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EN DEJLIG 
SOMMER FIK 
EN ENDE                                                          

Vores private pasningsordning har haft en dej-
lig sommer nede i vores skov. Der er blevet lavet 
masser af bålmad, og ret hurtigt lærte børnene, 
at når bålet er ved at brænde ud, så er det tid til 
skumfiduser. Der er sovet gode, lange middags-
lure under åben himmel og fundet et hav af  
krible-krable dyr.
Hver onsdag har vi haft besøg i vores skov af 
vores gode kolleger og deres børn, og der er 
mellem børnene knyttet nye venskaber, som er 
så dejlige at se/ følge.
Men nu er sommeren gået på hæld, og vores 
sidste onsdag i skoven var inden efterårsferien. 
Da fik vi besøg af ‘kaptajn rød tud’. Han havde 

gemt et skattekort og en masse ledetråde rundt 
omkring i skoven. Det syntes børnene var rigtig 
sjovt, at høre historien og følge kortet, MEN VAR 
DER OGSÅ EN SKAT???
Jep, det var der. Gemt godt i det gode skib  
”mulle” og heldigvis godt pakket ind, for det var 
POPCORN.
Det var en dejlig måde at slutte sommeren af på.
Nu er det blevet tid til at vi alle skal mødes i 
Svanningehallen og løbe, hoppe, trille og hygge 
sammen.
Det bliver hver ONSDAG KL 9.30-10.30 og så 
slutter vi af med at spise vore madpakker i kan-
tinen.
Det er lang tid siden vi har været samlet inde i 
hallen, og vi glæder os meget.

SÅ HVIS DER GÅR FORÆLDRE RUNDT  
DERHJEMME MED DERES SMÅ BØRN,  
SÅ KOM ENDELIG I HALLEN OG LEG MED OS
- DET ER HELT GRATIS -

AF HEIDI HANSEN – PRIVAT PASNINGSORDNING
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SAMMEN OM LIVET   |  Af Karin Ottosen

”Sammen om livet”  
Hvad handler det egentlig om
”Sammen om livet” er en indsats med fokus på at få 
flere ældre ind i de mange lokale fællesskaber og på 
at styrke mulighederne for at børn, unge og ældre kan 
mødes. Målet er at forebygge og mindske ensomhed 
blandt ældre. I perioden 2021-22 vil forskellige måder, 
hvorpå kommune og civilsamfund kan arbejde sam-
men om at hjælpe ældre til et ønsket lokalt fællesskab, 
blive afprøvet. Og der vil blive afprøvet nye mulighe-
der i samarbejdet ml. vuggestue, børnehave, skole  
og plejehjem/andre seniorfællesskaber. Lokalområde 
Faldsled-Millinge-Svanninge og lokalområde Haastrup 
er af politikkerne valgt til at være og danne rammen for 
dette arbejde.  

- og hvad er der helt konkret gang i?
Sammen med lokalrådet i Haastrup har Faldsled-Mil-
linge-Svanninge lokalråd udarbejdet 2 invitationer til 
ældre, der savner et fællesskab eller selskab. Disse in-
vitationer har flere ildsjæle fra lokalrådet og hjemme-
plejen i tasken og formidler til de ældre i området, som 
de kender/ kommer hos. 
Den ene invitation var til et frokost-arrangement i Svan-
ninge Sognegaard eller i Haastrup Forsamlingshus 
hhv. i maj og oktober 2021. Arrangementer hvor flere 
af områdets foreninger præsenterede deres aktiviteter, 
og deltagerne kunne stille spørgsmål eller lave konkre-
te aftaler. 
Den anden invitation består af 3 interesse-områder  
(socialt samvær, motion og håndarbejde/ kreative sys-
ler) hver med en kontaktperson, som – hvis den ældre 
ønsker det – vil kontakte vedkommende til en snak om 
de forskellige lokale muligheder. Og til en snak om, 
hvordan de kan hjælpe den ældre med at blive en del 
af et ønsket fællesskab. I skrivende stund har 6-7 ældre 
taget imod dette tilbud. 

I samarbejde med Brahesminde Skolen mødtes 18 ele-
ver fra 3.- og 4. klasse med 8 ældre d. 8.-9. september 
til et filmværksted på Horne Skole. Her havde de i min-
dre grupper samtaler om betydningen af at opleve sig 
inkluderet i et fællesskab – og om oplevelsen af ensom-
hed på tværs af alder. Det er der kommet 3 små anima-
tionsfilm ud af, som over det kommende år vil blive vist 
på alle skoler i kommunen – og som vil være tilgængelige 
inden længe på www.perlefilm.dk Filmene har til formål 
at sættes en snak i gang ml. generationer om fælles-
skaber og ensomhed. 

I juni mødtes 20 medarbejdere fra ældreplejen og 15 
lokale civile til et arrangement i Haastrup Forsamlings-
hus, hvor filmen ”Oluf” blev vist – som afsæt for en fæl-
les dialog om ”invitationer” til fællesskaber, udvikling af 
ensomhed og hvordan kommune og civilsamfund kan 
spille hinanden gode i bekæmpelsen af ensomhed. Der 
sigtes mod et lignende arrangement i Faldsled-Millin-
ge-Svanninge, når muligheden byder sig.  
Sognepræst Marie Therese Strand Kudajewski er sam-
men med sognepræst Eva Ladefoged og Rikke Gotfred-
sen også blevet engageret i Sammen om livet. Bl.a. vil 
deres mulighed for at komme ud og tage svære/ nære 
samtaler blive formidlet af ældreplejen. I lighed med 
invitationerne fra lokalrådene vil sognepræsterne kon-
takte den ældre med henblik på en samtale eller to, hvis 
denne ønsker det. 

Hvad er de næste skridt?
Foruden et fortsat arbejde med at få den tidligere 
nævnte lokale invitation omkring interesser til at leve, 
igangsættes nu et styrket samarbejde ml. områdets 2 
skoler – inkl. børnehave og SFO – og Steensvang Pleje-
hjem samt andre lokale seniorfællesskaber. Som nævnt 
er målet at skabe flere og stærkere muligheder for at 
mødes på tværs af generationer. Eksempelvis har pleje-
hjemmet et stort ønske om at etablere værksteder, hvor 
børn og beboere – og evt. pårørende – kan lave julepynt 
eller banko-gevinster sammen, eller spille spil sammen. 
Alle involverede er enige om, at der er meget energi og 
værdi at hente i mødet ml. børn, unge og ældre. 

Ligeledes er nogle ønskede lokale initiativer på vej bl.a. 
let stolegymnastik og ”Fortæl for livet” i Haastrup og 
på Steensvang, samt etablering af gå-gruppe for ældre 
med rollator/ svagt gående. 

Er du som læser selv interesseret i enten at 
være med i og sætte dit præg på 

”Sammen om livet” arbejdet 
– eller selv får lyst til at deltage i nogle af de 
tiltag, der afprøves, så kontakt projektleder 
Karin Ottosen på tlf. 7253 8439 – eller mail 
kotto@fmk.dk 
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SVANNINGE SKOLE  |  Indbydelse og program til 60 års jubilæum

Siden 1961 har der været skole på 
Kirkegyden i Svanninge, det skal 
fejres med manér.

Torsdag den 18. november inviterer vi vores  
naboer, tidligere elever og ansatte samt andre 
interesserede til en festlig eftermiddag der viser 
hvordan vi laver skole i 2021 og hvordan det har 
været gennem tiden at være elev og lærer i Svan-
ninge.
Vi glæder os til at fejre dagen med dig.
Brahesminde Skole, afd. Svanninge

Torsdag den 18. november 2021  
mellem kl. 14.00 - 17.00.

Program for dagen:
kl. 14.00  Velkomst i aulaen
kl. 14.30  Børnehavebørnene optræder i  
 gymnastiksalen med børnemusikfestival
Kl.14.45  Rundvisning ved udvalgte elever
kl. 15.30  Kirkekoret synger i gymnastiksalen
kl. 15.45  Rundvisning ved udvalgte elever
Kl. 17.00  Tak for i dag

Løbende kl. 14.00 - 17.00:
Mulighed for at købe kaffe / te og kage i aulaen
 • Udstillinger om hverdagen i klasserne
 • Udstilling om Svanninge ved  
  Folkemindesamlingen
 •  Udstilling fra Billedskolen
 •  Udstilling om Svanninge Skoles historie  
  med interviews af tidligere elever og ansatte  
  v. 5. og 6. klasse

SVANNINGE SKOLE 
60 ÅR 
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BOSÆTNING 2020-2024   
I rækken af emner fra udviklingsplanen er vi nået til temaet om bosæt-
ning, hvor vi herunder bringer noter fra mødet den 19. februar 2020.  

STATUS BOSÆTNING
Området går fra Faldsled over Millinge, Østerby, 
Svanninge til Faaborgs forstad med vest. Der er 
en pæn fordeling af parcelhuse, udlejningsejen-
domme, sommerhuse og gårde. 
Lokalområdet er attraktivt og præget af rige 
muligheder for naturnærhed, rig natur og ud-
sigter. Ejendomme i området fremstår pæne og 
godt vedligeholdt. 
Typisk flytter mange unge væk for at studere, 
mens voksne ressourcestærke personer flytter 
til området. 
Begrænsende er mangel på god offentlig trans-
port, hvor ikkeselvhjulpne har problemer.

UDVIKLINGSMULIGHEDER
Vi vil på grund af vores rige kultur og natur være 
et attraktivt område for tilflyttere. For at sikre at 
området fortsat er attraktivt, skal det sikres at vi 
fremover har skole, børnepasning, indkøb, mø-
desteder og samtidigt de rekreative værdier. 
Der peges på følgende udviklingsmuligheder:
- Der bør tænkes i udlejningsejendomme for  
 alle aldre.
-  Der skal indføres stop for ændring af  
 helårsbeboelse til fritidsbeboelse.
-  Fremtidens boligbyggere ønsker større  
 boliger, derfor bør fremtidens udstykninger  
 afspejle dette i grundstørrelser.
-  Videreudvikling af naturstier og ridestier,  
 og sikre bæredygtig naturadgang. 
-  Kultur og fritid er varemærker for vores  
 område og skal fortsat udbygges og sikres.
-  Behov for langsigtet planlægning for  
 udvikling af vores område.
-  Muligheden for huludfyldning og placering  
 af nybyggeri skal synliggøres.

-  Området skal friholdes for vindmøller.
-  Der er brug for en langsigtet plan for forhøjet  
 vandstand ved havn og kystområdet.

FØR TILFLYTNING
-  Tilbud til alle målgrupper
- Vi bør i lokalområdet sikre at der er boligtil- 
 bud og andre aktiviteter til alle målgrupper.
-  Folder med oplysning om området –  
 og lokale kontaktpersoner.
-  Bolig stilles til rådighed i fx 3 måneder.
-  Der foreslås etableret en ordning med at  
 stille bolig til rådighed for potentielle tilflytte- 
 re i fx 3 måneder på favorable vilkår.  
 Ordningen kører med succes på Ærø og  
 Samsø – kontakt disse kommuner for inspi- 
 ration og gode råd. Når ordningen er på  
 plads, skal den naturligvis nævnes i folder  
 om området, på hjemmesiden m.v. Evt. kunne  
 der etableres et projekt med at renovere en  
 eller flere boliger til udlån.
-  Forbedre visning af området ved søgning  
 på nettet
 Det bør undersøges hvordan man rent prak- 
 tisk kan optimere visning af netop vores  
 område på nettet ved søgninger - og til  
 hvilken pris.
-  Byggegrunde
 Der bør sikres attraktive udbud af bygge- 
 grunde i alle 3 landsbyer. Der er pt kun byg- 
 gegrunde til salg i Faldsled. Der har tidligere  
 været byggegrunde i Svanninge/Millinge  
 ved Kukkenbjerg. 
-  Flexboliger
 Der bør arbejdes på at mindske antallet  
 af flexboliger i området, da disse ofte vil stå  
 tomme en del af året og således påvirke  
 skole, foreninger og forretninger i negativ  
 retning. Problemet findes især i Faldsled.

UDVIKLINGSPLAN   |  Af Susanne Jervelund  
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VED TILFLYTNING
-  Velkomstpakke

Der foreslås udlevering af en velkomstpakke 
til tilflyttere. Pakken kunne udleveres af kon-
taktpersonen ved første besøg eller alterna-
tivt hentes i Brugsen i Millinge.
Pakken kunne fx bestå af:
• Materiale om området (noget af det  
  materiale der leveres fra kommunen)
• Relevante kort (Svanninge Bakker,  
  Svanninge Bjerge, Kløverruter mm)
• Relevante brochurer fra området  
  (liste skal laves)
• Gavekort (skal naturligvis afstemmes med  
  organisationerne/de forretningsdrivende – 
  skal være en bred vifte der henvender sig  
  til forskellige grupper.

Tildeling af kontaktperson og besøg.
Det foreslås at alle tilflyttere tildeles en kontakt-
person for det første år (en lokal person – gerne 
frivillig i nærområdet) – med følgende hovedop-
gaver: Aflevere tilflytterpakke, introducere fami-
lien til de forskellige tiltag i området og få dem 
med til arrangementer, svare på spørgsmål. I 
Lokal Nyt kunne informeres om et lokalt ”Tilflyt-
terkorps” som ved henvendelse fra tilflyttere til-
byder 1 times besøg.

LØBENDE I LOKAL OMRÅDET
Hjemmeside og kalender – koordination og op-
gradering
Det foreslås, at lokalrådets hjemmeside op-
graderes, så der fra den er nem adgang til alle 
foreninger, turistmål, vandreture m.v. i området. 
Ligeledes bør kalenderen koordineres for at 
undgå overlap af arrangementer. Der skal også 
ses på informationsskærmene i området, de kø-
rer vist ikke efter hensigten alle steder.
Lokal Nyt bør stadig udkomme både i papirform 
(af hensyn til de ikke digitale) og på hjemmesi-
den.
Månedlig nyhedsmail med link til hjemmeside
Som supplement til lokalrådets hjemmeside 
med kalender, facebook og Lokal Nyt foreslås 
oprettelse af en månedlig nyhedsmail med in-

formation om arrangementer og hvor muligt 
link til hjemmesiden med mere information, til-
meldingsfrist osv. Der oprettes en mailingliste 
som nyhedsmailen udsendes til. Suppleren-
de kan mailen printes og hænges op fx i Dag-
li’Brugsen i Millinge, Den gamle skole i Faldsled, 
Svanningehallen, kiosken ved havnen i Faldsled 
– for ikke digitale beboere.

Flere aktiviteter på tværs af forskellige  
årgange
Som supplement til eksisterende aktiviteter (der 
ofte henvender sig til enten unge eller ældre) 
foreslås afholdelse af flere aktiviteter der ap-
pellerer til alle aldersgrupper. Måske kunne der 
i lokalrådet nedsættes et udvalg der arbejder 
med det. Uformelle fællesspisninger i samarbej-
de med sognegård eller hallens cafeteria kunne 
være et forslag.

Solceller
Der var forslag om at opstille solceller der kan 
forsyne en del af området med strøm. Solcel-
lerne bør opstilles afsides og afskærmes så de 
ikke ses så meget. 

Bofællesskaber
Der var forslag om at etablere et bofællesskab i 
området, måske fortrinsvis for seniorer. 

Bymark – til fælles aktiviteter
Der var forslag om at etablere et areal, der kan 
anvendes til fælles aktiviteter, fx fælles dyrk-
ning af grøntsager og blomster til eget forbrug, 
osv.

Logistik/transport
Det er vigtigt med transport til indkøbsmulig-
heder for især ældre (Købmanden i Håstrup og  
Brugsen i Millinge har allerede gode tiltag 
desangående). Der var forslag om etablering  
af en lokal pendlerbus, som supplement til den 
offentlige transport, der pt kun kører på Oden-
sevej. Der er behov for bedre transportmulighe-
der til motorvejsnettet og øvrige storbyer. 
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Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•
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•

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

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

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

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

• Professionel og ærlig rådgivning.

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

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

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

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

En gladere bilist 
- det handler om tillid
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Auto & Traktorservice A/S

Auto & Traktorservice A/S

Telefon 62 61 92 39

Det serviceminded Det serviceminded 
værksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:
• Traktorer
• Entreprenørmaskiner 
• Have-Park maskiner

• Biler 
• Trailer 
• Campingvogne

værkstedværksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:

• Have-Park maskiner • Campingvogne

Ring hvis du er 

»gået i stå«, så kommer vi 

næsten døgnet rundt!

Salg og service på stedet af 
hydraulikslanger og fi ttings, 

vi har et stort udvalg.

Untitled-6   1Untitled-6   1 18-01-2021   13:03:4018-01-2021   13:03:40

CAMPINGUDSTYR.DK
HKS
Campingshop.dk

6596 7105

Kontakt: Jørgen Møller Madsen, formand - Tlf. 24 46 23 75
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Til høstugen fik vi pyntet op 
med halmkranse og vi klippede 
solsikker ud af karton 

Så er vi kommet godt igang efter sommeren. Vi 
lavede marmelade af frugter som børnene hav-
de med hjemmefra, det blev noget spændende 
marmelade, som børnene godt kunne lide. Vi fik 
set på de forskellige kornsorter og lærte gen-
nem sangen ”nord syd og øst. ... ” hvilken type 
korn vi så på. 
Den ene af vore ture gik op til skovhulen pas-
ningsordning, hvor vi fik lov til at besøge dem 
i deres dejlige skov. Her fik børnene udfordret 
deres motorik og vi spiste vores madpakker in-
den turen gik tilbage til børnehaven. 
Ældste- og mellemgruppen er i gang med at øve 
til børnemusikfestivalen. Vi skal vise stykket til 
skolens 60 års fødselsdag den 18 november kl. 
14.30 i gymnastiksalen. 

Yngstegruppen og vuggestuen har også musik 
med Kristina hvor de synger og spiller. 

Vi har nydt det blæsende vejr, hvor vi har lavet 
drager ud af poser. Det var om at holde godt fast 
så de ikke fløj væk. Ind imellem måtte de voks-
ne løbe rundt ned på sportspladsen for at fange 
løsslupne drager. 

NYT FRA SVANNINGE BØRNEHUS 
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LILLELY SKOVBØRNEHAVE OG VUGGESTUE   

Efter sommerferien kunne vi alle  
igen mødes hver fredag eftermiddag  
til vores meget savnede fredagsbål.

FREDAGSBÅL 
Vi laver pandekager, spiser boller, drikker kaffe 
og te, og ønsker hinanden god weekend. Der er 
ro og tid til gode stunder og hyggeligt samvær, 
hvor man kan få en god snak. Der bliver skabt 
nye venskaber familierne imellem.  

HØSTFEST 
I august måned var haverne fulde af frugter og 
grøntsager. I børnehaven sang vi om frugter og 
om bondens og møllerens arbejde med kornet. 
Vi tog på traktortur med Kaj Verner, tog ud på 
marken i nærheden af børnehaven og høste-
de hvede, som vi tærskede. Bagefter skilte vi 

avnerne fra kornet ved hjælp af vinden, og så 
var vores korn klar til at blive malet. Det foregik 
i børnehaven med små bordkværne, og det var 
magisk at se de små korn blive til det fineste 
hvide mel. 
Vi samlede melet, så vi kunne bage et stort 
høstbrød, når forældre og bedsteforældre kom 
til høstfest.  
Vi lavede syltetøj, pyntede høstkranse og trak 
hyben på snor. På dagen, hvor den store høst-
fest blev fejret, havde alle børn frugt, grøntsager 
og blomster med til Lillely, så haven bugnede af 
høst. Alle børn kom iklædt som bondemænd og 
-koner. Vi brugte dagen på at lave grøntsagsfi-
gurer ud af de grøntsager, børnene havde med, 
og senere blev de til dukker i høsteventyret. Vi 
kærnede smør, som vi spiste til det nybagte 
høstbrød, og vi sang og dansede høsten i hus, 
sammen med vores forældre og bedsteforæl-
dre. Det var en dejlig dag, som sluttede af med 
en flot “høstbuffet” i haven, som alle familier 
havde bidraget til.  

RIDDERFEST I BØRNEHAVEN 
Sidst i september havde børnehaven Ridder-
fest. Alle børn kom om morgen i mørkeblåt eller 
rødt tøj. Vi sad i rundkreds rundt om det store 
krystalbjerg, der glimtede fra de mange leven-
de lys og hørte eventyret om Ridder Georg, der 
skal frelse den stakkels prinsesse, der er taget 
til fange af den frygtelige ildsprudende drage. 
Hans sværd smedes, og Sankt Michael skænker 
både ham og sværdets jern styrke og kraft til at 
overvinde det onde – i dragens skikkelse.  
Børnene blev klædt som St. Michaels-riddere 
med røde kapper, stjernebånd og sværdet med 
stjernestøv, som de selv havde lavet. Så gik vi 
ud i skoven, hvor vi var vældig modige og gik 
ned i afgrundsdybe slugter i jagten på dragehu-
ler og drager at slå ihjel. Hjemme i Lillely spiste 
vi et stort St. Michaelsbrød, vi selv havde bagt 
og drak ”drageblod” - saftevand.  



13OKTOBER 2021

    NYT FRA DANSKE SENIORER SVANNINGE

P.g.a. formanden Ernst Jørgensens død har be-
styrelsen valgt Jørgen Møller Madsen som fun-
gerende ny formand indtil den næste general-
forsamling. Bestyrelsen er herefter som følger:

Jørgen Møller Madsen, Svanninge, formand
Anne Marie Pedersen, Faldsled, næstformand
Margit Pedersen, Millinge, kasserer
Jytte Hansen, Millinge, sekretær
John Harboe (tidligere Millinge), Faaborg
Else Marie Pedersen, Haastrup
Tove Worsøe, Haastrup

FØLGENDE ARRANGEMENTER ER PLANLAGT 
FOR RESTEN AF ÅRET 

Madcafe:  10/11 – 24/11 - 8/12 (bemærk 22/12 
aflyst). Vi starter igen 12/1 i 2022.
Altid 2. og 4. onsdag kl. 12.00 i sognegården  
- husk tilmelding til Henning senest mandag på 
tlf 2168 5650 eller 6261 9107.
4. november kl 14 i sognegården: Poul Weber 
– oplev en legendarisk togrejse med den trans-
sibiriske jernbane
18. november kl 14 i sognegården: Sognepræst 
Therese Strand Kudajewski, Svanninge – præs- 
tetanker om afstand, afsavn og ensomhed
2. december kl 14 i sognegården: Jørgen Storm 
– Den grimme ælling og H. C. Andersen
16. december kl 14 i sognegården: Adventsjule-
træ med luciaoptog og æbleskiver.
6. januar 2022 kl 14 i sognegården: Første 
møde – program udsendes i december.
20. januar 2022 kl 14 i sognegården: General-
forsamling – dagsorden udsendes i december.

Hvis spørgsmål til ovenstående kontakt ven-
ligst Jørgen Møller Madsen på tlf. 24 46 23 78.

Velkommen til Bjørn, ny daglig 
leder i Lillely
Efter sommerferien startede  
Bjørn, som ny daglig leder i Lillely. 

En præsentation fra Bjørn:

Mit navn er Bjørn, jeg er 43 år, bor i Svendborg 
sammen med min søn Jonatan på 11 år, der 
går på Ollerup friskole og min kone Siff som er 
selvstændig kunstner og butiksejer i Svend-
borg. Jeg har også en stor søn, Silas på 20 år, 
som bor i Odense og er i lære som butiksas-
sistent. 

Jeg er uddannet pædagog i 2015 og har siden 
arbejdet, i Sfo´er, børnehave og som skolepæ-
dagog. Senest har jeg arbejdet med udsatte 
og psykisk sårbare unge og voksne. De sidste 
2,5 år har jeg været leder af en ungdomsklub 
med alt hvad der hører til af daglig ledelse. 
Ledelseserfaring og administration har jeg li-
geledes fra min tid før jeg blev pædagog, som 
virksomhedsejer og div. bestyrelsesposter. 

Jeg stiftede et indgående kendskab til den 
antroposofiske pædagogik og livsfilosofi på 
mit studie, og har siden været overbevist om 
at det er her man skal finde det gode børneliv. 
Jeg glæder mig til at arbejde i det antroposo-
fiske felt og lære endnu mere. 

Venlig hilsen Bjørn



NYT FRA SVANNINGE FOLKEMINDESAMLING  |  Af Bruno Clausen

Ved Folkemindesamlingens generalforsamling, 
som atter i år måtte afholdes i september i ste-
det for maj som følge af de daværende sund-
hedsrestriktioner, holdt Henning Lynghøj, som 
er født og opvokset i Svanninge og har en stor 
historisk viden, et interessant foredrag.  
Forsamlingen mindedes vor kollega Poul Han-
sen, der afgik ved døden i januar, og da Lilly 
Cornelsen ønskede at udtræde, blev i stedet de 
to hidtidige suppleanter Birte Erbs Rasmussen 
og Søren Lund nyvalgt til bestyrelsen. Begge er 
født i Svanninge Nørremark, og Birtes mor var 
fra Faldsled, så hun også er kyndig om dette 
område. Der var genvalg til Maria Kähler, Jens 
Broby Madsen og Jon Ingemansen. Helle Ki-
strup Kamuk blev nyvalgt suppleant, og Hen-
ning Lynghøj genvalgt. Revisorerne Orla Møller 
og Anne Marie Molter Rasmussen genvalgtes, 
og Susanne Lynghøj blev ny revisorsuppleant 
efter Margit Pedersen. Efter konstituering er Su-
sanne Jervelund formand, Jens Broby Madsen 
næstformand, Bruno Clausen arkivleder, Jon In-
gemansen museumsleder og Tove Christensen 
kasserer. Foreningen havde lørdag 18/9 en dej-
lig tur til Strandholmen, hvor den mangeårige 
husejer Rasmus Jørgensen bl.a. fortalte.
Vores sommer/efterårsudstilling om Sogne-
gårdens historie har sidste åbningsdag søndag 
den 14/11 kl. 10-12. Vi har fra 1/11 til 31/3 åbent 
hver søndag i nævnte tidsrum (bortset fra om-

kring jul/nytår), samt 1. mandag i måneden kl. 
19-22, hvor alle er velkomne med lokalhistori-
ske spørgsmål eller med aflevering af arkivalier 
i original eller til kopiering. Midt i november ud-
kommer også Stavn, den lokalhistoriske årbog 
fra den tidligere Faaborg Kommune  (som sæd-
vanlig med flere artikler herfra), som vi vil sælge 
op mod jul i medlemskredsen. Det koster kun kr. 
50,- at blive medlem af foreningen, så det op-
fordrer vi alle interesserede til.

Folkemindesamlingen har til huse i Svanninge 
Sognegaard på 1. sal med indgang i gavlen fra 
Ryttervej.
Email:  svanninge.arkiv@gmail.com      

MAN KAN KONTAKTE:
Bruno Clausen, arkivleder, tlf. 62 61 93 66 
Susanne Jervelund, formand, tlf. 21 73 67 18 
Jon Ingemansen, museumsleder, tlf. 51 21 90 17
Mail: svanninge.arkiv@gmail.com

Dit Lokalhistoriske Arkiv og museum

Tak til vore firmamedlemmer:
Antik Postludiet, Murermester Bekkelund,  
Murermester Heino Larsen,  
Elinstallatør Jens Nielsen samt  
Svanninge Auto- og Traktorservice  
for sponsorering 2020/21.

14 LOKAL NYT NR. 20 | Faldsled | Millinge | Svanninge  



15VINTER 2021

90. ÅRGANG | EFTERÅR 2021 

KIRKEBL A D

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Fra alle os til alle jer!
Sådan lyder det, når figurerne i 
Disneys juleshow lader tæppet gå 
og inviterer indenfor til endnu en 
julefest.   
Mange af Disneys juleklip er kend-
te klassikere, nogle har måske været 
særligt savnede og så er der alle de 
nye klip, som hvert år kommer til. 
Nyt blander sig med gammelt, og det 
er sådan det må være i den hårfine 
balance mellem tradition og fornyel-
se. Sådan er det også i kirken. Her la-
der vi også nyt og gammelt forbinde 
sig i en fortløbende vekselstrøm for 
at skabe et spændende og afvekslen-
de forløb af festlige gudstjenester, der 
strækker sig fra adventstiden, hen over jul og års-
skiftet og herfra videre til Helligtrekonger, som for 
mange er gået i glemmebogen som både tradition og 
fejring, for til sidst at lade forløbet runde af og slå sin 
knude omkring kyndelmisse.
Sidste år var en undtagelse, men igen i år vil julen 
atter blive fejret i Falsled under overskriften ”Jul i 
Falsled”, og naturligvis vil kirken også være med til at 
markere at julen er kommet til Falsled på den sidste 
søndag i kirkeåret den 21. november. Svane-enge ko-
ret står klar på havnen kl. 10.40 og synger julen ind, 
så vi alle kan være klar til at tage imod julemanden, 
når han ankommer kl. 11.00. Når dagen efter mange 
gode timer er ved at være omme og det begynder at 
tusmørke, tændes 1000 julelys i Falsled kirke kl. 16.00 
og med et varmt glas gløgg i hånden vil du kunne 
slutte en eventyrlig dag af til tonerne af smuk musik 
og til ord om at tage afsked og om at have noget godt 
i vente.  
Advent betyder ”Herrens komme” og perioden hen 
over de fire søndage i advent markerer ventetiden in-
den Jesusbarnets fødsel. Ventetid er en vigtig tid, og 
1. søndag i advent markerer vi traditionen tro med 
De 9. læsninger i Svanninge kirke kl. 19.00. Denne 
gudstjeneste er en forberedelsesgudstjeneste, i hvil-

ken folk fra menigheden og de med-
virkende læser udvalgte bibelstykker, 
som leder frem til juleevangeliet  
afvekslende med salmesang og  
musikalske indslag, hvor Katrine 
Dyrhauge og Anne-Kirsten Jensen 
synger solo og duetter. 
Adventstiden afsluttes den 4. søndag 
i advent, hvor Faaborgkoret gæster 
Svanninge kirke kl. 19.00 og vil være 
med til at lade denne sidste gudstje-
neste i rækken af adventsgudstjene-
ster danne en højtidelig overgang 
til selve juledagene, hvor Ida Brinch 
medvirker Juleaften på trompet. Før-
ste juledag medvirker cellist Kirstine 

Elise Pedersen på cello, også ved begge gudstjenester, 
hvor hun både indgår som solist og ved at spille med 
på salmerne. 
Anden juledag medvirker Svane-engekoret i Falsled 
kirke kl. 10.00 med små jule-indslag ved en uformel, 
børnevenlig julegudstjeneste, hvor alle i forlængelse 
af gudstjenesten er inviteret til at byde hinanden på 
overskydende juleknas og julegodter under kirkekaf-
fen. Efter gudstjenesten fortsætter Svane-engekoret 
og alle andre der har lyst deres sang på Stensvang  
ældrecenter, så de ældre, der ikke har andre planer 
for juledagene, også kan mærke at det er jul.
Vi afslutter året med et brag af en nytårsgudstjeneste 
i Svanninge kirke. Til en fejring af overgangen til det 
nye år, uanset sindsstemning, indbydes alle til fest-
gudstjeneste i Svanninge kirke kl. 16.00, hvor vi på 
højtideligvis både griber og lader året klinge ud. Efter 
gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas cham-
pagne og vi ønsker alle hinanden et velsignet nytår. 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til 
alle i Svanninge sogn.

Mange gode hilsener fra Sognepræst  
Therese Strand Kudajewski
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NYTÅRSAFTEN I SVANNINGE KIRKE
Julens lys brænder stadig. Året 2021 går på hæld. Endnu en 
gang står vi på tærsklen til et nyt kapitel og foran en af livets 
mange overgange. 
Svanninge kirke indbyder til både inderlig og festlig nytårsfejring 
med smuk musik, ord og reflektion. 
Den anerkendte duo Povl Balslev (klaver/orgel) og Morten Øberg 
(saxofoner) medvirker denne eftermiddag, med deres strålende for-
tolkninger af årstidens sange og salmer. 
Menighedsrådet er vært ved et glas bobler efter gudstjenesten. 

FOREDRAG AF CHARLOTTE RØRTH DEN 8. DECEMBER 
KL. 19.00 I SVANNINGE KIRKE

Hvorfor talte Jesus så meget med 
kvinder - og hvorfor er det vigtigt 
for fædre, sønner og ægtemænd at 
vide?
Som kvinde anno 2021 var det for Char-
lotte Rørth en rasende vild omvæltning 
at gå rundt i Bibelen og gang på gang 
møde de mest moderne og fremsynede 
udsagn om at leve med den krop, hun er 
født med – og som Jesus er født af.
Midt inde i de mest kendte beretninger 
finder hun råstyrke, mod og opmun-
tring til at stå ved sig selv med alle de er-
faringer, hun som de fleste kvinder har 
med fødsler og død, abort og voldtægt, 
uretfærdigheder og karrierestop.

I sin seneste bog ”Med rank ryg. En for-
tælling om tro og moderskab” giver for-
fatteren et helt nyt og håbefuldt grund-
lag for samtaler om den kristne tro som 
fremtidens ramme om et ligeværdigt 
samfund.
Hun sætter ord på, hvor stor en styr-
kende betydning, troen (for begge køn) 
kan have til daglig. Hun finder en måde, 
mænd og kvinder kan tale sammen på 
trods den ofte hårde tone i #MeToo, og 
hun finder en vej til at leve med det mo-
derskab, der definerer alt i hendes liv, fra 
kærligheden til størrelsen på pensionen.
Charlotte Rørth (født 1962) forfatter 
til flere bøger om tro, blandt andet ”Jeg 
mødte Jesus”.

12. januar 2022 kl. 19.00 - Højskoleaften med Niels Jørgen Langkilde

Foredrag om Kaj Munks prædikener under 2. verdenskrig 
”Morgenen den 9. april 1940 blev et vendepunkt for Dan-
marks rolle under 2. verdenskrig. Det blev samtidigt også et 
vendepunkt for Kaj Munks tjeneste som præst. Gennem for-
kyndelsen kunne Munk bringe ikke alene de gode nyheder 
om evigheden, men også konkrete, opmuntrende og revsende 
budskaber til tiden.”
Foredraget ligger i forlængelse af en aktuel bogudgivelse om 
Kaj Munks prædikener i perioden 1940 – 1944. Vi vil denne 
aften synge udvalgte sange af Kaj Munk, og på bedste høj-
skolefacon drikke kaffe og samtale med hinanden. 
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KOM TIL KYNDELMISSE I KIRKEN!
Vi mødes i Svanninge Kirke onsdag 2. februar 2022 kl. 16.30 

Livet er fyldt med overgange, som vi  
som mennesker skal overkomme og lade  
os inspirere af. 
En af årstidens overgange er Kyndelmisse, som vi også 
markerer i kirken. Kyndelmisse betyder lysmesse og 
kommer af Missa Candelarum på latin. Lyset fejres 
og markeres i overgangen fra vinter til forår. Kyndel-
misse, som altid er 2. februar, markerer, at vinteren 
er ”halvgåen” og at vi forventeligt og forhåbentlig har 
halvdelen af vores vinterforråd tilbage! 

Det er trygt, når vi kan markere overgange i livet 
sammen. Overgange hjælper vi hinanden med.  

En god måde at fejre overgange på er ved at mødes i 
kirken og spise sammen. Begge dele indbyder vi til i 
vores kirke.

I en af vores kendte sange om vinteren synger vi føl-
gende:

”Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
Overmåde hvas og hård………. 
Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strenges;
atter vinden om til nord” 
(St. St. Blicher, 1838)

I bondesamfundets traditioner havde vi mange var-
sler, der knyttede sig til kyndelmisse: det kunne dreje 
sig om varsler for vejret og den kommende høst. Det 
kunne dreje sig om vinterens hårdhed og længde og: 
Hvornår mon foråret og lyset vil komme tilbage?
I den traditionelle bondekultur blev der holdt sam-
menskudsgilder for at markere kyndelmisse og Kjør-
mes Knud, som det også omtales og som betyder 
kyndelmisseknuden, altså det forventeligt koldeste 
punkt i midten af vinteren. Der knyttede sig særlige 
spiser til kyndelmisse også, lige som de særlige vejr-
varsler.
Men hos os fejrer vi, at lyset og foråret er på vej med 
at mødes i kirken og spise sammen! 

Kom med til gudstjeneste for alle -  
særligt tilrettelagt for børnefamilierne. 
Vi mødes i Svanninge Kirke, onsdag, 02.02.22 kl. 
16.30.  
Efterfølgende er der fællesspisning i Sognegården  
kl. 18.00. Menu og bestilling følger. Men glæd jer  
allerede nu til, at vi mødes i kirken og om bordet til 
markering af èn af overgangene i året.
På denne måde følger vi op på vores succes med  
familievenlig gudstjeneste med efterfølgende fælles-
spisning lige som vi gjorde ved høstfestivalgudstjene-
sten i september.



For oplysning om kontaktinformation på menighedsrådet, herunder sognepræsten og kirkens  
personale henvises til Svanninge sogns hjemmeside: WWW.SVANNINGESOGN.DK

GUDSTJENESTEPLAN - VINTER 2021
  Dagens navn Dato Svanninge Falsled

24. søndag efter trinitatis 14. november 14.00 Alex Vestergård Nielsen

Alle helgens dag   7. november 11.00 09.30 

Sidste søndag i kirkeåret 21. november  Jul i Falsled 
    Skumringsgudstjeneste i  
    Falsled kirke kl. 16.00
    Koret synger på havnen kl. 10.40  
    evt. også et andet sted i byen

1. søndag i advent 28. november 19.00  De 9. læsninger
2. søndag i advent   5. december 09.30 11.00
Foredragsaften med 8. december 19.00 
Charlotte Rørth  
3. søndag i advent 12. december  09.00 med altergang  
    Ole Buhl 
4. søndag i advent 19. december 19.00  Adventsgudstjeneste  
   med Faaborg koret  

Julegudstjeneste for  Tirsdag den  16.00 
beboere på Stensvangs 21. december  
m. familie 

Juleaften 24. december 16.00 14.30 

1. Juledag 25. december 11.00 09.30

2. juledag 26. december  10.00 
    Koret deltager med julesang 
    Juleknas og hygge efter  
    gudstjenesten
Nytårsaften 31. december 16.00 
   Festgudstjeneste  
Hellig Tre Konger   2. januar  Kl. 19.00
    Helligtrekonger koncert  
    med indlagte læsninger 
1. e. Hellig Tre Konger   9. januar 11.00 09.30                          
Højskoleeftermiddag 12. januar Højskoleaften ved Niels  
   Jørgen Langkilde
   19.00-20.30  
2. e. Hellig Tre Konger 16. januar 09.30 11.00  
3. e. Hellig Tre Konger 23. januar  14.00  Ole Buhl 
4. e. Hellig Tre Konger 30. januar 11.00 09.30 

Kyndelmisse   2. februar 16.30 
   Kyndelmissegudstjeneste  
   i børnehøjde m. fællesspis-
   ning i sognegården
Sidste søndag e.    6. februar 11.00 09.30 
Hellig Tre Konger
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INDENDØRS AKTIVITETER 

2021/2022 
HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN 
Dame senior onsdag kl. 18.00 – 19.30 

SVØMNING I FORUM FAABORG 
Børnehold   tirsdag    kl. 18.00 – 19.00 
Vandgymnastik, voksne   mandag kl.   8.00 –   9.00 el. 9.00 – 10.00 
Varmtvandsgymnastik,voksne  torsdag  kl.   9.00 – 10.00 
Tilmelding, se hjemmesiden

GYMNASTIK I GYMNASTIKSALEN PÅ SKOLEN og i hallen 
Børnehold 0 – 3 klasse  mandag kl. 16.00 – 17.00 
Forældre/barn ca. 1 - 3 år  mandag kl. 17.00 – 18.00 
Tween 4 – 6 klasse  mandag kl. 18.00 – 19.00 
Krudtugler, børnehavehold  onsdag  kl. 15.45 – 16.45 

JUMP i Svanningehallen: 
  Børne Jump i Svanningehallen    tirsdag    kl. 15.00 – 15.30 

BADMINTON I SVANNINGE HALLEN 
Motionsbadminton      tirsdag kl. 17.00 – 20.00 

STÅ OP TIL NOGET GODT I SVANNINGE HALLEN 
Motion og socialt samvær  tirsdag kl. 09.30 – 11.00 

FODBOLD, INDENDØRS I SVANNINGE HALLEN – OPSTART I UGE 43/44 

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN, HOLD 
Bike Puls (CN)  mandag kl.   17.30 –  18.30 
Bike Puls (CN)  mandag kl.  18.45 – 19.45 
Bike, (IS)  tirsdag   kl. 17.30 – 18.30 
Bike, (CJ)  onsdag  kl. 17.15 – 18.15 
Bike, (KP)   torsdag   kl. 18.00 –  18.30 
Bike Surprice(CN)  fredag    kl. 17.30 – 18.30 
Vibe (IS-CN)  lørdag   kl.   8.30 –   9.30  

Spinning instruktører: Inge Strandgård 
(IS), Carine Junge (CJ), Kim Pedersen(KP) 
& Carsten Nøhr(CN). 

TRX, Lars mandag   kl. 16.45 – 17.15 
TRX, Lars onsdag    kl. 16.45 – 17.15 
Jump Fusion, Maria mandag   kl. 17.30 – 18.30 
Jump Fusion, Maria tirsdag    kl. 17.30 – 18.30 
Jump, Mette  torsdag    kl. 17.00 – 18.00 
Outdoor step, Ann & Inge mandag   kl. 18.00 – 18.45 
Mediyoga v. Lene mandag   kl. 18.45 – 19.45 
Power Yoga, Inge tirsdag    kl. 19.00 – 20.00 
Yin og Vinyasa Yoga v. Ann onsdag    kl. 17.30 – 18.45 
Yin og Vinyasa Yoga v. Ann onsdag    kl. 18.50 – 20.00 
Yin og Vinyasa Yoga v. Ann lørdag    kl. 09.00 – 10.00 
Jump Fusion, Maria søndag    kl. 10.00 – 11.00 

Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk 
Følg Faldsled/Svanninge SG & I samt FS Fitness på facebook. 

Idræt for alle

hele året,

hele livet!
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TILFLYTTER HISTORIE   |  Af familien Brændstrup Bech

 

 
Fredag den 10. dec. Kl. 18 

Musik: Hans Henrik Pedersen 

Pris pr. pers. Kr. 550,-  
 incl. Fri bar fra kl. 18 til kl. 01 

(Tilmelding er bindende 1 uge før) 
Ring og reserver 20 26 86 22 

 
 

Evt. overskud går til renovering og forbedring af: 

 
Bliv medlem af 
foreningen Svanninge 
Sognegaard. 
Det koster kr. 100,00 
årligt pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales i 
Dagli´Brugsen Millinge, 
eller indsættes i 
Sparekassen Fyn: 
Kontonr.  
 0828   801 0003351. 
MobilePay 28962 
Husk at oplyse navn. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har 
mange medlemmer, når 
der bl.a. skal søges 
midler fra fonde. 

Menu – 
musik- dans 
og fri bar 

 

Da vi i 2019 besluttede, at vi ville prøve at bo 
et andet sted end København, ledte vi efter et 
sted, som kunne være godt, spændende og rart 
for alle i familien, og for os som samlet familie. 
På det tidspunkt var Esther 5 år gammel, Astrid 
8 år og Oskar 10 år. Som forældre havde vi beg-
ge haft jobs med mange arbejdstimer, men kun-
ne mærke, at både familietiden, tid i naturen og 
en lyst til at bo i et mindre, men aktivt lokalsam-
fund med muligheder for at deltage i forskellige 
fællesskaber – og måske selv være med til at 
skabe flere – var blevet meget vigtigt for os. 
Vi forældre havde det store Danmarkskort frem-
me og kiggede i starten meget efter, hvor man 
både kunne bo tæt på store naturområder og 
være en del af et aktivt lokalsamfund, og her 
blev interessen for Fyn hurtigt vakt. 
Mor-Louise meldte sig ind i forskellige lokale, 
fynske Facebookgrupper, besøgte skolernes og 
lokale idrætsforeningers hjemmesider mv., og 
vi fik på den måde et indtryk af livet, forenings-
livet og aktiviteterne i de forskellige områder. 
Det Sydfynske – og særligt Svanninge/Millinge/

Faldsled-området – trak I os, og vi to forældre 
tog derfor en weekend ud, fik børnene passet 
og booket husfremvisninger i et bælte fra Hes-
selager til Millinge. På dén tur stod det hurtigt 
klart, at Svanninge/Millinge/Faldsled-området 
havde alt dét, vi ledte efter: Et engageret, ak-
tivt lokalsamfund med en aktiv skole og alsidig 
idrætsforening, mange muligheder for en aktiv 
hverdag og en super placering tæt på Svannin-
ge Bakker og Bjerge, men samtidig tæt på både 
havnebadet og gode badestrande. 
Vi var så heldige, at vi også præcis fandt vores 
drømmehus på Kirkegyden 60 i Svanninge, 
hvor vi flyttede ind i juli 2019 – og sikke en mod-
tagelse, vi har fået! Alle steder er vi blevet mødt 
af åbne arme og store smil: En varm velkomst 
på både skolen og af de utrolig søde, imøde-
kommende, sjove og hjælpsomme mennesker 
her, som vi nu er blevet venner med her. 
I idrætsforeningen er vi også blevet flot budt  
indenfor – både som udøvere, som pigefodbold-
træner og som bestyrelsesmedlem. 

Sikke en modtagelse vi har fået!



Pandemien har været over land og rige, men 
alligevel lykkes det Falsled Beboerforening at 
afholde en del aktiviteter under gældende re-
striktioner.  

Qua pandemien har bestyrelsen overvejen-
de bestræbt sig på, at arrangementerne skulle 
foregå udenfor. I juni havde vi en helt fantastisk 
og oplysende tur til Rododendron parken på 
Brahetrolleborg. Her guidede og fortalte præst 
Ole Buhl om det historiske Brahetrolleborg slot 
og dets park. 
Beboerforeningen var så heldig i april måned, 
at modtage 35.000 kr. fra Energi Fyns Almene 
fond til indkøb af samt etablering af en flagallé 
gennem vores by. Tusinde tak til Energi Fyn for 
flagalléen, som kan lejes af byens borgere.
Heksen blev sendt godt afsted Sankt Hans af-
ten ved Sorte Sten. For første gang var der i juli 
måned havevandring i Falsled, hvor lokale åb-
nede deres flotte og meget spændende haver. 
Beboerforeningen var vært for et overdådig 
kaffebord på en af matriklerne.  
Byfesten på havnen i Falsled blev ikke som den 
plejer. Men sikke et brag af en mini-byfest, vi al-
ligevel fik afviklet. Der blev festet og dystet hef-
tigt på planken ud, hvor Kristina og Kristoffer 
ikke var til at vælte af planken. De stod sikkert 
og flot og er fortsat de kronede af planken ud. 
Sejladsen blev afviklet, hvor Claus Nielsen blev 
vinder af dagens dyst på havet. Årets Falsled-bo 
blev Lene Justesen.

Naturvejleder Leif Sørensen 
var vores guide på Svampe-
turen i Sollerupskoven. 
Vi blev meget klogere på 
giftige og spiselige svampe 
i det tidlige efterår. Det var 
dog ikke mange spiselige 
svampe, vi kunne putte i 
gryderne til vores aftens-
mad. Måske vi næste efterår vil se flere lokale 
jagte skovens herligheder i lokalområdet.
Det var et hit for børnene, at vælte sig i choko-
lade og skum, da de lærte kunsten at kreere 
flødeboller på den Gl. skole. I skrivende stund 
glæder vi os til Casino aften for herrerne, hvor 
de med høj cigarføring skal iklædes kunsten at 
dyste i Poker og Black Jack. 
Den Gl. skole syder igen af aktivitet, hvor der højt 
råbes BANKO, når Idegruppen afholder Banko. 
Kortene er fundet frem i L´hombre klubben og 
på 1. salen dystes der svedigt i bordtennis.
Det er glædeligt for rigtig mange, at vi igen kan 
invitere indenfor til Fællesspisning 12. novem-
ber. Og ikke mindst vil Byen summe af jul, hyg-
ge og travlhed, når Jul i Falsled 21. november 
løber af stablen. Året sluttes af med den traditio- 
nelle nytårsbadning og fælles fyrværkeri. 
TAK til de mange som deltager i aktiviteterne og 
som værner om vores lille lokalsamfund. 

DER ER GANG  
I FALSLED 

AKTIVITETER I FALSLED  |  Af bestyrelsen Falsled Boboerforening
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En ildsjæl om man vil, ved tidligere 
landmand og lokalpolitiker Ernst 
Jørgensens død som 83-årig.
”Tidligere” var Ernst på nogle felter, men til gen-
gæld var han aktiv på så mange andre lige til 
det sidste. Ernst er ud af en meget gammel 
Faldsledslægt, bl.a. med rødder på Rønnemo-
selund og Ryttergaarden, og helt langt tilbage 
stammer hans slægt også fra min genbogård, 

Svanninges smukkeste gård, Gammelstrand. 
Skæbnen ville dog, at Ernst blev født i sin mors 
fødesogn Horne, da forældrene Gerda og Ejner 
havde deres virke der i den første tid af ægte-
skabet, men snart flyttede de til Faldsled og 
drev landbrug på gården ved landevejen kort 
efter Højstræde, og her voksede Ernst op med 
sine forældre og brødre. Han kom allerede som 
14-årig ud at tjene, bl.a. på Grubbe Mølle hos 
Viggo Jervelund, en god plads, som han altid 
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MINDEORD OM ERNST JØRGENSEN  |  Af Bruno Clausen

SVANNINGE, MILLINGE OG IKKE 
MINDST FALDSLED HAR MISTET 
ET ENGAGERET, FLITTIGT OG 
DYGTIGT MENNESKE



understregede gennem årene over for familien 
der, og på Frisenvænge ved Vester Aaby, og si-
den fik han god viden og ballast på Uldum Høj-
skole og Vejlby-Risskov Landbrugsskole. Ernst 
drev  en årrække både ejendom tæt ved Fald-
sled Kirke og Strandparken (og tæt på det hus, 
hvor han boede de sidste år) og siden også for-
ældrenes ejendom, med mange specialafgrø-
der, som tulipaner, sukkerroer og ikke mindst 
jordbær, hvor han beskæftigede mange unge 
i sæsonen. Senere var han et par år ansat på 
Mejeriet Grøndal i Horne og derefter i en årræk-
ke på amtets landbrugsbeskæftigelsescenter 
i Svanninge, hvor hans talent for at vejlede og 
instruere unge mennesker kom til sin ret, så de 
blev hjulpet godt videre i erhvervslivet.
Ernst var som ung ivrig fodboldspiller og gen-
nem årene også med i det organisatoriske 
idrætsarbejde, så det var ikke tilfældigt, at Svan-
ninge Folkemindesamlings fodboldudstilling 
2018 var tilegnet Ernst, som fyldte 80 omtrent 
samtidig, og to andre gamle fodbolddrenge af 
samme årgang, Ebbe Pedersen og Karl Ejnar 
Pedersen. Ernst var med til at stifte Faaborg- 
egnens Landboungdom, og han har både væ-
ret formand for Svanninge Husmandsforening, 
Faaborgegnens Husmandsforeninger, hoved-
kredsformand, i bestyrelsen for både De fynske 
og De danske Husmandsforeninger foruden 
meget andet landbrugsfagligt arbejde.
Med Ernsts gode talegaver var det oplagt også 
at blive politiker, og for partiet Venstre, som 
han havde meldt sig ind i 1954, var han i 12 år 
byrådsmedlem i Faaborg og Faaborg-Midtfyn 
Kommuner og i en periode en dygtig socialud-
valgsformand.  Men selv om Ernst utvivlsomt 
argumenterede stærkt for sine synspunkter 
i mange sammenhænge, var han også loyal, 
når en flertalsbeslutning i gruppen eller et for-
lig var taget – så var man uenig som vælger og 
gerne ville have, at en eller flere af politikerne 
brød partidiciplinen, var det nok ikke Ernst, man 
skulle forvente det af. Han blev 2013 udnævnt 
til æresmedlem af Venstre, og han er også for 
en del år tilbage blevet årets Faldsledbo, fuldt 
fortjent.
Måske følte Ernst i årene frem til den meget kyn-
dige lokalhistoriker Hans Marius Jeppesens død 
2009, at han historisk set stod lidt i skyggen af 
hans store viden, men med Ernsts flid og inte-
resse for historien blev der efter politikerårene 
lidt mere tid til at læse op på historien, så han ef-

terhånden blev særdeles kyndig på det felt. Han 
ledede byvandringer, fortalte f.eks. helt eminent 
morsomt om de gamle Faldsled-gårdmænd ved 
udstilling på Faldsled Skole, og Svanninge Fol-
kemindesamling er så heldig at have bevaret en 
filmoptagelse fra Ernsts erindringsforedrag ved 
vor generalforsamling i 2019. Her var Ernst i sit 
es, og skulle han gå i stå et sted, så fortsatte han 
blot ad et andet spor i sine righoldige erindrin-
ger.
For Ernsts familie er tabet naturligvis allerstørst, 
men i alle kredse har han haft betydning med 
sit alsidige virke. Ernst blev gift 1964 med Gur-
li, født Jacobsen, som voksede op ikke langt fra 
ham, og de fik børnene Henrik og Anette – et 
mangeårigt familieliv i Faldsled med en række 
glæder, men også sorger, som da familien mi-
stede Anette efter alvorlig sygdom som 39-årig, 
efter at hun var blevet gift til den dejlige Rinde-
bækgaard i Vester Hæsinge Sogn – men takket 
være godt familiesammenhold og ikke mindst 
omsorg for børnebørnene kom familien videre 
og håndterede tingene bedst muligt.
Ernst har også en periode været handicaphjæl-
per for en ung trafikskadet mand, en opgave 
han løste så godt, at han blev mere udvikler end 
hjælper, så den unge mand kunne bo i egen lej-
lighed. Ernst har 15 år siddet i menighedsrådet, 
en årrække været domsmand, en kortere tid i 
Svanninge Folkemindesamlings bestyrelse, og 
fra de senere år huskes hans indsats på to fel-
ter: Ernst overtog for en del år siden formands-
posten i pensionistforeningen, som blev en 
del af konceptet Danske Seniorer, en stor suc-
ces med betydeligt medlemstal, spisninger og 
spændende foredrag – alt sammen i Kulturhus 
Svanninge Sognegaard, som Ernst har været 
formand for siden 2008. og begge steder var 
han meget aktiv til det sidste. Han fik Rotarys 
Kulturpris 2018 netop for disse poster, sit en-
gagement samt humoren og slagfærdigheden, 
der også var et kendetegn ved Ernst. Hjemme 
sørgede Ernst for at holde haven flot, og efter 
fodboldårene blev der både dyrket motion i mo-
tionscenter og med lange cykelture, som holdt 
helbredet i orden mange år. Til sidst måtte den 
stærke personlighed, som Ernst var, dog opgive, 
da hjertet ikke ville mere. Men taknemligheden 
over hans indsats vil gøre, at han bliver husket i 
mange år fremover. 

Tak, Ernst
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INTERVIEW MED FRIHEDSNYDEREN EBBE TOLDSTRUP  |  Af John Mason

Vi er i udkanten af Faldsled. Der 
er ild i brændeovn, pels på væg-
gen og en slangeskind på loftet. 
Gennem vinduet kan man se pile - 
flet udformet som rådyr, højbe-
de rige med grøntsager, og flag 
på en tepee blafrer i vinden.... 
I sin sædvanlige stilling i læne-
stolen i den hyggelig stue i ud-
kanten af Faldsled sidder Ebbe 
Toldstrup med en bog på skødet. 
Hans eget liv ligner en roman. 
Han lader røgen sive gennem 
skægget og stiller cerutten hen 
på kanten af askebægeret. Hun-
dene lægger sig ved fødderne. 
Blikket vender indad. Ebbe hu-
sker.

Født i 1940 kort tid efter besættelsen, Ebbe skul-
le gemmes væk, først hos bedstemor og senere 
længere ud på landet hos en tidligere hushjælp. 
Hvis tyskerne fandt ham eller søsteren, var det 
slut med hans far. Og et kæmpe nederlag for 
modstandsbevægelsen. For hans far var den 
famøse Jens Toldstrup, født Jensen, som stod i 
spidsen for modstanden og, usynlig for både ty-
skerne og sønnen, hærgede tyskernes aktivite-
ter i Nordjylland. Han så sin far én gang i denne 
periode. Det bankede på hoveddøren. Drengen 
åbnede. Der stod en mand. Ebbe løb ind til bed-
stemor og råbte at lægen var kommet.
Hvad med hans mor? Jamen hun var også under 
jorden i Aalborg, havde fået nyt navn – Victoria 
Sejersen. Hende så han heller ikke.
Hvordan var så hans far?
Han tænder cerutten igen. 
En kraftig mand. En markant person. Ja ja, han 
vidste hvad han ville. Han var svær at stå imod. 
Og dengang fik man øretæve...  Eller en røv-
fuld. Børnene i naboskabet var bange for ham.  

Det var Ebbe også. Det var nok 
det der gjorde, at han lå på  
sygehus i flere måneder med 
eksem over hele kroppen.  
Han griber fat i cerutten.
Det var moderen der reddede 
situationen. Hver gang.
Og efter krigen?
Han kan godt se, at han ligner 
sin far. Frihed tæller for me-
get. Han begyndte på en land-
brugsuddannelse men det var 
ikke noget værd. Så startede 
et varieret liv, først som repræ-
sentant – for faderens kjolefa-
brikation og for et firma med 
rengøringsmaskiner. Han blev 
gift. Og skilt. Og drog til Grøn-
land i nogle år hvor han endte 

som supervisor i kommunikation.
Hjem igen i Danmark besluttede han sammen 
med hustruen Signe, at flytte til Østtyskland, 
hvor de begge arbejdede for et danske firma i 
nogle år, hvor de oplevede det rigtige Østblok. 
Derefter lokkede vin og vinden dem til Spani-
en. De skulle besøge Ebbes far. Så startede 20 
gode år hvor de drev campingplads i Faldsled 
for Steensgaard og tilbragte vintermåneder i 
Spanien.
Og interessen for jagt og fiskeri?
Han havde altid haft stor interesse for natur og 
friluftsliv, og i Faldsled har han i mange år hjul-
pet med jagten på Illum Ø.
Cerutten blive tændt igen og Ebbe stirrer ud i 
luften. Røgen stiger op i loftet. Hundene rejser 
sig og vifter med halen. Det er snart tid til at gå 
tur...

Livet er en gave, farverigt og frit.

EBBE SKULLE GEMMES VÆK,  
FØRST HOS BEDSTEMOR OG SENERE  
LÆNGERE UD PÅ LANDET...



Svanninge Skole er i dag en del af konceptet 
Brahesminde Skole som følge af den fælles le-
delse med Horne Skole. 
De fleste tænker nu nok på den som Svanninge 
Skole – men den blev indviet 15/8 1961 og var 
dengang blandt de største i det gamle Svend-
borg Amt med 10 klassetrin (dengang realaf-
deling) og plads til 4 – 500 elever fra det sto-
re sogn og skoledistrikt, også fra Svanninge 
Mark ud mod Faaborg og i overbygningen fra 
Haastrup. Det var arkitektfirmaet Mindedal fra 
Ollerup, der projekterede skolen, og Svanninge 
Folkemindesamling modtog i foråret 2018 hele 
arkivet herom, så det kan man studere efter be-
hov. Samme år opsatte vi udstilling om skolen 
i anledning af 60-året for grundstensnedlæg-
gelsen 5/6 1958, og den har været genopsat fra 
efteråret 2020 til sommeren 2021, fordi skolen 
blev taget i brug 1960, men altså officielt først 
indviet året efter, hvor udendørsarealerne var 
helt færdige.
Det var gode lærerkræfter og en god skolegang, 
man fik i Svanninge, og sådan tror jeg, det har 
været i alle årene. Skolebyggeriet var mange år 
undervejs, allerede så småt planlagt efter skole-
loven af 1937, men først påbegyndt omkring en 
ny skolelovs vedtagelse 1958! Dengang boede 
skoleinspektøren og pedellen på skolen i tjene-
stebolig, og der var endnu en lærerbolig på sko-
len, ligesom f.eks. huset på Flægmosevej 1, hvor 
jeg bor, var kommunalt ejet lærerbolig de første 
år efter opførelsen 1962. 

Folkeskolelærere var normalt tjenestemænd, så 
meget har ændret sig – også det at komme op til 
inspektøren, som oftest var ensbetydende med 
”fingersprog og slående argumenter”. Her er 
heldigvis sket fremskridt, og ikke-rygende lære-
re er sikkert også taknemlige for, at lærerværel-
set ikke som dengang henligger i røg og damp! 
Til gengæld blev lærerne bedre behandlet af 
politikerne dengang – her gik noget galt i 2013! 
Den store skole var udstyret med samtaleanlæg 
til klasserne, som blev brugt, da Tjekkoslovakiet 
blev besat 1968, og skoleinspektøren lod radio-
budskabet komme ud til eleverne i højttaleren 
– men han havde også været i modstandsbe-
vægelsen under 2. verdenskrig! Stedet  havde 
i mange år selvstændig ungdomsskole og ung-
domsklub, så der var aktivitet det meste af døg-
net.
Skolen blev fejret behørigt både ved 25-års  
jubilæet 1986,  i 40-året 2001 og ikke mindst 
i 50-året 2011, og det er der nok også mange, 
der ønsker at gøre i 2021, hvor skolen markerer 
det 18. november med en festlig dag. En del af  
Folkemindesamlingens skoleudstilling vil bli-
ve opsat på skolen ved den lejlighed. En dame 
sagde til mig engang, at det nu er en rigtig køn 
skole i modsætning de glaspaladser, man ser 
nogle steder – men selv om vi var stolte og tak-
nemlige over, at skolen i 2008 – i øvrigt samme 
år som Brugsen – blev udvidet, kan det undre, at 
tilbygningen er grå som det gamle Østberlin og 
ikke en rød farve, der matcher de smukke gamle 
mursten. Men et stort til lykke til vores skole – 
må heldet og soliditeten følge den også frem-
over!

SVANNINGE SKOLE kan i år fejre 
60-året for indvielsen, dengang under 
navnet Svanninge Centralskole 

SVANNINGE SKOLE 60 ÅR  |  Af Bruno Clausen

25OKTOBER 2021
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Hold din næste fest i Svanninge Sognegård
VI HAR PLADS FOR OP TIL 150 PERSONER
VI LEVERER OGSÅ MAD UD AF HUSET 

Se menukort på: 
www.cafedalkilden.dk

SVANNINGE SOGNEGAARD
KIRKEGYDEN 3, 5642 MILLINGE
TLF.: 6261 9446, MOBIL: 2325 1327
Vi åbner d. 4.-11-2021 - Åbent fra kl. 17.00 til 20.00

 

Husk at du via Café Dalkilden og  

Svanninge Sognegaard kan holde  

dit næste arrangement. 

Vi har plads for op til 150 personer. 

  

Vi leverer også mad ud af huset. 

  

Ring og få nærmere oplysning  

om hvad vi kan tilbyde netop dig. 

  
Tlf.: 6261 7743 

Mobil: 2325 1327 

Mail: cafedalkilden@outlook.dk 

 

MENUKORT 

Ved Faaborg Golfklub  

Dalkildegaards Allé 1  

5600 Faaborg 

Tlf.: 62 61 77 43 

Svanninge Sognegaard 

Kirkegyden 3 

5642 Millinge 

Tlf.: 62 61 94 46 

 
Husk at du via Café Dalkilden og  Svanninge Sognegaard kan holde  dit næste arrangement. Vi har plads for op til 150 personer. 

  
Vi leverer også mad ud af huset. 

  
Ring og få nærmere oplysning  om hvad vi kan tilbyde netop dig. 

  
Tlf.: 6261 7743 Mobil: 2325 1327 Mail: cafedalkilden@outlook.dk 

 

MENUKORT 

Ved Faaborg Golfklub  
Dalkildegaards Allé 1  

5600 Faaborg 
Tlf.: 62 61 77 43 

Svanninge Sognegaard 
Kirkegyden 3 

5642 Millinge 
Tlf.: 62 61 94 46 

Menukort gælder fra d. 4.-11-2021
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GENERALFORSAMLING
FS afholdt ordinær generalforsamling 15. juni 
2021 i Svanninge Hallen. Generalforsamlingen 
som normalt skal afholdes inden udgangen af 
februar, var grundet CORONA-nedlukning ud-
skudt. De ca. 25 fremmødte fik en fyldig beret-
ning om foreningens aktiviteter i 2020 herun-
der specielt de udfordringer Coronasituationen 
havde medført. Herudover var der fokus på de 
store udfordringer som en lokal idrætsforening 
har med rekruttering af frivillige både trænere 
og ledere samt fastholdelse af medlemmer. Det 
medførte en god debat omkring rekruttering 
af frivillige ledere og hjælpere, da det er meget 
vigtigt for foreningens fortsatte eksistens, at 
der løbende kan skaffes ”hænder” til de opga-
ver som skal løses, både for at tjene penge, men 
også som træner og ledere.
Regnskabet for 2020 udviste et underskud på 
kr. 5.000, hvilket med baggrund i et år, med 
nedlukning i en længere periode, alt i alt betrag-
tes som tilfredsstillende.
Medlemstallet er i 2020 faldet med ca. 100 med-
lemmer til 675, hvilket hovedsageligt tilskrives 
den lange periode med nedlukning. Heldigvis 
ser medlemstallet i 2021 til igen at stige.

Bestyrelsen ser efter  
generalforsamlingen således ud:
Flemming Lunde  Formand
Annita Svendsen  Næstformand
Birthe Christensen  Sekretær
Louise B. Bech  Bestyrelsesmedlem
Tinna Bo Greve  Fodbold
Mia Bahl  Håndbold
Anne L. Jespersen  Svømning
Steffen Olsen  Tennis
Gerde Høj Hansen  Petanque
Erik ”Busser”  Fitness/Gymnastik
Gitte Lei  Badminton 
Børge Bryggers Mindepokal, som gives til en 
person, der gennem en årrække har udført et 
ekstraordinært og stort stykke arbejde for FS, 
blev på generalforsamlingen tildelt Ann Nøhr 
for hendes fantastiske kreativitet og ihærdig-
hed, men også for hendes store engagement i 
FS Fitness.
FUGLESKYDNING 2022:
Fugleskydningen 2022 er planlagt til afholdel-
se i uge 24 - fra 14. juni til 18. juni, så sæt allere-
de nu et STORT X i kalenderen.
Kig forbi hjemmesiden faldsledsvanninge.dk  
Her kan man finde information om foreningen 
generelt, alle afdelinger og kommende arrange-
menter.
Herudover forsøger FS løbende at væres synlig 
via Facebook.

NYT FRA FALDSLED/SVANNINGE S. G & I:  |  Af Flemming Lunde
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Brahesminde Skole er i gang med et projekt, 
hvor vi har fokus på mad og råvarer. Det foregår 
i samarbejde med Søren Madsen, som er kok. 
Det er alle børn lige fra vuggestue til 6. klasse, 
som er med og projektet handler i høj grad om 
samarbejde mellem de forskellige alderstrin.
I vuggestuen og børnehaven har vi indtil videre 
haft fokus på sæsonens frugter og grønsager. 
Vi har arbejdet med forskellige former for kål 
- blomkål, grønkål, rødkål, glaskål, spidskål og 
romanesco. Vi har kigget på de forskellige kå-
ltyper og talt om, hvordan de ser ud. Generelt 
var børnene meget nysgerrige og villige til at 
smage.

Vi har også haft fokus på rodfrugter. Her var 
det gulerødder, rødbeder, pastinakker, kartofler, 
selleri og ingefær, som der blev smagt på. Først 
var det de rå rodfrugter, som vi smagte på og 
bagefter blev de bagt i ovnen. 

Formålet med projektet er at skabe en større 
bevidsthed hos børnene om forskellige råvarer 
og hvor de kommer fra. Børnene kommer til at 
opleve, at der er forskel på en dåse makrel i to-
mat og en røget makrel, selvom det er fra den 
samme fisk. På sigt er tanken, at der skal sam-
arbejdes på tværs af de forskellige afdelinger. 
F.eks. kan en skoleklasse som har madkund-
skab invitere de små fra vuggestuen på smags-
prøver. 
Indtil videre har børnene taget godt imod de ak-
tiviteter, der er blevet sat i værk. Vi glæder os til 
at arbejde videre med det og skabe en rød tråd 
på tværs af aldersgrupper.

BRAHESMINDE SKOLE MED FOKUS PÅ MAD 
– FRUGT OG GRØNT  Af Mette Henriksen
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Med kvaliteten i højsædet og et særdeles 
kompetent og veluddannet personale, 
løser vi alt indenfor entreprenøropgaver

Vi løser opgaver for både private, boligforeninger,
store som små virksomheder og offentlige virksomheder.

•  Nedbrydning
•  Jordarbejde
•  Betonarbejde
•  Anlægsarbejde
•  Belægning
•  Oprensning af forurening
•  Landbrug
•  Vintertjeneste

•  Slamsugning og spuling
•  Avanceret TV-inspektion med rapport
•  Forsikringsskader – vi håndterer sagen
•  Rep. af rørskade uden opgravning
•  Alt indenfor kloakarbejde

Egenskrog 12 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9027
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Der er røde kinder, koncentration i  
øjnene og græs på knæene hos de 12 
piger på Sporteren bag Svanninge 
Skole. 
To gange om ugen træner Falsled-Svanninges 
pige-fodboldhold nemlig her sammen med træ-
ner Kristian Brændstrup Bech, som sammen 
med sin datter Astrid startede holdet for 2 år si-
den. Her flyttede familien nemlig til Svanninge 
fra Amager, og Astrid syntes, det kunne være 
fedt at spille fodbold: ”Da vi flyttede hertil, vil-
le jeg bare rigtig gerne fortsætte med at spille 
fodbold, og jeg gad ikke gå på et drengehold. 
Jeg synes, vi skulle have et pigehold, og så var 
min far jo allerede fodboldtræner, og så kunne 
han jo stå for holdet”. Som sagt, så gjort – og i 
efteråret 2019 stod 5 spændte piger klar til den 
allerførste træning.

KOM BARE AN, FOR VI ER VENNER!
Gennem de to år er der kommet flere spillere til, 
og holdet tæller nu 12 spillere. Pigerne kommer 
fra både Svanninge Skole, Øhavsskolen og Eng-
haveskolen, men med det stærke sammenhold 
på holdet er det slet ikke noget, spillerne tæn-
ker over. Marie Rasmussen fortæller: ”Jeg føler 
bare, at vi alle sammen er sammen om at blive 
gode til fodbold og om at kæmpe mod de an-
dre, når vi spiller kamp. Vi er bare ét hold, og jeg 
tænkte slet ikke over, at jeg ikke lige kendte dem 
alle sammen på forhånd, da jeg startede”. 
Astrid er enig med Marie: ”Vi er alle sammen 
venner på holdet – også dem, der lige er startet. 
For det er nemt at blive venner, når vi er sam-
men om at træne og spille fodbold”.

PIGEFODBOLD I FS  | Af Louise Brændstrup Bech

1, 2, 3, 4 – VI ER  
VERDENS BEDSTE PIGER! 

Pigernes kampråb, som de stimler 
sammen i rundkreds og råber før hver 
eneste kamp, lyder: 

1, 2, 3, 4 – vi er verdens bedste piger! 
5, 6, 7, 8 – tror I virk’li’ I kan nå det?  
9, 10, 11, 12 – vi er verdens bedste 
hold!    Åååååååh, FS!
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PIGEFODBOLD I FS

Men trods gode fodboldevner, sammenhold og 
en stærk vilje kan det jo alligevel ske, at en kamp 
falder ud til modstanderens fordel:

”Det er helt klart sjovest når vi vinder! Men hvis 
vi taber, så er det måske lidt nemmere, fordi vi 
er sammen som et hold. Så er det jo ikke bare 
mig der taber, men vi kan hjælpe hinanden til at 
blive klar til næste kamp igen. Jeg kan også godt 
lide, at vi altid spiller til hinanden, når vi spiller 
kamp – der er ingen, der bare kører solo”, siger 
Astrid.

TAB OG VIND MED SAMME….?
Kristian har tidligere trænet både børn, unge og 
voksne fodboldspillere i sin tid i Fremad Amager. 
Han oplever også den gode stemning blandt pi-
gerne på holdet, et positivt fokus på hinanden 
og en stærk vilje til at vinde: ”Pigerne er rigtig 
gode til at hjælpe hinanden og støtte hinanden, 
både til træning og når vi er til kamp. 
Hvis der bliver gået lidt hårdt til én af vores spil-
lere fra modstanderens side, er de andre meget 
opmærksomme på det, og så bliver der lige gi-
vet lidt mere gas! Det er en flok søde, dygtige 
og seje piger, som hurtigt er blevet gode venner, 
der støtter og kæmper for hinanden, lige meget 
om de er foran med 3-0 eller bagud med 3-0 
- men... det dér med ”Tab og vind med samme 
sind”, det er i hvert fald ikke mottoet på holdet”, 
griner han.
Spørger man pigerne, er det heller ikke et mot-
to, de genkender. Isabella siger om holdet: ”Vi 
kan helt klart bedst lide at vinde! Vi har et rigtig 
godt fællesskab på holdet, og jeg kan godt lide 
at være til træning, for der lærer vi mange nye 
ting, som vi kan bruge i kampene – men det fe-
deste, det er altså at vinde kampe!”. 

VIL DU MED PÅ HOLDET?
De tre piger er slet ikke i tvivl om, at man bare 
skal møde op, hvis man har det mindste lyst til 
at prøve at spille fodbold: 
”Man skal da bare komme ned til os! Så kan man 
jo prøve det – jeg er ret sikker på, at de fleste vil 
synes det er ret fedt at spille fodbold på vores 
hold”, siger Marie.

Hvis du vil høre mere om holdet og 
prøve at komme med til træning, så 
kan du kontakte:

Holdleder Louise Brændstrup Bech 
på tlf. 21 12 49 05 eller 
Træner Kristian 
på 20 69 32 89.

“



 
HVAD VI SOM FAMILIE FÅR UD AF AT NAJA GÅR TIL FODBOLD

31OKTOBER 2021

Min hustru og jeg tilhøre desværre 
også den forældregeneration der, for 
nogens vedkommen, har udliciteret 

opgaven omkring at lære ens barn vedholden-
hed omkring svære opgaver, evnen til at være i 
modgang i div. situationer. Evnen til at æde ne-
derlag, men også komme igen. Samt ikke minst 
at man ikke alene kan vinde en kamp. Fairplay. 
Glæden ved at se træning betaler sig. Den op-
gave har vi som mange andre forældre sendt 
videre til folkeskolen og lokale ildsjæle der træ-
ner min datter i fodbold.
Vedholdenhed i modgang har de lært. De tabte 
altid i starten. Glæden ved at se resultatet ved 
at øve sig, så de, da Kristian tilbød træning to 
gange om ugen.
For et ganske lille beløb får min datter lært dis-
se ting hos Kristian, når jeg selv har glemt at jeg 
egentlig er familiens holdleder, og mit anfører-
bind er forsvundet i en øko vask sammen med 3 
venstre sokker. Resten af denne alm. dannelse 
tager folkeskolen sig af håber jeg. Ellers vil jeg 
selvfølgelig klage til FMK.
Disse lørdage formiddage med stævner stjæler 
jeg mig til lidt samtale med min datter medens 

vi kører i vores lille bil. (Min datter er mors for-
trolige) Udekampe længere væk end Aarslev og 
Ringe åbner op for fine (Godt nok ganske korte) 
samtaler med min datter om alt og ingenting.
Lige Så efter stævnerne sniger jeg mig til lidt 
hygge med min datter. Tit over en uforskam-
met dårligt stegt fransk hot-dog i et klubhus 
der på den fede måde beamer mig til min egen 
barndom til div. fodbold og håndboldstævner i 
midtjylland. Selv om der godt nok ikke fandtes 
franske hot-dogs dengang.
Kampene åbner op for lige at hilse og småsnak-
ke med andre forældre på sidelinien og ligge 
evt. konflikter ned der ellers kunne have udvik-
let sig til landsby omspændende konflikter på 
skole AULA. Og ellers bare hygge.
Vi er meget taknemmelige. Og jeg nyder dis-
se ture med min datter og mit indblik i hendes 
glæde ved fodboldspillet, selv om hun kommer 
fra forældre der ikke ved hvad der er op og ned 
på en fodbold.

Mvh Tommy Linnebjerg Bærentzen 
(far til Naja)

“

“



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG
Reparation og vedligeholdelse
Badeværelser og vådrum
Flise- og klinkearbejde
Byggerådgivning
Fugearbejde


