ejlsborg tlf. 62617788
               Inge Strandgaard tlf. 63601040.
               Michelle Jønsson tlf. 62682223

Herre junior årgang 1991-1992
Træningstid : Mandag kl. 16-18, starter uge 44
Trænere: Thomas Larsen tlf. 20645899  
                Henning Bahl tlf. 62681236     
               Lars Brink tlf. 25673046

Herre ynglinge årgang 1989-1990
træningstider: Mandag kl. 20-22, starter uge 44. 
Trænere: Lars Brink tlf. 25673046
               Michael Christensen tlf. 24372927

Damesenior + herresenior
træningstid: Fredag kl. 20.30-22
Træner: Inge Strandgaard tlf. 63601040
             Johnny Madsen tlf. 20333476

Fodbold træning 
indendørs i 
Svanninge hallen

Alle hold 
starter i 
uge 43.
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BILLIGERE
BILFORSIKRING
TIL GODE BILISTER

Vi forsikrer langt de fleste fornuftige biler. Find din bil på
billigere-bilforsikring.dk eller få et godt tilbud på 62 61 78 44.

Ansvars- og kaskoforsikring for almindelige personbiler. Kun for helkunder med mindst 8 års skadefri kørsel.
Selvrisiko 3.648 kr. Der er ingen selvrisiko ved reparation af frontruder. Gælder personbiler med egenvægt op til 999 kg.

fra 3.464 kr.

GF - Sydfyn · Assensvej 50 · 5600 Faaborg · Telefon 62 61 78 44 · gf-sydfyn@gf-forsikring.dk 

- Mere end billigere bilforsikring

Ann_210x297_BilligereBil_104.indd   1 31.10.07   13:23:28
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Der var engang for længe siden, jeg tror i 1993, hvor vi var nogle 
voksne, som satte os ned og tegnede og fortalte politikere og an-
det godtfolk, at vores midlertidige barakker var temmelig slidte.

vi tegnede og fortalte 
i mange år kan i tro. Men 
vi fortsatte med at lave 
mange pædagogiske ak-
tiviteter og spændende og 
sjove projekter i vores gam-
le hus, såsom genbrugsme-
lodigrandprix, cirkus og et 
kig ind i fremtiden nemlig 
Millinge år 2030. Måske 
var det her det skete, nogle 
politikere kom på besøg og 
byggeprocessen startede.

nu er det endelig færdig 
– ja tænk vores nye hus, 
som skal rumme indsko-
lingen og fritidsordningen, 

børnene fra 0. til og med 3. klasse. Vi har fået et dejligt hus, som 
rummer mange muligheder for en god udvikling.

Vi holdt indvielsesdag og åbent hus den 16. november, for-
middagen stod i børnenes, personalet sog særligt indbudtes 
tegn. alle er velkomne til at kigge indenfor en eftermiddag, hvis 
du/I var forhindrede i at 
være med denne dag.

Hurra, hurra vi er 
kommet i Børnenes 
Rekordbog 2008
vi har haft rigtig mange 
børn både piger og 
drenge, som har brugt 
meget tid på at finger-
strikke.

en gruppe drenge 
nemlig nicolai fra 2. kl., 

Johannes, Martin og Jonas alle fra 3. 
kl. besluttede, at de ville prøve om 
de kunne slå en rekord i fingerstrik. 
Torsdag, den 5. juli 2007 gik de i 
gang og på en time strikkede de 4 
drenge 45 meter fingerstrik, under-
vejs havde de stor hjælp af rasmus Pl. 
fra 2.kl., som gav dem vand, kløede 
dem på ryggen, så de ikke skulle 
stoppe op, men kunne strikke hele 
tiden. Det viste sig at de 45 meter 
fingerstik var nok til at blive optaget 
i Børnenes rekordbog.

Den ny skole -  
    og SFO fløj er indviet

Tekst: Lisbeth ellekrog    Foto: fra SFO’ens arkiv



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 fl iser
• luger haver
• snerydning

• træfældning
• beskærer 
• passer sommerhuse
• private og erhverv

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

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

24   l  LokaL-nyt   l  VINTER 2007

Quick Stål Technic ApS

Brian Quick · brian@quick-staal.dk · Mobil: 60 82 72 65 · Nygyde 2 · 5642 Millinge · Tlf. +45 62 68 22 65
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At have egen bus at dejligt, men dyrt. Udover en spændende 
hverdag i vuggestue og børnehave er bussen med til at sikre alle 
Regnbuens børn - et børneliv i skov og ved strand. Selv om vi 
har indgået aftale med Ungdomsskolen og Svanninge Skole/SFO, 
som betyder at bussen kommer ud at rulle noget mere, og at der 
er flere til at betale gildet, er det dog langt fra nok. Vi vil derfor 
nedsætte en gruppe af forældre, der vil yde lidt arbejde med at 
skaffe reklamekroner til bussen. regnbuen må ikke selv stå for 
at skaffe penge, men en forening/selskab/firma må gerne sælge 
reklameplads på bussen og så betale for pladsen. Så: Hvis du som 
lokal erhvervsdrivende kunne tænke dig at få reklameplads på 
regnbuens skov- og naturbus, er det denne forældregruppe, 
du kan henvende dig til for at høre nærmere. Foreløbig  
tager forældrebestyrelsen mod reklamehenvendelser (Betina 
6261 0248).

Udelivet og at børn får motion 
har høj prioritet i Regnbuen. Seneste tiltag er, at alle 4-6 årige 
har opvarmning og løb/gang hver formiddag på sportspladsen. 
Ikke alle var lige begejstrede den første dag, og da slet ikke først 
på andendagen, hvor flere klagede over ondt i benene. Men her 
en uge efter er to runder på cindersbanen ikke nok, og selv om vi 
ikke opfordrer børnene til konkurrence, går der alligevel lidt sport 
i, hvor mange omgange kan de klare. vi starter med opvarmning 
før løbet, og det er heller ikke kedeligt længere! Hvad fortæller 

det os så: Måske at man ikke som forældre eller pædagog altid 
skal lytte efter det første udsagn fra børnene, men ved alt nyt 
udfordre og opildne dem lidt, selv om det er nemmere at lade 
være. Hvem ved: Måske kunne det blive til fælles bedste at få lidt 
motion.    

        
Mere byggeri i Svanninge
Gennem snart lang tid har vi haft et ønske om at forbedre forhold-
ene for vore yngste (Solen –Regnbuens afdeling for de 0-3-årige). 
Vi har derfor taget initiativ til et nyt projekt, som vil give Solen lidt 
mere garderobeplads og et større rum til udfoldelse af »indendør-
spædagogikken«. Der er ikke tegn på at fødselsraten i Svanninge, 
Millinge og Faldsled går op, så det er kun en lille »velfærdsknast«, 
vi skal have bygget. Også dagplejebørnene og dagplejerne vil få 
glæde af tilbygningen, da Solen er noget proppet, når vi hver 
14. dag har besøg af dagplejerne og »deres« børn. Forældrebe-
styrelsen vedtog for snart flere år siden at anvende overskuddene 
for 2005/06 til en forbedring af de yngstes forhold, men inde-
frysningen af overskuddet i to år har betydet, at vi først kan sætte 
byggeriet i værk i 2008. Projektskitsen er snart færdig – de første 
arkitekttegninger er næsten klar. Så nu skal vi bare have fundet 
nogle ledige håndværkere ;-)

Børn og personale i Regnbuen ønsker hele lokalområdet en glædelig 
jul og et godt nytår! 

Reklamer på   
    skov- & naturbussen?

Tekst: Steen Keller    Foto: fra regnbuens arkiv
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Ny fløj og nyindretninger
Langt om længe oprandt den store dag, hvor vi kunne invitere lokalbefolknin-
gen til at se vores nye indskolings-  og SFO-bygning. Vi er meget glade for at 
vise resultatet af flere års arbejde frem. Børnene deltog aktivt i den officielle 
indvielse sammen med de ansatte på Svanninge Skole og 
SFO samt for indbudte gæster.

Som et led i undervisningssektorens fokus på de natur-
videnskabelige fag har vi på Svanninge Skole besluttet at 
gøre den østlige fløj på 1. sal til et naturfagsmiljø, hvor 
elever og lærere kan arbejde i værksteder i fag som fysik, 
kemi, natur/teknik, biologi, geografi og matematik. Der 
er blevet åbnet i væggene til 2 lokaler, hvor der kan  
etableres skiftende udstillinger. Der er indkøbt projektorer 
og smart-boards til brug i undervisningen. vi udvikler sta-
dig på ideen om et naturfagsmiljø.

Legepladsen udvikles
I forbindelse med den nye indskolings- og SFO-bygning 
vil der også ske ændringer på legepladsområdet. Skole-
gården er tænkt som et stilleområde, hvor børnene kan 
beskæftige sig med mere rolige aktiviteter. området ved 
det gamle fritidshjem skal ryddes for de gamle bygninger, 
hvorefter der etableres boldbaner, ligesom der skal op-
sættes legeredskaber som gynger, vipper og. lign. Lege-
arealerne ved skolen er en del af Svaneøgleprojektet. 

Skolefesten for de små elever (0. – 6. kl..) løb traditio-
nen tro af stablen den 22. november. 3. klasses elever 
spillede skolekomedien »nissen i klassen«, og der var 
dans i gymnastiksalen samt kaffebord for forældrene. 5. 
klasse solgte hjemmeproducerede ting i aulaen.

Bedre udsyn
Vi glæder os over, at til- og frakørselsforholdene ved Svan-
ningehallens parkeringsplads er blevet væsentlig forbed-
ret, efter at beplantningen omkring pladsen er blevet skåret 
ned. Det reducerer de farlige situationer, som ofte kunne opstå især ved udkørsel 
fra pladsen til Kirkegyden. Ligeledes glæder vi os over, at der nu er opsat et nyt 
busskur ved holdepladsen. vi opfordrer kraftigt til, at alle passer på det.

Nyt fra 
   Svanninge Skole
Tekst: Jan Uwe Petersen    Foto: Susanne Bang Stald

Science Cup, på dansk »videnskabskonkurrence« 
dækker egentlig meget godt, da Science Cup 
er bygget op som en konkurrence. Men på den 
anden side er det ikke mere en konkurrence end 
en anden synsvinkel på videnskaben, en mere 
spændende måde hvor man kan lære meget 
mere end ved gennemgang og udenadslære. Fra 
science cups side er der lavet et overordnet emne 
hvilket i 2007 var is og vand. Vi elever valgte så 
underemner efter, hvad vi havde lyst til at arbejde 
med. Herefter havde vi en masse teorilæsning, i 
hvert fald os der ville kunne forklare vores forsøg. 
Vi skulle nemlig udvælge et forsøg der viste det 
princip eller den ide, der var med vores emner.

Den 28. september skulle vi så ud til Faaborg 
Gymnasium til selve konkurrencen, vi mødte 
”friske og veludhvilede” med vores opstillinger, 
klar til en anderledes dag. Vi blev mødt af gym-
nasieelever, der skulle vise os til rette i gymnasiets 
gymnastiksal, der i dagens anledning var fyldt 
med elever fra hele Faaborg »gamle« kommune. 
Vi satte vores forsøg og i nogle tilfælde PowerPoint 
show op, og så begyndte dommerne at komme 
rundt til opstillingerne. Da dommerne havde 
været »hele vejen« rundt, trak de sig tilbage for at 
votere. i mellemtiden fik vi elever lov til at slappe 
lidt af. Men fra gymnasiets side var der sørget for 
underholdning i form af en Superleder. 

Efter denne »korte« pause (11-13) blev der af-
holdt præmieoverrækkelse, hvor de forskellige 
grupper blev tildelt priser i kategorierne: vand og 
is- drevne fartøjer. Overall/ Best of show. Bedste 
mediedækning. Mest fantasifulde opstilling. Løft 
vand en meter.  
efter præmie-
overrækkelserne 
fik vi fri, og af-
sluttede dermed 
et spændende og 
anderledes viden-
skabsforløb. 

Science Cup,    
   en anderledes 
konkurrence

Tekst: Jeppe Nielsen 9. klasse
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Vælg en ægte 
fynbo 
- og få et 
forrygende salg
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Torvet 8 · 5600 Faaborg · Tlf 62 61 25 10 
E-mail: faaborg@boligfyn.dk

Nyt fra 
   Svanninge Skole
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Invitér fremtiden indenfor...
Fremtiden venter lige om hjørnet med et væld af  
teknologiske muligheder, der kan gøre hverdagen 
langt mere effektiv og komfortabel for dig og din  
familie. Eksempelvis lynhurtigt internet, højtopløseligt 
TV (HDTV), billedtelefoni samt mulighed for topeffek-
tive fjernstudier og hjemmearbejdspladser.
 
Med fibernet får du bl.a.:
• En fremtidssikret bolig
• Alt i ét stik
• Samme hastighed på upload og download  
 via internettet
• Digitalt TV med superskarpe billeder og god lyd
• Individuelt kanalvalg
• Billig telefoni

Alle disse nye, spændende ydelser kræver bånd-
bredde, masser af båndbredde. Der er brug for stor 
kapacitet for at udnytte fremtidens teknologier  
optimalt, og denne kapacitet får du med fibernet  
fra Energi Fyn.
  
Lige nu er vi i fuld gang med at etablere fibernet i 
Faldsled, Svanninge, Millinge og Håstrup. Så vil du 
også være en del af fremtidens kommunikationssam-
fund og udnytte de mange spændende muligheder, du 
får med fibernettet, så kan du stadig nå det. 

Kontakt vores Kundeservice på telefon 70 13 19 00 
og hør, hvordan du bliver tilsluttet fremtiden.

SURF GENNEM LIVET,
OG OPLEV VERDEN 
MED KLARE ØJNE...

        JEG ER 
HOPPET MED PÅ 
FIBER-BØLGEN...
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På en smuk oktoberdag blev lokalområdet beriget med skulp-
turen »Yang og yin i pæretræet«.

Kunstneren Jes Peter Ægidius fra Sdr. Broby skabte skulpturen 

af et fl ere hundrede år gammelt gråpæretræ, som for nogle år 
siden opgav ævred.

Mere end 50 lokalbeboere mødte op for at bifalde den fl otte 
gestus.

træet groede i Bruno Clausens have og den glade giver ser 
skulpturen som en symbolsk skytsengel, som skal binde alle 
sportsgrene i området sammen. Det gælder petanque, tennis, 
fodbold og ridning og Bruno håber, at især rytterne vil se ven-
ligt til skulpturen, når de rider forbi ad Gammel Byvej.

Skulpturen kan ses ved Petanquebanerne i hjørnet op mod 
Gammel Byvej. 

kunstdonation
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Tekst og foto: Susanne Bang Stald

Giraffen Gumle gik en tur på afrikas savanne. Der 
bliver sunget og lavet fagter efter bedste evne. De 
fl este dage starter med sang og sanglege, noget vi 
alle nyder, vi kommer tæt på hinanden. Jeg føler tit 
at det er her der opstår »stjernestunder«. 

vinteren nærmer sig og det er igen tid for »kam-
pen« med fl yverdragterne. I min dagpleje har jeg 
fi re drenge. Det at tage tøj på selv har bestemt ikke 
alles interesse. Fire dragter, huer og tilsvarende par 
støvler bliver lagt frem. Andreas er så heldig at få 
benene i de rigtige huller, mens Sebastian er ved at 
få benet ud af ærmet, Johannes og Daniel vælger 
at svinger lidt rundt med deres og sparke lidt til 
støvlerne. Til sidst bliver vi dog alle, ved fælles 
hjælp, klar til vores daglige formiddagstur.

I sandkassen bliver der hurtigt ommøbleret på 
bunkerne, scooterne og cyklerne får fuld gas og 
så længe alle er enige om hvem der skal køre på 
hvad, så går det fi nt. Hvis ikke må vi øve nogle 
sociale og demokratiske processer. 

Hønsene er altid et mål. De skal have mad og 
vand. vi skal tælle æggene og helst bære dem hele 
ind i køkkenet.

 vi har lidt beplantning med nogle graner, der 
må vi også op. i dag lå der en masse fjer, det gav 
anledning til en snak om, at det var fra en skov-

due og om det mon var en ræv eller en rovfugl 
som havde spist den. andreas mente det var 
en »røv«.  Duefjerene er sjove at kilde hin-
anden med. 

vi fi nder nogle grankogler. De kommer i 
lommerne, for det er ikke godt at vide om man 
pludselig lige står og mangler sådan nogle. 

vi bruger også granerne eller dvs. en enkelt 
gran til at lege gemme ved. Samme gemme-
sted hver gang, tælle til ti og overraskelsen er 
stor hver gang jeg fi nder barnet. 

På vejen tilbage samler vi lidt blade og agern, 
som vi måske kan bruge en dag. 

Tilbage i haven bliver der rutsjet, gynget og 
sparket noget fodbold, efter hvert spark bliver 
der råbt måååål, eller noget der ligner.

efter et par timer er alle trætte og sultne og 
vi må ind og fi nde frokosten frem..

en hurtig evaluering på sådan en formiddag 
er, at også i dag blev læreplanerne opfyldt.  
Barnets personlige udvikling, sociale kompe-
tencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og 
kulturelle udtryksformer kom i spil.

På vegne af dagplejerne
Jette Caspersen

En formiddag i dagplejen
Tekst: Jette Caspersen    Foto: klaus Caspersen
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vanninge
  kovservice a/s

Tlf. 62 61 99 89

De første havørreder er set i søen og flere steder 
har man set gydesteder længere oppe i bækken 
end så langt som nogen kan huske. 

Det er Steensgaard Gods, der i samarbejde 
med Faaborg-Midtfyn kommune har fået gang 
i ét genopretningsprojekt, der skal sørge for at 
ørreder og laks vender tilbage til vandløbet, der, 
som så mange andre åer og bække, i lang tid 
nærmest var reduceret til grøft.

Ved søen til godset var der i lang tid spærret af 
for fisk, men nu er der lavet en fiskepassage tillige 
med nogle slyngninger, der har bragt bækken 
tilbage i et naturligt leje. 

- Det er en ren fornøjelse at vi har fået et mere 
fornuftigt løb i Møllebækken, og det glæder os 
meget, siger direktør Kristian Gernow, Steens-
gaard Gods. Allerede nu har vi set de første ørre-
der i søen og nogle er også gået længere op i 
bækken. Det er imponerende så lidt vand, der 
egentlig skal til for at en havørred kan komme 
op ad vandløbet for at finde det ideelle sted at 
gyde.

Møllebækken, der har sit udløb ved Øksnebro 
i Faldsled løber under landevejen, hvor vejen slår 
en bugt lige efter byskiltet i byens østlige ende. 
Her blev der i vinter foretaget udsætning af ørre-
der og disse trives tilsyneladende også godt i Møl-
lebækken. Forventningerne er store til den kom-
mende bestand af ørreder, og derfor er der også 

stor tilfredshed med, at fiskepassagen er blevet en 
succes.

Hvor langt fiskene så kan kæmpe sig op i Møl-
lebækken er ikke til at sige, men skal de hele vejen 
op, bliver det i hvert fald op ad bakke.

Bøllebækken, som den hedder i sit øvre løb 
– bøller er fynsk for blomster – har sit udspring 
i Ugleskov få hundreder meter syd for Østrup i 
næsten hundrede meters højde. På sin vej ned-
over løber den gennem Malsdam, Tranesvænge 
ved Kronborg, Enemærket, Nørremølle, nord 
om Millinge i gravet rende og mod Steensgaard. 
På den strækning, hvor den også når at blive til 
Møllebækken, er den kommet ned i en halv snes  
meters højde.

Ørreden springer  
 i Møllebækken
Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Bøllebækken har et forholdsvis langt løb. En stor del af vejen er 
gennem skov, som her ved kronborg.

Sådan ser den ud, den nye fiskepassage. Måske syner den 
ikke af meget, men fisk kan altså kommer op i søen og 

derfra videre op i Møllebække-systemet.
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Ørreden springer  
 i Møllebækken

igen i år var der masser af aktiviteter og god stemning under 
høstfestivalen. 

Styregruppen er fuld gang med at stykke programmet for 
2008 sammen, så kom endelig med ideer til aktiviteter eller byd 
dig til, hvis du gerne vil lægge lidt arbejdskraft til nogle af de 
mange praktiske gøremål der er under festivalen. Kom til plan-
lægningsmøde i Svanninge-Hallen, den 30. januar 2008, kl. 19. 
Kontakt Niels Erik på 6261 8544 eller Susanne på 6261 7622.

Tekst: Susanne Bang Stald  
Foto: Lisbeth Østergaard og Susanne Bang Stald

igen i år var der masser af aktiviteter og god stemning under 

Styregruppen er fuld gang med at stykke programmet for 
2008 sammen, så kom endelig med ideer til aktiviteter eller byd 
dig til, hvis du gerne vil lægge lidt arbejdskraft til nogle af de 
mange praktiske gøremål der er under festivalen. Kom til plan-
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Kunstlotto – uafhentede præmier
indehaveren af:
Hvidt lod, serie P, nr. 78
Rødprikket lod, serie X, nr. 14
Kan kontakte Lisbeth Østergaard på 6261 
8550 for at få præmierne udleveret.

Høstfestival 2007
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