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Dagli´Brugsen 
Assensvej 249    5642 Millinge    tlf. 62619494    mail: 06142@coop.dk 

Vi er din lokale butik, med masser af smil og service. 
 

 
 

 

 

Merete er klar med gode tilbud på kød 
til både hverdag og fest, samt 
spændende færdigretter, lige til at sætte 
i ovnen. Vi klarer også specielle ønsker i 
samarbejde med Super´Brugsen. 

Minna styrer bl.a. kolonial, frost og 
mejeri afdelingerne.  Vi har før fået at 
vide, vi var for dyre med mælk og fløde, 
prøv og tjek hendes priser, især på 
Piskefløde og økologisk mælk. 

Laila styrer afdelingen for frugt og grønt, 
hvor hun hele året igennem forsøger at 
være højaktuel med sæson varer.  
Hun har altid FAST LAV PRIS på: 
10 bland selv frugt til kun 20,- 

Skal Du/I holde fest er Orla klar med 
gode råd og tilbud fra vores 
velassorterede Vinafdeling. 
Og husk ! Hvis I får for meget, 
tager vi de ”fulde” retur. 

Butikken er 
fyldt op med 
friske varer 

til fornuftige 
priser. 
Altid 

sæsonaktuel 
– Ren og 

indbydende- 
kom og 

besøg os. 
Vi er her når 

du /I har 
brug for os – 
HUSK: vi har 
altid brug for 

dig / jer. 

Mandag  - Fredag 7.30 – 19.00   Lørdag – Søndag 7.30 – 18 
Nb. Nu kan du /I følge udviklingen uge for uge. 

I indgangspartiet hænger der plancher,  
som viser  hvordan det går med omsætningen. 
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Nyt fra lokalrådet
Tekst: Pusser

Hej

Jeg vil ønske jer alle en forsinket glædelig jul samt et godt nytår.

Her i vores lokalsamfund - Faldsled/Millinge/Svanninge - skal vi kæmpe lidt for at få ting til at ske 
og for at overleve. 

Vi skal kæmpe for vores skole, vores hal, vores erhvervsliv og ikke mindst for vores Brugs, og vi ved 
alle, hvad konsekvensen er, hvis nogen af disse ting lukker.

Alle, der bor her, gør på en eller anden måde en indsats for at vore 3 landsbyer skal overleve og det 
er dejligt, at I tænker loyalt og positivt om vores lokalsamfund.

Desværre er det sådan, at krisen er begyndt at kradse en smule rundt om os.

Derfor er mit nytårsønske til jer: 

BRUG SKOLEN - FLYT IKKE JERES BØRN TIL ANDRE SKOLER - 
SKOLEN HAR BRUG FOR JER

LÆG AL DEN HANDEL, I KAN, I VORS BRUGS - ORLA HAR BRUG FOR JER.
STØT OP OM DE ARRANGEMENTER, DER ER I OMRÅDET.

 
Det er bare så utrolig vigtigt.    
              
Jeg forsøger at holde jer orienteret om, hvad der foregår og hvad der er sket i vort område. Det gør 
jeg på lokalrådets hjemmeside: www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Læg adressen på jeres computer, så I hurtigt kan slå op. Følg med og kontakt mig, hvis I har 
arrangementer, der skal på kalenderen.
 
Kærlig hilsen Pusser
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Hils på Rita
Tekst:  Søren Strandgaard/Rita Røygaard

Rita Røygaard startede som ny halinspektør i Svanningehallen 
ved årsskiftet. Der har været mange gode halinspektører i 
Svanningehallen, og senest har Rikke Vognsen været et stort 
aktiv for hallen. Som halinspektør bliver man en vigtig del af 
lokalsamfundet og kendt af alle i hallen, og mange i lokalområdet. 
Så nu bliver Rita nok til Hal-Rita.

Rita havde derfor mange sommerfugle i maven, da hun startede, 
for hun har i hele sit hidtidige arbejdsliv arbejdet som pædagog i 
Dreslette, indtil institutionen blev nedlagt. Så det var en ny opgave 
at få CVR-nr., spiritusbevilling og alt det, der hører til at drive en 
cafe. Samtidig skal hallen passes med forberedelse af aktiviteter, 
fordeling af timer, rengøring og meget mere. Der har været rigtig 
meget nyt at sætte sig ind i. Rita kender hallen gennem en længere 
periode som håndboldspiller i FS. Rita bor i Faaborg, så det er let at 
komme hurtigt på arbejde. 

Rita lægger vægt på, at alle skal føle sig velkomne i hallen og få en 
god oplevelse. Der skal være rent og hyggeligt. Du skal som gæst 
mødes med et smil. Er der noget, som du ikke er tilfreds med i 
hallen, så giv Rita besked, så vil hun og halbestyrelsen gøre, hvad de 
kan for at forbedre det.

Rita kan lide at lave mad, og der vil være varm mad i hallen 
mandag til fredag kl. 18.30 til 20.30. Spisning er ikke alene for 
hallens brugere. Vi vil gerne gøre hallens cafe til Svanninges lokale 
mødested, hvor alle er velkomne. Hvis du gerne vil spise, så send en 
mail eller sms til Rita. Vi håber at kunne præsentere et digitaliseret 
bookingsystem, også for spisning i hallen. 

Her er et overblik over, hvad Rita kan tilbyde i cafeen:
Mandag, tirsdag og torsdag laver jeg varm mad, som skal bestilles dagen i 
forvejen. Prisen er 65 kr. 

Onsdag er der salatbar med en lille lun ret, det koster 40 kr. 
Fredag kan man bestille ovnstegt kylling til 60 kr. Skal bestilles dagen før, 
spises i cafeen eller tages med hjem fra kl. 18.00 – 19.00.
Lørdag og søndag er der åbent, når der er kamp eller stævner. Her kan man 
så få pizzasnegle, pølsehorn og toast.

Du er altid velkommen til at kigge ind og hygge dig med en kop 
kaffe eller en forfriskning i cafeen. Normalt er der betjening fra kl. 
18-21.    

Rita har desuden en lille bøn til de mange forældre, der afleverer 
børnene til sport uden at forlade bilen. Prøv at besøge hallen. Kig ind i 
cafeen. Herfra kan du også følge dit barns aktivitet. Måske møder du andre 
forældre. 

Rita har samme kontaktdata som Rikke 6060 9517, 
eller cafe@svanningehallen.dk



BÆREDYGTIG
LINEFANGET FISK

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

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

WWW.NORDFRA.COM
Få inspiration til  

madlavningen

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

– EN BID OG DU ER HOOKED

 

Husk tilmelding til: 
Dilettant: 

Generalprøve torsdag den 7. marts kl. 19 
(ingen tilmelding) 

Premiere: 
Lørdag den 9. marts kl. 18 

Se program andetsteds i bladet 
Tilmelding v/ Ulla Bahl 20268622 

Husk også: 
Generalforsamling torsdag den 28. marts kl. 19.30 

( ingen tilmelding) 
 Grundlovsdag og Fars Dag 

5. juni, kl. 18.00 
Gammeldags kyllingesteg 

 med nye kartofler, hjemmelavet rabarberkompot og 
agurkesalat, is og jordbær til dessert.  

Pris pr person kr. 150,- (børn u/12 år ½ pris). 
Tilmelding v/ Ulla Bahl 20268622 

 
 

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

Med titlen som fuglekonge følger et års gratis medlemskab i 
Falsled Svanninge Idrætsforening. Det havde jeg nu ikke tænkt 
så meget over, da jeg ikke på nogen måde vil kategorisere mig 
selv som sportskvinde, eller sportsinteresseret for den sags skyld. 
Mit medlemskab af foreningen har derfor hidtil begrænset sig 
til forældre-barn gymnastik og et medlemskab af fitness, som i 
(lange) perioder har været mest at sidestille med ren velgørenhed til 
foreningen. En dag fik jeg dog kigget lidt nærmere på programmet 
for aktiviteter i idrætsforeningen. Blev dybt imponeret, sikke 
mange gode tilbud man kunne benytte sig af. Besluttede mig derfor 
for, at det skulle jeg prøve... Læs anmeldelserne nedenfor, som 
rummer en uforbeholden fortælling af, hvordan jeg oplever at være 
en del af FS. 

Pia og de gamle mænd
”Benene bliver ved med at vokse, mens armene bliver kortere... det 
giver problemer med at nå ned til gulvet, når man når op i alderen... 
” én påstand der blev rejst midt i herregymnastiktimen. Men det 
kan de altså ikke bilde mig ind… I mine ører lød det mest af alt som 
en dårlig undskyldning for, at mændene ikke havde fået foretaget 
den vedligeholdende træning i tilstrækkelig god tid, men bedre 
sent end aldrig. Men det havde mændene nok i virkeligheden selv 
indset. De gav den i hvert fald alt, hvad de havde i sig. Der blev  
svunget og strakt, så det knagede og bragede i skuldre og knæ. Så 
hvis de mænd havde været en bil, så havde de da fået kørselsforbud 
på stedet, med alle de mislyde. Men det trodser mændene, de 
ved godt at de skal passe deres gymnastik for at bevare den smule 
smidighed der er tilbage i kadaveret. En flok mænd der går til den, 
godt vejledt af deres engagerede træner Pia. Alle kan være med og 
træne lige i det tempo, de kan. Så jeg indrømmer da, at jeg både fik 
lidt sved på panden og syre i lårene. 

Hopsasa for voksne kvinder
Det er dog for fjollet... voksne damer der hopper på trampolin, 
synes da det ser helt tosset ud. Har tit hoppet på trampolin med 
ungerne, men jo sjældent med kondi til mere end 10 minutter af 
gangen. Det var derfor med en pæn portion skepsis, at jeg bookede 
en trampolin… Der gik lige nøjagtig 3 minutter med hopsasa på 
den lille trampolin, så havde jeg krampe i fødderne, syre i lårene, 
sved på panden og havde været tæt på at falde ned 4 gange. 
Overvejede kortvarigt at tage flugten, men valgte at blive. Prøvede 
at koncentrere mig om at overleve timen ved at fokusere. Fokusere 
på at spænde op i mavemusklerne, trække vejret, placere fødderne 
rigtigt, snurre rundt om mig selv, holde balancen, finde rytmen og 
ikke mindst smile. Det nemmeste var dog at smile, for det var jo en 
fantastisk sjov fest, jeg var landet i. Det var så mega sjovt og mega 
hårdt samtidig, men pludselig var der gået en time. Hatten af for 
alle de seje damer og energiske træner Betina, der hoppede amok, 
smilede og havde en fest. Det er nok ikke sidste gang jeg trodser 
min skepsis og napper en hoppetur.



Ude godt hjemme bedst
Efter næsten et års pause med Go Fit/cirkeltræning med Kristine 
vendte jeg endelig tilbage igen. Alt ved det gamle, undtagen min 
usandsynligt dårlige form... Brugte det meste af de første 20 
minutter på at skælde mig selv ud over ikke at have passet min 
træning. Men opdagede så pludselig at jeg igen stod og smilede 
bredt, sang med på musikken og ignorerede den bidende smerte 
i lår, mave og arme. Jeg var blevet ramt, ramt af den forbandede 
gode energi der er på det hold!  Ahh hvor var det dog rart at være 
hjemme igen. Ihh, hvor har jeg dog savnet lunges (lange skridt på 
stedet), jump squats (ned i skovskiderstilling og spring op), pull-ups 
(armbøjninger), kettlebell swing (svingen rundt med mega tunge 
håndvægte der ligner små håndtasker). Alt sammen i en smuk 
forening af små serier, fed musik, rytmedans og brede smil. ER I 
KLAR? Altid et kæmpe JA, ellers vanker der pull-ups som straf til 
slut i timen, det havde jeg i hvert fald ikke glemt! Men en ting havde 
jeg dog glemt siden sidst… Hvor ondt man kan ha i sin krop dagen 
efter, og dagen efter igen… og også søndag med… Tak til Kristine for 
en fantastisk træning og god energi. I love it!

Cykle som en gal – uden at komme nogle steder
Har altid synes det er dybt fjollet at køre på cykel indenfor, cykle og 
cykle uden at komme nogle steder. Jeg cykler meget, eller i hvert 
fald har gjort tidligere, indrømmer det har været stærkt dalende, 
efter vi er flyttet her til området og har ramt bakkerne. Men så har 
jeg jo cyklet med et formål: at komme fra et sted til et andet! Derfor 
har spinning aldrig rigtig tiltalt mig. Men så hørte jeg om Vibe – 
kombineret cykling og disko! Hey, now we are talking! Havde derfor 
glædet mig til at bruge lørdag formiddag i et lille lokale fyldt med 
unge svedige mænd i spandex og disko vibes. Det viste sig dog mest 
at være kvinder på min egen alder, og lidt ældre, et par enkelte 
herrer og de fleste klædt i bomuld... Det gjorde dog kun, at jeg 
bedre kunne koncentrere mig, hvilket viste sig at blive nødvendigt, 
for F… det var svært. Efter de første 10 minutter overvejede jeg at 
fake en punktering, da jeg allerede havde svedt mere, end jeg havde 
gjort det sidste ½ år. Det lyder simpelt når Carsten siger det ” Bare 
lyt til musikken og find rytmen” og slagfast råber ud i lokalet ”højre, 
højre, højre…” Men det var jo ikke bare det… der kom mere” Vibe 4 
til højre, og 4 til den anden side”, ”8 tilbage i sadlen” ”trekant” ”op 
og stå” – og der faldt kæden af for mig (altså ikke sådan rigtigt vel) 
Godt jeg ikke også skulle koncentrere mig om at holde balancen, 
finde vej og forholde mig til trafikken imens. Holdt den kørende 
hele timen igennem og på trods af jeg ikke var kommet nogle 
vegne, havde det været en kæmpe sjov fest at være med til. Stort 
smil og et kæmpe Ja Tak til Vibe, Carsten og Inge! De er sq seje!
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

Nyt fra Faldsled/
Svanninge S.G. & I:
Tekst:  Flemming Lunde

FUGLESKYDNING:
Der er i skrivende stund god gang i planlægningen af årets 
fugleskydning, som afholdes fra 11. til 15. juni 2019 og vi kan 
allerede nu afsløre, at der kommer flere nye og spændende tiltag 
i år. Vi forventer at det endelige program er klar i starten af maj 
måned, men der vil løbende komme informationer via Facebook, så 
følg med her og del gerne disse, når I ser dem.

Som noget nyt vil billetsalget til fugleskydningsfesten – lørdag den 
15. juni åbne allerede 1. marts. Der sættes 220 billetter til salg, så det 
gælder bare om at sikre sig en af de eftertragtede billetter hurtigst 
muligt, og prisen er samtidig lidt lavere hvis man køber sine 
billetter inden 30. maj.

Hits `n` Covers vil igen i år stå for musikken lørdag aften. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så vi kan bygge videre på 
succesen fra 2018 og spørg gerne, venner, bekendte og naboer, om 
de ikke skal med til en rigtig hyggelig og sjov fest.

Arrangementet foregår som sædvanlig i og omkring Svanninge 
Hallen.

SENIORIDRÆT:
I bestyrelsen drøfter vi løbende nye aktiviteter, og en af de 
muligheder som vi synes kunne være spændende at få startet 
op, er senioridræt (idræt i dagtimerne). Den generation der 
nærmer sig afslutningen på et langt arbejdsliv eller allerede er 
gået efterløn/pension, er mere idrætsaktive end tidligere og her 
ser vi i FS et medlems potentiale, som vi meget gerne vil kunne 
tilbyde forskellige aktiviteter i dagtimerne, det kan f.eks. være – 
Badminton, Floorball, Tæppecurling, Skumtennis og sikkert meget 
andet.

For at vi kan få dette ”skubbet” i gang, mangler vi min. 4 personer, 
som synes at det kunne være spændende, at være med fra staren. 
Hvis vi kan finde disse 4, vil det betyde at arbejdsbyrden vil være til 
at overse, da man så ikke er afhængig af at skulle være i hallen hver 
gang de planlagte aktiviteter afvikles.

Vi håber at der i lokalområdet findes nogen, som synes at dette 
kunne være spændende og I skal endelig ikke holde jer tilbage, men 
tag bare fat i Mette, Annita, Birthe eller Flemming fra bestyrelsen.

GYMNASTIK:
Den årlige gymnastikopvisning afholdes lørdag, den 6. april kl. 
14.30 i Svanninge Hallen. Nærmere information med hold- og 
tidsplan offentliggøres senere, blandt andet via Facebook og Det 
Rigtige Faaborg.

GENERALFORSAMLING:
Faldsled/Svanninge S.G & I afholder ordinær generalforsamling 
– tirsdag, den 26. februar kl. 19.30 i Svanninge Hallen. Vi håber at 
rigtig mange medlemmer vil møde op og høre om årets gang i FS 
og samtidig være med til, at vi kan få en snak om hvad vi vil med 
vores idrætsforening fremadrettet og specielt hvordan får vi flere 
involveret i det frivillige arbejde.

 www.fsfodbold.dk
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

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

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

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15
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Brahesvej 9 · Svanninge
5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53 / 23 38 92 27

Industri • Privat 
Landbrug • Nybyggeri
Alarm • Tele og data

Murermester
Per Bekkelund ApS
Tlf. 62 61 75 20

M
ure

r Tøm
rer

CVR: 29150958



Ellen Jørgensen og hendes mand Aage, bor tæt ved Falsled på en 
hyggelig ejendom, hvor de har indrettet sig med atelier og galleri 
Strandgården. Når man går rundt i lokalerne, er man ikke i tvivl 
om, at her bor nogle aktive kunstudøvere. Billeder fra gulv til loft, 
som fortæller om de mange forskellige arbejdsmetoder, Ellen har 
benyttet sig af.

Begge stammer oprindeligt fra Brenderup på Nordfyn. Ellen læste 
til farmaceut, og efter 2 år i praktik på apotek i Bogense, flyttede de 
til Slangerup på grund af deres arbejde. Ellen underviste i kemi som 
timelærer på forskellige, højere læreanstalter. 

Efter ca. 30 år på Sjælland flyttede de til Falsled, og blev vældig 
glade for at bo i Fåborgområdet, tiltrukket af et miljø med mange 
kunstnere og den skønne natur.

Ellens kunstneriske løbebane startede allerede som barn, hvor 
hun tegnede mange fuglebilleder, efter små motiver. Brugte øjets 
”måleinstrument”, og det faldt hende nemt at gøre fuglebillederne 
større. Hendes forældre syntes vældig godt om disse billeder og 
satte dem i ramme. 

Hvad der også var med til at styrke de kunstneriske interesser var, 
at Ellen som ung student var kustode ved Marie Larsens Galleri 
Alleshave ved Båring i sommerferierne. Marie Larsen var en 
kogekone, som startede med at køre mad ud til folk, var meget 
kunstinteresseret, og byggede en lade til kunstudstilling.
Ellen holder meget af at male portrætter, og portrætmaleriets 
grundprincipper har hun lært hos den russiske kunstner Alexander 
Thieme gennem kurser på Helnæs Højskole og privatundervisning 
hos ham. Ellen maler altid efter motiv og eksperimenterer gerne 
(ligesom i kemien). Hun har anvendt akvarel og akryl, og glæden 
ved fremstillingsprocesserne er det altoverskyggende. De senere 
år har hun beskæftiget sig meget med portrætter ved hjælp af 
monotypi, en speciel teknik, hvor tilfældigheder kommer til 
at spille en stor rolle. Og det tiltaler Ellen. Der skal helst være 
mennesker på hendes billeder, de klassiske discipliner: croquis, 
nature morte og portræt er i fokus hos Ellen.

Udover udstilling derhjemme, hvor der er åbent efter aftale, 
har Ellen udstillet på Slangerup og Jægerspris Rådhuse, 
Panumininstituttet, Bryggergården og Levins Hus i Fåborg
I sommerferierne tog hele familien - fra børnene var helt små - på 
forskellige højskoleophold med kreative kurser.

Ellen fortæller også om glæden ved at lære at se på et billede, så 
man hele tiden får mere ud af det. Det behøver ikke ligne på en 
prik, fantasien skal have noget at arbejde med. I Ellens univers 
skal der ikke være hvide vægge, men billeder på væggen, tid til 
fordybelse -  lytter til musik og samler gerne et puslespil. Ellens 
kunstnernavn er ”Elle”, og på hendes hjemmeside kan man finde en 
del af hendes værker.

”Elles univers”
Tekst:  Grethe Hansen
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Jul i Dagli’Brugsen



Bliver høsten god i år? 
Det håber vi. Bliver høstfestivalen god i år? Selvfølgelig gør den det! Selvom det kan være svært at 
mærke den varme, støvede duft af mejetærskerne og glæden ved det smukke, gyldne landskab på 
nuværende tidspunkt, hvor foråret kun så småt er på vej, er det alligevel tid til at gå i gang med at 
tænke på høstfestivalen 2019. Arbejdsgruppen hører rigtig gerne fra jer, som har en god ide, lyst til at 
stå for et arrangement eller lign. Eller måske lyst til at være med i arbejdsgruppen. Send derfor meget 
gerne en mail til Pusser på Skovlyplantage@jubii.dk. Følg også med på Facebook, søg på 
høstfestival Svanninge-millinge-Faldsled. 

Med håbet om god opbakning, så vi igen i år kan præsentere en fantastisk høstfestival med masser af 
gode aktiviteter! 

Høstfestival arrangementsgruppen.

Efter en travl sæson i 2018 med 45 gæster til fodboldudstilling og 
127 til skoleudstilling glæder Folkemindesamlingen sig også over 
et stigende antal gæster på de almindelige sønddagsåbninger. Både 
med forespørgsler og aflevering af arkivalier. Udstillingen om 
Svanninge Skole genopsættes - med mindre justeringer - i foråret 
2020, hvor det er 60 år siden, at skolen blev taget i brug (året før 
den officielle indvielse).

Sæt kryds i kalenderen ved mandag d. 13.maj, hvor foreningen 
har generalforsamling kl. 19.30 i Svanninge Sognegaard, med 
efterfølgende erindringsberetning af en kendt mand i sognet, Ernst 
Jørgensen, Faldsled.

Udstillingen i 2019 bliver med udgangspunkt i 2 jubilæer - 300-året 
for kongens salg af ryttergårdene i sognet til Steensgaard og 100-
året for lensafløsningen, samtidig med, at vi fortæller lidt historie 
om en række af sognets gårde.

En stor tak til vores firmamedlemmer/ sponsorer i 2018/19: 
El-installatør Jens Nielsen - Murermester Per Bekkelund - 
Murermester Heino Larsen - Antik Postludiet samt Svanninge Auto- 
og Traktorservice. 

26/12 afgik Svanninge Folkemindesamligs mangeårige 
bestyrelsesmedlem Arne Rasmussen ved døden. Arne har ledet 
vores museumsafdeling de sidste 20 år, samlede spændende 
effekter ind, havde fremstillet spanske vægge og tavler, som bruges 
til alle vore udstillinger, og kom i øvrigt med mange gode ideer. Vi 
vil mindes hans indsats med taknemlighed.

Indtil udgangen af marts har vi åbent hver søndag formiddag kl. 10-
12, og hele året 1. mandag i måneden kl. 19-22. Henvendelse uden 
for åbningstiden:  Arkivleder Bruno Clausen tlf. 62619366. Formand 
Susanne Jervelund tlf. 62641819/  21736718, email: jervelund@gmail.
com.

NYT FRA SVANNINGE  
FOLKEMINDESAMLING  
-  DIT LOKALHISTORISKE ARKIV OG MUSEUM



Danmarks Naturfredningsforenings 

AFFALDSINDSAMLING d. 31.3.2019 kl. 9 - 12 

 

Vi havde rigtig stort held med affaldsindsamling 2018. Det vil vi gentage i år, MEN... 

 

 

 

 

 

 

Vi håber, at rigtig mange vil deltage. 

De, der vil hjælpe udenfor byområderne, mødes ved Orlas Brugs 

PROGRAMMET ER: 

 START ved Orlas Brugs kl. 9.00, hvor vi får kaffe/juice og rundstykker. 

Ruterne fordeles. 

Mødes til slut igen ved Brugsen kl. 12 til 12.30, hvor vi får en forfriskning. 

Et eftermiddagshold samler sækkene sammen ude på ruterne. 

 
Man behøver ikke at tilmelde – bare mød op. 

Hvis man vil have oplysninger kontakt Pusser 21 43 23 14 

 

I ÅR SKAL ALLE, DER BOR I FALDSLED-MILLINGE-
SVANNINGE HJÆLPE TIL. 

BOR MAN INDENFOR BYSKILTENE, SKAL MAN SAMLE 
AFFALD UD FOR SIN EGEN BOLIG!!!!!!!  



KIRKEBLAD
88. årgang
Vinter-forår 
2019

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Engang i efteråret fik jeg en venlig mail fra en herre, 
som hed Søren Priisholm. Han havde vedhæftet et 
foto af et maleri og ville godt vide, om motivet var fra 
Svanninge kirke.  Jeg forstod godt,  at han spurgte: 
Maleriet viste et udsnit af en gul kirkebygning med en 
plæne og en kummelignende genstand i forgrunden, 
men uden lokalkendskab var man på Herrens mark!  
Kunstneren var Thorkild Knudsen, en af de yngre 
Faaborg-malere, som havde Svanninge kirke som 
et yndet motiv.  Jeg kunne uden videre bekræfte, at 
motivet var fra Svanninge!  

Især ”kummen” i forgrunden vakte min interesse, for 
selv med forbehold for kunstneriske friheder, lignede 
den Hornes gamle døbefont på en prik! Hvis den 
altså oprindelig var Hornes? Jeg bad Søren Priisholm 
nærstudere sit maleri, og han svarede, at det ganske 
rigtigt var en granitdøbefont.  Jeg har hørt mange 
historier om de to døbefonte, som i en årrække stod 
på Svanninge kirkegård, og her blev den ene af dem 
dokumenteret!  

Den korte version:  I løbet af den første halvdel af 
1800 tallet  blev mange kirker renoveret efter tidens 
æstetiske idealer. Dengang brød man sig ikke om 
fortidens ofte svulstige stil, korsfæstelsesbilleder og 
de ”simple”, tunge granitdøbefonte! Mange fonte røg 
ud og led en hensygnende tilværelse som drikketrug, 
blomsterkummer o.lign., indtil senere generationer 
atter fik øjnene op for dem.  Svanninge og Horne 
kirker var dengang ejet af tidens store jordejer, greve 
Preben Bille-Brahe fra Hvedholm, som fik sat begge 
kirker i stand med bl.a. nye døbefonte! Svanninge 
kirke fik i 1837 en trædøbefont – en mindre kopi af 
prædikestolen. Til Horne kirke foranstaltede Bille-
Brahes arkitekt, professor G.F. Hetsch en døbefont, som 
var så fin, at man mange år senere troede, at den var 
lavet af selveste Bertel Thorvaldsen!  

Jeg ved ikke, hvad der umiddelbart skete med de to 
udrangerede granitfonte, men senere endte  begge 
som blomsterkummer på Steensgård.  I 1938 blev 
godset solgt til Michael Hansen, og jeg formoder, at 
han skænkede  fontene til Svanninge kirke. De stod 
derefter i en årrække på kirkegården, for tilsyneladende 
vidste ingen, hvad de skulle stille op med dem endsige, 
hvilken font, der hørte til hvor!  På et tidspunkt blev 
den ene  ”genindsat” som døbefont i Svanninge kirke, 

mens den anden blev ekspederet til Horne kirke, 
hvor den blev anbragt inden for døren som en bedre 
museumsgenstand. Der var nemlig ingen i Horne, som 
ønskede at skifte ”Thorvaldsen-fonten” ud!

Den forrige præst i Horne, Finn Edvardsen elskede 
at drille mig med, at det er Hornes gamle døbefont, 
som nu står i Svanninge kirke! Den er nemlig finere 
forarbejdet og har derfor været dyrere i anskaffelse!  
Jeg kan ikke udelukke, at Finn har ret, for på grund af 
den bedre jord har Horne altid været et rigere sogn end 
Svanninge. Engang sagde jeg i sjov til Finn,   at ”så 
bytter vi da bare!”,  men det ville han alligevel ikke!   
Jeg skrev denne historie til Søren Priisholm, som fandt 
den morsom og meget interessant. Så gik der nogle 
dage, og der kom en ny mail fra Søren Priisholm: Han 
og hans hustru mente, at maleriet hørte til i Svanninge 
og spurgte om vi havde et sted at hænge det? For i så 
fald var det vores! 

En septemberdag tog menighedsrådsformand Benthe 
Rasmussen og jeg imod Søren og Lene Priisholm og 
det omtalte maleri!  Søren Priisholm, der stammer 
fra Østfyn, fortalte, at hans far havde kendt Thorkild 
Knudsen, og selv havde han også mødt kunstneren 
adskillige gange. Nu hænger Søren og Lene Priisholms 
generøse gave i konfirmandstuen, og fra både 
menighedsråd og undertegnede skal der lyde en 
hjertelig tak!       

VrH 

Et generøs gave  og  historien om de (måske) forbyttede 
døbefonte



GUDSTJENESTER VINTER - FORÅR  2019
Februar
24. feb.     Søndag  seksagesima     
09.30:     Falsled (Jesper Svärd)    

Marts
03. mar.  Fastelavns søndag  
11.00:     Falsled    
 
10. mar.    1. søndag i fasten     
11.00:        Falsled  

17. mar.   2. søndag i fasten    
09.30:   Falsled (Jesper Svärd)    

24. mar.       3. søndag i fasten    
19.00:  Falsled 
  
31. mar.  midfaste søndag  
11.00:  Falsled 

April
7. apr.      Mariæ bebudelse  
9.30:    Falsled 

14. apr.   Palmesøndag    
11.00:  Falsled 

18. apr.  Skærtorsdag 
11.00:  Falsled (I) 
19.00:  Svanninge  (I)*

19. apr.  Langfredag 
09.30:  Falsled (I) 
11.00:  Svanninge (I)*

21. apr.   Påskedag 
09.30:  Falsled (kk,I) 
11.00:  Svanninge (kk,I) *

22. apr.  2. påskedag 
09.30:  Falsled (Jesper Svärd) 
ingen:  Svanninge

28. apr.  1. søndag e. påske 
11.00:   Falsled (Jesper Svärd) 

 

Maj
 5. maj   2. søndag e. påske 
19.00:   Falsled  

12. maj  3. søndag e. påske
11.00:  Falsled 

17. maj  Bededag 
10.30:  Falsled (K, I)  

19. maj         4. søndag e. påske 
10.30:  Svanninge (K,I) 

26. maj  5. søndag e. påske 
11.00:  Svanninge præstegård 
  Alpegudsteneste   

30. maj  Kristi Himmelfartsdag 
09.30:  Falsled 
11.00:  Svanninge 

 
Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
14. mar.  VH 
28. mar.  RG 
11. apr.  VH 
25. apr.  RG 
9. maj  VH 
23. maj  RG 
 
 
RG:    sognepræst Rikke Gotfredsen, Jordløse-Håstrup
VH:    sognepræst Vibeke Hammerum  

Forkortelser:
K: Konfirmation   KK: Kirkekaffe I: Indsamling

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

Vibeke Hammerum
Bjergevej 1, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 94 54
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13. Mandag fri
Mail: vrh@km.dk 

ORGANIST

Winnie Platz
Svendborgvej 174
5600 Faaborg
Tlf. 60 81 29 30

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

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

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

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

KIRKESANGER

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

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

NOTITS
* Påskens gudstjenester i Svanninge kirke må indtil 
videre tages med forbehold, men vi håber at kirken 
bliver anvendelig! Der henvises senere til dagspres-

sen, til vores hjemmeside samt til Sogn.dk svanninge 
under menupunktet ”kalender”.



Alpegudstjeneste, med
efterfølgende frokost og foredrag: 

ved sognepræst Vibeke Hammerum 
”I himlens tjeneste på 

den fynske muld”.

Søndag den 26. maj kl. 11.00 
i præstegårdshaven i Svanninge 

Sæt gerne kryds i kalenderen! Flere informationer i 
dagspressen, når dagen nærmer sig! 

Den stressramte er ikke syg- 
det er vores kultur” 

Onsdag den 6. marts kl. 19.30  
i Svanninge præstegård
ved forfatter og debattør Sanne Bjerg, København 

Med bl.a. egne erfaringer med stress og depression vil 
Sanne Bjerg gerne være med til at løfte skammen fra 
alle de stress-ramte, deprimerede, angste og ensomme 
ved at pege på de problematiske tendenser i vores kultur, 
der har taget overhånd i den uheldige konstellation af 
konkurrencementalitet, effektivitets-kult og digitale 
teknologier. Tendenser, der dybest set truer retten til at 
være menneske.
 
Arrangører: Aktivitetsudvalgene i Horne og Svanninge 
sogne. Pris kr. 20.00 incl. kaffe. 

Kirkebilen kan bestilles tlf. 62618800. 

Månedens aften

Farvel til sognepræsten

Sognepræst Vibeke Hammerum er meddelt afsked 
med pension pr. 30 april 2019. Af hensyn til bl.a. 
konfirmationerne har biskoppen indvilget i en forlængelse
til 31.maj. Det er naturligvis muligt at sige farvel til  Vibeke 
i forbindelse med ”Alpegudstjenesten” den 26. maj, 
men det egentlige afskedsarrangement bliver efter 
gudstjenesterne Kristi Himmelfartsdag, den 30.maj. 

Afvent nærmere i dagspressen!  

Konfirmander 2019 

17. maj,  Falsled kirke: 
Josefine Pedersen, Amalie Sophie Engelhard Hansen, 
Magnus Ellegaard Andersen, 
Amalie Pedersen og Anna Kathrine Krøis.  

19. maj, Svanninge kirke: 
Line Bluhm Jeppesen, Malte Vie Parsberg Dorow, Jeppe 
Bruun Maibom, Jacob Høj Jensen, Sebastian Klausholm 
Pedersen, Lucas Bech Jensen, Michelle Bech Jensen og Ida 
Gade Grønning. 



SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Arkitekt og håndværkere  kæmpede i månederne 
op til jul for at gøre kirken  brugbar. Det lykkedes til 
perfektion!

Kirkens personale stod klar i kulissen, straks da den 
sidste håndværker havde forladt ”byggepladsen”.
Juletræet blev sat ind, der blev pyntet  med stjerner og 
lys, hynder kom på plads og midlertidige  mikrofoner 
blev sat op. Der var stor glæde at spore hos alle, da 
skolebørn  og lærere  trådte ind den 20. december.
 
Et glædeligt gensyn var også juleaften  og dagene 
derefter!  Personale, menighed og ikke mindst Vibeke
Hammerum  udtrykte stor glæde over, at det lykkedes 
at holde traditionerne ved lige, da det  var sidste gang, 
at vi havde hende på prædikestolen til jul.

Organisten, der var spændt på akustikken i  
kirkerummet ,  efter at pulpiturer og tæppe er blevet  
fjernet, udtrykte sin  tilfredshed.

Under kirkebænkene er lagt et gulv af egeplanker. 
Konvektorer er installeret under samtlige kirkebænke, 
hvilket  har givet en behagelig varme i hele kirken. 
Konservator har ådret/laseret  et par af bænkene 
i søndre korsarm,  så vi får en fornemmelse af det 
færdige resultat. Pigsten er lagt i grus og fyldt op med 
stenmel udenom  kirken,  således at fugten kan ledes  
væk fra kirken.  Ifølge Nationalmuseet må der ikke 
sættes tagrender op, hvilket ellers havde været en god 
ide!
 
Vi er gået ind i 2019, og nye udfordringer  
står foran os. Det drejer sig bl.a. om koret.
Vi har modtaget  en deltilladelse – læs DEL-TILLADELSE, 
fra Nationalmuseet! Det vil sige at altertavle og 

prædikestol  er  taget ned under tilsyn af konservator. 
Museumsinspektør Nils  Engberg  skriver: ” Korgulvet 
skal selvfølgelig renoveres og råd og svampeangrebne 
dele udskiftes, så der igen bliver en sund  bæreevne i 
opbygningen under korets trægulv, men årsagen til den 
nuværende opfugtning skal lige så selvfølgeligt først 
lokaliseres, og der skal være en plan for, hvordan det 
forhindres, at gulvet igen angribes af fugt”.

Der er råd, skimmelsvamp og borebiller  –  og 
minsandten om man ikke også støder på noget 
der minder  om en krypt !! Umiddelbart ser det 
ud, som resterne af en muret grav, som tidligere 
måske har været overhvælvet, udtaler  arkitekten.   
Nationalmuseet er adviseret -  og er gået i gang  med 
undersøgelser.

Mens vi afventer Nationalmuseets udtalelse, fortsætter 
arbejdet i det øvrige kirkerum.

En støvvæg  er  opsat til koret. Maler og konservator 
har et fint samarbejde om træværket. De grunder, 
maler, ådrer, laserer bænke og paneler.  Klinkerne bliver 
brændt på et teglværk i Tyskland og er lovet leveret i 
uge 5. Også her har der været udfordringer med nogle 
defekte  valser, hvilket har betydet forsinkelse på et par 
måneder.

Spørgsmålet er nu - hvornår står kirken helt færdig? 
Jeg kan sige, at vi presser på alle de steder vi kan. Det 
er i alles interesse,  at vi får vores kirke igen! 

Menighedsrådsformand 
    Benthe Rasmussen 

Midt i Danmarks nye naturkanon står Svanninge kirke og 
afventer ! 



Et svips med et knips.
Tekst:  Knud Erik Meyer Ibsen

Her har vi virkelig at gøre med et stykke, der får gang i 
lattermusklerne.

Vi er i en lille by, lad os kalde den Millinge, hvor Otto og Jette 
prøver at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Jette 
arbejder på byens plejehjem om natten og Otto køre mælkebil. Jette 
spilles af Mia S. Bahl og Otto spilles af Steffen Olsen.

Verner og Karen-Margrethe er forældre til Otto og de har det 
økonomisk godt. Verner spilles af Søren M. Christensen og Karen-
Margrethe af Rikke Bredahl.

Titter er byens postbud, som ved en fejl finder en lottokupon med 
7 ringe om, i Otto og Jettes stue. Hun kommer også til ved en fejl, 
at tage kuponen med og må derfor bede sin ven Panik-Poul, der 
er byens lokale bodegaejer, om at hjælpe sig med at få den leveret 
tilbage igen. Titter spilles af Mette Vie og Panik-Poul spilles af 
Michael R. Vilhelmsen.

Da Alf, en småkriminel mand, der også kan hypnose og hans 
veninde Birthe, der er kærester med Alf også vil have del i lotto 
gevinsten, bliver forvirringen total. Alf spilles af Rasmus Borum og 
Birthe spilles af Tine L. Andersen.

Tæppemand: Erling Stensen.
Sufflør: Brian Bjørk.
Instruktør: Susi Breith.
Hende der sminker os alle til ukendelighed: Søs Lundsfryd.
Altmulig-kvinde: Ida Breith.
PR-mand: Per L. Rasmussen.
Kameramand: Lars Stenner Bahl.
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Hammerum  udtrykte stor glæde over, at det lykkedes 
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Der er råd, skimmelsvamp og borebiller  –  og 
minsandten om man ikke også støder på noget 
der minder  om en krypt !! Umiddelbart ser det 
ud, som resterne af en muret grav, som tidligere 
måske har været overhvælvet, udtaler  arkitekten.   
Nationalmuseet er adviseret -  og er gået i gang  med 
undersøgelser.

Mens vi afventer Nationalmuseets udtalelse, fortsætter 
arbejdet i det øvrige kirkerum.

En støvvæg  er  opsat til koret. Maler og konservator 
har et fint samarbejde om træværket. De grunder, 
maler, ådrer, laserer bænke og paneler.  Klinkerne bliver 
brændt på et teglværk i Tyskland og er lovet leveret i 
uge 5. Også her har der været udfordringer med nogle 
defekte  valser, hvilket har betydet forsinkelse på et par 
måneder.

Spørgsmålet er nu - hvornår står kirken helt færdig? 
Jeg kan sige, at vi presser på alle de steder vi kan. Det 
er i alles interesse,  at vi får vores kirke igen! 

Menighedsrådsformand 
    Benthe Rasmussen 

Midt i Danmarks nye naturkanon står Svanninge kirke og 
afventer ! 

PREMIERE LØRDAG D. 9. MARTS
KL. 18:00

Entré 195,- inkl. buffet og livemusik.

Bestil bord på 
Tlf. 20 26 86 22

Forpremiere: Torsdag d. 7. marts, kl. 19:00. Voksne 40,- Børn 20,-

Svanninge Sognegaard
Kirkegyden 3, 5642 Millinge



 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle vores sponsorer som støtter dilettant 2019 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 
 

 

 

Telefon, kontor: 62 61 30 96 
 

Mørkebjergvej 7 A 

5600 Faaborg  

 

  

                                 

Ørnehøj’s Auto 
Mørkebjergvej 5 

5600 Faaborg 
 

Tlf.: 62 61 80 58 
Mobil: 28 40 80 58 

www.hindsgavl-biler.dk 

Husk ! 
Bankospil hver 

Onsdag 
 fra sept. - maj  

Kl. 19 
På ”den gamle 

skole” i Faldsled 

Mørkebjergvej 11 b, 5600 Faaborg 

Telefon 6261 7520 mobil 21648116 

Dagli´Brugsen 
Assensvej 249  5642 Millinge 

 62 61 91 53 

v/ Eva og Kinn Pedersen      find os på facebook 
Reparation, service, skader, køb og salg 
______________________________________ 

Kip Autohandel 
______________________________________ 

kipautohandel@gmail.com    CVR 35131086 
Kinn : 20838496 privat: Assensvej 408  
Eva : 23885207              5642 Faldsled 
Værksted : Mørkebjergvej 5  5600 Faaborg 
 

Kulturhus Svanninge Sognegaard 
Kirkegyden 3 5642 Millinge  telefon 62619446   

 



Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

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

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

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

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

• Professionel og ærlig rådgivning.

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

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

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

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

En gladere bilist 
- det handler om tillid



Faldsleds Historie
Fra boplads til landsby.
Helnæsbugtens indre farvande med Illumø, Horsehoved og Vigø 
som forposter for fastlandet bag Bjergkammers (Birch-kammer 
1682) stejle skrænter har igennem årtusinder været besejlet af 
de mennesker, der siden Arrilds tid har levet deres liv på de 
tre små øer og på fastlandet bag dem. Herom vidner fund af 
stenalderredskaber, gravkamre og dysser. Det fortælles at, et af 
offerstederne i Danmark i gammel tid lå på Illum eller ilm (ild) 
som den benævnes i Kong Valdemar Jordebog, og at navnene 
Horsehoved (hest) og vige ø (vie) henfører til disse hedenske 
offersteder. Efter sit navn og sin beliggenhed at dømme hører 
Faldsled ikke til blandt vore ældste landsbyer. Faldsled nævnes 
første gang i nogle dokumenter fra 1400 tallet og kaldes Faldslett 
og Ffoldzledh. Navnet på landsbyen har igennem alle årerne været 
genstand for meget diskussion imellem beboerne. Det har skiftevis 
været stavet Faldslettet -ffoldzledh- Falsted-Faldsled-Falsled. Første 
led i Faldsled er marknavnet falden. Fald betyder fold, indhegning. 
Andet led er mark led derved navnet Foldensled. Stavemåden er 
vedtaget af stednavnsudvalget i indenrigsministeriet. Den rigtige 
stavemåde er FALDSLED. Efterhånden som området blev ryddet 
for skov (Afbrænding) og det blev gjort boligegnet begyndte folk 
at flytte til.  De menes at komme fra omkringliggende landsbyer. 
I 1500- tallet opstod der trætte mellem nogle af Herremændene 
om skelgrænse, og i 1544 var selveste Kong Kristian den tredje 
med rigsmarsken Erik Banner og stormægtige på Millinge mark 
for ar ride (og ganske forfare) om ret markskel mellem Faldsled 
og Millinge mark. Ridtet begyndte ved gamle markskel mellem 
Millinge, Håstrup og Faldsled marker og endte ved ageren til 
Langebjerg ved stranden: Kort og godt Faldsled ender ved Kirken, 
og Bimosegården (Assensvej 506) hører til Millinge mark. Det var 
ejeren af Stensgaard der fik lovhævd på jorden indtil Faldslett (i 
dag falden) I 1494. I 1400 tallet er der 7 gårde og et øde møllested 
i Faldsled. Faldsled har ikke hørt under et gods, men har været 
delt mellem mange forskellige, Damsbo, Søbo, Broby Gaard, 
Holstenhus Brahetrolleborg og Stensgaard. Faldsleds areal er ca. 
175 ha. Først i 1600 tallet var der 9 bøndergårde og 4 gadehuse der 
ejedes af forskellige godser. Under kong Karl Gustav krigene i 1657-
1660 led fynboerne. Mange gårde stod øde, og i Faldsled var der en 
af gårdene der stod øde, Højstræde nr. 6.

Gårdene holdt sig konstant matrikuleret. I 1851 blev en gård 
nedlagt, og jorden blev fordelt. I 1670 oprettede kongen et nationalt 
rytteri til afløsning for det gamle. Det blev statens jord der skulle 
udlægges til ryttergårde, som skulle huse de nye rytterregimenter. 
På disse ryttergårde skulle bonden eller karlen først ride af gårde, 
hvis der blev krig. Det blev ændret, så det blev hvervede ryttere, 
som ryttergårdene skulle underholde. Til gengæld blev de fritaget 
for en række afgifter og skatter. Ryttergårdene kommer under 
2. regiment i Odense og general Rantzau (Rantztausholm-nu 
Brahetrolleborg). Til hver rytter gård hørte der et lille stykke jord, 
der kunne føde en hest og et hus til rytteren. De er alle væk på 
nær højstræde nr. 2. De gårde, der blev købt som Ryttergårde er 
Højstræde nr. 4 og Assensvej nr. 521 -523 og 531. I forbindelse med 
omlægning af rytteriet i 1718 blev rytter gårdene i Faldsled solgt på 
en auktion i Odense og købt af Stensgård. Gårde og huse i Faldsled 
var fæsteejendomme indtil omkring 1874-76, hvor de blev købt 
som selveje. Faldsled blev udskiftet af dyrknings fællesskabet 1783 
og jorden målt op, hvor alle skulle havde lige meget af hver. Det 
førte til en masse små marker til hver enkelt gård - spredt over hele 
Faldsled. I 1787 blev kroen bygget og gjort til en arvefæstegård, 
hvor ældste søn skulle overtage gården, men der kunne tages 
pant i gården og drives handel.  Derved kom kroen til få en stor 
betydning for Faldsled. Kromanden var en meget driftig mand, 
der forstod sig på handel og skibsfart . Han opkøbte korn fra de 
forskellige gårde og sejlede det med egne skibe til Tyskland.  I 
1787 var der 118 personer i Faldsled og antallet af familier var 26.  
Antallet af gårde var 9, huse 8 og så kroen.   

                                                                                 

Hvordan kom søfarten i gang….. 
I 1802 var der to skippere i Faldsled.  Forudsætningerne var i orden.  
En søvant fiskerbefolkning, et beskyttet farvand, skov i omegnen 
til skibsbygningstømmer, et stort kornproducerende opland samt 
en kro, hvor kornet kunne oplagres. Kroen spillede fra starten en 
vigtig rolle i søfartens opblomstring. Hvem var de 8 skippere i 
Faldsled… folketællingen i 1834 viser, at alle, på nær en, var født i 
Faldsled. Af disse var de 6 sønner født af husmænd og indsiddere, 
og en fra Birkely Gaard. Husmændenes og indsiddernes dominans 
giver udtryk ved rekrutteringen af besætningen. En vigtig del af 
søfarten var skibsbyggeri. Der måtte noget kapital til, og det fik 
man.  En datter fra kroen giftede sig med skibstømmer Jens Møller 
fra Troense. Han var ud af den store skibsbyggerslægt Møller. De 
bosatte sig i Faldsled. Skibsværftet blev bygget på engen Skjold. 
Vi kan endnu se, hvor det har ligget. Der blev bygget 2-3 skibe om 
året. Det var mest yachter, men også en del skonnerter og slupper, 
som Jens Møller byggede. De blev bygget på redernes regning. Jens 
Møller holdt op med at bygge skibe i 1840 erne. Lige efter 3 åres 
krigen blev der igen bygget skibe i Faldsled. Det var Peder Nielsen, 
der var født i Faldsled og blev uddannet skibstømmer hos Jens 
Møller. Tiden krævede nu større skibe, og Peder Nielsen byggede 
fortrinsvis skonnerter og galeaser. Når skibene var færdigbygget, 
kunne man ikke løbe dem ud på den flade strand. I stedet måtte 
man rulle dem ud i vandet på store ege-eller bøge stammer. Det 
var et vanskelig arbejde i det løse sand, og under tiden afventede 
man is og frost, der gjorde arbejdet lettere. Det sidste skib Peder 
Nielsen byggede, kom i vandet i 1866. Det var skonnerten Hans 
Christensens minde på 131 registertons. Derefter var det slut med 
skibsbyggeriet i Faldsled. Peder Nielsen blev derefter skibsreder. 
Af rederi virksomhed er kun kromand Hans Hansen og Hans 
Christensen, der begge handlede med korn. De havde hver sin 
yacht, der som de øvrige små yachter for til Køberhavn og Slesvig 
med korn. I de mindre skibe var parts haverne meget ofte nære 
slægtninge og venner. Dette kom til udtryk i skibenes navne, 
f.eks. De seks søskende- De tre venner- De to brødre osv. Det var 
almindeligt, at de små yachter, der sejlede i indenrigsfart, gik i arv 
fra far til søn. Undertiden i flere generationer, som blev præget af 
en række skipperslægter, der ejede hver sin lille yacht.  Der blev 
sejlet i udenrigsfart til Amerika til Vestindien, Brasilien og Kina.  
Som søfart har der været forlis, hvor hele besætningen druknede. 
På galeaser var der 2-3 mands besætning, på Skonnerterne 5-6 
mand. Op imod 1900 års tallet, hvor der kom motor i skibene og 
togdriften vandt frem, gik skibsfartens betydning i Faldsled ned…… 
en æra var forbi. Det sidste skib ejet og ført af en faldbo var C. 
Stylsvig med skipper Martin Jørgensen. Efter kromandens død i 
1878 blev rederiet afviklet i 1880. 

Den følgende kromand satsede på badegæster og keglebane. 
Kroens dage som centrum for handel og søfart var talte. Søfart 
og handel i Faldsled var en torn i øjet på Købstaden Faaborg, der 
flere gange ville forhindre handelen på Faldsled Havn. Greve Bille 
Brahe, grevskabet Hvedholm, som var interesseret i skibsfart var en 
god mand for skibsfarten i Faldsled og havde lånt penge ud til en 
skipper i Faldsled til at få bygget et skib for. Det holdt Købstaden 
Faaborg lidt i ro. Nu blev der lagt jord til alle de gamle skipperhuse 
i Faldsled. 2 til 3 ha.  Så havde Skipper eller skippers kone, hvis det 
gik galt, noget at leve af. Ved søfart og skibsbygning i Faldsled steg 
antallet af indbyggere i Faldsled. Der kom skibstømrer, smede, 
skræddere, matroser og andre erhverv. De byggede øst for Faldsled 
Kro. Den gamle byende vest for kroen var for de gamle Faldsled 
slægter.  Faldsled var blevet en velhavende by. Det kunne ses på 
grund af at skibsfarten og landbruget var begyndt at tjene penge.

Tekst: Ernst Jørgensen
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Der blev i 1888 opført et andelsmejeri (Assensvej 522) Nedlagt 1947. 
Det var et af Danmarks mindste Mejerier. Der var en mejerist og en 
medhjælper, men det var det mejeri med de fleste mælkekuske, alle 
skulle nemlig selv levere deres mælk på mejeriet. Der var 22 mælke 
leverandører, nogle af dem var så små, at de kom med mælken på 
cyklen. Mælken fra Illum blev fragtet over hver dag og i mange år 
af den samme mand der havde sin hest og vogn stående på havnen 
og kørte mælken op på mejeriet. Om vinteren blev mælken fragtet 
over isen på slæde.     
    
Faldsled skole har ligget forskellige steder. På Assensvej 534 og 
Assensvej 518.  I Bimosegårdens stuehus Assensvej 506 har der 
været skole fra 1852 eller før, frem til 19o7. Vi kan se de gamle 
bygninger der blev brugt til køer og grise og foder til dyrene. Der 
hørte 3 ha jord til. Ved bygningen af den nye skole blev den store 
lade bygget, og jorden fra kroen blev til Bimosegården.  Assensvej 
510 var stuehus til nr. 512 der begge hørte under kroen. Den blev 
oprettet som gård og fik navnet Nygård.       
                                
 Faldsled har altid hørt til kirken i Svanninge. Inden Faldsled 
kirke blev bygget blev den nye  skole brugt til andagter. Alle andre 
kirkelige handliger skulle være i Kirken i Svanninge. Det var længe 
et stort ønske at få sin egen kirke i Faldsled.  Forhandlinger i 
Kirkeministeriet strakte sig over omkring 20 år. Til sidst gav man 
lov på den betingelse at der skulle fremskaffes et beløb. Der blev 
frivilligt samlet det beløb sammen, der skulle bruges. Hvor skulle 
kirken ligge…. det opstod der stor uenighed om. Nogle ville havde 
den til at ligge på Assensvej nr. 509, der lå passende tæt ved kroen. 
Jorden lå fra landevejen og ned til stranden, eller på den jord, 
der hørte til højstræde nr. 10. Det blev Gårdejer Niels Pedersen, 
Ryttergården der løste det problem ved at sælge et stykke jord fra 
den mark, hvor kirken nu ligger. Da arkitekten, der skulle tegne 
kirken, hørte om den uenighed, der havde været om hvor Kirken 
skulle ligge, besluttede han at bruge de norske og færøske kirker 
som model. Der kan man tale om store afstande til kirken. Kirken 
blev bygget i 1933

Faldsled havn som erhvervs havn var ikke forbi endnu. 
Andelsbevægelsen og den opgangs tid, der var ved landbruget 
blev igen til gavn for havnen. FAF byggede en stor lagerbygning 
på Faldsled havn, hvorfra der blev handlet med de forskellige 
gårde og nabobyer, inden for en omkreds af 10 -15 km. Der var 
igen en stor skibsfart til og fra Faldsled. Fynsandel havde flere 
ansatte. Der var forretningsfører-lagermand og chauffører til at 
køre varer ud. Når skibe lossede eller skulle lastede blev det udført 
af løst ansatte. Fynsandel var en torn i øjet på købstaden, som det 
var det i søfartens tid, de købte Fyns andel fri af havnen, flyttede 
handelen til Faaborg samtidig med de fik lagt en klausul på, at der 
ikke måtte drives handel med landbrugsvarer før efter 1999.  Ved 
flytningen af FAF til Faaborg blev en del af havnen fjernet og tilbage 
af de store lagerbygninger lå kælderrummene der blev brugt som 
legeplads for vi børn og som omklædning, når vi skulle bade. Den 
faste del af bygningen blev brugt til at tørre fiskernes ruser. Der 
har ikke været det store erhvervs fiskeri fra Faldsled. Kun nogle få 
fisker familier fik havet som erhverv.  Havnen var skrumpet noget. 
Mange havde en båd, hvorfra de kunne fiske til eget forbrug og 
andre havde til lystsejlads. Op igennem 60erne blev nogle huse 
og gårde solgt, og den store by udviklede sig ude omkring kirken 
og Falden. Øget velfærd og mere fritid betød at der kom pres på 
havnen, som de ville havde gjort større. Der opstod problemer om 
ejerskab der måtte mange generalforsamlinger og møder til, før 
det kom på plads. Vi skal tilbage til da havnen blev oprettet til dem 
i det gamle Faldsled de 8 gårde- kroen og 5 gadehuse. Det ejerskab 
var man ikke meget for at opgive. Der var generalforsamling 
efter en undersøgelse i indenrigsministeriet, hvor man kom frem 
til, at det kun var de huse og gårde, der lå inden for det gamle 
Faldsleds grænse, der måtte stemme. Bimosegaard  måtte derfor 
forlade generalforsamligen, den lå på Millinge mark. General 
forsamlingerne sluttede med at man vedtog, at Faldsled skulle være 
fra bæk til bæk. Der var et langt stykke tid et misforhold imellem de 
nye i Faldsled og de gamle. Al den ballade kunne måske have været 

undgået hvis man havde kendt Faldsled historie. På den stiftende 
general forsamling blev det vedtaget at der altid skulle være overtal 
af medlemmer i bestyrelsen fra Faldsled. Havnen er blevet et stort 
plus for Faldsled det giver liv i byen trækker mange hertil året 
igennem.

Faldsled skole var skole indtil 1972 hvor den blev nedlagt og de 
første årgange op til 6 klasse skulle til Haastrup skole, 7-8-9-10 
klasse i Svanninge central skole. Sportspladsen blev lavet i 1949. 
Først 1951 kunne vi tage den i brug. Sportspladsen har altid spillet 
en stor rolle i Faldsled ikke kun på grund af sport, men at den 
havde en beliggenhed der gjorde den blev et samlingspunkt når 
folk skulle til stranden. Der er blevet lavet en stor badebro og grill 
plads.

I den gamle del af Faldsled er der igennem årene sket 
forandringer. Rønnemoselund (Højestræde) der brændte 1852 lå 
på parkeringspladsen lige over for kroen og er som den eneste 
gård blev flyttet ud af byen. Samme år brændte Kroen. Den blev 
genopført hvor den ligger i dag. Begge brande påsat af en ældre 
fordrukken  mand fra Faldsled.

 I 1913  brændte der i Faldsled en gård Assensvej 519,  en ejendom 
med bageri assensvej 520,  2 huse  Assensvej 517 og 524.  Det 
forandrede hele området i byen til det vi ser det i dag. Branden 
skete ved antændelse af gnister fra bagerietskorstenen Assensvej 
520.

 Der var nu begyndt af komme forskellige erhverv til Faldsled. 
Snedker værksted i  nr. 519, og smeden nr. 516 som i 1901 blev 
lavet til et bageri,  tømmerværksted Assensvej 525 og 480 og  
maskinværksted i Violstræde 19. I en periode var der 5 købmænd, 
1 grønthandler, skole, mekaniker værksted og et sted der kunne 
købes slagtervarer. Landbruget svandt mere ind - gårdene blev 
solgt. Der var i en periode en stor produktion af grøntsager i 
Faldsled. Spiseløg og jordbær, alt er ophørt og jorden fra gårdene er 
solgt. 

I 1952 blev der opført et alderdomshjem i Faldsled af 3 kommuner 
Jordløse-Haastrup og Svanninge. Det er i dag lavet om til et 
plejehjem. Kroen har overlevet i alle årene efter den blev solgt fra 
den gamle familie i 1919. Der har der været 3 ejere af kroen der alle 
har drevet den på forskellige måder. Den hed en overgang Faldsled 
kro og Badehotel hvor der blev satset på sommerturister. Der har 
været holdt sommer koncerter i haven og den er blevet brugt til 
forskellige fester, generalforsamlinger, bal i idrætsforeningen 
m.m.. Alle var spændt på hvad der ville ske med kroen da ejeren 
Keller Rasmusen ville sælge. I 1970 købte Lene og Svend Grønløkke 
kroen. Så skete der forandringer der blev gjort med stor dygtighed. 
Kroen blev et sted der kom på landkortet ja på Verdenskortet. 
Kroen fik meget dygtige Franske kokke ansat der fik den op på et 
højt niveau der tiltrak folk fra hele Verden. Store statsmænd har 
holdt deres møder der. Selv de 3 første mænd der været på månen 
har besøgt Faldsled kro, vores egne kongelige har været der, den 
russiske udenrigsminister har været der og folk fra egne regeringer 
statsminister, flere ministre, højkommissæren fra EU og mange 
andre. Vi stolte af at Faldsled kom på kortet. Det er rigtig godt og 
kan ikke vurderes højt nok, men for den enkle  Faldsled bo er kroen 
ikke mere det samlingspunkt som den var før. Det skal siges at der 
to gange om året bliver lavet en koncert i haven og her indbydes 
Faldsled til en aften på Faldsled kro. 

Birkelygaard  er blevet gjort til vandrehjem, og det har betydning 
for Faldsled, at den derved bliver bevaret. Ryttergården Højstræde 4 
købte kroen og lavede den om til dejlige værelser for kroens gæster. 
Samtidig har kroen købt en gammel præstegård og genopført lige 
ved kroen. Det falder rigtig godt ind i miljøet omkring kro og by.                    

Fortsættes i næste blad...
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Der bages pebernødder, julekager, klippes julepynt og 
synges sange.
Vi er på tur i skoven, hvor vi finder grankogler, mos og 
gran til juledekorationer. Vi laver også julegaver til mor og 
far. Julehygge i præstegården hos Vibeke med sang og ikke 
mindst æbleskiver. Afslutning i legestuen, hvor vi danser 
om juletræ og julemanden besøger os. Selvom vi har 
travlt med jul, har vi vores faste daglige ture i stalden hos 
dyrene. Nu venter vi med glæde på sne, så vi kan komme 
ud at kælke og lave snemand. 

Anne Christensen.

Jul i dagplejen
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Vi ELSKER at lege på biblioteket i Faaborg. Et dejligt 
sted med legetøj vi ikke har leget med så tit og masser 
af bøger, som vi aldrig før har læst i..... fantastisk sted. 
Dejlig med plads til, at små nye ben kan øve sig i at gå 
rundt og kogekunsten bliver afprøvet i køkkenet, på et 
komfur, hvor det er UMULIGT at brænde et ’strik-æg’ og 
en ’ garn-muffin’ på. Selv to flotte heste er der plads til på 
vores bibliotek. De har bragt os rundt til mange, mange 
steder, både her til lands, men også steder udenlands, 
hvor store rovdyr bor som tigre, løver og krokodiller. 
Ja selv til et land, hvor vi mødte, ikke en, men mange 
dinosaurfamilier......

Jo, det har været den dejlig formiddag, en ganske 
almindelig tirsdag formiddag...

Hilsen Heidi og Mulle, skovhulen.

Tur ud af huset
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Generalforsamling
Østerby Bageri Museums støtteforening afholder generalforsamling

Torsdag d. 14. marts 2019   kl.  19
Sted:     Assensvej 269, 5642 Millinge

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.

Skulle du have lyst til at blive medlem af vores forening, med det gode
formål, at bevare et stykke kulturhistorie i lokalsamfundet, som dette
 velbevarede gamle bageri museum er, så koster det kun 100 kr. om

året. Henvendelsen kan ske på mail: oesterbybageri@outlook.dk
eller ring til Hanne på tlf 4026 3499.

              
Håber vi ses hilsen bestyrelsen.

Åbent hus
Østerby Bageri Museum

d. 18. april 2019, kl. 13 – 17
                       

Assensvej 269, 5642 Millinge
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Gadekæret i Svanninge er fra fællesskabets tid, hvor landsbyens 
bøndere brugte den lille dam til at vande dyr samt at sætte 
vogne i vand inden, at de skulle bruges i marken.

Den lille dam havde også funktion som branddam i en landsby 
med stråtækte gårde.

Gadekæret er med brolagt bund og stensatte sider.

Det lille hus mod syd var tidligere gartneri. Den sidste gartner, 
Stage, lukkede i 1985.

I januar 2019 er gadekæret oprenset. Der er fældet en del træer, 
stensætningen er blevet synlig og er enkelte steder renoveret.

Nu fremtræder dammen igen med et smukt vandspejl og 
Gadekærlauget, som består af omkringboende borgere, vil 
holde øje med gadekæret. 

Gadekær i Svanninge
Tekst: Pusser
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Børnefloorball i Faldsled/
Svanninge
Nu var tiden kommet til at prøve at udvide vores floorballafdeling. 
I august 2018, havde vi fundet 2 af vores U15 drenge, Carl og Jens 
Christian, som gerne ville prøve kræfter som trænere og med 
Mikkel i baghånden.  Vi fik lavet flyers, og Carl og Jens Christian 
kom til en morgensamling på skolen, hvor de holdt et lille oplæg.  
Tirsdag den 11/9-2018 holdt vi åben træning, for alle børn i alderen 
7-15 år. Der var stor interesse og i gennemsnit er der 20 glade børn 
til træning, hver tirsdag.  

Tirsdag den 18/12-2018 holdt vi fælles juleafslutning for alle 
børnespillerne og U15 drengene. Der blev afholdt èn stor 
mixturnering, med alle aldre på hvert hold. Bagefter var der 
æbleskiver og saft i cafeteriaet og kaffe til forældrene. 

Lørdag den 12/1-19, deltog vi i KidzLigaen i Kolding. Et stort 1 dags 
stævne. 18 spillere var afsted, med mindst lige så mange forældre 
og søskende. De var fordelt på 3 hold, U6-8, U8-10 og U10-13.  Alle 
havde en super god oplevelse og dag. 

Træning tirsdag kl. 15.30-16.30 og om fredagen for de største (fra 
5.kl ->) fra kl. 18.30-19.30 

På floorball’ens vegne, Rikke
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Konkurrence



Kasper Boe
Din lokale murermester

T. 21417474

Opmuring af hvælving og
renovering med gamle sten


