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Vi er her når Du har brug for os

kl. 7.30 – 18.00
Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag

Godt vi har hinanden

Ved Du/I hvordan det går i Brugsen
?

Kan vi klare os på sigt
?

Tror vi på fremtiden
?

Er der planer om modernisering
?

KOM TIL GENERALFORSAMLING
OG FÅ SVAR

Er der noget Du/I er utilfredse med
?

Er Du/I tilfredse
?

Er personalet ok
?

Er der noget som kan gøres bedre
?

KOM TIL GENERALFORSAMLING
OG SIG DET

G E N E R A L F O R S A M L I N G
Onsdag den 25. april kl. 19.30

i Svanninge Sognegård
Dagsorden ifl g. Lovene

Efter generalforsamlingen
er Dagli´Brugsen vært
ved et let traktement

samt kaffe

Foråret er på vej
Vi har et bredt udvalg i:

Havefrø – spagnum – haveredskaber –
gødning – og udplantningsplanter.

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

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

I Dagli´Brugsen
Er nogle varer mærket X-tra

Et godt køb 
Til en X-tra god pris.

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

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

Assensvej 249 • 5642 Millinge • tlf. 62619494 • Fax 62619474 • mail: 06142@coop.dk
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Så er den nye stor-kommune en realitet. Ifølge borgmester Bo ander-
sen bor 30% af kommunens befolkning i de to »storbyer« ringe og 
faaborg. Det betyder så også, at 70% bor i lokalområderne. Det giver 
altså god mening, at det nye byråd som noget af det første, beslutter 
at der skal ansættes en person til at varetage lokalområdernes interes-
ser. Vi må se, hvad vi kan bruge sådan en person til.

En gruppe personer i lokalområdet er i gang med at undersøge mu-
lighederne for at vi kan få fi bernet i området. Et fi bernet vil give pri-
vate og virksomheder de samme teknologiske muligheder, som hvis 
man var bosat i et af de store byområder. Investeringen i fi bernet er 
således også en investering i lokalområdets fremtidsmuligheder. En 
middagslur kan være en god ting – bare det ikke bliver til en »torne-
rose-søvn«.

andre er godt i gang med at lave en plan for udendørsarealerne om-
kring Svanninge Skole, regnbuen og Hallen. Der skal være plads til: 
Leg, læring, sport og fritid. Det bliver spændende at se hvad »tænke-
tanken« fi nder frem til af gode ideer.
fodboldafdelingen under fSSGI har fået den gode ide, at vi skal have 
to nye fodboldbaner. En med græs og en med kunstgræs, så man kan 
spille hele året.
Der er rigtig mange børn og unge i vores lokalområde, der kan få 
glæde af disse initiativer. Vi må håbe det lykkes.

Øhavsstien er endelig blevet åbnet. Vores del af den, Svanninge 
Bakker over Haastrup til faldsled, er på 20 km. Snakker man sammen 
med venner eller naboer, kan man sætte en bil ved afslutningen af 
ruten – måske med frokosten i bagagerummet? Virker turen for lang, 
så del den over i mindre stykker. trebjerg ligger f.eks. lige midt på 
strækningen. Mere information om Øhavsstien kan man få på: www.
detsydfynskeoehav.dk

Hvis datoen er blevet i den gamle kalender, så er lokalrådets 
årsmøde: onsdag den 28. marts kl. 19.00 på Svanninge Skole. 
kom og giv dit bud på, hvordan vi fortsætter!

Alex Junge

Initiativ og virkelyst

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for faldsled, Millinge og Svanninge
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Høstfestival i september
Husk at holde tredje uge i september, og især weekenden d. 23. og 24. september, ledig til lokale oplevelser. 
Styregruppen er ved at sætte facon på de mange gode ideer og starte arbejdsgrupper på de forskellige 
områder. 

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

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

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

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

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

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

Skal der være kunst og 
fest på stubmarken? 

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

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

• Steensgaard Jersey kalvekød

• Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

• Risbjerg Frilandsgris

• Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!

• Mel fra Skærtoft Mølle

• Specialøl fra Indslev Bryggeri

• Og masser af andre lækre delikatessevarer

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

Velkommen i vores gårdbutik

STEENSGAARD GODS ApS
Steensgaard 7, DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 52, fax 62 61 74 61 
post@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

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

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

»Ny energi i virksomheden?«

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

Kontakt mig for et indledende, uforbindende møde.
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Formål
Projekt Svaneøglen har som formål at skabe en rød tråd af 
oplevelses- og aktivitetsmuligheder på strækningen mellem 
Svanninge Bakker og falsled. Projektet er delt i flere delelemen-
ter, der kan realiseres uafhængigt af hinanden, men som er 
tænkt i en sammenhæng.

Baggrund
Svaneøglen er opstået som følge af, at der er truffet beslutning 
om at fjerne de »midlertidige« barakker, der har huset fritids-
hjemmet regnbuen i en lille menneskealder, og til gengæld op-
føre en ny fløj til fritidshjem og indskoling på Svanninge Skole. 

Etableringen af den nye fløj betyder, at legepladsen i den 
hidtidige skolegård forsvinder. til gengæld bliver der mulighed 
for at etablere noget nyt. Hvor fritidshjemmet hidtil har ligget 
bliver der nu plads til en ny legeplads. for at kæde udendørs-
aktiviteter i det mere bynære miljø sammen med naturen i det 
åbne land vil samspillet med de omkringliggende arealer samt 
de nærmest beliggende naturarealer i Svanninge Bakker og 
kystområdet ved faldsled blive vægtet højt. 

Med henblik på at få gang i arbejdet med at få lavet en ny 
legeplads – et nyt udeområde – har institutionen regnbuen og 
Svanninge Skole taget initiativ til nedsættelse af et Udeudvalg 
bestående af medarbejdere fra regnbuen, repræsentanter for 
forældrebestyrelsen, repræsentanter for skolebestyrelsen og 
forældre-repræsentanter.  

Udeudvalget har 1. november 2006 afholdt et fremtidsværk-
sted, hvor omkring 30 personer fra blandt andet Svanninge 
Skole, regnbuen, Elevrådet, Lokalrådet, DagliBrugsen, falsled-
Svanninge-Gymnastik- og Idrætsforening, Halbestyrelsen, Ung- 
domsklubben og beboerforeninger var samlet til gensidig in-
spiration. Det var yderst konstruktivt og der var stor opbak-
ning til projektet. Der var også input fra faaborg kommunes 
Erhvervskontor om, hvordan vi skaffer penge til projektet fra 
myndighederne, EU og fonde.

Vision
I stedet for at beskæftige os snævert med arealet ved skolen har 
vi i Udeudvalget valgt at tænke bredere. Således beskæftiger vi 
os nu med området fra Svanninge Bakker til falsled. Projektet 
Svaneøglen er et fabeldyr, der består af flere lange »ben« og 
større »kropsdele« samt en masse lange »vingefjer«, der spre-
der sig ud fra kroppen omkring Svanninge/Millinge-området. 
Med hovedet placeret i Svanninge Bakker og halen i faldsled 
får fabeldyret en meget stor udbredelse. De enkelte elementer 

af fabeldyret Svaneøglen ønskes realiseret på forskellige tids-
punkter. 

Den første »kropsdel«/element er etablering af udeområdet 
ved Svanninge skole:

Svanninge Skole og Institutionen regnbuen ligger med Svan-
ninge Hallen og Svanninge boldbaner som nærmeste nabo. 
Her findes petanque- og tennisbaner. Her kan man med fordel 
tænke hele området sammen, så det kommer til at indeholde 
udendørs tilbud til såvel børn og unge, der kommer i institution 
og skole, som til de mennesker der benytter sportsfaciliteterne 
og videre til de mennesker der bor i området. De vil alle få 
glæde af et indbydende fælles område med gode muligheder 
for fysiske udfoldelser, stille hjørner som mødested, bålpladser, 
vandkunst etc.

Skolegård og legeområder skal naturligt og smukt flyde sam-
men med faciliteterne på sportspladsen.

Som andre »ben«, »kropsdele« og »vingefjer« kan nævnes: 
sansehave, skulpturpark, hundeskov, mindre naturlegeplads, 
tarzan-bane o.lign. tæt på byerne faldsled, Svanninge og Mil-
linge tænkes aktivitetsrum med f.eks. et torv med vandkunst, 
hvor de lokale kan mødes, et sted, hvor graffiti er lovligt og 
f.eks. en labyrint, hvor man kan blive væk.

Den sammenhængende rygrad i fabeldyret Svaneøglen 
udgør en sti, som forbinder de enkelte kropsdele, Øhavsstien, 
som er etableret.

Organisering af arbejdet 
for at sikre overskuelighed og en god proces nedsætter Udeud-
valget en række arbejdsgrupper:

En koordinationsgruppe – der skal holde styr på processen, 
en gruppe der beskriver det overordnede projekt, en gruppe 
der arbejder med skolegård – institutionslegeplads – ungdoms-
klub – og idrætsanlæg, en fondsgruppe – der søger midler, en 
cykelstigruppe – der arbejder for en cykelsti mellem faldsled 
og Svanninge, en »Bakke-By-gruppe« – der tænker i sammen-
hængen mellem Svanninge Bakker og Svanninge. Der kan også 
nedsættes arbejdsgrupper hvis nye ideer opstår.

Så langt er vi nu – der er stadig god plads til interesserede 
ildsjæle. 

Projekt Svaneøglen

Tekst af ann fuglsang og Jesper Vagn Christensen

»Svaneøglen« er arbejdstitlen på et projekt, 
der forhåbentlig vil blive realiseret i lokalområdet 
i de kommende år. Hermed et kort rids over 
de tanker der hidtil er gjort i sagen.
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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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Jens nielsen ApS Tlf. 62 619153
Brahesve j  9  ·  svanninge ·  5600  FaaBorg

• Industri • Privat 
• Landbrug • Alarm 
• Nybyggeri • Tele og data

DIN EL-INsTALLATør kLArEr oPgAvEN: 
 

Au t .  E L - i n s t a l l a t ø r

installatør



7LokaL-nyt   l  forår 2007   l  

Efterhånden er der blandt de mennesker, der beskæftiger sig 
med klima og miljø enighed om, at den temperaturstigning, 
der er registreret i atmosfæren gennem de senere år, blandt 
andet skyldes menneskelige aktiviteter. Der tales om drivhusef-
fekt og drivhusgasser. Politikere i lande, der hidtil ikke har taget 
talen om global opvarmning alvorligt, er indenfor de sidste par 
år begyndt at ændre holdning.

Er global opvarmning noget som vi i Svanninge, Millinge og 
faldsled kan gøre noget ved? Vores aktiviteter batter næppe 
det store i forhold til, hvad mennesker i resten af verden fortag-
er sig, men alligevel. Lidt har vel også ret?

Én af de gasser, der virker som drivhusgas er Co2, der også 
kaldes kultveilte. Co2 er et affaldsprodukt fra forbrænding – 
uanset om forbrændingen sker i vores krop, i brændeovnen, i 
vores bilmotor i oliefyret eller på kraftvarmeværket. 

Co2 fra den luft vi udånder, fra røgen fra brændeovnen el-
ler masseovnen, eller fra røgen fra halmfyret øger ikke atmos-
færens indhold af Co2. Denne Co2 stammer fra planter, der 
vokser på jorden – og en tilsvarende mængde af Co2 vil hurtigt 
blive optaget af nye planter. Derfor kan man sige, at disse for-
brændinger er Co2-neutrale.

Den Co2, der kommer fra afbrænding af benzin, diesel- 
olie, fyringsolie og kul øger atmosfærens indhold af Co2. Her 
stammer Co2’en fra planter, der voksede på jorden i en fjern 
fortid, og som i millioner af år har været gemt af vejen i olie- og 
kulaflejringer dybt nede i jorden. Det er dem vi kalder for de 
fossile brændsler. Ved afbrænding af fossile brændsler frigør vi 

Co2, der ellers var gemt godt 
af vejen.

Hvis du ønsker at være med 
til at begrænse udslippet af 
Co2, gælder det om at ned-
sætte dit forbrug af benzin, 
diesel, fyringsolie og kul. Her 
kan du genbruge rådene fra 
energikrisen i 1970’erne: kør 
mindre i bil, sørg for at huset 
er godt isoleret, sluk lyset i de 

rum, hvor der ikke er brug for lys, sluk helt for elapparaterne, 
i stedet for at lade dem stå på stand by – yes, du kender ga-
ranteret remsen. En afledt effekt, er at du sparer dine penge. 
Du kan også satse på vedvarende energi: Vindenergi, solvarme, 
jordvarme og så videre. 

Dit bidrag er kun en dråbe i havet – men er der dråber nok, 
så har vi et hav.

Man kan fundere over om det er godt eller skidt med global 
opvarmning. Der er ikke nogen, der ved det. Hvis iskapperne i 
polområderne smelter og vi får en stigning af vandstanden i ver-
denshavene, så vil det give en del udfordringer. rigtig mange af 
verdens storbyer ligger i vandkanten. I troperne forventes det, 
at man vil opleve mere tørke og at ørkenområderne vil blive 
større. Her i landet er der håb om, at nye landbrugsafgrøder 
vil kunne skaffe øget indtjening, men der er også bekymring 
for, hvad en længere vækstsæson vil betyde for vores enge, 
strandenge og overdrev. Vi skal forvente øget nedbør. Det vil 
måske betyde ændringer i, hvornår og hvordan vi skal arbejde 
på vores marker. Vi kan også forvente mere blæst og mere hyp-
pige storme. Det vil nok få betydning for hvilke træer vi vælger 
at have i vore skove: Måske vil vi se endnu færre nåletræer og 
endnu flere løvtræer i skovene. Det passer imidlertid meget 
godt sammen med tankerne om et mere naturnært skovbrug.

Der vil sikkert også ske noget med det øvrige planteliv og 
dyrelivet. Måske vil arter, der hidtil har haft deres nordgrænse 
syd for os, snart kunne leve her. Samtidigt vil mere kulde- 
selskende arter blive fortrængt mod nord – eller uddø.

Med en højere gennemsnitstemperatur må vi forvente, at 
vekselvarme dyr vil få bedre levevilkår: Padder og krybdyr vil 
måske blive mere talrige, selvom jeg ikke forventer, at der kom-
mer mange nye arter. Det kunne jeg til gengæld godt forestille 
mig, at vi vil se, når det handler om insekter, edderkopper og 
andre smådyr.

Jo hurtigere den globale opvarmning udvikler sig, jo sværere 
er det at nå at tilpasse sig - både for os og for den natur vi er 
helt afhængige af. Derfor synes jeg, at der er grund til, at vi 
hver især yder vores bidrag til en nedsættelse af den Co2 ud-
ledning, der stammer fra afbrænding af fossile brændsler.

Varmere klima    
           – globalt og lokalt

Tekst af Jesper Vagn Christensen
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På faldsled Svanninge S.G.& I. 
Generalforsamling den 27. januar 

2007 slog jeg fast, at 2006 var et 
godt år for f/S. 

alle afdelinger har haft positiv udvikling. 
Der er i bestyrelsen stor respekt for de enkelte 

afdelingers arbejde og bestyrelses-medlemmerne 
fungerer med opgaven.

Vi arbejder fremadrettet med at strukturere bestyrelsens og 
afdelingernes arbejde, så det bliver mere synligt, hvad vi vil i 
foreningen generelt, og i afdelingerne specifikt.

Bestyrelsen støtter afdelingerne i at kunne selv, også målrettet 
via kurser og målsætningsdebat. Vi vil, at f/S er en solid forening 
i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer.

I f/S lægger vi stor vægt på den sociale del af foreningsar-
bejdet. Vi bor i et meget ressourcestærkt område med mange 
fremsynede og aktive mennesker, som kan og vil det bedste for 
fællesskabet. 

I den sammenhæng gav jeg udtryk for, hvor vigtig en god 
barndom er for at blive voksen med netop ressourcer, rumme-
lighed og fællesskabsånd. at ingen fødes som psykopater, pro-
grammerede til at skyde løs på gader og skoler. Derfor er og skal 
f/S fortsat være et fællesskab, der arbejder i bredden med plads 
til alle og en ekstra rummelighed for de, der måske har fået en 
lidt skæv start på tilværelsen.

trænere og ledere i f/S arbejder hver eneste dag ud fra den 
overbevisning, at hver enkelt kan gøre noget. I fællesskab er der 
ingen grænser. Der er ingen ende på, hvor mange lovord, der 
kan siges om vores mange aktive trænere og ledere. Der er for-
skel på os og de »store« klubber, hvor trænere og ledere lønnes 
med tusindvis af kroner. Hos os får man højest et bidrag til tele-
fonregningen og en træningsdragt med sponsorlogo. Det er 
andre værdier, der bærer det flotte arbejde igennem.

tak til hver enkelt for den indsats der er lagt i f/S til gavn for 
os alle. tak til bestyrelsen for godt samarbejde. tak til trænere og 
ledere. tak til sponsorer og samarbejdspartnere. og sidst, men 
ikke mindst tak til alle børn og unge, som trækker i den grønne 
trøje, det er med til at sætte vores lokalområde på landkortet.
Med ønsket om et godt 2007 for f/S.

Niels Erik Jensen, Formand
(se hele beretningen på www.faldsled-svanninge.dk)

Velkommen til Fugleskydning d.8. og 9. juni 2007

tak og ros til alle!

tennis
Sæsonen starter, når vejret 
er til det. Hold øje med 
opslag ved tennisbanerne.

De flotte resultater  
forsætter med at komme
faldsled Svanninge Badmintons ungdomsspillere klarer 
sig flot. Således har vi fået udtaget hele 4 spillere til lands-
mesterskaberne

Patrik Eriksen  U11 A · Søren Pedersen U11 A · Jonathan 
Jønsson U11B · Peter Bahl U15 A

Det er rigtig flotte resultater de unge laver når de er til 
stævner og det er ret flot af en lille klub som vores, at 
have så mange spillere på a og B niveauet, som vi har.

og vi får mange nye spillere, som lærer at spille badmin-
ton efter princippet »badminton for sjov« hvor der leges, 
spilles bold, laves fange og selvfølgelig badminton og de 
obligatoriske strækøvelser. Det er i øvrigt klubbens 2 unge 
trænere Peter Bahl og Martin Pedersen der har stor succes 
med denne type badmintonundervisning. Det er meget 
inspirerende at følge med i som træner i den anden ende 
af hallen, udtaler kim Pedersen, som sammen med tony 
Jønsson også træner de unge.

Badminton afdelingen

Nyt fra svømmeafdelingen
Vi har ledige pladser på hold for letøvede og øvede svøm-
mere i alderen ca. 7- 12 år.

Hvis du er interesseret i at lære at svømme kan du kontakte 
os Laila Grønning tlf 62 61 70 �4 eller Hanne Søndergaard 
tlf 62 61 �� �9.
Vi svømmer i faaborg Svømme-hal tirsdag aften mellem kl. 
1� og 20.

Svømmeudvalget

Sommerrock
Igen i år skal vi hjælpe til ved 
faaborg sommerrock, lørdag 
den 26. maj. Støt foreningen 
og få en tjans. 
kontakt din afdelingsformand 
eller niels Erik på 62 61 �� 44.

Sommerpausen bliver i år brugt på at opruste til 
sæsonstarten i august 2007.

anne Christensen fortæller, at det på afdelin-
gens årsmøde blev aftalt at gå i offensiven for at 
få flere aktive børn og voksne i håndboldafde-
lingen, både på banen og i netværket omkring 
afdelingen.

Puslingeholdet tæller nu 17 drenge og træn-
erne kasper Borup og Charlotte Ejlsborg glæder 
sig over rigtig god forældreopbakning. netop puslingeholdets 
opblomstring er bevis for, at det nytter noget at gøre en ak-
tiv indsats for at finde trænere, ledere og sammen med børn, 
forældre, unge og voksne gøre håndboldafdelingen til et godt 
afsæt for et aktivt idrætsliv og fællesskab.

Herre seniorer arbejder sig støt og roligt opad, både mht. antal 
spillere, træningsindsats og kampstatus.

Damernes førstehold klarer sig godt og old Girls hygger sig 
med den ugentlige træning og gode kampe.

Der er plads til flere spillere på alle hold og afdelingen vil meget 
gerne udvide med flere, især et pigehold og et old boys hold. Så 
går du med den mindste smule håndboldintersse og mulighed 
for at yde bare en lillebitte indsats, så kontakt anne Christensen 
på telefon 626� 1219.

Håndboldafdelingen 
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Fodbold træning udendørs
Poder årgang 2001-2003 både piger og drenge.

træningstid: torsdag kl. 16-17, starter d. 12/4.
træner: annita Svendsen tlf. 6261�111 og 
             rikke Pedersen  tlf. 626�1��2

Mikroput piger årgang 1999-2000.
træningstid: onsdag kl. 16-17, starter d. 11/4.
træner: nina Petersen tlf. 6261�1�7

Mikroput drenge årgang 1998-2000.
træningstid: tirsdag og torsdag, kl. 17-1�, starter d. 20/3
trænere: kasper Hansen  tlf. 62617323 primært årgang 2000
              Mette Gregersen tlf. 62617��1 primært årgang 1999
              Bjørn ramming tlf. 62617�04 primært årgang 199�.

Miniputdrenge årgang 1996-1997.
træningstid: Mandag og torsdag kl. 17-1�.30, starter d. 19/3
trænere: Erik Pedersen tlf. 626�1��2
               Bent Ejlsborg tlf. 626177��.

Lilleput pige årgang 1995-1998.
træningstid: Mandag og onsdag kl. 17-1�.30, starter d. 12/3
trænere: Johnny Madsen tlf. 626�1464
              Steen klingenberg tlf. 6261�990
              frank nielsen tlf. 626�2�4�.

Lilleput drenge årgang 1995-1996,  
og drenge årgang 1993-1994.
træningstid: tirsdag og torsdag kl. 16.30 - 1� i faldsled,  
starter d. 27/2
trænere: Martin Pedersen tlf. 20114�04
               kristian nielsen tlf. 6261 91�3
               kasper Brink Gregersen tlf. 62617��1

Piger årgang 1992-1994.
træningstid: torsdag kl. 16-1�, starter d. 1�/3
trænere: Charlotte Ejlsborg tlf. 626177��
               Inge Strandgaard tlf. 63601040.

Herre junior og herre ynglinge har lavet holdsamarbejde 
med Horne, og hedder nu fSH fodbold.
træningstider og trænere oplyses senere.

Damesenior 
træningstid: Mandag kl. 1�-19.30, starter d. 12/3.
træner: Inge Strandgaard tlf. 63601040
Holdleder: Hans Ellekrog tlf. 6261933�.

Herre Senior
Træningstid; tirsdag og torsdag kl. 19-20.30, i faldsled, er startet.
trænere.: 1. hold Dan Jørgensen tlf. 20��4494
                2. hold Per Ellegård tlf.62619616
Holdleder: Henning Hansen.

Oldboys
træner: flemming Lunde tlf. 626�1�24
kampdag mandag.

Det er prøvet før, men vi vil gerne gøre det igen – lave idræt for 
sjov i idrætsforeningen.  I »idræt for sjov« laves flere forskellige 
ting samtidig.typisk 2-3 forskellige ting hvor børnene så kan 
være med til i ca. 20 minutter, hvorefter vi skifter over til noget 
andet. Det betyder, at børnene får lavet en masse forskellig 
idræt og får brugt muskler, motorik og lattermuskler godt. Her 
handler det ikke om at være bedst, men om at have det sjov. 
Der er ingen turneringer eller kampe at tage til. alle der går 
glade hjem fra træningen er vindere.

Det hele startede med et besøg fra DGI’s Gymnastik kara-
vane den 13. februar, hvor vi lavede en rigtig sjov eftermiddag 
i samarbejde med »regnbuen«. Dette evalueres og så kommer 
der sedler op i hal, skole og i regnbuen om, hvornår vi laver de 
øvrige »idræt for sjov« i denne sæson.

Går det godt, så bliver det et idrætstilbud fremover.  Så går 
du og har lyst til at lave noget sammen med børn fra 6/7 års 
alderen, så vil vi meget gerne høre fra dig, for vi kommer til 
at mangle hjælpere til dette projekt, hvis det går som vi tror 
(børnene bliver vilde med det!).

Hvis du vil vide mere vil kim L. Pedersen, 62619�1�,  
kim@liki.dk meget gerne høre fra dig, eller fortælle hvad det 
er der er gang i.

»Idræt for Sjov« 
som Pilot projekt 

Springgymnastik  
i Svanninge 
Gymnastikafdelingen har modtaget en henvendelse 
fra en en frisk ung dame i �. klasse, som med hjælp fra 
en voksen gerne vil starte et springhold i Svanninge til 
efteråret. Det er et dejligt initiativ!
nu mangler vi så lige en voksen, der har lyst til at 
hjælpe. Vi forestiller os, at målgruppen kunne være 
børn fra 2. klasse og op efter. Du behøver ikke at have 
erfaring med springgymnastik. Vi har mulighed for at 
sende dig på relevante kurser.

Kontakt Annita Svendsen på telefon 6261 8111.

 Gymnastikafdelingen

Gymnastikafslutning
Lørdag d. 24. marts, kl. 14-16 i Svanninge-Hallen

• Puslinge • Børn • aerobic • Damer • Ældreidræt

fDf tambourkorps.    kom og oplev gymnastik for alle. 

Gratis entré
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fodboldafdelingen i fSSG&I har søgt faaborg-Midtfyn kom-
mune om anlæg af 2 ny baner, en ny kampbane med natur-
græs og en ny kunstgræsbane.

fS fodbold har 2�0 aktive spillere, hvoraf de 200 er under 1� 
år. afdelingen har 19 hold tilmeldt i fyns Boldspils Unions (fBU) 
turnering. fS fodbold har stor succes med pigehold, der tæller 
6� spillere fordelt på � hold. Der er 30 trænere/forældretræ-
nere og holdledere. Herudover � unge spillere, som også er 
hjælpetrænere. Der afholdes løbende kurser for trænerne og 
ungdomsspillerne på egne baner ud over den ugentlige træn-
ing.

Behovet for træningsareal rækker således langt ud over det, 
der er til rådighed i Svanninge og faldsled. 

Behovet for en ny kampbane er helt akut. Der er i perioden 
20. august til 1. november 2006 afviklet 76 kampe på kamp-
banen i Svanninge, hvilket kun er lykkedes med en enorm plan-
lægningsindsats og stor fl eksibilitet fra alle involverede hold. 
Banen i faldsled bliver dagligt brugt til træning og old boys-
kampe. Den nuværende kampbane i Svanninge er i en elendig 
forfatning. Banen er ødelagt af billeangreb og slitage, som 
gør den både farlig og dårlig at spille på. Skolen og regnbuen 
benytter dagligt banen, hvilket er godt, set ud fra ønsket om 
at børn bevæger sig mere udendørs, men det giver problemer 
med slitage, affald og skader på banen. 

klubbens aktive indsats for at få spillere i alle aldre er en suc-
ces, men hvis vi skal fastholde og udvikle spillere og aktiviteter 
er det nødvendigt med fl ere baner.

når vi vurderer vores akutte behov i sammenhæng med de 
øvrige projekter og tiltag, der er i gang i faaborg-Midtfyn kom-
mune og vores lokalområde (Svanninge, Millinge, faldsled og 

Haastrup), så kan en natur- og en kunst-
græsbane supplere og styrke tiltag som:
• faaborg-Midtfyn kommunes mål-

sætning for fritids- og foreningslivet 
• Lokalrådets udviklingsplan, hvor der 

indgår aktiviteter på børne- og unge-
området samt overvejelser i forbind-
else med Bosætningsstrategi Sydfyn

• Sundhed, f.eks. kost og bevægelse, 
som er temaer i skole og institution, 
hvor bl.a. fS fodbolds trænere bidrager med inspiration til 
og instruktion af pædagoger og børn

• Social udvikling. fS fodbold har nu spillere fra Svanen i Pejrup 
og Støttecentret i nørregade (faaborg). Et område klubben 
gerne vil arbejde mere med og som kan udvikles yderligere.

• turisme i faaborg-Midtfyns-området, hvor campingpladser, 
Bed & Breakfast, hoteller, pensioner, lejrskoler (f.eks. den 
nyindkøbte på Millinge klint) m.fl . året rundt kan leje bane-
anlæg til turneringer eller særlige aktiviteter, der med fordel 
kan ske på kunstgræs 

• fremtidsværkstedet, der er et initiativ fra det lokale Udeud-
valg, som arbejder med udearealerne ved Svanninge Skole, 
regnbuen og Svanninge Hallen med udgangspunkt i de be-
hov og muligheder, der opstår i forbindelse med den ny ind-
skolings/Sfo fl øj på Svanninge Skole

• flere sportsgrene. Udvikling af udendørs hockey, volleyball 
og håndbold samt andre idrætsgrene, der kræver en kunst-
græsbanes plane og tørre underlag at spille på

• nye muligheder for videreudvikling af den eksisterende 
ældreidræt både i kommunen og lokalt

Vi kan og vil arbejde for, at de forskellige tiltag supplerer hi-
nanden. De lokale fremtidsperspektiver er spændende og rum-
mer mulighed for at inddrage Lindegården til aktiviteter for bl.a. 
ungdomsskole, børne- og sportsklubber, firmasport og andre 
foreninger i samspil med Svanninge Skole, Institutionen regn-
buen, Svanninge Hallen, Sognegården og Ældrebebyggelsen, 
som alle er tæt på området ved Lindegården. 

fremtidsperspektiverne på kommunalt plan giver mulighed 
for at tilbyde alle faaborg-Midtfyn kommunes idrætsforenin-
ger og institutioner nye og moderne muligheder for udendørs 
træningsfaciliteter, året rundt, i et nærmiljø, som integrerer 
mange forskellige aktiviteter og som kan bidrage til at inspirere 
andre lokalområder til at etablere tilsvarende børn/unge idræt-
slandsbyer.

Download folderen om kunstgræsbanen på www.faldsled-svan-
ninge.dk, fodbold. Kontakt Mette Gregersen, Steen Klingenberg 
eller Henning Bahl, hvis du vil vide mere.

Tekst baneudvalget i fSSG&I fodboldafdeling

              kunstgræsbane 
                  i Svanninge?
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Haastrup), så kan en natur- og en kunst-

 faaborg-Midtfyn kommunes mål-

 Lokalrådets udviklingsplan, hvor der 

hvor bl.a. fS fodbolds trænere bidrager med inspiration til 
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Mange kunstnere har gennem tiderne holdt til i det sydfyn-
ske landskab, hovedsageligt omkring Svanninge, Millinge og 
falsled. Her færdedes de gamle fynboer, hvis billeder vi i dag 
kan nyde på faaborg Malerimuseum.

Senere blev en af Danmarks største grafikere født i Millinge 
og opvoksede der: rasmus nellemann. 

og i falsled boede i en lang årrække den meget dygtige 
bogillustrator thormod kidde.

I dag kan man med rette sige, at vores område har en stor 
kunstnerkoloni, der spænder fra billedhuggere, malere, tegnere 
til keramikere. I de kommende numre af Lokal-nyt vil vi give et 
portræt af en række af disse kunstnere.

Naturen
Ikke så underligt er det vores smukke landskab med bakker, 
slugter, hav og skov, der har inspireret vores lokale kunstnere til 
at skildre denne natur. Både naturalistisk og mere abstrakt.

til de første 
hører blandt an-
dre Bente Cooper, 
Svanninge, der i 
mange år har le-
vet af at tegne og 
male, både huse, 
naturen, dyr og 
blomster.

Ellen Jørgensen, 
falsled, har efter 
et langt arbejdsliv 

som underviser, slået sig ned her i området. Motiverne er også 
naturen og blomster.

Erik Bork´s lette, sorte streg kender de fleste fra hans tegnin-
ger til aviser og bøger med lokalhistorisk indhold.

Det lidt mere abstrakte
til denne kategori høre Eigil Jensen, Millinge. Sideløbende 
med jobbet som skolelærer har han arbejdet med papircollage, 
skulpturer i eg og meget andet.

Elsa Sidsner, falsled, maler store, farverige, koloristiske billeder. 
og undertegnede hører til den gruppe af kunstnere, der lader sig 
abstrakt inspirere af naturen - især grusgravene her omkring.

Sten og ler
Værker af billedhuggeren Thorkild Hoffmann, Millinge, kan 
blandt mange andre steder ses i faaborg. 

Med god grund blev kunstneren udnævnt som årets fynske 
kunstner for et par år siden. En æresbevisning som fyns amts 
kunstudvalg stod bag.

I det gamle legetøjsmuseum i Svanninge holder Phillip Streich 
og Anne Gerd Juul Poulsen til. I værkstedet laver de både brugs-
kunst og værker til udstilling. De tilhører den nye generation 
af dygtige keramikere, som har bosat sig i det sydfynske. I et 
andet keramisk værksted - men i falsled - sidder keramikeren 
Jette Bork-Johansen. Hun drejer brugsting, nisser og keramiske 
figurer til udstilling. 

Gallerier og udstillingsrum
I modsætning til tiden omkring de gamle fynboer, har vi i dag 
fået lokale udstillingssteder; Stævnegaarden i Svanninge, tall-
erkengalleriet og Matrikel � B i falsled.

I tilknytning til Høstfestivalen udstillede en lokal gruppe af 
kunstnere i tårnet ved Svanninge Bakker. Håbet er nu at få en 
mere permanent udstilling på stedet.

Et sådan sted vil give ekstra grokraft til det i forvejen blom-
strende kunstliv.

  Det lokale 
kunstnerliv blomstrer

Tekst af Peter Bork-Johansen

Lige siden de gamle fynbomalere,  
har der været en aktiv koloni af kunstnere 
i Svanninge, Millinge og falsled

Bente Cooper arbejder frem til udstillinger, 
men også lokale bestillingsarbejder.

Eigil Jensen 
bruger en 
helt speciel 
teknik, når 
han indfarver 
papiret til 
sine collager. 

Gennem en halv men-
neskealder har Erik Bork 
tegnet det meste af 
falsled, Svanninge og 
Millinge.
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Grubbe Mølle

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

www.grubbemoelle.dk

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

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

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

NY ALTAN ...
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opslagstavlen...

Meld dig til køkkenholdet fordi:
• der laves pasta og italiensk tilbehør
• der laves tiramisú

alt foregår på italiensk som i de bedste muntre køkkener, hvor 
vores lokale italienske lærer underviser udi italiensk på alle 
niveauer. tag din pastamaskine med.

Meld dig hos:
Mamma Maura tlf.nr �9442236
Mamma ann tlf.nr 6261724�
Mamma Birgit tlf.nr 6261��6�

Italienske forkundskaber ingen nødvendighed ;-)

aftenen fortsætter med italiensk stemning og 6a byder på dis-
cotek for alle børnene i separat rum.

Ciao

Det sker i februar:

27. SMIr generalforsamling, kl. 19 i rytterstuen

24. Musikarrangement på Steensgaard, kl. 14.30 

 ved Ide-gruppen Vest

Kom og vær med i vores egen dogmefi lm

fredagsåbent 
fredag den 2. marts kl 18

TORSDAG DEN 8. MARTS KL. 19 (generalprøve)
PREMIERE LØRDAG DEN 10. MARTS KL. 18 

(m/ spisning, dans og musik)

Kom til dilettant i

Svanninge Sognegård
ÅRETS FARCEFORESTILLING 2007 OPFØRES:

BILLETPRISER:
Torsdag: Voksne 40,- kr. Børn: 20,- kr.

Lørdag: Entré incl. Lars’s dilettantbuffet 195,- kr.
KOM OG FÅ BRUGT LATTERMUSKLERNE…

Om lørdagen kan du også svinge træbenet til:

HALVOR A.P.
Tilmelding til lørdag d. 10. marts 2007

skal ske på telefonnr. 62 68 15 84

Find det gode humør frem, og sæt kryds i kalenderen.
Vi glæder os til at se jer!!!

Bestil i god tid, der er begrænsede pladser.
BESTYRELSEN SVANNINGE SOGNEGAARD

Mordet i Finn’s - Lade
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Ung og lokal
Lokal-nyt vil meget gerne 
have en »Ung og lokal« 
side i bladet. Men, det skal 
vær unge, der har noget på 
hjerte, som giver siden liv, 
så den er interessant for de 
unge i lokalområdet. Er der 
nogle unge ildsjæle, som 
har lyst til at prøve kræfter 
med at opsøge aktiviteter, 
holdninger og fi nde ud af, 
hvad der rører sig og måske 
skabe debat om unges be-
hov i et lokalsamfund? Så 
kontakt Birgit Bendtsen • 
birgit_bendtsen@mail.dk el-
ler Susanne Stald • sbstald@
mail.dk, så fi nder vi ud af, 
hvordan vi giver Lokal-nyt 
et ungt islæt også.
og vi taler ikke kun om 
unge i skolesammenhæng. 
Unge fra idrætsforeningen, 
i lærepladser og alle mulige 
andre sammenhænge er 
meget velkomne. Vi for-
venter at siden får unge 
mellem 1� og 2� som mål-
gruppe.

Lokalrådets årsmøde
Den 28. marts, kl. 19 afholdes Lokalrådets 
årsmøde i skolens aula.

Mød op og giv din mening til kende. Vi vil også gerne 
have fl ere aktive i Lokalrådet, bl.a. repræsentanter for 
foreninger og institutioner. følg også med og kom med 
dine indlæg i debatten på www.faldsled-millinge-svan-
ninge.dk



FODPLEJER 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• Lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge
Telefon 6261 8033

Generalforsamling
12. marts kl. 19.30 på Falsled Gl. Skole
Dagsorden ifl g. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. afl æggelse af formandens beretning.
3. afl æggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne skriftlige forslag. forslag, der ønskes 
 behandlet på general-
 forsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
 6 dage før.
 Brug postkassen på skolen eller bestyrelsen privat.
�. forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 Bente kjærgaard Jensen og allis Jeppesen. Begge to
 modtager genvalg.
 Valg af 2 suppleanter. Mogens Pedersen modtager 
 genvalg.
7. Valg af revisorer.
�. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 
Falsled Beboerforening 
Bestyrelsen

Det sker i marts: 2. fredagsåbent,kl. 1� på Svanninge Skole
 �. Dagplejen fejrer fastelavn på Steensvang Plejecenter

 7. Skolebestyrelsesmøde, kl. 19, Svanninge Skole

 �. Pensionistforeningsmøde med kaffe, spisning og general

  prøve på dilettant i Svanninge Sognegård, fra kl. 14

10.  Dilettant. Premiere i Sognegården
10.  SMIr elevstævne12.  Generalforsamling Beboerforeningen, kl. 19.30, falsled

  Gamle Skole14.  Musical og skolefest for 7. til 9, klasse. Svanninge Skole

24.  Gymnastikopvisning og –afslutning, kl. 14-16 i 

  Svanninge-hallen2�.  Lokalrådets årsmøde, kl. 19 på Svanninge Skole

29.  forårskoncert på Skolen31.  SMIr springstævne

 Valg af 2 suppleanter. Mogens Pedersen modtager 

Det sker i april:

12. Pensionistforeningens afslutningsfest, kl. 17 i 

  Svanninge Sognegaard

2�. Generalforsamling, Dagli Brugsen, kl. 19.30 i 

  Svanninge Sognegaard

26. Projektfremlæggelse på fritidshjemmet

2�. SMIr dressurstævne
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Gemmer dit liv på en spændende/tragisk/gribende 
historie, som andre kunne få gavn af at læse?

Eller har du altid drømt om at få skrevet din biografi  
eller slægtshistorie?

Fortæl og jeg researcher, skriver og sørger for 
udgivelsen i bogform. 

Kontakt: Forfatter Winnie Fersmark · tlf. 62 61 82 11 
www.sprogshoppen.dk

Lad os uforbindende drøfte netop din historie
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Gudstjenester i Svanninge og Falsled

Dato: Svanninge  Falsled  Bemærkninger:

 4.3        11.00 (kk)  09.30 (kk)  organist Bodil olsen indsættes 

 11.3  11.30  19.00 

 1�.3  09.30  11.00  ved Jesper Svärd

 2�.3  11.00  09.30

  1.4  09.30  11.00

 �.4  19.00  11.00  skærtorsdag

 6.4 11.00  09.30  Langfredag - passionsgudstjeneste 

 �.4  11.00 (kk,I)  09.30 (kk,I)  Påskedag - efterfølgede 

   
 

traktement i våbenhuset 

 9.4  09.30 (i)  11.00 (i)  2. Påskedag 

 1�.4  11.00  09.30

 22.4  09.30 (kk)  11.00

 29.4  11.00  09.30 (kk) 

 4.�  ingen  10.30  konfi rmation

 6.�  10.30  ingen  konfi rmation 

 13.�  11.30  10.00  ved Jesper Svärd 

 17.�  se uge- og dagspressen   kr. Himmelfartsdag

 20.�  09.30  11.00

 27.�  11.00 (kk,I)  09.30 (kk,I)  Pinsedag

 2�.�  09.30 (I)        11.00 (I)  2. Pinsedag 

(kk) = kaffe   (I) = indsamling

onsdag den 21. marts: konfi rmandgudstjenste i Svanninge kirke 

kl. 19.00 

torsdag den 12. april kl. 14,00 i Svanninge kirke: 

kort påskegudstjeneste for mini-konfi rmanderne.

Arrangementer: 

Månedens aften: onsdag den 7. marts i Svanninge kirke, i sam-

arbejde med Horne Menighedsråd: 

Fhv. chefredaktør for Ekstrabladet Sven Ove Gade, Birkerød

»Kirken her og nu« 

Sven ove Gade udgav i 200� bogen »tag et brækmiddel«, hvor

han bl.a. gør op med folkekirkens »lunkenhed«. En af hans på-

stande er, at der mangler lidenskab og vilje til at tage de nødven-

dige konfrontationer, blandt andet i forholdet til islam. 

Der er sat vand over til et meget spændende foredrag!

Besøg også http://www.svanningesogn.dk/. Prøv igen, hvis 

»siden kan ikke vises«. Det virker, her gang!

Se konfi rmandlisten i dagspressen.

Lokalrådet udlåner:
Høstfestivalen forsynede Lokalrådet med:
� • � pavilloner på 3x3 meter i aluminium/træ og med stoftag
�• 16 spanske vægge i metal/magnetplade, så de kan tåle at stå ude. � plader
 på 1x1 meter og � plader på 1x½ meter og tilhørende søjler.
Dette grej kan lånes til arrangementer og aktiviteter i lokalområdet formedelst 
et lille vedligeholdelsesgebyr. kontakt Henning Bahl på 62 6� 12 36 eller 
henningbahl@mail.dk.

Det sker i maj: 4. konfi rmation i falsled kirke
 6. konfi rmation i Svanninge kirke

 9. Dagplejedag 9. Skolebestyrelsesmøde, kl. 19, Svanninge Skole

14. - 16. koloni for 1. til 3. klasse
14. - 16. �. klasse i forældrepraktik
 26. Sommerrock. Støt idrætsforeningen, meld dig 

 
 til en tjansUge 22  Dagplejens familiearrangment på Den Gamle 

 
 Skole i faldsled

hornegyden 16

5642 Millinge

Tlf. 62 60 14 01

Butik - atelier
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vi afholder et arrangement på 
steensvang Ældrecenter i Faldsled, 

LØrDag D. 24. FeBrUar, KL 14.30, 

hvor Trækspillerne Faaborg kommer 
og underholder med harmonikamusik. 

Det er muligt at købe kaffe, øl og vand.

alle er velkomne og der er fri entre.

Tilmelding nødvendig på grund 
af borddækning, 

telefon 62 61 80 58

Idé-gruppen         vest
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Petanque og fællesskab

Der er en pragtfuld udsigt fra 1.salen i huset i faldsled. Blikket 
søger laaangt ud over vandet, ja helt over til als i Sønderjylland, 
hvor det bremses af skovklædte, disede højder.

foran entrédøren knejser stolte, røde tulipaner i en krukke. 
Erantis og vintergækker smiler venligt til hinanden, hvisker og 
tisker lidt og nikker med hovederne på denne dag i februar, hvor 
Lokalnyts udsendte har sat formanden for den lokale petan-
queafdeling – Gerde Høj Hansen - stævne i hendes hjem.
Gerde vil fortælle om petanqueafdelingen.
Den er en del af faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Id-
rætsforening. foreningen har det rigtig godt.

I øjeblikket er der 6� medlemmer, men der er stadig plads til 
flere. Der er ingen øvre begrænsning i medlemstallet, så alle, 
som måtte ønske det, skal være så hjerteligt velkomne. 

Hvem kan spille petanque, Gerde?
»Det kan alle, som har lyst. Fra de yngste børn til den ældste med-
borger. Vores ældste medlem er 86 år og vi har haft spillere helt 
ned til 14 år. 

Det er meget vigtigt for mig at pointere, at petanque er for alle. 
Det er alene lysten, som driver værket. 

Sporten i sig selv er dejlig. Den forbedrer koncentrationsevnen, 
da den kræver præcision og man får brugt alle kroppens muskler. 
Samtidig får man masser af frisk luft og bliver i godt humør, for 
vi er et fællesskab, hvor et godt og uhøjtideligt grin hører med til 
sportsoplevelsen. 

Ved siden af selve spillet er det altafgørende for mig at fokusere 
på den sociale dimension og det netværk, den enkelte får gennem 
vores fælles interesse og alle de arrangementer, vi afholder i årets 
løb. Vi har to faste, egne turneringsdage i juli og oktober, hvor vi 
spiller og spiser sammen. 

Sidste år havde vi in-
viteret Bent Lillemark, 
som grillede for os. Selv 
om regnen stod ned 
i tove, var det et for-
rygende arrangement 
– takket være Bent, 
maden og samværet. 
Der møder altid 40-50 
deltagere op. Sådan 
var det også denne gang. 

Til sådanne utilsigtet våde sammenkomster har vi på petanque-
pladsen et træhus med overdækket terrasse. 

Bent er en benådet kok, som tidligere i flere år var forpagter 
af Steensgaard, hvor han selv stod for køkkenet i herregårdspen-
sionen. Vi inviterer også jævnligt andre petanqueafdelinger til at 
komme og spille med og mod os og hygge sig sammen med os.«

Petanqueafdelingen har også et turneringshold. Deltagelse 
på dette er selvfølgelig helt frivilligt. Skulle nogen ønske at 
forhøre sig nærmere om det, så er det blot at ringe til formand 
Gerde Høj Hansen på tlf. 62 6� 19 1�. 

alle andre spørgsmål i forhold til petanqueafdelingen er lige 
så velkomne. Den nye sæson står for døren og begynder midt 
i april. Interesserede møder bare op til en gratis prøvetime. Det 
er ikke nødvendigt med speciel påklædning og kuglerne kan 
lånes. Petanqueafdelingen mødes hver mandag formiddag fra kl. 
10 til ca. 12 samt tirsdag og torsdag aften fra kl. 19 til ca. 21. 

Den 1. mandag formiddag i hver 
måned serveres der kaffe og brød 
for en 10’er. Mandagene er meget 
velbesøgte. I gennemsnit kommer 
der 30-40 personer. I forårs- og 
efterårssæsonen skubbes mødetid-
spunktet om aftenerne lidt frem, så 
dagslyset kan udnyttes fuldt ud.

Hvor mødes I, Gerde?
»Det gør vi bag Svanningehallen på 
Kirkegyden 29 i Millinge. I bunden af 
plænen, hvor vi har vores 10 baner og 
vores hus. 

Skulle nogen nu sidde og tænke, at 
det er nok for dyrt med alle de dejlige 
arrangementer, så kan jeg sige, at det 
tror jeg bestemt ikke. Medlemskontin-
gentet er 175,- for hele året og der er 
aktiviteter hele året. 

Så alle skal være vel mødt...«

Kom ind og fortæl kunderådgiver Henning Bahl, 
hvad du drømmer om. Han kan hjælpe din drøm 
på vej. 

Hvad drømmer du om?

Tekst og foto af Winnie fersmark
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Forandring 
     undervejs

når man kører ad kirkegyden forbi skolen, så man i starten af 
februar en stor, nærmest truende klods med alle sine plastikrør 
stikkende op ad jorden som et mysterium om hvad skal det 
dog blive til? Det er en synlig forandring som vi skal vænne os 
til, men som vi samtidig glæder os til at tage i brug. Skolebe-
styrelsen håber at det færdige resultat vil give gode rammer for 
læring og socialt samvær og ikke mindst bidrage til en styrkelse 
af det lokale miljø. Vi mener at det som er godt for skolen er 
godt for lokalsamfundet. 

I det hele taget lever vi i en forandringstid. Den nye kom-
mune startede pr. 1. januar 2007. alene det gør, at vi står over-
for udfordringer, som vi må forholde os til. afstanden til be-
slutningstagerne er unægteligt blevet længere også set i lyset af 
at der ikke længere er repræsentanter for kommunalbestyrelsen 
i skolebestyrelsen. I den nye kommune er der 17 skoler med 
yderligere 11 afdelinger, som alle har en berettiget forventning 
om politikernes lydhørhed i forhold til netop deres skole. Det 
kræver derfor at vi skal være fremme i skoene og åbne overfor 
dialog med andre skoler. Vi er derfor positivt gået ind i forskel-
lige samarbejdsorganer som er etableret for skabe større gen-
nemslagskraft i forhold til kommunalbestyrelsen. 

En ny ting som vil komme er, at fritidshjemmet bliver til Sfo 
(skolefritidsordning). Det betyder, at den bliver en del af skolen 
og ikke længere vil være del af daginstitutionen regnbuen. Det 
bliver et spændende og fornyende element i forhold til indskol-
ingen. Det er skolebestyrelsens håb, at Sfo’en bliver et ligeså 
attraktivt og rart sted at være som fritidshjemmet, hvor perso-
nalet dygtigt har kæmpet for at skabe et godt klima og et rart 

værested for vores børn i nogle elendige rammer. Vi håber at 
den nye bygning og det nye indhold finder en god og bære-
dygtig form.

Den siddende skolebestyrelse har nu virket i næsten et år og 
det første år er gået med at finde sine egne ben på baggrund 
af ovenstående forandringer, hvor vi forsøger at være realistiske 
i forhold til de muligheder og rammer som en skolebestyrelse 
har at virke under. Vi har dog været i den heldige situation at 
den tidligere bestyrelse har gjort et stort forarbejde, hvor vores 
opgave har været knyttet an til dette. Vi vil således fortsætte 
linien med hensyn til at få byggeriet i sikker havn, skolens vær-
digrundlag og de ledetråde som vores fællesskab bygger på. 
»Se mig som den jeg er«, »Udfordr mig tilpas«, »Vis mig, hvem 
jeg kan blive« og  »Lad mig opleve fælleskabet«.

På skolen er der en god morgensangstradition, hvor børnene 
hver tirsdag og fredag får mulighed for at lufte stemmerne og 
smilehullerne. I det hele taget forsøger skolen at skabe fælle-
skabsoplevelser for vores børn. Et andet eksempel er, at skolen 
aktivt forsøger at give vores børn nogle sunde kostvaner. Det 
kom blandt andet til udtryk ved et foredrag, hvor frede Bre-
uner, inspirerede børn og voksne til at få hanket op i vaner 
og ikke mindst uvaner. Et foredrag som gjorde stort indtryk på 
såvel børn som voksne.

Vi glæder os til de udfordringer som vi står overfor i de næste 
år, således at vi kan styrke vores skole som et af vores lokalsam-
funds lokomotiver.

På skolebestyrelsens vegne
Ivan Gammelgaard.

Tekst af Ivan Gammlgaard

Svanninge skole 
står overfor nye tiltag

www.sparekassenfaaborg.dk
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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
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Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer
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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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Gazellen
springer fortsat

omme i Højstræde lå der en gammel møbelfabrik. Det gør der 
for så vidt endnu, det handler bare ikke om møbler mere. og 
der er ikke noget gammelt over virksomheden. Den danner 
nemlig rammen om LeBoCk fodtøj aps, som leverer en masse 
sko, støvler, træsko og sandaler til militær, politi, postbude, det 
arbejdende folk og alle andre, der har brug for stærkt og sikkert 
fodtøj til alle formål.

De gamle fabrikslokaler er moderniserede og indrettet til kon-
torer, lager og butik. Måske knirker der et gulvbræt hist og pist, 
men det er også det eneste der knirker. ole Bock styrer butikken 
gelinde gennem forandringer og udfordringer og sørger for at 
ny teknologi og nye tiltag gør det muligt at holde god gang 
i den driftige virksomhed, som modtog Gazelleprisen i både 
200� og 2006. Gazelleprisen uddeles af Dagbladet Børsen til 
virksomheder med den hurtigste vækst det pågældende år.

for nogle år siden besluttede LeBoCk at droppe forhandler-
leddet og lade kunderne få gavn af den besparelse det gav. Det 
betyder, at LeBoCks fodtøj konsekvent ligger 30-40% under 
markedsprisen.

fra starten af 2007 er virksomhedens hjemmeside fornyet og end-
nu bedre indrettet til salg via Internettet. kig ind på www.lebock.dk 
og se, hvor let det er at handle med LeBoCk på nettet.

Beboere i lokalområdet har 
yderligere den service, at bu-
tikken i Højstræde er åben hver 
fredag, kl.10-1�, hvor der med 
garanti kan gøres et rigtig godt 
skokup. Lokale håndværkere og 
virksomheder er også velkomne 
til at kigge ind for at få vejled-
ning til at fi nde det helt rigtige 
fodtøj, hvor der tages højde for 
både de arbejdssituationer og 
evt. særlige behov, som den en-
kelte har.

netop her i foråret introduceres 
den ny indlægssål, LeBoCk 
energy, som er udviklet til at give 
størst mulig stødabsorbering og 
stimulering af fødder og ben. 
Sålen har en særlig blød zone i 
hælen, som er ideel afl astning 
for folk med hælproblemer, 
f.eks. hælspore. 

LeBoCk vil gerne vide mere 
om dine krav og forventninger 
til sikkerhedsfodtøj, brandstøv-
ler, vandrestøvler, træsko, uni-
formssko m.fl . til at forbedre 
både sortiment og vejledning, så 
ring på 626� 2727 eller send en 
besked på lebock@lebock.dk

Tekst og foto af Susanne Bang Stald

LeBoCk 
hovedkvareret i 

Højstræde.

Ole Bock udtænker ny kreative 
tiltag og skomodeller. 

Medarbejderne har mange goder, bl.a. denne fl otte udsigt fra frokoststuen.

Mette sørger for marketing og 
kundeservice 

Morten og Lisbeth tager sig af 
hhv. regnskab og telemarketing. 



Tlf. 62 61 71 05 · Campingvogne · Telte · Havemøbler · Fritidsudstyr
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En af passagererne fra det krigshærgede område var en ung, 
smuk kvinde ved navn Hatmane Zekaj fra byen Pej i kosovo 
eller kosova, som det hedder på albansk. Med sig havde hun 
sine to små piger på et og to år. 

Det havde været både meget dyrt og meget besværligt at få 
pas til udrejsen. Det havde krævet penge under bordet. kor-
ruption kaldes det. og det havde været en lang og farefuld tur 
at komme fra Pej til lufthavnen i Makedonien. 

Hatmane havde et mål. Det hed Sandholmlejren, hvor 
hendes mand to måneder forinden var strandet og nu indsat i 
lejrens fængselsafdeling, indtil hans identitet var fastslået.

Det var sket på flugten fra fædrelandet til Sverige, hvor fami-
lien har pårørende. to af Hatmanes brødre, som allerede midt 
i �0’erne havde måttet flygte fra det serbiske rædselsregime. 
Det var dem, som havde betalt rejsen for den unge familie. 
Hatmane og hendes mand Hajdin er kosovo-albanere og to ud 
af ca. 1,4 mil. kosovo-albanere, som serberne målrettet især i 
tiåret 19�9-1999 i deres etniske udrensningsvanvid fordrev fra 
deres hjem og deres land.

Den udløsende årsag til flugten var Hajdins indkaldelse fra ser-
berne til militærtjeneste. Han skulle kæmpe mod sit eget folk! 

I begyndelsen var Hajdin gået under jorden, men det blev 
hurtigt for farligt. Hjemmet og dermed også konen og de to 
små børn blev dag og nat opsøgt af det serbiske militær, som 
ledte efter »desertøren«. 

En mørk nat var han derfor lige så stille og uden nogen form 
for identitetspapirer forsvundet. Skjult i en gammel lastbil, som 
kørte ham til tyskland. På egen hånd kom Hajdin videre. kursen 
blev sat mod Sverige og de pårørende der, men i Danmark 
snappede fælden. foreløbig endestation var Sandholmlejren. 

fra Billund havde Hatmane taget en taxi til den nærmeste 
banegård og var kørt videre med toget til københavn. Her 
havde hun meldt sig hos politiet og bedt om asyl. Hun var ble-
vet kørt til Sandholmlejren, hvilket var helt efter planen. 

Med hendes hjælp kunne Hajdins identitet endelig fastslås. 
Han blev løsladt fra lejrens fængselsafdeling.

familien var nu atter forenet, men boede de næste to  
måneder i lejrens boafdeling – en rasteplads på vejen videre.

næste station var et flygtningecenter i assens, hvor familien 
boede under kummerlige forhold og det tredje og sidste barn 
kom til verden. 

opholdet kom til at vare fire år. Endelig, den 14. december 
199�, kom opholdstilladelsen til hele familien, hvilket var en 
stor lettelse. Lidt sikkerhed i al usikkerheden om fremtiden.  

Men den helt afgørende vending kom, hvor den mindst af alt 
var ventet: En dag var der åbent hus på centret. 

Hatmane og Hajdin lærte her ægteparret anne og karsten 
Mortensen at kende. De havde et hus i Damsboskoven, som 
ligger på strækningen mellem faaborg og assens. Det tilbød 
de som feriebolig til flygtninge og for rigtig mange havde det 

Hatmanes historie  
– et stykke af solen

Tekst og foto af Winnie fersmark

Den 22. december 1991 – en råkold 
vinterdag - landede et fly i Billund.  
Det kom fra Skopje på Balkan
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allerede været en fantastisk oplevelse at komme ud af centret 
for et par uger. Da anne og karsten så, under hvilke kummer-
lige forhold den unge familie levede, tilbød de den at bo per-
manent i deres hus. De unge forældre havde næsten ikke kun-
net fatte deres lykke og flyttede helt euforiske, men her holdt 
lykken ikke op.

karsten Mortensen kendte brugsuddeler orla Møller fra 
Dagli´Brugsen i Millinge og havde spurgt, om ægteparret 
kunne komme i praktik hos ham, for nu skulle de integreres.  
Jo, det kunne de da. Som sagt, så gjort. En dag i slutningen af 
1997 mødte de begge op, spændte, glade, men lidt beklemte 
ved den helt uvante situation. 

orla havde givet Hatmane og Hajdin en kontrakt på et halvt 
år og samtidig var der blevet indgået en meget vigtig aftale: Der 
måtte kun tales dansk på praktikstedet, ikke albansk. formålet 
var jo integration. Denne tillægsaftale har virkelig været en suc-
ces: Hatmanes dansk er så godt som perfekt. 

»Det er næsten 10 år siden, Hatmane og du er her end-
nu. Hvordan er det gået til?«

Hatmane smiler, kigger på orla og siger:
»Da det halve år var gået, syntes Orla, at min mand og jeg skulle 
være hver sit sted, så vi blev endnu bedre integrerede. Hajdin fortsatte 
derfor sin praktik i SuperBrugsen, mens jeg blev her i Millinge på en 
30-timers kontrakt om ugen.

Det var den 13. juli 1998. Den dato glemmer jeg aldrig! Det var 
som at få en ny familie, for selv om jeg havde det godt nu, var det 
utroligt hårdt at starte helt fra bunden igen i et fremmed land med et 
andet sprog og en anden kultur.  

Som barn og ung havde jeg haft det godt i Kosova og selvfølgelig 
savnede jeg min familie meget, især mine søskende og min mor. 

Mens vi boede i flygtningecentret i Assens, var min far død der-
hjemme i Kosova. Jeg havde altid elsket min far meget højt og var 
tæt knyttet til ham. Nærmest symbiotisk, så det havde oven i alt det 
andet slået mig helt ud, at jeg ikke havde været hos ham. Ikke havde 
fået sagt farvel. 

Derfor var mit praktiksted efter alt, hvad jeg havde gennemgået i de 
seneste år, som at komme hjem igen. Høre til et sted. 

Jeg har været meget heldig at lære Orla og hans familie at kende.«

Hvordan var det at få praktikanter, Orla?
»Jo, det er altid hårdt. Det kræver tid og en ekstra indsats, men 
jeg må sige, at hvad jeg investerede i begyndelsen, har jeg fået 
tusindfold igen. Det har været og er en stor berigelse først at have 
haft dem begge to her og bagefter i så mange år Hatmane, som 
nu er ansat på fuld tid 

Hun har hænderne skruet rigtigt på og er meget vellidt hos 
kunderne. Det er så utrolig vigtigt. Vi var alle revnefærdige af 
stolthed, da hun i 2001 modtog et diplom fra Dagli’Brugsen-

kæden for omsætning og indtjening i viktualieafdelinger. 
Måske har jeg været heldig, men jeg ville uden tøven anbefale 

alle at tage praktikanter.«

Hvor står du og din familie i dag, Hatmane?
»Vi bor i et rækkehus inde i Faaborg. Min mand arbejder på Dan-
ish Crown og børnene, som nu er 14, 16 og 17 år, går alle i skole. 
Den ældste pige på gymnasiet. Samtidig har hun en ungarbejder-
aftale med Orla på seks timer om ugen her i forretningen.«

Hvilket sprog taler I hjemme?
»Vi taler albansk, men sommetider er der nogle ord, som børnene 
ikke forstår, så dem siger jeg til dem på dansk. De er jo vokset op her.
Vi vil gerne følge med i, hvad der sker i samfundet. Derfor ser vi hver 
dag nyhederne på tv og læser dagligt en dansk avis. Via satellit ser 
vi også albanske nyheder og andre programmer. Vi har jo familien 
dernede og vil også gerne vide, hvad der sker der.

Først, da NATO fik stoppet konflikten og de fredsbevarende styrker 
rykkede ind i Kosova, besøgte jeg min mor igen. Jeg havde ikke set 
hende i ni år. Det var i 1999 og jeg rejste på et fremmedpas. Sådan 
et kunne man få udstedt, når man havde fået opholdstilladelse. Det 
var dog ikke alle, som fik det. Der skulle søges om det. 

Da vi havde været i Danmark i 12 år, fik vi alle dansk statsborger-
skab, men betingelsen var, at vi først betalte de penge tilbage, som vi 
havde modtaget af kommunen til indskud til vores lejede rækkehus. 
Vi er alle glade for at være i Danmark.Hjemme blev alle familiens huse 
brændt ned undtagen en søsters. Jeg har seks søskende. En af mine 
glæder her i Dagli´Brugsen er for eksempel, når kunderne giver mig 
gode ord med på 
vejen. Så tænker 
jeg over dem 
resten af dagen. 
Det betyder så 
uendelig meget, 
når familien er så 
langt væk. 

Og Orla? Jeg 
betragter ham 
ikke som chef, 
mere som en 
storebror, som 
jeg altid kan 
spørge om hjælp 
og råd. Som at 
få en ny familie. 
Jeg kan slet ikke 
sige, hvor dejligt 
det er«, slutter 
Hatmane. 

Vi tilbyder undervisning for alle aldersgrupper
Kunne du tænke dig en gratis prøvetime,  

så kig ind på Assensvej 320 A, eller kontakt 
ridelærer Hanne Dale Petersen

Tlf. 30 50 88 48

 
 
 

  
 

Svanninge – Millinge Rideklub 
- din rideklub - 

Vi tilbyder undervisning for alle aldersgrupper 

Kunne du tænke dig en gratis prøvetime, 
så kig ind på Assensvej 320A, eller kontakt 

Ridelærer Hanne Dale Petersen
Tlf.  30 50 88 48 

Svanninge – Millinge – Rideklub
– din rideklub

 
 
 

  
 

Svanninge – Millinge Rideklub 
- din rideklub - 

Vi tilbyder undervisning for alle aldersgrupper 

Kunne du tænke dig en gratis prøvetime, 
så kig ind på Assensvej 320A, eller kontakt 

Ridelærer Hanne Dale Petersen
Tlf.  30 50 88 48 



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

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

•  Blomster  •  Tips  •  Lotto •  Kiosk  •  Fastfood

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

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

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

Initiativgruppen bag Fredagsåbent trænger til fornyelse, så alle, der 
har lyst til at være med til at forme og udvikle Fredagsåbent er meget 
velkomne til at kontakte initiativgruppen: Lisbeth Østergaard – 6261 
8550, Annemette Fausbøll – 6268 2084, Annita Svendsen – 6261 
8111, Winnie Hansen – 6261 7323, Susanne Stald – 6261 7622. 
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Filialdirektør
Hans Jørgen Larsen
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Energi fyn er på banen med et tilbud om at føre fibernet ud 
til husstande og virksomheder i lokalområderne faldsled, Mil-
linge, Østerby, Svanninge og Håstrup.

Det er et enestående tilbud om fibernet til tyndtbefolkede 
egne som vores. I bynære miljøer kan de nuværende kobber- 
og koaxialkabler optimeres til en rimelig båndbredde, men man 
skal ikke ret langt væk fra »centralen«, før fibernet er den eneste 
løsning, der kan sikre båndbredde nok, både til nuværende og 
fremtidige behov.

Initiativtagerne
En gruppe borgere og virksomhedsejere i lokalområderne har 
undersøgt vedrørende teknologi, udbud af kanaler, fremtid-
sperspektiver og konstellationer mht. antenneforeninger og 
konkluderer, at en mulighed som denne ikke må forpasses. En 
fibernetløsning vil løfte vores lokalområder op på omgangs-
højde med større byer og betyde meget for bosætning og  
etablering af ny virksomheder. 

Interessen
initiativtagerne vurderer, at det 
vil være muligt at opnå en til-
slutning på �0%, som vil give 
en forventet tilslutningspris på 
kr. 3.99�,00 inkl. moms for en 

tilslutning, der er afsluttet på indvendig husvæg og en måned-
lig netleje på kr. 149,00 inkl. moms.

Udbydere af TV-programmer, Internet og telefoni
Der er tale om et åbent net, som i dag rummer 3 udbydere 
af telefon/internet/tV pakker. Se mere om Dansk Bredbånd, 
Jay-net og fast tV på www.energifyn.dk. flere udbydere kan 
komme med.

Tidshorisonten
når tilslutningsprocenten er opnået vil de første brugere have 
løsningen installeret 6 måneder efter. 

Antenneforeningerne
antenneforeningen i falsled har lavet en interesseundersøgelse 
og forhandler med Stofa om udvidelse af antenneforeningens 
net. Initiativtagerne til fibernetløsningen ønsker ikke at skabe 
splid og konkurrence og har tilsagn fra Energi fyn om at de 
også kan og vil finde en løsning til de antenneforeninger, der 
allerede er etableret i områderne. 

Hvordan tager projektet form
Lige nu er initiativtagerne og Energi fyn ved at kortlægge de 
områder, fiberprojektet skal omfatte. Så bliver et antal »am-
bassadører« klædt på til at formidle information og tegne til-
slutningsaftaler. I samme forløb holdes et lokalt informations-
møde, hvor Energi fyn og udbyderne på fibernettet informerer 
og svarer på spørgsmål.

Information
følg med på www.faldsled-millinge-svanninge.dk og  
www.energifyn.dk 

Eksempel på 
overførselhastigheder
overførsel af 6�0 MB 
(svarer til f.eks. en film)

Tekst af Susanne Bang Stald

vanninge
  kovservice a/s

Tlf. 62 61 99 89

Fibernet til lokalområderne

�12 kbit/s

2 Mbit/s

10 Mbit/s

2� Mbit/s

2 timer og 49 minutter

43,3 minutter

�,7 minutter

3,� minutter
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Piltene har vinteraktiviteter uden sne. Vi havde håbet på noget 
vinter til fDferne så vi kunne lave en iglo, men så havde ras-
mus lige en god ide, hvis vi tager nogle sukkerknalde og noget 
flormelis, så kan vi lave en lille iglo.

Som det kan ses på billederne, ser det rigtig flot ud med lys i. 
freja arbejder meget koncentreret, det bliver rigtig godt.

Væbnerne er i fuld gang med Væbnermesterskabet. De hold-
er møder om tirsdagen, men har også stressdage om lørdagen, 
hvor de skal løse en masse opgaver og så slutte af med det 
store mesterskab til kristi Himmelfartsdag. Væbnerne har delt-
aget de seneste tre til fire år.

Tekst af Henrik Heidtmann.

FDF

De senere år er dagplejepædagogikken blevet anerkendt og 
dokumenteret af forskellige fagfolk bl.a. børneforsker Erik Sigs-
gaard.

En dagplejepædagogik tager udgangspunkt i den hjemlige 
og familiære ramme, og giver særlige muligheder for at udvikle 
barnet og give barnet omsorg i trygge omgivelser.  

Børn skal have ro, tid og langsomhed til at undersøge og få 
sjælen med. De skal ikke hurtigt påduttes en masse kompe-
tencer, fordi andre har brug for, at de har dem. Hvis små børn 
får lov til at lege og lære i deres eget tempo, lærer de at lære, 

og at det er dejligt at prøve noget ukendt og at lære af det. og 
så har de senere i livet bedre forudsætninger for at tilegne sig 
den viden, de har brug for.

Muligheden for det langsomme tempo er en kvalitet i dag-
plejen. Her er der mulighed for at lade tiden stoppe, og sam-
men med barnet dvæle i nuet og forløbet uden fremtidige mål 
for øje.

arbejdet med læreplanerne er integreret i dagplejepæda-
gogikken.

Tekst af Jette Caspersen    Foto af klaus Caspersen

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

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

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

Flaskegas sælges

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

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

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

• fælder træer
• beskærer 
• passer sommerhuse

v/amdi jensen 
assensvej 317 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9878 · Mobil 4043 4825
a.l.udeservice@mail.dk

SUSANNE LYNGHØJ
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86
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• De bedste læforhold

• Børnevenlige legeplads

• Udlejning af robåde og vandcykler

• Minigolf

• Hoppeborg

• Swimming Pool

• Terrasse og grillplads

• Opholdsstue med TV

• Helt moderne sanitære installationer

• Velassorteret minimarked

• Familierum

• Handicaprum

• 3 ferielejligheder til udlejning året rundt

• Hytteudlejning

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

Flaskegas sælges
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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

Forældre, børn og personale i skoven
regnbuen har afholdt en vinterskovtur på vores base i Sollerup 
Skov med over 100 deltagere, hvilket var imponerende set 
i betragtning af, at vejret var i sit våde hjørne. forældre og 
børn blev sendt ud på et orienteringsløb i skoven og blev grup-
pevis udsat for mange opgaver, der skulle løses i fællesskab. 
opgaverne havde rod i regnbuens nye tema »Børn, mad og 
bevægelse« med fokus på at få rørt sig, så vi gætter på, at der 
var kamp om liggepladsen i sofahjørnet i dagligstuerne om ef-
termiddagen.

Bålet blev tændt og de med-
bragte bål-spade-pander fyldt 
med pandekagedej, og snart 
bredte der sig en liflig duft i 
skoven, som fik alle skovtrolde, 
børn og voksne til at strømme 
til. De flokkedes tæt om bålet 
for at varme sig for den tiltag-
ende regn med kaffekopper i 
de frosne labber - og dejen blev 
tyndere og tyndere i takt med, 
at dråbernes hærgen blev mere 
intens. Den sunde del af målti-
det, gulerødder og æbler fik 
ben at gå på, og vi tog afsked 
med hinanden ved frokosttid 

med svømme-hud mellem tæerne og frosne knæ. 
Vejret har ikke ligefrem været med os i slutningen af det 

gamle og i begyndelsen af det nye år. Med alt det udeliv børn 
i regnbuen bliver udsat for har vandmængderne været lidt for 
meget. Men børnene lader til at have stået den del igennem 
takket være god og sund påklædning og masser af motion at 
varme sig på i skoven og på legepladsen. I øvrigt bliver børnene 
langt mere beskidte hjemme end i skoven, hvor der er noget 
længere mellem vand og muddermulighederne. 

Børn, mad og bevægelse
Er årets tema i børnehave og fritidshjem. Vi vil fokusere mere på 

sund kost og kigger os selv efter 
i sømmene: kunne vi vælge sun-
dere måltider for børnene? Ikke 
fordi vi svælger i kage og slik i det 
daglige, men der kunne være 
bedre og mere kostrigtige alter-
nativer til det, vi giver børnene 
i dag. Børnene bliver også mere 
inddraget i madlavningen, og 
forældrene vil blive opfordret til 

at erstatte »slikket« i madkasserne med andre lækre, sundere sag-
er, som børnene også er glade for. Vi fortsætter »Idræt for Sjov« 
og madordningen for alle fritterbørn, og vil sætte børnehave-
børnene i gang med bevægelseslege ude og inde, på lege- 
pladsen og i skoven. Børn der er tanket op med vitaminer og 
næringsrig kost og som får rørt sig meget er godt hjulpet i 
hverdagen. Vi tror på, at vi med dette tema kan bidrage til at 
børnene klarer sig godt i de sociale og læringsmæssige miljøer 
,som de i fremtiden vil komme til at møde.

nyt fra Regnbuen
Tekst af Steen keller

Antik Postludiet
Assensvej 220 i Millinge  www.postludiet.dk

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

Velkommen på hjemmesiden
Velkommen hos os



LeBOCK® energy - giver dig energi til mere!

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

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

Den originale LeBOCK® energy sål giver dine fødder en bedre hverdag! 

Med LeBOCK® energy sål får du: 
• anatomisk opbygning 
• øget blodcirkulation i ben og fødder 
• en sål, der former sig efter din fod 
• samme såltykkelse og -egenskaber i hele sålens levetid 
• absorbering af skadelige stød ved gang på hårdt underlag 
• en sål, hvor testresultater viser, at de stødabsorberende 

egenskaber holder år efter år 
• supplement af føddernes naturlige trædefl ader, som 

slides ned med årene 
• forebyggelse af belastningsskader på krop og fødder 
• stimulering af blodomløbet 
• højere ydeevne og mindre træthed 

33700 LeBOCK® energy sandal
Remsandal med velcrolukning og den 
originale LeBOCK® energy indersål

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

Løse indlægssåler
LeBOCK® energy indlægssål er opbygget med en hælskål, 
som både stabiliserer hele hælkanten og giver særlig 
komfort med et blødt og fjedrende hælcenter. Erfaringer 
viser, at sålen er særdeles velegnet ved hælproblemer 
som f.eks. hælspore.

38181 halv sål

120,-
Markedspris: 199,-
SPAR: 79,-

38180 hel sål

160,-
Markedspris: 248,-
SPAR: 88,-

NYHED!

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

Besøg os hver 

fredag kl. 10-15!

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

Men som beboer i lokalområdet har du også 

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


