
Byfest � Cyklerier � FDF � Gudstjeneste � Hvad sker hvornår
Høstfestival � Idræt � Multimeterkunstværk � Skolen � Skribent 

Sognegården � Storvildtjægeren � Svanereden � VM Blomster 

Aktiviteter og gode historier

FALDSLED           MILLINGE • SVANNINGE

EF
TE

R
ÅR

 2
00

8 
nr

. 1
5

FALDSLED           MILLINGE • SVANNINGE

Lokal-nyt



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

Vi Har hver dag:
Friskbagt brød,

frisk frugt og grønt,
LH - fersk kød,

Alt i kolonial, 
og meget mere

Vi har også:
Danske Spil,

håndkøbsmedicin,
Steensgård smør,

fotokopiering,
og god service

Hver dag hele året:
Bland selv/frisk frugt
(se varianterne i butikken) 

1 stk. 3,-
Stk. pris v/10 2,50

Via net-torvet er vi leveringsdygtige 
i alt til hus, have og hobby:
Danmarks største PC butik,

møbler – fl adskærme 

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

Ny afdeling
Vi har lavet en 

afdeling, udelukkende 
med økologiske
varer. Kom og se

25,-10 stk.

NYT: Moselund blomster og dekorationer i vindfanget
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  Følg med på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
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LokaL-nyt   l  efterår 2008   l  

Vores tidsfornemmelse er lidt underlig. nogle gange føles 
tiden lang, andre gange har vi måske fornemmelsen af, 
at tiden går alt for hurtigt. I min familie er der flere, der 
ønsker sommer hele tiden. Det er nok sommerferien, de 
tænker på. Sommeren er et de goder vi får, uanset om vi 
har fortjent den eller ej.

nu er vi nået til efteråret. Det er tid til at høste af forårets 
og sommerens anstrengelser. Det er tid til at komme i 
gang – det er tid til at komme videre.

To fra Lokal-nyt’s faste redaktion har valgt at stoppe og 
bruge deres tid på andre aktiviteter. Det er Winnie fers-
mark og Susanne Bang Stald. tak for en stor indsats på 
redaktionen. Jeg håber, at I fremover kan finde tid til at 
komme med nye bidrag til bladet.

De fire årstider kommer af sig selv. De fire numre af 
Lokal-nyt kræver en indsats. Der er nok at skrive om, men 
vi mangler personer, der vil gøre det. er det noget for 
dig? eller kender du nogen, der måske kunne tænke sig 
at være med? Både Lokal-nyt og Lokalrådet vil være glade 
for nye ideer og ansigter. Ring til bladredaktionen eller 
undertegnede, når du får tid. Det er kun årstiderne der 
(ud)kommer af sig selv.

Godt efterår til os alle
Alex Junge

  Tiden er en 
mærkelig størrelse

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for faldsled, Millinge og Svanninge
Redaktion  l   Birgit Bendtsen, Peter Bork-Johansen, Jørgen Bygebjerg, Lisbeth 
ellekrog, Winnie fersmark, Susanne Bang Stald samt gæsteskribenter. 
Fotos  l  Klaus Caspersen, Jørgen Bygebjerg, Keld Gade mfl. 
Layout  l  riber reklame a/S
Udgivelses dato  l  Lokal-nyt udkommer forår, sommer, efterår og vinter.  
Se www.faldsled-millinge-svanninge.dk for indleveringsfrister og  
annoncepriser. Indleveringsfrist til næste nummer er 3. november 2008.
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Pis endigna facin utem in euisit ullum dolortio commy nos auguerit nosto odigna f
accum iriure tation eugue 

tatem ing ex eratuer ing ex etue m
agnibh eugue vero deliquat do

 dolut acincid uissequ atisim
 ver sum et irilit lor 

iriure tio etumsandre dit autet velenibh ero
sting eu facilla faccum nonseni smolore mincincipit accum nim in er-

cipis moloreet elit ip ex elis augiatin
 ullaorem zzrillam ea feuipit lut alisissi tet, vel

 ipit amcommy numsan henim 

volummo lorero et, vendigna feugue c
or am, quam quatis nulla alit praestrud e

lis dolore modolesse ex eumsan et, 

sequisl utpat ut ut ut ulput a
lismodolore essed mod moloreet, commy nulla aliquisAlit, quam duis essequissim 

nullam non voloborerat veliqui tat. U
t augiamc onullaorper summodiam vullandio dolorpe raestissit 

exerosto od 

miniatueros el eliquis do consequi ex et la alit laore elesti
e modigna consequat. Ore te tat augiam, sectem delisl 

ullute et, conulputpat eugue d
olore ero eugait venisl in uta

t. Iriusto ex et etum quat. Ut ero cor illandre et al-

iqui blamet lutat nos augue faci bla fa
cipit, quipit vel digna acipis n

on volumsan vel er senibh ero do del u
lla feuis 

eum iuscip eraese et niat volesen
it in el dunt vulla cor sit ali

t nulla at vero doluptat lore 
et num zzriusci tat aut 

nim diatis accum vendiat init nulla faccum veriusto consed dolobor iliquat ipsum ipit veleniam dolorti onsent lo-

bor ip eugait iuscil endionsed et augue mod delesenim zzrit wis adit ipit adip elit nos non
sequip et, velisl ut ver-

cillaorer sustrud te ming et lum quat, vulputpat nulluptat acin v
er at utet euguero commodBorer secte te dolor sisci bla 

conum ilit irit incil ullandreetue do
lorem venim dolobore etum vulputat, volobor eetummo diatumsan ullut nostis nim quis am quip 

ex erit velisim do consequ issecte dolor iniamco nullandipit lor in et praes
e vendio dui tatie magnim irilla feummod modolore ven-

drer aessequamet niamcommy nullandreet vullaor iniam alit velismo loreet at.

Duis nosto odolortio er ipis ac
iduisit auguera essiscin utat.

 Duis nonsecte faccum do od ming ea facing etuerci liquism olobor 

sustionsenis augiamet, commodo loreet ulla adit verostrud
 enisi tionullam, suscil eugiamet ilisit nonsequip ent ulla alit alis nosto

 

con henim quissed dolobore magna feum zzriure con eu feumsandio dolore eros niat nulla
m dit accum zzriureet utpat.

Dit ipit, quatuerit irit at, consendiatio con ut velit prat ni
m duis aliquip suscilla facipit l

orem dolortion vent volortie eum il in 

vel dolobore min ullutpat. Vendre duipit nosto etum quissequamet prat. Duis nibh et augait, sustisi bla
ore te ex ero ea feum
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En skribent
          takker af 

Så lukkede jeg endnu et kapitel i mit livs bog. 
Jeg er fl yttet fra Svanninge til Padborg for at være tættere på 
familien i Flensborg. En fl ytning indebærer altid nogle tab. Den 
er ikke kun ankomst, men også afsked. afsked med mennesker, 
man er kommet til at holde af, med landskaber og det særlige 
ved årstidernes ansigter på netop den egn. 

For mig var det også en lyd: Klokkerne fra Svanninge Kirke, 
kun et eller to hundrede meter fra mit soveværelse! Deres op-
dragende effekt har været overvældende: Jeg vågner stadig 
præcis til ringetid. 

Lad klokkerne nu blive i landsbyen, men en anden ting ville 
jeg gerne have taget med. Jobbet som skribent for Lokal-Nyt! 
Men det kunne jeg selvfølgelig ikke. Det er et tab.   

Mus, katte og krig
Mange oplevelser står lys-ende på nethinden og får stadig smilet 
frem. De varme af slagsen. Som da Brian Moesgaard, faaborg 
Hvidevareservice, ved interviewet blev spurgt om det bedste 
og det værste ved at starte egen virksomhed. Det bedste var 
selvbestemmelsen, fl eksibiliteten og kunderne.  Det var forven-
teligt, men det værste var kattene. rigtigt, dem ovre i privat-

en. Jeg troede, at han havde 
misforstået spørgsmålet og 
mens jeg gentog det og for-
søgte at holde masken, kom 
det så indædt fra Brian, at der 
ingen tvivl var: 

- Jeg hader kattene. De er 
kun i vejen. Huskatten Lillemis 
er ikke så slem, men freja og 
Hugo kan jeg ikke fordrage. 
De sviner, lugter og fælder 
og skal altid børstes. og så er 
de kæmpestore. en mellem-
ting mellem en norsk skovkat 
og en vaskebjørn. De er sim-
pelthen bare i vejen... 

Hvad det havde med iværksætteri at gøre, blev aldrig op-
klaret. Eller Maura Bastiani i Millinge, som fortalte yderst lev-
ende om at fl ytte fra by til land i juli og den første nat, hvor 
musene pibende løb ræs ude i køkkenet: 

- Det værste var varmen og den talrige hær af fl uer, der 
stædigt summende kredsede om vores stakkels trætte hoveder. 
Jeg må alligevel være slumret ind, indtil en anden uvant lyd 
vækkede mig. Det peb og puslede ude i køkkenet. Mus! Selv 
vores to katte havde grebet fl ugten af lutter skræk. Det var et 
mareridt. Jeg ville fl ytte ud igen – øjeblikkeligt.  

Det gjorde hun heldigvis ikke og jeg ved ikke, hvem der 
grinede mest ad skildringen, Maura eller jeg.  

Der har også været rørende beretninger. Som Hatmane fra 
Dagli´Brugsen, der havde så stor tillid til lokalbefolkningen, at 
hun i artiklen “Hatmane – et stykke af solen” delte sit fl ygt-
ningetraume med os. Meget havde hun aldrig tidligere sat 
ord på. Ikke kunnet og turdet. Hatmane og hendes mand er 
kosovo-albanere og to ud af ca. 1,4 mil. kosovo-albanere, som 
serberne især i tiåret 1989-1999, målrettet i deres etniske ud-
rensningsvanvid fordrev fra hjem og land. I dag bor familien 
med deres tre børn i Dybbøl, hvor de er ved at bygge hus. 

når nøden er størst...
og hold op, hvor jeg lærte meget! Her tænker jeg spontant 
på historien om den tidligere dyrlæge Nielsen i Svanninge. 

Det var dejligt at bo blandt jer. rørende, 
morsomme og lærerige historier var en del 
af min hverdag, når I tillidsfuldt delte ud af 

jeres oplevelser til Lokal-Nyt og mig.    
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Foto: Jørgen Bygebjerg og Susanne Bang Stald
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Han fortalte om dyrlægers arbejdsvilkår før i tiden og kom ind 
på problematikken antibiotikaresistens og allergi. Jeg havde 
altid troet, at dyret/mennesket udviklede resistens, men sådan 
forholder det sig ikke. Det er bakterierne, der bliver resistente. 
eller er det? 

Tålmodigt skrev dyrlæge Nielsen en hel weekend sammen 
med mig, indtil forklaringen i artiklen var rigtig. 

Tænk, her havde jeg som tidligere sygeplejerske i to årtier 
udøvet mit virke uden at have forstået sammenhængen. Pin-
ligt! I et par uger sneg jeg mig fl ov langs rabatterne. et held, 
at dyrlægen havde hjulpet mig. Tanken om, hvad der ellers 
ville have stået i artiklen, var uudholdelig. Hemmeligheden er 
hermed afsløret og pyt – jeg skal alligevel aldrig mere arbejde 
som sygeplejerske. Jeg bliver ved tasterne. Det er vist bedst for 
alle parter. 

tak til alle jer læsere, som ikke holdt jer tilbage med at ud-
dele ros, når I syntes, at en artikel havde været læseværdig. Og 
tak til kilderne. Uden dem ville historierne aldrig være blevet 
skrevet. 

Her i Padborg har jeg taget initiativ til et lille blad, der hus-
standsomdeles til ejerne i vores grundejerforening. Jeg tog 
Lokal-Nyt med til bestyrelsesmøde, hvor jeg er sekretær, og 
forelagde idéen. Bladet gik på omgang og blev ivrigt gransket. 
Begejstringen var stor og nu går vi i gang. 

tak, kære læsere, at I har holdt ud lige her til sidste punktum. 
Mange gode tanker til jer alle fra grænselandet.

Claus PerregaardHans KristensenSøren Andersen Kaj Jensen Sofie Find

Få professionel rådgivning 
hos Deres lokale
EDC-Mægler

- her får De vejledning omkring de finansielle forhold 
ved et boligkøb, ligesom vi også gerne udarbejder et 
køberbudget for Deres fremtidige boligøkonomi. 

Vi har altid ca. 100 huse til salg, som er udstillet i vor 
døgnudstilling samt vor indendørsudstilling, som er 
åben mandag-fredag
fra kl. 9.00-17.00 - lørdag-søndag kl. 10.00-12.00.
Eller klik ind på vor internetside:
www.edc.dk/faaborg - og find dit drømmehus.

                                udfører dokumentation
på alle maskiner og anlæg, herunder: 
risikovurdering, brugervejledninger, zone-
klassi-ficering og CEmærkning.

DOKUMENTATION...
Står du og mangler dokumentation på  
en maskine eller et anlæg, så kontakt mig 
for en snak og et uforpligtende tilbud!

Kontakt mig på telefon 29 28 20 79 eller 
på e-mail: post@poulmartin.dk
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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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...og giver et hurtigt svar
Udnyttelse af et godt tilbud eller en gunstig situation 
kræver som regel, at man kan slå til med det samme. Hos 
os har vi kompetencen til at tage langt de �este beslut-
ninger på stedet.

Kontakt Henning Bahl på tlf. 6373 9002 eller email: 
hb@vb.dk for en uforpligtende snak over en kop ka�e.

Hos os bestemmer vi selv...

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

Salon Lilli
v/Lilli Pedersen
Kirkegyden 62, 

Svanninge, Faaborg
Tlf. 6261 9225  
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Endnu en herlig 
       byfest i Faldsled
Tekst og foto: Merete Hansen

Vejret var i sit bedste lune, da Guds-
tjenesten den 1. juni var flyttet uden 
for Svanninge kirke til toppen af De 
fynske Alper. Fremmødet var da også 
stort og det var en glad pastor Vibeke 
Hammerum, der tog imod og forret-
tede tjenesten. kirkens børnekor var 
ligeledes med i bakkerne. 

Tekst og foto: af Jørgen Bygebjerg

Smuk gudstjeneste ...

Byfesten i Faldsled 2008 er vel overstået, og vi må sige at det 
igen har været en kæmpe succes.

Vi har oplevet nogle festlige og fornøjelige dage, hvor solen 
skinnede fra en skyfri himmel. 

Det er dejligt at afvikle en Byfest når hjælpen strømmer til. 
faldsled Beboerforening og festudvalg siger tusind tak for 
hjælpen til alle de mange mennesker, som har hjulpet os på den 
ene eller den anden måde, og vi siger samtidig tusind tak til alle 
vores dejlige, gavmilde sponsorer, som har bidraget med stort 
som småt til dette års Byfest i Faldsled.

Vi har ikke gjort det endelige regnskab op endnu, men det 
tegner til et pænt overskud. Revyholdet formåede endnu en 
gang at få latteren og eftertænksomheden frem hos publikum, 
som strømmede til, så vi igen oplevede et fyldt telt.

Der var masser af god musik og anden underholdning på 
pladsen, og der blev naturligvis afviklet både bankospil, pålide-
lighedssejlads og planken ud. Pålidelighedssejladsen blev vundet 
af Simon Pedersen. Ny plankedronning blev Berith Andreasen og 

ny plankekonge blev Henning Bahl.
finn Hansen blev udpeget som årets 

faldsledbo 2008.

Revyholdet og orkestret gjorde sit til 
at byfesten blev en succes. 

på en smuk dag

Vejret var i sit bedste lune, da Gud-
stjenesten den 1. juni var flyttet uden 
for Svanninge kirke til toppen af 
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Det er den 16. maj. klokken nærmer sig fi re om morgenen. På 
Bøgelyst – skovfogedboligen i Damsbo Skov - belaver skovfoged 
Hans knudsen sig så småt på at stå op. Han ved, hvad der sker. 
Det er dagen hvor bukkejagten skydes ind. Ikke fordi Hans Knud-
sen skal på jagt. Han er 75 år gammel og han har skudt det vildt, 
han skal skyde.

Men han ved, at om få minutter – præcis klokken fi re – går 
alarmen i Skovreden, det 500 kvadratmeter store blokhus, som 
han har opsyn med.

Hans knudsen skal bare over for at slå alarmen fra, som han 
ved, at han altid skal den 16. maj. Blandt mange andre næt-
ter. Det kan variere, hvornår alarmen går, men den 16. maj har 
altid været fast i de 18 år han efterhånden har været skovfoged i 
Damsbo og siden der blev sat alarm op i Skovreden. Han går de 
200 meter over fra Bøgelyst til Skovreden vel vidende, at der ikke 
er nogen i huset. Men alarmen er gået og skal slås fra.

271 gange i løbet af de 18 år har han været nødt til at gå turen 
gennem natten for at se til alarmen og blot for at konstatere, at 
der ikke er nogen i huset. 

Storvildtjægeren 
Tilsyneladende. for noget har fået alarmen til at gå i gang.og 
nogen anden end storvildtjægeren, Ivar Sporon-fiedler, der i 
1933 lod Skovreden opføre kan det ikke være. Javist er Sporon-
fiedler død, og det har han værfet i over 50 år, men det holder 
ham tilsyneladende ikke tilbage fra at komme og se, hvordan 
det står til i Skovreden. Og se til at der ikke kommer tyve for at 
stjæle af de trofæer, Skovreden er så rig på.

I 1990 blev Skovreden og skoven købt af et holdingselskab, 
der også lejer huset ud. og kort efter at udlejningen kom i 
gang, var der tyve på spil. Først for at stjæle nogle malerier, og 
senere for at stjæle to løver, som Sporon-fiedler havde skudt på 
en safari i Kenya i 1933. Skindene med hoveder og poter hang 
på en væg i Skovreden. og dem var der altså nogen, der ikke 
kunne lade være.

Tyverierne betød, at der blev sat alarm op i huset.

alarm – alarm 
Og så begyndte balladen. Ustandselig gik alarmen og Hans 
knudsen måtte af sted. en lang række forklaringer blev givet. 
Mus, fl agermus, træk og meget mere.

Og en ny alarm blev installeret. Resultatet var altid det 

samme. altid om natten. og som Hans knudsen siger, hvis det 
var mus, kunne alarmen vel også gå i gang om dagen. Men nej. 
en tredje alarm – endnu mere effektiv - blev installeret. Sam-
tidig satte Semco overvågningskameraer op. og alarmen gik. 
og kameraerne kørte og sendte deres optagelser til Semco.

På Semco kunne man se, at håndtaget til døren i jagtstuen 
blev trykket ned. Døren gik op og blev kort efter lukket igen. 
Som når nogen går ind ad en dør og lukker den efter sig. Lidt 
efter blev en anden dør åbnet. Der var bare ikke nogen men-
nesker i huset. kun dørene der gik op og i. Smækkede gjorde 
de også og fodtrin hørtes. - Jo, jeg så også de fi lm, og jeg må 
nok sige at nakkehårene strittede, fortæller Hans knudsen. Jeg 
hører ikke til den type, der er let at rokke i min overbevisning 
og jeg tror altså ikke på spøgelser. og så alligevel.

- noget er der altså og hvem andre end Ivar skulle det være, 
der gik igen. Det var jo hans hus. Han havde selv tegnet det og 
det var opført at lokale håndværkere i 1933 efter hans tegnin-
ger mens han selv var i Afrika for at skyde løver.

Symposier 
Da han kom hjem stod huset færdigt og han elskede stedet 
over alt på jorden. og han kom en del steder på denne jord, 
den gode Ivar Sporon-fiedler. fortrinsvis i Skandinavien. Passio-
neret jæger var han og eftersom han havde penge nok og gode 
folk til at drive Damsbo og nordskov som han havde arvet, 
kunne han gøre som han ville. og det gjorde han. Skovreden 

Storvildtjægeren holder 
skam øje med sit hus

Tekst og fotos: af Jørgen Bygebjerg

Ivar Sporon-fiedler er stadig gæst i Skovreden i 
Damsbo – selv om han har været død i over 50 år

et smukt og harmonisk sted midt i skoven og med udsigt over Helnæsbugten
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dannede rammen om en lang række symposier om jagt. Flere 
dage varede de og ingen hverken sultede eller tørstede. Da slet 
ikke det sidste.

I modstandsbevægelsen
I slutningen af 30’erne planlagde han en rejse til Canada for 
at gå på jagt i Rocky Mountains. Men krigen kom i vejen. Og 
Sporon-Fiedler var med fra begyndelsen i modstandsbe-
vægelsen. Blandt andre sammen med alf toftager – senere 
borgmester i faaborg – og den unge ahlefeldt fra Hvidkilde, 
der blev henrettet af tyskerne. Alt sammen beskrevet i bogen, 
Mænd i sorte kapper. Mangen en modstandsmand og engelsk 
fl yver har boet i Skovreden inden de kunne sendes videre til 
Sverige. Tyskerne var naturligvis på jagt efter sabotører og 
fl yvere, men Skovreden fandt de aldrig.

I rocky Mountains
Først i 1947 kunne Sporon-Fiedler drage til USA og sammen 
med sin gode ven knudsen – manden bag Californiens største 
mejeri, drog han til Canada for skyde elk – en wapiti-hjort – 
snegeder og moose. en moose er en kæmpe-elg og den, der 
den dag i dag hænger på Damsbo målte 53 tommer i skuffen. 
altså geviret fra side til side. Det er godt 130 centimeter.
Men en grizzly-bjørn blev det dog ikke til. Spor så de, men de 
fandt aldrig bjørnene og det ærgrede den gode storvildtjæger-
en en del. En fremragende skytte var han og han ramte præcist 
selv på afstande helt op til 500 meter.

Hurtig tillige. I afrika pløkkede han to hanløver med to rappe 
skud fra sin dobbeltløbede jagtriffel. Begge døde i knaldet.

Til Indien
I begyndelsen af 50’erne var Ivar Sporon-Fiedler på en safari 
til Indien for at skyde tigre. Til Indien kom han da også, men 
her blev han syg og måtte vende hjem igen og han døde på 
Damsbo i 1955. Han blev kun 55 år, men han havde forstået at 
leve livet og han fi k plukket alle blomsterne langs vejen.

og selv om han nu er i graven må man sige, at hans ånd 
stadig befi nder sig på Damsbo, hvor den vogter over de fl ere 
hundrede trofæer han høstede i sit jægerliv.

For bordenden
I skovreden ligger de to bøger, han fi k skrevet efter sine jag-

trejser i Afrika og i Canada. Gode og spændende bøger, rigt 
illustreret med fotos fra hans ture.

Hvert år holder de folk, 
der er tilknytet Damsbo 
Skovdristrikt en julefrokost 
i Skovreden. Ingen sidder 
for bordenden, men der er 
dækket op. 

til Ivar Sporon-fiedler. og jo, 
Skovreden lejes stadig ud, men 
man skal lige huske den store 
pengepung, hvis man har lyst 
til at bebo det smukke sted med 
den pragtfulde udsigt over 
Helnæsbugten i længere eller 
kortere tid.

Der er plads til 17 overnat-
tende gæster plus en snes, der 
blot er med til arrangementet 
og som sover andetsteds. Pris-
en for de 17 overnattende 
i en week-end? Såmænd 
beskedne 17.000 kroner. 
og så skal man naturligvis 
selv sørge for maden og 
drikkelsen.

Med den pris er der 
ikke noget at sige til 
at huset er lejet 
ud resten af 
året!

en snedig detalje. Her kan købmanden 
afl evere varer uden at forstyrre herskabet.

en fl ot stue midt i huset.

der er tilknytet Damsbo 
Skovdristrikt en julefrokost 
i Skovreden. Ingen sidder 
for bordenden, men der er 
dækket op. 

til Ivar Sporon-fiedler. og jo, 
Skovreden lejes stadig ud, men 
man skal lige huske den store 
pengepung, hvis man har lyst 
til at bebo det smukke sted med 
den pragtfulde udsigt over 
Helnæsbugten i længere eller 
kortere tid.

Der er plads til 17 overnat-
tende gæster plus en snes, der 
blot er med til arrangementet 
og som sover andetsteds. Pris-
en for de 17 overnattende 
i en week-end? Såmænd 
beskedne 17.000 kroner. 
og så skal man naturligvis 
selv sørge for maden og 
drikkelsen.

Med den pris er der 
ikke noget at sige til 
at huset er lejet 
ud resten af 

en løve er der stadig tilbage i Skovreden.
Sikke nogen bisser.
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i FSSG&I. Aktiviteterne er godt i gang og der er masser af mu-
ligheder for et muntert og aktivt liv med idræt i den lokale id-
rætsforening. 

Følg med på vores ny hjemmeside www.faldsledsvanninge.dk. 
Vær aktiv. Deltag i de sportsgrene du har det sjovt og rart med 
og meld dig under fanerne som træner, holdleder, medhjælper 
eller kagebager. Alle, der har lyst til at være med er velkomne. 
kontakt mig eller den afdeling du gerne vil ind i.

Kim L. Pedersen, formand

 www.faldsledsvanninge.dk

Velkommen til 
efterårssæsonen

falsled-Svanninge idrætsforenings svømmeafdeling starter 
en ny sæson op i Faaborg svømmehal 

mandag d. 8 september 
og tirsdag d. 9 september 2008.

Hver mandag fra 8.00 - 9.00 og fra 9.00 – 10.00 er der 
vandaerobic for voksne ved instruktør Hanne nielsen.

Tirsdag aften tilbydes børn og unge i alle aldre 
svømmeundervisning fra kl. 18.00 – 19.00 
eller fra kl. 19.00 til 20.00

På følgende hold er der ledige pladser:
Vandaerobic mandag morgen på begge hold.

Let øvede tirsdag kl. 18.00 er for børn der kan færdes i 
det store bassin med svømmebælte eller luffer på, men 
som ønsker at lære at svømme.

øvede tirsdag kl. 19.00 er for de børn og unge der kan 
svømme, men som ønsker at udvikle de forskellige svøm-
mearter. 
Som noget nyt i år tilbydes forældre/voksne at svømme 
på en bane ved siden af de øvede kl. 19.00. Her kan man 
enten svømme på egen hånd eller modtage undervisning 
og få pudset sin svømmestil af.
I varmvands bassinet kan forældre svømme på egen hånd 
med børn under 4 år, både kl. 18.00 - 19.00 eller 
kl. 19.00 – 20.00.

Alle er velkomne til at ringe og høre nærmere om svømmeun-
dervisning til Laila Grønning tlf: 22 81 18 43

SÅ SVøMMEr VI IGEnfaldsled/Svanninge

SG&I badminton
TILMELDING TIL SÆSONEN 2008/09

Nye medlemmer 
samt senior/motionsspillere/ungdomsspillere

Sæsonstart tirsdag den 2. september, 
i Svanninge Hallen. 

ungdom starter dog først 9/9.

Tilmelding: Senest tirsdag den 28. september på 
mailadressen: kim@liki.dk

Bemærk: Tildeling af baner til nye medlemmer sker efter 
princippet ”først til mølle”. ”Gamle” spillere har fortrinsret 

til de tider, de havde i den foregående sæson. 
kontingent opkræves, når man har fået tildelt en bane. 

Der spilles på følgende tidspunkter:

SenIor/MotIonSSPILLere:
Tirsdag kl. 17.00 - 22.00

BEGYNDERE OG UNGDOMSSPILLERE:
Torsdage kl. 15.30 - 17.00

Priser pr. person: Senior/motion kr. 600,-
U9-U13 kr. 400,-    U15-U17 kr. 475,-

Nærmere oplysninger ved Kim Pedersen tlf. 62 61 95 15

Badmintonudvalget

fodboldafdelingen sendte i slutningen af august 2 hold til 
Hinnerup Cup, nordvest for århus.

U14 drenge vandt guld og U14 piger vand sølv, så der 
var god grund til jubel. Holdene støttede hinanden godt 
og alle havde en god og intensiv fodboldweekend. Pig-
erne dansede så at sig om ”guldkalven”, mens drengene 
jublede over sejren.

GuLD OG SøLV
i Hinnerup

godt gået og stort tillyk
ke



Her et udsnit af aftenholdet (resten holdt ferie) samt et indtryk af vore faciliteter 
ved banerne.
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Petanqueafdelingen
nu da vi går ind i efteråret kan vi se tilbage på en god sæson 
for petanqueafdelingen.
Der har været et stort fremmøde mandag formiddag (mellem 
30 – 50 personer) det er virkelig flot; alle baner har været i 
brug.
tirsdag og torsdag aften, er sædvanen tro, mest besøgt af en 
skare af ”gamle” medlemmer, som for en stor del, deltager i 
sæsonens turneringer med klubber fra det meste af Fyn – og 
vores klub ligger pænt til i det samlede resultat.
Men da vi har god plads, vil vi meget gerne se nogle flere 
komme og spille om aftenen. Vi har det hyggeligt og spiller 
små, interne turneringer (med os selv) hvor alle kan være med. 
Så kig ned en tirsdag eller torsdag – vi spiller om aftenen så 
længe lyset tillader det – derefter spiller vi om lørdagen, hele 
vinteren! 

LJ.

Gymnastikafdelingen
FS Gymnastik er klar til en ny gymnastiksæson med fem 
hold. Vi glæder os til at se gamle som nye medlemmer 
deltage i samværet om at styrke og dyrke gymnastikken 
udi alle dens facetter. Vi håber vi med disse tilbud ram-
mer lige netop dit ønske om motion i din lokale idræts-
forening. Kig også ind på FSSG&I’s nye hjemmeside, 
hvor man kan læse meget mere om gymnastiksæsonen. 
Vel mødt til en gymnafantatisk sæson.

Gymnastikudvalget

formand annita Svendsen tlf: 62618111 
mail: annitasvendsen@mail.dk

Jette frederiksen tlf: 62618934 
mail: j_p@frederiksen.mail.dk

Susanne Jervelund tlf: 62641819/21736718 
mail: jervelund@gmail.com

Birgit Bendtsen tlf: 62618568/61778568 
mail: birgit_bendtsen@mail.dk

Instruktører
anna-Marie Ploug-Sørensen (Damer) tlf: 62652023 
mail: annaps@mail.dk

Jeanette Mosbæk Madsen (aerobic)  tlf: 61365492 
mail: madsenjeanette@yahoo.dk

Lissi Hansen (Puslinge) tlf: 62681349 

Jette frederiksen (Puslinge) tlf: 62618934 
mail: j_p@frederiksen.mail.dk

Birgit Bendtsen (Børn) tlf: 61778568 
mail: birgit_bendtsen@mail.dk

BørnEHOLD (STarT uGE 40)
PuSLInGE (børnehavebørn 4-6 år) - mandag kl 15.00-15.55
Instruktør Lissi Hansen, hjælpeinstruktør Jette frederiksen

Her er der fokus på børnenes grundmotorik og leg med/
på redskaber. et par gange i løbet af sæsonen, vil vi gå i 
hallen og lege på teamtracken og spille bold med fodbold-
poderne. 
På dette hold vil der blive brug for forældrehjælp i 
forbindelse med redskabsbaner. Børnene kan blive hen-
tet i børnehaven. Husk at give både børnehave og Lissi 
besked. Der er desværre fejl i omdelte FS Gymnastik-
folder i børnehaven og indskolingen, hvor der står, at 
holdet er for de 5 og 6 årige. Det rigtige er 4-6 årige.

Børn (b.h.kl + 1. kl) - mandag kl 16.00-16.55
Instruktør Birgit Bendtsen

Her styrkes og viderudvikles grundmotorikken og sanserne 
ved leg med redskaber og små lette serier. og så tager vi 
os en dans en gang i mellem.

STOrE Børn (2. kl + 3. kl) - mandag kl 17.00-17.55 
Instruktør Birgit Bendtsen 

Her bliver der fuld fart på med musik og rytmik. Vi styrker 
de 3 K’er, kondition, koordination og koncentration, ved 
rope skipping, Mgp-dans og rytmiske serier. Og måske 
bliver der en enkelt gang tid til en redskabsbane eller en 
tur i hallen til teamtracken. 

VOKSEnHOLD (start uge 38) 

aErOBIc - mandag kl 18.30-19.30
Instruktør Jeanette Madsen

Sved på panden og høj puls. Styrketræning med hånd-
vægte, elastikker og nyindkøbte stepbrædder. 

DaMEr - tirsdag kl 18.30-19.30
Instruktør anna-Marie Ploug-Sørensen

‘Puls og Power’. Rytmik/effekt med fokus på styrkegivende 
øvelser. Stabilitet, styrke og udholdenhed. Der indgår re-
dondobolde og andre håndredskaber.

  hjælpetrænere!
til puslingeholdet og Børn mangler vi hjælpeinstruktører - meget 

gerne forældre eller storesøskende (5. kl og opefter). Du behøver 

ingen forudsætninger andet end at du skal have lyst til at røre dig 

og være glad for børn. alle hjælpeinstruktører bliver tilbudt diverse 

relevante kurser. ring til annita Svendsen eller Birgit Bendtsen og 

tilbyd din hjælp - vi har brug for dig.

Vi mangler
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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. 
 

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
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firmasport i faaborg har fra efteråret opsagt aftalen med 
Sognegaarden, som de gennem mange år har brugt hver tirs-
dag til deres bankospil. Det beklager vi meget fra Sognegaardens 
side. Det var en tradition, som mange holdt rigtig meget af. Vi 
siger mange tak til firmasporten for et godt samarbejde. Det er 
mange penge, som Sognegaarden kommer til at mangle, ca. 
30.000 kr. årligt, som nu skal findes på anden måde. I besty-
relsen har man drøftet muligheden for selv at lave bankospil en 
gang om måneden. Der må kunne findes nogle, der vil hjælpe 
os med at afvikle det.

for 3 år siden fik Lokalrådet i Svanninge/Millinge/faldsled 
250.000 kr fra faaborg kommune, som Lokalrådet valgte at 
bruge til at male salen og få scenen og kælderen gjort godt i 
stand. Det var begyndelsen på en vedligeholdelsesplan for 
Sognegaarden. Vi har fra entreprenør karl rasmusen modtaget 
en arv på 50.000 kr. og fra faaborg Sparekasse 10.000 kr. Vi siger 
rigtig mange tak.

Der er god gang i brugen af Sognegaarden. og der er nu 
så god en økonomi, at Sognegaarden her i efteråret kan blive 
malet. Der vil yderligere blive sat 9 nye vinduer i, hvor kom-
munen betaler de fire. Indgangspartiet vil blive skiftet først i det 
nye år.

Vi har haft møde med kommunen om taget og vinduerne hen 
over, hvor folkemindesamlingen holder til. Der vil blive udar-
bejdet et anlægsønske, som vil komme med i år 2010. Det var 
et meget positivt møde, som tegner godt for Sognegaardens 
fremtid.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Sognegaarden

Ernst Jørgensen, formand • Niels Erik Jensen • Aage Nielsen, 
kasserer • Orla Møller, sekretær • Peder Finn

nyt fra 
Sognegaardens bestyrelse

Tekst ernst Jørgensen 
Foto: Susanne Bang Stald



Det var en dejlig juniaften der blev kaldt til sogneaften 
på Solbjerggaard og Højagergaard. Peter og Laura fortalte 
om Solbjerggaard og viste rundt ude og inde. Det var og 
er dejligt at se, hvordan den gamle gård trives og blom-
strer op med Laura og Peters nænsomme restaurering og 
gå-på-mod.

På Højagergaard fortalte Søren engageret om stedets 
historie og om planer og muligheder på kort og langt sigt 
inden han viste rundt i det fl otte gartneri, som var ved at 
blive gjort klar til produktionen af julestjerner.

Tekst og foto: Susanne Bang Stald

opslags
      tavlen...
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Det var en dejlig juniaften der blev kaldt til sogneaften 
på Solbjerggaard og Højagergaard. Peter og Laura fortalte 
om Solbjerggaard og viste rundt ude og inde. Det var og 
er dejligt at se, hvordan den gamle gård trives og blom-
strer op med Laura og Peters nænsomme restaurering og 
gå-på-mod.

På Højagergaard fortalte Søren engageret om stedets 
historie og om planer og muligheder på kort og langt sigt 
inden han viste rundt i det fl otte gartneri, som var ved at 
blive gjort klar til produktionen af julestjerner.

Tekst og foto
GuDSTJEnESTEr EFTErÅrET 2008 

Dato: 
Svanninge: 

Falsled:

September:   

 7. sep. 
11.00 

09.30 

14. sep. 
09.30  

11.00 

 21. sep. 
11.00 

09.30 (kk) *

 28. sep. 
09.30 (js) 

11.00 (js)

Oktober:    

 5. okt. 
19.00 

ingen

 12. okt. 
11.00 

19.00

19. okt. 
09.30 (kk) 

11.00

26. okt. 
11.00 (busk**) 09.30 (kk)

November:   

 2. nov. 
11.00 

09.30 Alle Helgen

 9. nov. 
19.00 (N. Rønnest) 11.00 (js)

 16. nov. 
09.30 (kk) 

19.00 

 23. nov. 
11.00 

16.00

sognepræsten, bjergevej 1, svanninge, 5600 faaborg 

Tlf. 62 61 94 54, e-mail: vrh@km.dk

(js) = Jesper Svärd; Horne

* Høstgudstjeneste

** 26.okt.: Børn-unge-sogn-kirke med deltagelse af FDF

Møder: 

Se kirkebladet eller www.svanningesogn.dk for nærmere 

omtale! 

10. september kl. 19.30 i Svanninge sognegård: 

orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 

2008

30. september kl. 19.30 i Svanninge præstegård 

”Tro til tiden” En studiekreds med pastor emeritus Niels 

rønnest, Millinge  og sognepræsten

15. oktober kl. 19.30 i Svanninge kirke: 

”En uges tid med B.S. Ingemann” 

Månedens aften med provst Palle Jensen, Nr. Broby                           

26. oktober kl. 16.00 i Svanninge kirke: 

Vejle Barokorkester 

28. oktober kl. 19.30 i Svanninge præstegård

”Tro til tiden”, studiekreds  

Onsdag den 5. november kl. 19.30 i Horne skoles aula

(i samarbejde med Horne sogns menighedsråd): 

”Min nabo er muslim”. Der er altid kommet fremmede 

til Danmark, og egentlig er vi indvandrere hele bundtet! 

redaktør erik Lindsø har samlet nogle gode historier om, 

hvordan kulturmødet lykkes. 

25. november kl. 19.30 i Svanninge præstegård

”Tro til tiden, studiekreds

Sogneaften

TallerkenGalleriet har sidste åbningsdag 
i Faldsled den 27. september. 

KOM OG KØB DE HELT SPECIELLE TILBUD. 
Og så skal vi pakke sammen, fl ytte og indrette, så 
TallerkenGalleriet åbner i østergade 12 i 
Faaborg den 10. oktober, kl. 10.

åbningstiderne i faaborg følger andre de butikker i 
gågaden.

TallerkenGalleriet i Faldsled åbner igen, 
lørdag den 1. november og søndag den 2. 
november, kl. 11-16, derefter hver lørdag og 
søndag fra 11-16 hele november og december. 
Der er lukket i januar, februar og marts.
TallerkenGalleriet Faldsled åbner igen fra april til 
december i 2009.

        TallerkenGalleriet 
UDVIDer
        TallerkenGalleriet        TallerkenGalleriet



aftenen blev rundet af med kaffe 
og hjemmebag på Solbjerggaard.

om det var ordet sogneaften i in-
vitationen, der gjorde, at gennem-
snitsalderen for de besøgende var 
vel høj, er ikke til at sige. Jeg kan kun 
anbefale at I deltager, uanset alder, 
når folkemindesamlingen igen kalder til sogneaften – det er utro-
ligt positivt at få indblik i de aktiviteter, der er i gang, lige her, 
midt i vores lokalområde.

opslags
      tavlen...
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13. juni var der reception 
i den nye, private dagpleje 
på Skelbanke 

forældre, søskende og bedsteforældre kom til kaffe og 
kage i skovgruppen. Den livlige snak viste, at gæsterne 
næsten alle kendte hinanden. Det var hyggeligt. Det nye, 
dejlige skov/eng område er sponseret, så der er meget 
plads, huler, klatretræer og dyr, masser af dyr. Foruden fårene Felix, Felix og 
felix, så vrimler det med frøer, biller, tudser, fugle og larver, som skal studeres og slås op i 
bogen. Det er ikke underligt, at ungerne er trætte, når vi går hjem til middag, men de ved, 
hvordan en brændenælde ser ud og at solsortens æg er lyseblå med pletter.

Vi takker mange gange for sponsorgaver og de mange gaver på festdagen (hængekøjer, 
gynger, dyreopslagsbog, madkasser, drikkedunke, regntøj og meget mere). Alt bliver fl ittigt 
brugt, hver dag. 

Tusinde tak til alle fra dagplejer Heidi Hansen

Sogneaften
Det sker i september:

 2. Skolebestyrelsesmøde

 7. Familiedag på Steensgaard

 20+21. SMIr, sensommercup

 26. Regnbuen indvier tilbygning

Det sker i oktober:

 7. Skolebestyrelsesmøde

 10. Skolens trimdag

 10. Jubilæum, Juul & Streich

 11-19. Skolens efterårsferie

 25. SMIr springdag

 31. Haloween i Dagli’ Brugsen

festdag i dagplejen 
Skelmose

plads, huler, klatretræer og dyr, masser af dyr. Foruden fårene Felix, Felix og 

festdag i dagplejen 

Det sker i november: 7. Skolebestyrelsesmøde 13. Musical i regnbuen 20. Skolefest 0. til og med 6. klasse 22. SMIr dressurdag 23. Jul i faldsled 24. Skolens aula, regnbuen udstiller   børnenes kunst
- og så kan vi da lige løfte sløret for, at skolens luciadag er 12. december, at Sognegårdens julefrokost 
er den 13. december og at Brugsens julearrangement 
er den 21. december.

        TallerkenGalleriet 
UDVIDer

Husk jul i Faldsled

Søndag den 23. december
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Vi tilbyder undervisning 
for alle aldersgrupper

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

Ridelærer  
Max Nørgård Sørensen 
Tlf.  30 50 88 48

- din rideklub -

w
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Opslagstavlen  
 
 

 
 
 
 

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

 
 Tillykke til årets konfirmander                                              
 
 

 
 

 

Falsled kirke 
fredag den 12. maj (Bededag)   
Peter Kildeberg Bahl  
Emil Waltersdorph Hansen 
Louise Justesen  
Mikkel Aagaard Madsen 
Jesper Wiig Tholstrup  
 
Svanninge kirke  
søndag den 14. maj  
Jonas Løvendal Andersen 
Nina Øxenhave Andersen  
Selma Gammelgaard 
Kasper Brink Gregersen 
Jonathan Valdemar Grønning  
Jannik Kjær Hansen 
Jens Okkels Hansen  
Kasper Kenneth Hansen 
Julie Wang Haas  
Kenneth Hedelund Jensen  
Karina Steenbjerg Jespersen 
Julie Lillemark 
Esben Lundahl Nielsen  
Jeppe Nielsen  
Kristian Lind Nielsen  
Martin E. Wilmoes Pedersen 
Silvana R. Remmert 
Jonathan Bech Sanderhoff 
Katrine Ørbech Stargaard 
Anita Zimmermann    

Der er ledige 
pladser i 
vores 
frysehus. 
 
Pris pr. år kr. 
390,- 
 
Bent 
Ludvigsen 
Tlf. 6261 9151 

A.L. UDESERVICE
• klipper græs og hække 
• lægger fl iser
• luger haver
• snerydning

• træfældning
• beskærer 
• passer sommerhuse
• private og erhverv

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

Velkommen i vores gårdbutik
Hos os fi nder du garanteret kvalitet:

• Steensgaard Jersey kalvekød

• Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

• 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

STEENSGAARD GODS ApS
DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 58 (godtskontor 62 61 94 52) 
gaardbutik@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk
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Inden vi gik på sommerferie, afholdt vi vores årlige projekt, som i år var et totalteater. Det 
handlede om en rig mand der ejede alt, og ikke kunne få rigdom nok. Derfor krævede 
han store beløb af de mennesker som lejede sig ind på hans markedsplads. For at beskytte 
sig selv og sine mange penge, havde han hyret nogle vagtmænd og soldater. De gik og 
krævede ind, ind i mellem gøglere og andet godtfolk, som optrådte for publikum, da der 
pludselig og helt uden varsel sejlede et skib fuld af pirater ind i havnen. De nedkæmpede 
og jog rigmandens vagtmænd på flugt. De stjal derefter al rigmandens guld og stak af med 
det. Men alt endte godt. Vores alle sammens Super-orla kom og reddede hele verden og 
delte slikposer ud til børnene!

Men nu er sommerferien jo slut, og vi er startet op med 85 søde, dejlige og friske børn. 
De nye børn er så småt ved at falde til, og har hurtigt fundet rytmen i huset. Det virker som 
om de har været her altid! 

Som noget nyt i år, vil vi tilbyde yoga en gang om måneden, for de børn som har lyst. 
Sidste skoleår lavede vi yoga et par gange, og blev så begejstrede for det, at vi fik lyst til 
at fortsætte mere permanent. Vi mener, det vigtigt at lære børnene nogle teknikker til at 
stoppe op og finde ro i en ellers travl hverdag.

Men børn skal selvfølgelig også være aktive, og gerne lære at nyde at bevæge sig. Derfor 
fortsætter vi også med Move on og vi tager stadig i svømmehal.

Vi vil gerne tilbyde børnene et godt udeliv, derfor holder vi fast i at holde udedag hver 
mandag og vi holder fortsat udeuge et par gange om året.

nyt fra 
       Svanereden
Tekst og foto: Svaneredens medarbejdere
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Sommeren er normalt en meget begivenhedsrig periode for 
fDf-Svanninge-faaborg, men ikke desto mindre har denne 
sommer været endnu mere indholdsrig! 

Kredsens ældste har været på Senior City, en lejr for unge 
mellem 13 og 19 år. Lejren blev afholdt på fDfs store lejr-
center Work ved Vejle, på lejren deltog op mod 400 fDfere. 
Med så mange unge mennesker samlet, blev det en fantastisk 
uge med mange spændende workshops og sjove aktiviteter 
krydret med en masse hygge.

Hygge var der også masser af på kredsens egen årlige som-
merlejr. Turen gik i år til Skovhytten på Thurø, hvor der også 
blev holdt sommerlejr i 2005. Med på thurø var 30 børn og 
voksne, de ældste børn sov i telt, mens resten havde den luk-
sus at bo på sovesal. Omkring teltpladsen blev der opbygget 
en lille primitiv lejrplads, hvor maden både kunne tilberedes 
og spises. Deltagerne nåede at lave en masse sjove aktiviteter 

sammen med Anders And og de andre beboere i Andeby. 
Vejret blev bedre i ugens løb og om torsdagen kunne vi derfor 
spise et fremragende festmåltid udelukkende tilberedt over 
bål i aftensolens skær. 

Sommeren var dog ikke ovre endnu, for den 10. august 
havde kredsen indbudt til Blå Søndag. Her kunne alle komme 
forbi grusgraven ved Kirkegyden og få et indblik i hvad FDF 
egentlig er for noget. Det endte med et pænt antal besøgende 
og arrangementet vil derfor med sikkerhed vende tilbage 
næste år, hvor endnu fl ere forhåbentlig vil kigge forbi!

årets program bød bl.a. på pandekager og vafl er over bål, 
geocaching, fotoløb, samba og meget mere.

endelig var der kredsens sædvanlige opstart torsdag d. 21. 
august, vi gik fra Sognegården til grusgraven med fDfs tam-
burkorps i spidsen. 
Se mere på vores hjemmeside: www.fdfsvanningefaaborg.dk

Sommer hos 
fDf-Svanninge-faaborg
Tekst: rasmus Jaksland    Foto: Henrik Heidtmann
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På Svanninge Skole er vi startet på et nyt skoleår. Vi byder sær-
lig velkommen til nye familier og børn på skolen. Vi er p.t. 246 
elever på skolen, fordelt på 11 klasser.

første skoledag markerede vi, sammen med seniorgruppen af 
pensionerede lærere fra Svanninge Skole, at lærer, Inge Bild har 
været ansat på Svanninge Skole i 40 år.

flot præstation at være en engageret lærer på samme arbejd-
splads i så mange år. Til lykke til Inge.

I skoleåret 2008/2009 vil vi interessere os særligt for skolens 
værdier. Bestyrelse og personale vil drøfte, på 2 pædagogiske 
aftener i vinterhalvåret, om vi skal fortsætte med vores 4 værdile-
detråde eller om vi skal omskrive dem eller formulere os på helt 
anden måde. Værdier skal kunne ses og mærkes i hverdagen, 
derfor skal vi ved jævne mellemrum tage værdier op til drøftelse. 
Samtidig med, at værdier skal være dynamiske kan man jo heller 
ikke bare skifte værdier ud! 

Desuden arbejder vi intenst med læseundervisningen i ind-
skolingsklasserne. Vi arbejder særligt med naturfagsområdet i 
samarbejde med Faaborg Gymnasium, og vi arbejder med ud-
vikling af idrætsfaget og med bevægelse i Sfo.

Desuden vil vi arbejde med at forbedre vores legeplads og få 
sat lidt skik på vores udeområder.

På Svanninge skole håber vi at kunne renovere vores skolebib-
liotek i 2009, og at vi kan få lavet en pænere indgangstrappe ved 
hovedindgangen. 

alle fra lokalsamfundet er velkomne til at besøge Svanninge 
Skole og opleve, hvad vi laver i hverdagen.

Venlig hilsen
Kirsten Møller

nyt fra 
Svanninge Skole
Tekst: kirsten Møller 
Foto: Skolens medarbejdere

FErIEPLan FOr SKOLEÅrET 2008/2009
Sommerferie  . . . . . . . . . . . .  lørdag d. 28. juni 2008 - søndag, d. 10. august 2008
efterårsferie  . . . . . . . . . . . . .  lørdag d. 11. oktober 2008 - søndag, d. 19. oktober 2008
Juleferie . . . . . . . . . . . . . . . .  lørdag d. 20. december 2008 - søndag, d. 4. januar 2009
Vinterferie  . . . . . . . . . . . . . .  lørdag d. 14. februar 2009 - søndag, d. 22. februar 2009
Påskeferie  . . . . . . . . . . . . . .  lørdag d. 4. april 2009 - mandag d. 13. april 2009
1. maj 2009. . . . . . . . . . . .  fredag d. 1. maj 2009 Skolerne lukker kl. 12:00
St. Bededag. . . . . . . . . . . . .  fredag d. 8. maj 2009 - Søndag, d. 10. maj 2009
kr. Himmelfartsferie . . . . . . .  torsdag d. 21. maj 2009 - søndag, d. 24. maj 2009
Pinseferie . . . . . . . . . . . . . . .  lørdag d. 30. maj 2009 - mandag, d. 1. juni 2009
Grundlovsdag  . . . . . . . . . . .  fredag d. 5. juni 2009 halv fridag Skolerne lukker kl. 12:00
Sommerferie  . . . . . . . . . . . .  lørdag, d. 27. juni 2009

Fremadrettet er også 1. maj halv fridag.
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åben for besøgende fra 1. juni til 31. juli alle dage, 
undtagen mandage.

 
Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg ·

Vind- og vandmølle

Quick Stål Technic ApS

Brian Quick · brian@quick-staal.dk · Mobil: 60 82 72 65 · Krogsbjergvej 17 · 5600 Faaborg · Tlf. +45 62 68 22 65

FODPLEJER 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• Lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge
Telefon 6261 8033

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

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

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

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

»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.

• Brevpapir • Visitkort 

• Kuverter • Brochurer 

• Storprint • Plakater

• Annoncer • Kalendere

Værkmestervej 1 • 5600 Faaborg 

Tlf.: 62 61 80 22 • Fax: 62 61 78 22 • mail@riber-reklame.dk 

Totalleverandør af 
tryksager og reklame
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vanninge
  kovservice a/s

Tlf. 62 61 99 89

Der var fart over felterne, da der i slutningen af juni 
blev kørt danmarksmesterskaber i cykling i Svan-
ninge Bakker. naturligvis var Bjergevej den stigning, 
der skulle skille fårene fra bukkene og lørdag var det 
ved at gå helt galt, da også en kylling blandede sig 
i begivenhederne. Michael rasmussen dukkede op 
midt i damernes eliteløb om lørdagen. Sammen med 
andre havde han valgt at benytte den lukkede rute til 
træning, hvilket arrangørerne ikke brød sig om. Men 
rasmussen nåede fire omgange inden han blev stop-
pet. I samme periode kørte damerne end ikke tre. På 
billederne aser damerne sig op ad Bjergevej, mens 
Michael rasmussen er på pigejagt i Svanninge.

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

efter tredje klasse, er det slut med at komme i Svanninge 
Skoles Skole fritids ordning - Sfo. Derfor er vi en gruppe 
børn og forældre, der har besluttet at oprette et Værested i 
Svanninge Hallen. Værestedet er under opbygning. I foråret 
2008 har vi mødtes på tirsdage om eftermiddagen og der 
plejede at komme 15 – 25 børn. I september 2008 starter 
aktiviteterne igen. 

Værestedet i Svanninge Hallen kan kun eksistere fordi 
Svanninge Hallens bestyrelse, Svanninge Skole, Skole Fritids 
Ordningen og Falsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og  
Idrætsforening bakker idéen op. Stedet er også helt afhæng-
igt af de frivillige, der bruger tid, tanker og tilstedeværelse 
på sagen.
Den nærmeste fremtid
Vi skal have konsolideret Værestedet. Derfor er vi på jagt efter 
flere voksne, der har lyst til og mulighed for at bruge én, 
to eller flere eftermiddage om måneden på Værestedet. Hvis 

vi kan blive en snes voksne, der hver kan komme én gang 
om måneden, så kunne vi blive i stand til at holde åbent i 
Værestedet alle hverdage om eftermiddagen. På dage med 
dobbelt bemanding vil det være muligt at lave aktiviteter ud 
af huset.

Vi skal have fundet sponsorer. Måske har du en fodbold, du 
ikke bruger, liggende i garagen, eller måske har du et ekstra 
spil Matador øverst i skabet. Der skal ikke meget til, før en 
flok glade børn kan få meget ud af det. Det kan også være, 
at du god til at skaffe penge eller sponsorgaver fra virksom-
heder i området?

Giv et praj til Jesper, hvis du har lyst at være med, eller hvis 
du har spil, fodbold eller andet du vil donere til Værestedet. 
Se også meget mere på www.faldsled-millinge-svanninge.dk 

Jesper Vagn Christensen, 62 61 81 11, bjergehus@mail.dk, 
eller Bjergevej 10, Svanninge, 5600 faaborg.

Tekst: Jesper Vagn Christensen

Værestedet i Svanninge Hallen

fuld fart i bakkerne
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LARS BRUUN

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

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

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

LARS BRUUN

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

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

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

LARS BRUUN

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

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

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

ApS

Faaborg 
Hvidevareservice
Brian Mosegaard, Østerbyvej 7, 5642 Millinge

nyt liv til dine 

hvidevarer

Tlf.: 62 61 30 96 · Mobil: 26 70 63 29

Brugte hvidevarer istandsat og 100% i orden.
Sælges med 6 mdr. totalgaranti. 
Værksted og udstilling åben efter aftale.

Assensvej 375 · 5642 Millinge 
Tel 62 61 95 62 · Mobil 20 62 95 62

Din garanti for laveste pris og top service 
ved reparation af hårde hvidvarer.

SuSanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86

Årets Julefrokost er, traditionen tro, 
den anden lørdag i december, 
den 13 december 2008. 
Tilmelding til sognegaarden 

på 62 61 94 46
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Da vi i sin tid købte huset her af Sigrid Birk gik der ikke mange år 
før Michael mente at det stykke jord der lå lige overfor os med 
grusgraven bagved var et interessant projekt. Men det blev kun 
ved tanken og den fri fantasi indtil sidste år, da vi fi k lov at købe 
arealet ud mod vejen af Hans & Karen Jacobsen. Da Michael 
stoppede på GASA efter 20 år, opstod muligheden for at gøre 
tanker og fantasi til virkelighed. Vi påbegyndte processen med at 
søge diverse tilladelser hos kommunen. Det var mere omfattende 
end vi havde troet, så derfor startede Michael butik op på vores 
egen matrikel - “KIG NED” butikken.

Pladsen var trang og planen var fra begyndelsen at bygge 
drivhuset og lave Havecentret. 

Havecenteret er opbygget således: Drivhuset er 400 m2 og op-
delt i en opvarmet del til stueplanter, og en kold del til planter der 
ikke tåler meget varme, f.eks. til krukker. Udendørs er der bede til 
frugttræer, buske, hækplanter, haveplanter og meget andet godt.

Året rundt tilbydes stueplanter og store grønne planter. Vi 
sælger alt til haven fra udplantning til træer og buske og vi vil sta-
dig være stærke i frugttræer. Vi tilbyder også tilplantede krukker/

sammenplantninger. Ved specielle anledninger eller højtider vil 
vi have et lille udvalg i afskårne blomster. Vi binder ikke buketter, 
men tilbyder 10 eller 20 stk i bundter. 

Som noget nyt er der indgået samarbejde med havetegner 
tatiana rasmus-
sen. 

Vi er meget 
glade for vores 
nye HAVECENT-
er og den fl otte 
start vi har fået. 
Vi vil fortsat sikre 
så hyggelig og 
indbydende en 
forretning som muligt. KIG IND og få en kop kaffe! “Hvad vi ikke 
har, prøver vi gerne at skaffe”, står stadig ved magt! 

Tak til alle for den fl otte start I har givet os med vores ny have-
center.

Vivi og Michael

Tekst: Vivi og Michael     Foto: Susanne Bang Stald

Michael er udlært gartner og har været ansat ved GASA i 20 år. Står for den daglige drift. 
Han står altid klar med gode råd og kyndig vejledning.

Vivi står for det kreative (dekorationer, sammenplantninger og lign.) og hjælper til i weekenderne. 

fin start for VM Blomster
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Assensvej 102 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 89 74 · Fax: 62 61 73 75

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

•  Blomster  •  Tips  •  Lotto •  Kiosk  •  Fastfood

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

Svanninge Malerforretning ApS

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

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

BRIAN PEDERSEN
Malermester
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600 meter.
Så langt er der fra faldsled Havn til Svanninge kirke. I hvert fald 
på papiret. Mandag den 26. august begav et halvt hundrede 
børn fra Svanninge skoles 4. og 5. klasse og børn fra Kastaniely 
sig til Faldsled. Her ventede en traktor med behørigt nysynet 
påhængsvogn, der var indrettet til rullende atelier.

regnede gjorde det som vanligt på disse breddegrader, men 
en presenning var spændt ud over køretøjet og så var det ellers 
bare med at komme i gang.

Ind sprang børnene i den ene ende, tegnede, hvad de kunne 
se fra vognen, gik ud igen, så andre kunne komme til.

og mens traktoren langsomt trak atelieret fremad, kunne 
nye børn komme til for at bruge oliekridt på det hvide papir. 
og sådan gik det hele vejen. Ind i den ene ende, tegne og ud 
igen. Vente i køen, der langsomt gik ved siden af traktoren. Ind 
igen, tegne og ud og gå langs traktoren. De små fødder gik 
meget langt, den dag.

Men det var spændende og det var festligt og fornøjeligt. 600 
meter billede i længden og en halv meter i bredden. Det skulle 
gerne blive til et af Danmarks længste malerier nogensinde og 
så kan Peter nørgaard godt gå hjem og lægge sig med sine 
gobeliner, der end ikke er en tiendedel så lange. forskellen er 
måske også, at de ser anderledes ud.

resultatet af den lange tur blev en råskitse, der skal bear-
bejdes i Svanninge skoles billedkunst-lokale. Den skal nemlig 
males og konserveres for at blive gemt til eftertiden. og inden 
da skal den naturligvis udstilles. Det bliver på Kastaniely, hvor 
der ligefrem har været talt om at pakken hele institutionen ind 
i billedet. Der er også talt om at lægge billedet ud på en mark 
eller et fortov og så få en luftfotograf til at tage billeder af det.

Det er Kastaniely, der står bag det storslåede projekt og det 
er et led i institutionens forsøg på at få børnene på Kastaniely 
mere i kontakt med andre børn.

Kastaniely har mere eller mindre været et lukket område, 
hvor børnene ikke har haft kontakt til andre børn på deres egen 
alder. forskellige hændelser i deres liv har gjort det nødvendigt 
at anbringe dem på institution, men derfor behøver de jo ikke 
været fuldstændig isolerede uden kontakt til omverdenen.

Tværtimod har man på Kastaniely gjort meget for at åbne til 
verden uden for med forskellige arrangementer. Det førte til at 
Region Syddanmark tildelte Kastaniely årets åbenhedspris på 
en kvart million kroner.

De penge skal naturligvis bruges til mere åbenhed og mere 
nærkontakt med verden uden for. Maleriet fra faldsled til Svan-

ninge et blot et af mange skibe der sættes i søen for at nå frem 
til den større åbenhed og nærhed med lokalsamfundet. Den 
hjemmeside, der er lavet for høstfestivalen er i øvrigt lavet og 
opdateret af børnene fra Kastaniely. 

På den lange tur fra Faldsled til Svanninge var det syv drenge 
fra 11 til 18 år, der var med på vognen og som sørgede for 
farver og papir. De mange ruller papir, der blev brugt, blev 
monteret og rullet langsomt ud i takt med at der blev tegnet og 
kørt fremad. og det gjorde de godt. Det er ikke opgjort, hvor 
mange kilo oliekridt, der er blevet brugt på turen.

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Det gik rundt 
og rundt for at 

blive langt
Der bliver tegnet og tegnet  

Høstfestivalen startede i regn 
og det var meget vådt, da 
dagli’brugsen i Millinge lagde 
ud med et af sine berømte 
og altid velfungerende ar-
rangementer. Så selv om det 
regnede blev det en fl ot start 
på festivalen, der varede i 
over en uge. en af de mange 
ting, beboerne går meget 
op i, er også udsmykningen 
uden for huse og haver på 
gader og veje.

et af de bedre tiltag var 
en fl ot kombination i fald-
sled, hvor der både var høst-
udsmykning og markering 
af en 30-årig pebermø. eller 
måske en ung kones 30 års 
fødselsdag. I hvert fald et 
betydeligt mere fantasifuld 
udsmykning end den sæd-
vanlige og kedsommelige 
olietønder, der fra tid til an-
den er stillet op for at mark-
ere en fødselsdag.

Høstfestival ud 
     over alle grænser




