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Nyt fra Dagli´Brugsen Millinge 

Vi har skiftet bager og får nu hver dag leveret friskbagt brød fra: 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

Mere nyt: 
Hver torsdag er der friske ferske fisk i køleboksen  

        
        
        
        
         

Alle fisk er rensede og vacumpakkede lige klar til gryderne etc.  
 Prøv det, det er sundt og smager godt. 

Vi har også tænkt på de små. 
Alle former for bleer og babyartikler har vi nedsat med 

20% 
Vi ses i din / jeres butik 

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

Åbningstider 7.30 – 19.00 alle dage 

GULD BAGEREN 
HORNE 

 
  

 

 

 

 

   

 

Brødmontren er hver dag fyldt med friske sprøde rundstykker og andet morgenbrød, store og 
små franskbrød, lækre specialbrød, hjemmebagte rugbrød, lækre kager og meget andet. 
Hvis du / I skal bruge brunsvigermænd eller færdige lagkager etc. klarer vi også det. 

I skal blot huske at bestille dagen før. 
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Deadline:
For næste blad: 10. november 2017 

Forventes omdelt: 26. november 2017

Kontakt:
Redaktionen:
Rikke Larsen

Grethe Hansen
Susanne Lynghøj
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Produktion:

Forsidefoto:
Mads Rasmussen - Dronebillede fra Millinge mod Faldsled

Gør din indflydelse 
gældende - stil op 
til lokalrådsvalg.
Og det er vel blandt andet baggrunden for, at vi 
har et lokalråd.

I korte træk er lokalrådets formål at udvikle 
vores del af kommunen.

Det bruger lokalrådet ca. 10 møder, pr. år af ca. 
2 timers varighed, på og vi synes, at vi lykkes 
rigtig godt med det.

Møderne udformer sig mest som følger; 
dagsordenen er fremsendt til forberedelse, med 
punkter som dels er igangværende sager, samt 
punkter der kommer fra rådets medlemmer, 
interessenter, kommunen eller andre 
samarbejdspartner.

Derudover er der et punkt ”rådet rundt”, hvor 
man kan komme med indspark ideer mm.
Rådet er konstitueret med formand, 
næstformand, sekretær, kasserer samt mindst 3 
andre medlemmer.

Vi arbejder med at planlægge diverse projekter 
og vil herefter gerne lave ”ad hoc” grupper ift. 
at færdiggøre projekter. De af rådet der har 

interesse på området melder sig til gruppen, 
rådet er meget demokratisk og der er stor 
gensidig respekt, og selvfølgelig en aldeles 
ordentlig tone med humor.

Min opfordring går på: MELD DIG på 
nedenstående mailadresse, telefon eller 
personligt - bare meld dig til at stille op til 
lokalrådsvalget den 19. november. I år vi må 
bede om din tilmelding inden den 10. oktober 
ift. fremstilling af stemmesedler.  I det tilfælde 
at under 7 er foreslået vil vi alligevel etablere 
valghandlingen. Ved sidste valg var afgivet 723 
stemmer, hvilket vi høster anerkendelse for 
i flere sammenhænge, og det vil vi jo gerne 
gentage, samtidig er det god dokumentation for 
vores eksistens.

Vi glæder os til at høre fra dig – for der kan altid 
bruges nye kræfter med nye idéer. 

Formand 
Niels Erik Jensen
Brahesvej 29, 5600 Faaborg
Email: njenggaard@gmail.com
Mtlf. 52392800

Høstfestival

Side 30
Countryfest

Det eneste der kommer af sig selv er lommeuld.

Formand
Niels Erik Jensen
Brahesvej 29
njenggaard@gmail.com 

Næstformand
Henning Bahl
Violstræde 11
henningbahl@mail.com 

Sekretær
Pusser Hansen
Stenbækvej 47
skovplantage@jubii.dk 

Henning Wiesinger
Steensgaard
henning@steensgaard.dk

Webside
Susanne Jervelund
Pusser Hansen 

Susanne Jevelund
Grubbe Møllegyden 8A
jervelund@gmail.com 

Jørgen Bygebjerg
Svanningevej
bygebjerggrevil@gmail.com

Facebook
Birgit Bendtsen
nygyde@gmail.com 

Lokalrådet
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Byens FDFere dystede i 
Væbnermesterskabet
10 børn fra FDF Svanninge-Faaborg var med, da 1600 FDFere fra hele 
landet dystede mod hinanden i årets Væbnermesterskab.

Det gik vildt for sig, da 10 børn fra FDF Svanninge-Faaborg i Kristi 
Himmelfartsferien deltog i finalen i årets Væbnermesterskab.

Over fire dage skulle børnene knuse koder, opklare mysterier og 
dyste i hæsblæsende discipliner spredt ud over hele København, 
hvor finalen fandt sted. I alt 45 poster, hvor børnene blev udfordret 
i samarbejde, kreativitet og udholdenhed.

Kredsleder Mads Rasmusen fra FDF Svanninge-Faaborg glæder sig 
over alt det, som børnene har fået ud af at være med.

”Det har været en kæmpe oplevelse for børnene at få lov til at prøve 
sig selv af til så stort et arrangement. For os er Væbnermesterskabet 
én stor leg, hvor den fælles indsats er helt nødvendig for at klare sig. 
Alle kan være med og bidrage med hver deres færdigheder, og der 
har været brug for alle kræfter undervejs” siger Mads Rasmussen.

FDF Svanninge-Faaborg deltog i år med to patruljer. En patrulje 
i seniorklassen ”Min Mormors Forlovelsesring”, som sluttede på 
en flot 11. plads. Samt en patrulje i væbnerklassen ”Tøzerne og 
Stan-lee”, som sluttede på en flot 49. plads ud af 271 patruljer. 
Seniorpatruljen kom også på en flot 5. plads i specialistkategorien 
”Natur”.

En smuk friluftsgudstjeneste på teltpladsen i Ballerup samt 
præmieoverrækkelse til vinderne markerede søndag afslutningen 
på årets Væbnermesterskab.

Foto: Thomas Heie Nielsen

Foto: Mark Skovbo Olsen



Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

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

Tlf. 62 61 99 89 • www.svanningeskovservice.dk 
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Byfest i Faldsled – 
en gentagende succes
Efter flere dage med ihærdig indsats fra hjælpsomme personer, blev det 
endelig torsdag aften, og fynboerne samlede sig rundt om bordene i teltet. 
Når der er banko til Faldsled byfest, sænker stilheden sig i teltet, og lysten 
til at vinde flotte gevinster, bl.a. en 6-retters almanak menu for 2 personer 
på Falsled Kro, var stor blandt de 200 fremmødte.
  
9 unge kræmmere havde gode ting og tilbud til børneloppemarkedet 
fredag. Heldigvis var der tørvejr og sol om aftenen, så den helstegte 
pattegris og lammekøllerne ikke blev våde, da grillmaden blev serveret og 
nydt. ”Munch og Broderskabet” spillede fængende musik for et fyldt telt, 
da mørket faldt på og fortsatte frem til midnat. 

Lørdag formiddag var en luftig, våd og kold fornøjelse, specielt for de 
9 motorbåde som deltog i pålidelighedssejladsen. ”Danmarks John”, 
som i John Mogensen, spillede for de 200 fremmødte, der sang med til 
de kendte sange og forsynede sig ved det gratis sildebord. Solen kom 
heldigvis frem til ”planken ud”. De 8 drenge og 6 piger dystede på en noget 
så livlig planke.  Berit Andreasen regerer videre som dronning, mens 
kongen måtte abdicere til fordel for Kristoffer Sass Kjul. 

Under præmieuddelingen gik vandrepokalen for pålidelighedssejladsen til 
Peter Spillemand. Randi og Per fra kroen blev velfortjent kåret som ”Årets 
Faldsledbo”.  
Med 200 festglade mennesker, som sørgede for god stemning, var 
fællesspisningen en hyggelig afslutning på årets byfest. Musik fra ”Posten, 
Piloten og Pianisten” sørgede for et fyldt dansegulv hele aftenen.  

Festudvalget under Faldsled Beboerforening ønsker hjertelig velkommen i 
2018.
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Fugleskydning 2017

Årets fugleskydning, som blev afholdt 14. – 16. juni, blev på alle 
måder en succes. Vejret viste sig fra sin bedste side og der var stor 
opbakning alle dage. 

Onsdagens bankospil havde ca. 70 deltagere, hvilket var lidt under 
det forventede, men vi håber, at vi ved hjælp af øget markedsføring 
og koordinering omkring andre arrangementer i lokalområdet, kan 
få endnu flere deltagere næste år.

Et af de nye tiltag i år var kåring af børnefuglekongen. 30 børn 
deltog i skydningen. Børnefuglekonge blev Martin Clausen, som 
blev udstyret med fuglekonge skærf med sølvemblem og endvidere 
deltog han i fuglekongeoptoget lørdag formiddag. Vi glæder os 
allerede til næste år, hvor vi håber, at endnu flere børn har lyst til at 
deltage, så vi kan få skabt en ny tradition.
Fredagen med cykelsponsorløn og fodboldturnering forløb rigtig 
godt.

Til cykelsponsorløbet var der 19 børn og 12 voksne, som samlet 
cyklede ca. kr. 14.000 ind. Hos børnene kørte Hjalte Boe Rasmussen 
fleste omgange, 21, mens Mikkel Dorow var den der kørte flest 
penge ind. Blandt de voksne var konkurrencen hård om flest kørte 
omgange, men Signe Pardorf vandt dog den afgørende spurt, foran 
Jesper Hansen og Kim Pedersen på omgang nr. 37. Flest penge blev 
kørt ind af Per Ejlsborg.

Fodboldturneringen havde rekord deltagelse med hele 16 tilmeldte 
hold og der var masser af gode og intense kampe.
 Lørdagens program med fuglekongefrokost, optog, skydning, 
sømslagning, underholdning v/Børnebanditterne og Crossdance v/
Betina Quick, forløb også rigtig fint.

Fugleskydningen sluttede af med et brag af en fest lørdag aften, 

hvor ca. 150 deltog og vi har efterfølgende fået mange positive 
tilbagemeldinger. 

Årets fuglekonge blev Find Rasmussen, Millinge og Christian Illum 
Jakobsen blev skyttekonge.

Vi er rigtig glade og taknemmelige for den store opbakning fra 
lokalområdet, som gør det muligt, at skabe et overskud, som vi kan 
anvende til videre udvikling og nye tiltag i FS.

Tak til alle de frivillige, som hjælper med de mange forskellige 
arbejdsopgaver, uden jeres hjælp ville det ikke være muligt at 
afholde et så vellykket arrangement.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke de mange sponsorer, 
som støtter med kontante tilskud, gaver og arbejdstimer, det 
betyder rigtig meget for vores forening.

Fugleskydningen 2018 afholdes i uge 24, fra 13. – 16. juni, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 

Hvis man lige står og mangler gaven til jul eller fødselsdag, så 
kontakt Flemming, da det allerede nu er muligt at købe billet til 
næste års fugleskydningsfest.

På vegne af Faldsled/Svanninge S. G & I, Flemming Lunde
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Forårs SFO i Svanninge
Som følge af en kommunal beslutning, skulle alle skoleparate børn i 
Faaborg-Midtfyn kommune starte i Forårs SFO i 2017.

Det var med stor spænding, at de 15 børn og 2 voksne så frem til 
d. ¼, hvor de skulle starte Forårs SFO på Brahesmindes skole afd. 
Svanninge. 

Der var gået en del planlægning forud for starten. Personale og 
ledelse havde i samarbejde fundet frem til en dagsform, som alle 
var tilfredse med. Det var vigtigt for alle, at Forårs SFO ikke var det 
samme som tidlig skolestart, men snarere en tryg overgang til SFO 
og skolelivet. 

Dagene i Svanninge Forårs SFO er gået med at lege, udforske 
området omkring skolen, deltage i morgensamling på skolen, og 
der er blevet leget på kryds og tværs af alle aldre i frikvartererne.  
Vi har haft læringsbånd hver dag, med afslapning og oplæsning, og 
somme tider deltaget i skolens bevægebreak. Børnene har deltaget 
i Legeøen, en sprogstimulerende aktivitet, der træner børnenes 
lydlige og visuelle opmærksomhed på bogstaver, skrivning og 
læsning gennem forskellige sproglege.

Udeskolen, sammen med 0.klasse, har også været en fast ugentlig 
aktivitet. Vi har prioriteret det sociale meget, med fokus på de gode 
relationer i børnegruppen, samt de gode relationer til de andre 
børn og voksne i SFOen. Børnene har mødt og deltaget i ture 
sammen med deres kommende venskabsklassevenner.

Vi oplever, at børnegruppen nu er godt rustet til 0.klasse og SFO 
livet.
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Steensgaard 7    5642 Millinge    www.steensgaard.dk    Tlf: 62619452

Besøg vores økologiske 
PRINCIPLANDBRUG

GÅRDBUTIK
Køb lækker charcuteri og pålæg lavet på stolte madhåndværkstraditioner.

SPISERI
Smag vores enkle retter, hvor friske råvarer fra gården spiller hovedrollen.

EN AUTENTISK OPLEVELSE
Mød dyrene, se slagterne arbejde og oplev hele værdikæden samlet på et sted. 
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Naturen omkring os – 
Grevegaardens vingård
Vi har besøgt Mia og Arne Clausen på Grevegaarden for at følge 
op på tidligere artikel omkring vinavlen. Vinstokkene står her først 
i juli med spæde klaser og venter på sol og varme, så høsten kan 
komme godt i hus. Fra starten var der 225 vinstokke, som nu er 
udvidet med en ekstra række grønne druer i hver ende af marken. 
Parret pointerer dog, at vindriften er på hobbybasis.

De blå druer er sorten Rondo og Cabernet Cortis og den grønne er 
Solaris. De fortæller begge meget engageret om de udfordringer, 
der dukker op. De kalder det ikke økologi, men i stedet for at bruge 
sprøjte- midler har man valgt at tilføre diverse stoffer for at gøre 
vinstokkene mere modstandsdygtige over for sygdomme. I 2015 
blev hele høsten ødelagt af meldug, og for at få et rettidigt varsel 
om skimmel har man efterfølgende plantet roser for enden af 
rækkerne, da roserne bliver angrebet før druerne.

2016 var et godt vinår, en god forsommer, som gav mange druer - 
og en fantastisk eftersommer/efterår, som gav en god kvalitet. Det 
lange og kolde forår i 2017 giver en kortere vækstsæson, og måske 
udfordringer mht sukker/syrebalancen. Sukker kan man tilsætte, 
det er straks et større problem med syreindholdet.

Gennem hele sommeren bliver nye skud/grene sat op i espalieret 
eller klippet af. I august, når druerne er ved at være modne, sættes 
net omkring planterne for at hindre, at solsorte og især stære tager 
for sig af retterne. Stærene kan rydde en hel række i løbet af et 
døgns tid. Det er dog ikke tilfældet for de grønne druer, dem ser 
stærene ikke.

Det er Mia, der passer vinstokkene, og Arne der står for 
vinificeringsprocessen.

Arne er desuden i gang med et større projekt med at omdanne 
gårdens ene staldlænge til vineri og vinkælder. Her er det 
meningen, at hele processen med afstilkning og knusning samt 
gæring og presning skal foregå under kontrollerede og hygiejniske 
forhold. De grønne druer knuses før gæringen, hvorimod de blå 
druer gæres på skaller og kerner i 5-8 dage. Efter alkoholgæringen 
sættes en sekundær gæring i gang for at reducere syremængden 
samt at omdanne den skarpe æblesyre til den mere milde 
mælkesyre. Herefter henstår vinen på glasballoner i et års tid med 
2-3 omstikninger undervejs, hvor bundfald inkl. gærrester fjernes. 
Efter et års tid er vinen klar til at tappe på flaske.

Et spændende projekt, og har man har lyst til at høre mere om 
vinfremstillingen, kan man benytte sig af tilbudet om at besøge 
vingården d. 27. august. Se nærmere under program for høstfestival. 
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20 år og selvstændig? Det er ikke hver dag så ung en iværksætter 
slår sig ned i Millinge. Når man hedder Jacob Bruun Østerberg, 
har is i maven, er udlært anlægsstruktør fra Millinge Maskinstation 
og dertil 2 x Danmarksmester i Skills, så tør man godt. Og især 
med back-up af en gæv kæreste som Katrine Storm, der er under 
uddannelse til pædagogisk assistent. 

Hvad tilbyder en anlægsstruktør med eget haveservicefirma så? 
Det korte svar er; alt grønt og gråt. Mere uddybende; så er det 
grønne bl.a. alt havearbejde som hæk- og græsklipning, anlæg 
og vedligeholdelse af bede, buske og træer. Det grå omfatter 
belægninger (indkørsler, terrasser, gangstier osv.), støttemure, 
stendiger. 

Jacob er også praktisk uddannet til at udføre kloakarbejde som 
eksempelvis minirenseanlæg, faskiner, separation af regn- og 
spildevand, bundfældningsanlæg med mere. I foråret 2018 øger 
Jacob stakken af prøve- og eksamensbeviser med en autorisation 
som kloakmester og udvider forretningen med dette tredje ben.

Lidt hvidt kommer der også til i vinterhalvåret, hvor Jacob påtager 
sig snerydning og saltning, både hos private og erhverv.

Flere vil måske, som jeg, tænke, at det nok er dyrt, at hyre en 
energisk ung mand som Jacob til at løse de opgaver, som man ikke 
selv har tid eller kræfter til. Det afklarer Jacob hurtigt med et smil 
og fortæller, at hvis min gamle tjørnehæk skal klippes på begge 
sider og i toppen, så koster det 45 kr pr. meter inkl. oprydning 
og bortkørsel. Således opmuntret spurgte jeg straks, hvad det så 

kan løbe op i at få realiseret drømmen om et 25 meter stendige, 
dobbeltsidet og godt en meter højt. Der fik jeg også hurtigt et 
overslag på ca. 12.000 kr, med forbehold for tilgængelighed, 
bundforhold, materialeforbrug osv. 
Jacob anbefaler at få en aftale for besigtigelse af forholdene og 
specifikation af opgaven, så kommer han tilbage med et konkret 
tilbud og tidsplan.

De første 10-12 kunder i såvel Faaborg- som Odenseområdet, er 
i kartoteket med både enkeltopgaver, faste aftaler og lejlighedsvis 
tilkald. De får sammen med nye kunder, mulighed for at tjekke 
om Jacob lever op til sine værdier for kundeservice; kvalitet, 
holdbarhed og overholdelse af aftaler.

Jacob – ung iværksætter i 
Millinge 

Jacobs Haveservice
Moobil: 5049 3591
Mail: j.haveservice@gmail.com

Faktaboks



KIRKEBLAD
86. årgang
Sensommer-
Efterår
2017

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Det spørgsmål møder vi ofte rundt omkring i sognet, og det er 
der da en god grund til! 

Men der sker da noget! 

Der er gang i forhandlingerne med de forskellige instanser, 
og der er rigtig mange, der kommer med gode input. Det er 
ikke alle forslag, vi har lige nemt ved at forstå, men med gode 
argumenter skal vi nok finde en fornuftig løsning til sidst!  

Begge pulpiturer er nu fjernet, hvilket har medført et fantastisk 
lysindfald i korskæringen. Denne beslutning har både biskop 
Tine Lindhardt og  kgl. bygningsinspektør Gunilla Rønnow 
støttet menighedsrådet i.  

Nationalmuseet har set lidt anderledes på det; de mener, at 
vi skal opbevare en del af de ”sørgelige rester” forsvarligt, for 
eventuelle senere beslutninger. Dette har selvfølgelig medført 
en opmåling af alle detaljer omkring pulpiturerne. Samtidig ville 
Nationalmuseet være til stede under nedtagningen  for at se 
efter eventuelle kalkmalerier, men dem var der heldigvis ingen 
af! 

Der er foretaget registrering af det nuværende varmeanlæg. 
Der er desværre konstateret omfattende rester af asbest i 
isoleringen omkring varmerørene.  Det kræver som bekendt 
”specialstyrker” at fjerne sådanne sager! 

I midtergangen skal der nye gulvfliser, sandsynligvis af samme 
slags som de oprindelige. 

Konservator Bent Jakobsen har prøvelaseret et par af 
kirkebænkene, så de svarer til det lakerede egetræ i kirkens 
korparti. Det er besluttet at bevare den eksisterende ådrede 
farveholdning af kirkebænke og det øvrige historiske inventar. 
Dermed fraviger vi ikke de farver, som arkitekt Hetsch stod for 
ved ombygningen af kirken i 1836-37. 

Arbejdet forudsætter endvidere nye trægulve under 
kirkebænkene, gennemgang af elinstallationer, indvendig 
kalkning m.m. Endvidere skal der undersøges for forøget risiko 
for skimmelsvamp. 

Det er blevet anbefalet at omlægge/forny pigstensbelægningen 
omkring kirken, da er er risiko for fugtindtrængning ved soklen. 
Det opdaterede projekt er via Fyens Stift sendt til høring hos 
Nationalmuseet her medio juli. 

Og nu er det jo sommerferie, så tålmodighed er en dyd! 
Bliver kirken færdig til jul? 

Nej, det kan vi godt love at den ikke gør! 

Men Falsled kirke står der stadig!    

Forsat god sommer til alle!

Benthe Rasmussen
Menighedsrådsformand

Hvad sker der i Svanninge kirke?
Nu hvor ”balkonerne” er fjernet, strømmer lyset ind i kirken



GUDSTJENESTER EFTERÅR 2017
August
13. aug.  9. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

20 aug.  10. søndag e. trinitatis
09.30  Falsled

27. aug.  11. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

September
3. sep.  12. søndag e. trinitatis
09.30  Falsled
19.00  Svanninge Præstegård*
  *Høstfestival

10. sep.  13. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

17. sep.  14. søndag e. trinitatis
09.00  Falsled (J. Svärd)

24. sep.  15. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled (I)
  (Høstgudstjeneste)

Oktober
1. okt.  16. søndag e. trinitatis
19.00  Falsled

8. okt.  17. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled
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Høstfestival 2017
Høstfestival - Hvorfor?

Formålet med høstfestivalen er at fremme et lokalt samspil mellem 
forskellige institutioner, kunstnere, foreninger og erhvervsliv – og at 
gøre de mange aktiviteter og muligheder synlige for både lokale borgere, 
for turister og for andre, som måske overvejer at slå sig ned i vores 
dejlige område.

Det er håbet, at synligheden giver mange flere lyst til at engagere sig og 
bidrage til et mere aktivt lokalområde.

I år har høstfestivalen ”Det nære” som særligt tema. Temaet har 
inspireret til et par spændende nye arrangementet, samt til endnu en 
fantastisk udstilling af værker fra lokale kunstnere. 

Høstfestivalen gennemføres i et samspil mellem frivillige kræfter og en 
række sponsorer, der med gavekort, donationer og økonomisk støtte gør 
det muligt at fastholde tilbagevendende aktiviteter og at afprøve nye 
muligheder.

Et eventuelt overskud fra høstfestivalen kan efter konkret henvendelse 
fra Lokalrådet bevilges til andre lokale formål og projekter. 

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden:
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Kunstaktiviteter
Igen i år er kunsten et stort omdrejningspunkt i årets 
høstfestival.

Vi kan endnu en gang glæde os til at se smuk kunst skabt af 
vores lokale kunstnere, men forhåbentlig mindst lige så meget 
smuk kunst i form af høstpyntning langs vejene.

Høststemning langs vejene – 
høstpynt dit hus og vind!

Årets vindere kan i år glæde sig til at vinde fine præmier: 1. præmie: 200 kr. til 
Dagli’Brugsen Millinge. 2. præmie 100 kr. til Dagli’Brugsen Millinge. 3. præmie 
kaffe fra Tallerkengalleriet.

Gratis halm til høstpyntning kan afhentes hos VM Blomster fra d. 20. august 
– i åbningstiden. Maks 2 baller pr. husstand. Kontakt VM Blomster ved 
afhentningen, der forudsætter tilmelding til høstpyntning.

Tilmelding kan ske fra d. 15. august til og med d. 30. august ved at sende en 
mail til Tina Knudsen: kromann_82@hotmail.com

Vinderne kåres af et hemmeligt panel. Slip fantasien løs – alle bidrag er gode 
bidrag!

Kunstlotteri
Flere lokale kunstnere støtter igen i år Høstfestivalen ved at 
donere værker til et kunstlotteri, som er med til at finansiere 
festivalen. 

Følgende kunstnere bidrager med et værk til lotteriet:
Jette og Peter Bork-Johansen, Ellen og Aage Jørgensen, 
Bente Cooper, Finn Wiggers, Rita Vikkelsø, Leila Andersen, 
Anne Gerd Juul, Philip Streich og Anita Køtlum.

Lodderne kan købes ved de større arrangementer og i Dagli’ 
Brugsen Millinge. Værkerne vil desuden være udstillet i Dagli’ 
Brugsen. 

Udtrækning ved det afsluttende arrangement søndag aften. 

Vinder lodderne ophænges i Dagli’ Brugsen fra mandag d. 4. 
september – præmierne udleveres efter nærmere aftale.

En stor og varm tak til kunstnerne for denne flotte gestus!

Tema ”Det Nære”
Det nære er den smukke natur, som vi er omgivet af, det er de mennesker, som 
vi omgås og bor i blandt, men ikke mindst, så er det nære, de oplevelser, som vi 
har sammen. Tag derfor godt imod årets program for høstfestivalen, hvor der 
er mulighed for, at opleve ”Det Nære” gennem forskellige aktiviteter.

For at gøre det overskueligt, kan du ved hjælp af små ikoner danne overblik 
over, hvilke aktiviteter der passer til dig:

Kunst og kultur Børnefamilier Oplevelser i det fri Åbent hus

Høstfest på Steensgaard
Steensgaard, 5642 Millinge
Lørdag d. 2. september

DEN STORE SYLTEDYST 
Efteråret er lige om hjørnet, og haver, træer og buske 
bugner af modne lækkerier, der bare skriger på at blive 
plukket og syltet. I forbindelse med Høstfestivalen lørdag 
den 2. september afholder vi traditionen tro DEN STORE 
SYLTEDYST på Steensgaard, hvor alle, der har lyst, kan 
deltage med deres bud på efterårets lækreste glas syltet 
frugt, grønt eller marmelade. 

Det er gratis at deltage - og kun fantasien sætter grænser. 
I år arbejder vi med to kategorier: Syltet frugt & grønt og 

Marmelader. Alle sylterier i begge kategorier skal indleveres 
i Spiseriet fredag den 1. september senest kl. 13.00, hvor de 
vil blive bedømt af vores kompetente dommerpanel udfra 
kriterierne: Smag, udseende og renhed. Vinderen i hver af 
de to kategorier kåres i Spiseriet lørdag kl. 13 og belønnes 
med en grillpose med kød til 4 prs. Efter kåringen, vil der 
være mulighed for at smage på alle sylterier. 

GUIDET TUR I KØKKENHAVEN
Året igennem knokler vores gartner i køkkenhaven for at 
kunne forsyne både Spiseriet og Slagtehuset med friskt 
frugt og grønt. Det arbejde fortæller hun meget mere om kl. 
12 og igen kl. 14, når hun byder indenfor i køkkenhaven til 
en guidet tur og fortællinger fra hverdagen på gården. Turen 

er gratis og kræver ingen tilmelding. Du møder bare op ved 
den store jernport foran køkkenhaven kl. 12 eller 14.  

NYD VORES LÆKRE RÅVARER
 I Spiseriet sælger vi saftigt kød af egne dyr og dugfriske 
salater fra køkkenhaven. Her kan du også forsyne sig med 
sæsonens økologiske marmelader, udskæringer, pølser og 
en masse andre lækkerier fra Gårdbutikken dagen igennem.

Høstudstilling på Solbjerggaard
Assensvej 298, 5642 Millinge

Festlig fernisering med lidt til ganen, tale v.  Sussanne Stald 
og musik med Faaborg Byorkester  
Lørdag d. 26. august kl. 14.00 

 Mød de lokale kunstnere: Jette og Peter Bork-Johansen, 
Ellen og Aage Jørgensen, Bente Cooper, Finn Wiggers, Rita 
Vikkelsø, Leila Andersen og Anita Køtlum.  

Kunstnerne er på skift til stede lørdag og søndag i perioden 
kl. 11.00-17.00 

Kløversti
Åbning af ny seværdighed på 
rød rute lørdag d. 26.8.2017.

Dagens program:
kl. 12.30: Afgang fra kløversti start (ved kunstgræsbanen i 
Svanninge) Afkortet rute.
1. Stop ved Østerby Bagerimuseum, hvor Lise Duus viser 

sit gamle hjem frem
2. Stop ved VM Blomster i Millinge, hvor vi smager på 

deres udsøgte snaps.
3. Stop er ved Solbjerggaard, hvor den nye seværdighed på 

kløverstiens røde rute afsløres kl.13.50.
På Solbjerggaard kan vi kl. 14.00 høre åbningstalen for 
høstfestivalen og deltage i ferniseringen af udstilling med 
lokale kunstnere.

Hjemturen foregår efter eget valg.

Antik Postludiet
Assensvej 220, 5642 Millinge

Fyns største udvalg i billedkunst – mange fynske malere.

Et af Danmarks største udvalg i keramik og stentøj. Stort 
20-kroners marked under Høstfestivalen.

Vi giver en kop kaffe - af en antik kop.

Mandag – lørdag, kl. 10-17. Søndag, kl. 12-17.

Østerby bageri museum
Assensvej 269, 5642 Millinge

Kom og se bageriet fra 1912.

Åbent lørdag d. 26/8 og søndag d. 3/9, begge dage kl. 13-17.

VM-blomster
Assensvej 273, 5642 Millinge

Gratis halm til høstpyntning kan afhentes fra d. 20. august. 
Maks. 2 baller pr. husstand. Afhentning af baller forudsætter 
tilmelding til ”høstpyntet hus”. Kontakt personalet ved VM 
Blomter ved afhentning, der skal ske i butikkens åbningstid.

Hverdage kl.10-18, weekend kl. 10-16, tirsdag lukket.

Kom, se og smag
Assensvej 324, 5642 Millinge 
Grevegaarden holder åben vingård 
søndag den 27. august kl. 15:00. 

Forhånds-tilmelding på tlf. 2330 9727 senest lørdag den 26. 
august, kl. 12:00 vil være nødvendig.

Benyt hovedindkørslen fra Assens-vej, hvor der er 
P-muligheder. Herfra gås i samlet flok til vinmarken, hvorefter 
vi går til vineriet for at se dette, høre om vinificeringen og 
smage på vinen.

Er der interesse for det, kan haven beses også.

Kastanielund
Brahesvej 14, Svanninge, 5600 Faaborg
Søndag den 27.8.2017 fra kl. 10 - 12 

Åbent hus i selskabslokalerne med gratis kaffe og kage.

Sangaften med fynske sange
Kirkegyden 33, 5642 Millinge 
Søndag den 27.8.2017 fra kl. 10 - 12 

Kom til sangaften på Svanninge Skole, hvor vi sammen synger 
fynske sange. Ledet af Kirsten Møller på klaver og kirkesanger 
Anne-Kirsten Jensen synger for. Aftenen foregår i aulaen på 
Svanninge skole, mandag d. 28/8, fra 19-21 – alle er velkomne. 

Aftenleg i Svanninge Bakker
Dansepladsen i Svanninge Bakker
Tirsdag d. 29. august, kl. 17  

Over middag mødes børnene fra Svanninge skole, vuggestue 
og børnehave på dansepladsen i Svanninge Bakker. Her vil der 
være forskellige aktiviteter for børnene.

Kl. 17 er der fællesdans med musik på dansepladsen. 
Efterfølgende spises der medbragt mad.

Alle interesserede er velkomne. 

Cykeltur og petanque
Havnen i Faldsled
Onsdag d. 30. august, kl.17

Cykelholdet fra Faldsled kører en stille aftentur til 
petanquebanen i Svanninge. Her spiser vi vores medbragte 
mad sammen med petanquespillerne. Efter det, spiller vi 
sammen. Alle er velkommen. Vi mødes ved havnen i Faldsled, 
onsdag kl. 17.

Folkemindesamlingen
Sognegården, kirkegyden 3, 5642 Millinge
Torsdag d. 31. august, kl. 16-18 og 20-22

Folkemindesamlinger holder åbent for deres udstilling. 
Temaet er ”Mindeportrætter af en række af sognets 
personligheder, afdøde 1907-2007”. Kom og hør Bruno Clausen 
fortælle om en række spændende personligheder!

Stegt Flæsk og underholdning
Sognegården, Kirkegyden 3, 5642 Millinge
Torsdag d. 31. august, kl. 18

Kuvertpris: kr. 120. – børn under 12 år, halv pris.
Tilmelding til Johnny i Sognegården på telefon 62 61 94 46 – 
senest søndag d. 27. august!!

Lær at tegne skitse efter to timer
Millinge Klint
Torsdag d. 31. august, kl. 18.30-20.30 

Billedkunstner Peter Bork-Johansen viser dig, hvordan du 
skitserer motiver i naturen, med en teknik alle kan lære. 
Du skal medbringe en lille skitseblok og en lille æske 
pastelkridt.
 
Vi mødes ved Millinge klint torsdag 31. august kl 18.30 til 20.30 
med skitseblok og pasteller. Det vil sikkert også være godt at 
have en stol med.
 
Prisen er kun kr. 50. Tilmelding senest 26. august på tlf.: 
61731517 eller mail bork-johansen@ofir.dk

Åbent hus på Faaborg Camping 
på Søgaard

Odensevej 140, ved Svanninge Bakker
Fredag d. 1. september kl. 19. 

Ejerne Lone og Torben Kjærulff fortæller og viser rundt, og 
Bruno Clausen beretter lidt om Søgaards historie.

Anderæs
Mølledammmen v. Grubbe Mølle
Lørdag d. 2. september kl. 14.

Hvilken and kommer først i mål? Kom til anderæs i 
mølledammen ved Grubbe Mølle.

Høstmarked
Dagli’ Brugsen Millinge 
Assensvej 249, 5642 Millinge
Lørdag den 2. september kl. 8 – 14

kl. 8 – 9    Gratis morgenbord
kl. 10         Underholdning
kl. 11         Auktion (effekter kan beses fra kl. 10
kl. 13        Trækning af vindere. Lotteri m.m.

På pladsen er der ostemarked, frugt og grønt, lotteri, 
grillpølser, kolde fadøl, vand & vin samt varme popcorn og 
hoppeborg.

Ekstra gode høsttilbud i butikken, loppe og kræmmermarked, 
stadesalg m.m.

Se program, som kan afhentes i butikken.
Bestil stadeplads v/ Orla 62619494 / 20112769

Grubbe Mølle
Grubbemøllegyden 1, 5600 Faaborg 
Søndag den 27.8.2017 fra kl. 10 - 12 

Oplev den særlige stemning, når møllerne kører og 
kamhjulenenrumler – forudsat vind og vejr vil det!
Alle dage i Høstfestivalen, kl. 11-16

Høstfestivals gudstjeneste
Svanninge præstegård
Søndag d. 3. september, kl. 19 

Traditionen tro, rundes Høstfestivalen af med 
Høstfestivalssgudtjeneste ved Sognepræst Vibeke
Hammerum. Svanninge Kirke er som bekendt lukket, men 
det skal ikke afholde os fra at runde årets Høstfestival af med 
den traditionelle gudstjeneste! Om det bliver i haven eller i 
konfirmandstuen afgør vejret til den tid. FDFs tamburkorps 
medvirker, og efter gudstjeneste fortsætter vi med kaffe, kage, 
lodtrækning af vinderne i årets kunstlotteri mm.

Åbent værksted hos Juul & 
Streich KERAMIK

Assensvej 279, 5642 Millinge
Torsdag d. 31/8 og fredag d. 1/9,  Kl 10 -20 

Velkommen til vores sted. Se skulpturerne i haven, butikken 
og i galleriet på loftet.

Du er velkommen til at sætte dig ved drejeskiven og prøve 
kræfter med denne del af håndværket.

Der vil være kaffe, te og høstkage.

Kirkegårdsvandring
Svanninge Kirkegård
Søndag d. 3. september, kl. 15

Henning Storm vil lede kirkegårdsvandringen, hvor han vil 
fortælle om gravstederne fra Svanninge Mark.
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Bestil stadeplads v/ Orla 62619494 / 20112769

Grubbe Mølle
Grubbemøllegyden 1, 5600 Faaborg 
Søndag den 27.8.2017 fra kl. 10 - 12 

Oplev den særlige stemning, når møllerne kører og 
kamhjulenenrumler – forudsat vind og vejr vil det!
Alle dage i Høstfestivalen, kl. 11-16

Høstfestivals gudstjeneste
Svanninge præstegård
Søndag d. 3. september, kl. 19 

Traditionen tro, rundes Høstfestivalen af med 
Høstfestivalssgudtjeneste ved Sognepræst Vibeke
Hammerum. Svanninge Kirke er som bekendt lukket, men 
det skal ikke afholde os fra at runde årets Høstfestival af med 
den traditionelle gudstjeneste! Om det bliver i haven eller i 
konfirmandstuen afgør vejret til den tid. FDFs tamburkorps 
medvirker, og efter gudstjeneste fortsætter vi med kaffe, kage, 
lodtrækning af vinderne i årets kunstlotteri mm.

Åbent værksted hos Juul & 
Streich KERAMIK

Assensvej 279, 5642 Millinge
Torsdag d. 31/8 og fredag d. 1/9,  Kl 10 -20 

Velkommen til vores sted. Se skulpturerne i haven, butikken 
og i galleriet på loftet.

Du er velkommen til at sætte dig ved drejeskiven og prøve 
kræfter med denne del af håndværket.

Der vil være kaffe, te og høstkage.

Kirkegårdsvandring
Svanninge Kirkegård
Søndag d. 3. september, kl. 15

Henning Storm vil lede kirkegårdsvandringen, hvor han vil 
fortælle om gravstederne fra Svanninge Mark.



Høstfestival Kalender 2017
Lørdag

d. 26. august
Åbning af høstfestivalen
Festlig fernisering med lidt til ganen, 
tale v.  Sussanne Stald og musik med 
Fåborg Byorkester. 
Starter kl. 14.00

Kløverstisvandring 
Start Kl. 12.30

Østerby bageri museum
Åbent kl. 13-17

VM-blomster
Åbent kl. 10-16.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Søndag
d. 27. august

Høstudstilling på Solbjerggaard
kl. 11-17

Kom, se og smag
Grevegaarden, kl. 15:00

Kastanielund
Kl. 10-12

VM-blomster
Åbent kl. 10-16.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 12-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Mandag
d. 28. august

Sangaften med fynske sange
Kl. 19-21 

VM-blomster
Åbent kl. 10-18.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Tirsdag
d. 29. august

Aftenleg i Svanninge Bakker
Kl. 17

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Onsdag
d. 30. august

Cykeltur og petanque
start kl. 17.

VM-blomster
Åbent kl. 10-18.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Torsdag
d. 31. august

Stegt Flæsk og underholdning
Sognegården, kl. 18

Folkemindesamlingen
Kl. 16-18 og kl. 20-22. 

VM-blomster
Åbent kl. 10-18.

Skitsekursus
Millinge klint, kl.18.30-20.30

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Fredag
d. 1. september

Åbent hus på Faaborg Camping på 
Søgaard
Kl. 19. 

VM-blomster
Åbent kl. 10-18.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Lørdag
d. 2. september

Høstmarked i Dagli’ Brugsen
Kl. 8-14

Høstfest på Steensgaard
Kl. 11

Høstudstilling på Solbjerggaard
kl. 11-17

Anderæs
kl. 14.

VM-blomster
Åbent kl. 10-16.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 10-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16

Søndag
d. 3. september

Østerby bageri museum
Åbent kl. 13-17

Kirkegårdsvandring
Kl. 15

Høstfestivalsgudstjeneste
Kl. 19

Høstudstilling på Solbjerggaard
kl. 11-17

VM-blomster
Åbent kl. 10-16.

Antik Postludiet 
Åbent kl. 12-17

Grubbe Mølle
Kl. 11-16



Høstfestivals-
gudstjeneste

Søndag den 3. september kl. 19.00 
i Svanninge Præstegård

Svanninge kirke er som bekendt lukket, men det skal ikke 
afholde os fra at runde årets høstfestival af med den traditio-
nelle gudstjeneste! Om det bliver i haven eller i konfirmand-
stuen afgør vejret til den tid. 
FDFs tambourkorps medvirker, og efter gudstjenesten fort-
sætter vi med kaffe, kage, lodtrækning m.m.  

Høstgudstjeneste – 
fællesspisning

Vi holder høstgudstjeneste i Falsled kirke, søndag den 24. 
september kl. 11.00. Derefter mødes vi til fællesspisning i
Svanninge Sognegård, hvor menuen står på den traditionelle 
høstgildemenu: suppe og peberrodskød. 

Pris inkl. kaffe:  kr. 110,00.  Øl og vin kan købes.
 
Tilmelding senest den 21. september til enten: 

Ernst Jørgensen, tlf. 62681307, mobil 61738408 eller
Henning Nielsen, tlf. 62619107 

Man er velkommen, selv om man ikke når høstgudstjenesten!

Arrangør: Danske Seniorer, Svanninge og Svanninge 
Menighedsråd.  

Luthers Hr. Käte
Nonnen som blev Europas første 
præstekone og kvinderettigheds-
forkæmper

Onsdag den 11. oktober kl. 19.30
i Horne kirke
ved cand. theol. Karen Rommedahl. 

Et fortælleforedrag om Katarina von Bora, Luthers hustru. 
Katarina von Boras historie tåler i høj grad særskilt lys på 
sig her i 2017, hvor Luther fejres for sit opgør med romer-
kirken. Hvis man på afstand af tiden vil høre om en modig, 
selvstændig og klog kvinde, der samtidig var en trofast og 
støttende hustru, så er der god mulighed denne aften! 

Kirkekaféen er åben i pausen, og kirkebilen kan benyttes 
(tlf. 62618800)

Arrangører: Horne og Svanninge menighedsråd

onsdag den 8. november kl. 19.30 
i Svanninge præstegård
ved sognepræst Ole Buhl Nielsen, Korinth 

Ole Buhl Nielsen fortæller om reformer og følelser på Brahe-
trolleborg sidst i 1700 tallet, under godsejer Johan Ludvig 
Reventlow. Fortællingen bygger på breve, begivenheder og 
besøgende på Brahetrolleborg i de skelsættende år sidst i 
Oplysningstiden. 

Arrangør: Aktivitetsudvalget i Svanninge Menighedsråd 
Pris:  kr. 20.00 incl. kaffe og kage. kirkebilen kan benyttes  
(tlf. 62618800)

Månedens aften

Alting er i bevægelse  
Månedens aften



I dagene 11 – 18. september går sognerejsen til 
Normandiet i det nordvestlige Frankrig. På turen skal 
vi blandt mange andre ting se landgangskysten fra 
D-dag 1944, Bayeux-tapetet, Frankrigs største gotiske 
katedral i Amiens og den berømte klosterø St. Michel.  I 
Normandiet har vi fast base i byen Caen.

Formålet med en sognerejse er at rejse, se og opleve 
sammen. Programmet er en god blanding af kultur, 
historie, kirke og natur, og fællesskabet undervejs 
vægter vi højt! 

Turen foregår i bus med afgang fra Faaborg og vi har 
denne gang allieret os med Riis Rejser som teknisk 
arrangør. Turen arrangeres i samarbejde mellem 
præsterne i Faaborg, Svanninge og Brahetrolleborg 
pastorater og bliver den femte sognerejse siden 2010.

Den endelige pris er endnu ikke helt på plads, men vi 
bevæger is i omegnen af 7.500 – 8.000 kroner med 
halvpension. Tillæg for enkeltværelse bliver ca. 1300 kr.
 
I løbet af vinteren holder vi nogle rejsemøder, hvor vi 
fordyber os i nogle af de steder, vi skal besøge og historien 
bag. Første rejsemøde bliver onsdag den 20. september 
2017  kl,. 19.00. Den efterfølgende gang bliver torsdag 
den 2. november kl. 19.00, medens mødedatoerne efter 
nytår endnu ikke er fastlagt.

Alle, der er nogenlunde raske og rørige kan deltage i 
rejsen, og alle er velkomne til rejsemøderne, som 
foregår i konfirmandstuen ved Svanninge præstegård.  
De arrangerende præster er Vibeke Hammerum, Henrik 
Nedergaard og Ole Buhl Nielsen.

2018: Fælles sognerejse til Normandiet

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Den kendes på 
melodien! 

Lørdag den 9. september kl. 15.00 
i Falsled kirke
ved kirkens præst og kirkemusikere

I forbindelse med Reformationen gav Martin Luther 
salmesangen fri til menigheden. Troen skulle synges ind 
i krop og sjæl med nye tekster og melodier. Siden har 
salmerne været en vigtig del af den evangelisk-lutherske 
gudstjeneste, og der er skrevet myriader siden Luthers 
tid. Og der er også kommet nye melodier til mange gamle 
salmer. Mange mennesker giver udtryk for, at de ”vil have 
de gamle melodier”. Men der er ikke altid enighed om, hvad 
der er gammelt og nyt! For den melodi, som nogle regner 
for ”den gamle”, er måske i virkeligheden den nye! Vibeke 
Hammerum giver en håndfuld eksempler sammen med 
organist Winnie Platz og kirkesanger Anne-Kirsten Jensen. 
Bagefter byder menighedsrådet på en let forfriskning.

Arrangementet er et led i ”Kirkens døgn” i anledning af 
reformationsjubilæet

Notitser:
Musikalsk legestue for dagplejebørn kl. 9.30 i 
konfirmandstuen på følgende torsdage: 
7. september, 5. oktober, 16. november og 14. december. 

Der er menighedsrådsmøde i konfirmandstuen tirsdag d. 
15. august, den 19. september, den 10. oktober og den 21. 
november, alle dage kl. 19.00.

Tilmelding til Konfirmandundervisning 2017-18 

Konfirmandundervisningen begynder efter efterårsferien 
og slutter til påske. Henimod slutningen af august sender 
jeg tilmeldingsbreve ud til de forældre med børn, som  
afsluttede 6. klasse i Brahesminde skole (Svanninge 
afd.) før sommerferien. Forældre til konfirmander fra 
andre skoler, bedes venligst henvende sig direkte til mig. 
Bemærk venligst: Tilmeldingsformularen på Øhavsskolens 
forældreintra gælder kun for elever, der skal konfirmeres i 
Faaborg, Diernæs, Avernakø og Lyø kirker.
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Petanque i Svanninge
Hver mandag formiddag kl. 10.00 mødes en flok veloplagte 
pensionister/efterlønsmodtagere m.fl. til en hyggelig dyst med de 
tunge stålkugler.  Der spilles på 13 grusbaner, og hold sættes ved 
lodtrækning. Spillet går ud på, at stålkuglerne kastes ud i et forsøg 
på at placere dem så tæt på den lille trækugle (grisen) som muligt.  
Det lyder måske enkelt, men der er mange finesser og teknikker, 
og der bliver gået til den med stor entusiasme.  Konkurrencen er 
selvfølgelig en vigtig del af spillet, men det sociale - snak og gode 
grin – spiller en væsentlig rolle. 

Afdelingen hører under FSSG&I.

Det er et spil for alle aldre, og der spilles også tirsdag og torsdag 
aften fra kl. 18.30, så det er muligt at deltage, selvom man er på 
arbejdsmarkedet.

Udover de faste spilletider, arrangeres stævner, hvor naboklubber 
indbydes til en hyggelig dag, der starter med morgenkaffe og brød. 
Hold laves ved lodtrækning på tværs af klubber, og man spiller 2-3 
spil, hvorefter den medbragte klemme indtages. Der spilles igen et 
par spil, point gøres op, og der er præmie til de vindende hold.

De medlemmer, der har lyst, kan deltage i DGI turneringer m.m., 
og som det fremgår af hjemmesiden, klarer klubben sig ret godt.

Der er flot tilslutning i klubben, men der er altid plads til nye 
medlemmer. 
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I Vores lokalsamfund har 
vi en Idrætsforening og vi 
har en Idrætshal.
Vi kan glæde os over, at der var energiske og aktive borgere i 
området som sørgede for at udvikle Idrætsforeningen og at bygge 
en hal i Svanninge. I dag er vi glade og stolte over, at være med til at 
videreudvikle dette til glæde og gavn for os alle i Lokalsamfundet.

Svanningehallen blev bygget i 1973, udvidet med omklædningsrum 
og klublokaler allerede i 1979 og senest til- og ombygget i 2011.

Idrætsforeningen og hallen er tæt forbundne.  Hallen drives som 
en selvejende institution, med vedtægter og bestyrelse, egen 
økonomi mv. Medlemmer til Hallens bestyrelse vælges primært på 
Idrætsforeningens generalforsamling, hvert år i februar.

Heldigvis er der mange aktiviteter og mange aktive brugere af vores 
hal. Både sommer og vinter. 

Både hallen og Idrætsforeningen drives af frivillige kræfter, og dem 
har vi heldigvis mange af.

Men i disse tider har vi mange udfordringer, for at få det hele til at 
løbe rundt og hænge sammen økonomisk.

Der er mange tilbud til børn, unge og ældre rundt om i kommunen. 
Så det er vigtigt at sørge for, at der er nye tilbud, mens vi holder fast 
i de eksisterende. 

Egnens skolebørn tager til Faaborg efter 6. klasse, og det er således 
ikke en selvfølge, at de dyrker idræt i deres lokalsamfund.

Hallen ”lever” af den halleje som foreninger eller private betaler 
for at bruge hallen. Derudover yder kommunen tilskud i forhold til 
antal timer udlejet til tilskudsberettigede foreninger. 

Det er ingen hemmelighed, at vi er blevet presset på dette punkt, 
idet Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat størrelsen af dette 
tilskud over en 4-årig periode.

Dette betyder, at vores hal får et betydeligt mindre tilskud i år og de 
kommende år.

Vores budget hænger kun lige netop sammen, på trods af at vi 
har haft stor frivillig opbakning til alm. vedligehold af bygning og 
installationer

Vi ser det som vores store opgave at sørge for, at vi fortsat kan 
dyrke indendørs idræt i Svanninge, samt at vi fortsat kan tilbyde 
en god oplevelse og service til vores mange brugere. Derfor er 
det vigtigt for os, at vi også i fremtiden kan have en levende hal 
med halbestyrer og mulighed for socialt  samvær, for foreningens 
medlemmer og hallens øvrige brugere. Vi vil gerne invitere endnu 
flere af lokalområdets indbyggere til at bruge hallen.

Vi har derfor brug for al den støtte og opbakning vi kan få

Vi takker dem, som allerede hjælper med at holde vores hal 
kørende, både de som hjælper til i det daglige og de, som 
medvirker, når vi arrangerer arbejdsdage. Vi har brug for alle.
Vi kan godt bruge flere, som vil være med til stort eller småt.
Vi har heldigvis allerede flere små arbejdsgrupper, eller frivillige 
der påtager sig arbejdsopgaver
Her kan nævnes opgaver som allerede bliver gjort - og andre - som 
vi godt kan bruge hjælp til
• Maling af småskader
• Opsætning af bander

• Græsslåning udenom hallen
• Vedligehold af el og lyd mm 
• Hjemmeside, Facebook
• Tekster og nyheder på informationsskærm
• I gangsætning af nye aktiviteter, f.eks
  Senioridræt i dagtimer
  Familieaktiviter
  Sommerskole - idræt i ferier mv.

Det der virkelig kan gøre en forskel på vores trængte økonomi, er at 
få udlejet halgulvet til foreninger i så mange timer som muligt.
I Vinterhalvåret ser det nogenlunde ud, men der er ledige timer, 
allerede fra det tidlige forår og i løbet af sommeren, om vinteren 
kan der også være ledige dagtimer.

Det er også muligt at købe en reklameplads i hallen. Kontakt 
halbestyrer eller bestyrelsen

Hvis du har lyst til at være med eller bare har en god ide til os, kan 
du kontakte

Annita Svendsen, Faldsled Svanninge Idrætsforening ansve@nst.dk,  
mobil 2526 9565

Hanne Søndergaard, Svanninge Hallen  grubbehus@tdcadsl.dk , 
mobil 5170 6281

Rikke V Pedersen, halbestyrer  cafe@svanningehallen.dk , mobil 
6060 9517

Svanningehallen lægger hus til mange forskellige aktiviteter: 

• Badminton
• Håndbold
• Fodbold, både træningsaftener og stævner i weekender
• Floorball - NYT
• Formiddagsgymnastik for ældre ”Stå op til noget godt”
• Spinning - NYE cykler
• Pilates
• Yoga
• Crossdance
• Cirkeltræning mm.
• Fitness

Derudover anvendes omklædningsfaciliteter i hallen i 
forbindelse med udendørs fodbold

I cafeen udstiller en gruppe lokale kunstnere.

I cafeen sælges sund mad og drikke, og  der arrangeres 
fællesspisninger i vinterperioden

Hallen er normalt åbent i aftentimer og medlemmer af Fitness 
kan bruge låsebrik fra morgen til aften.

Alle er velkomne, 

Faktaboks
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

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

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

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15
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FS Efterår/
vintersæson.
Der er i skrivende stund fuld gang i planlægningen af 
efterårets/vinterens aktiviteter i Svanninge Hallen og 
efterhånden, som det falder på plads, bliver det offentliggjort 
via Facebook, hjemmesiden og infoskræme, så følg med her.

NYT-NYT
FS Fitness/gymnastik stater jumping fitness i Svanninge 
Hallen – første gang mandag d. 7. august kl 20.00 og herefter 
hver mandag mellem kl. 20 – 21, herudover vil der i løbet 
af efteråret/vinteren når vi kender timefordelingen i hallen, 
etableres hold lørdag eller søndage.

Ny svømmetræner 
søges!
Falsled-Svanninge Idrætsforening søger en ny 
svømmetræner, som kan være med til at starte de nye hold 
op i Faaborg svømmehal fra august/september 2017. 

Vi mangler en svømmetræner til børneholdene i alderen 7 - 
10 år.

Det er ikke afgørende, at du har erfaring med 
svømmeundervisning, men derimod, at du kan lide samværet 
med børnene og er i stand til at have et godt overblik over 
børnegruppen.

Svømmeprogrammer, eventuelle kurser, en hjælpetræner og 
undertegnede vil hjælpe dig godt i gang.
Vi svømmer tirsdag aften kl. 18.00 fra 29. august 2017

Hvis ovenstående har interesse, så kontakt gerne Laila på 
følgende mail: Jonlaster@gmail.com 

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E
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Danske Seniorer’s tur til 
Kongernes Jelling.
Den 15. juni - i strålende solskin,  tog  godt 60  seniorer på tur 
til Jelling. Klis var klar med dobbeltdækkeren fra Svanninge 
Sognegård kl. 8.00. Han fragtede os ad smalle veje, gennem det 
smukke Vestfyn, og da vi nåede  Middelfart var kaffen klar og kunne 
indtages med de medbragte rundstykker  ved det anerkendte 
bænke/borde område.

Vi fortsatte til Jelling, hvor der var sørget for gode guider både i 
kirken og på museet.

I Jelling kirke lagde vi især mærke til gulvet, der er udført af 
rødlig svensk sten. Korset, der er indlagt i gulvet, er markeret 
med højpoleret svensk granit. Korsets arme vender mod alter, 
prædikestol og døbefont, som symbol på dåb, nadver og ordet.

Middagen blev indtaget på Jelling Kro og bestod af flæskesteg med 
sprød svær,  brun sovs m.m. Desserten var islagkage med jordbær.  
Et godt krus øl, vin eller hvad vi måtte ønske. Så der var smil på 
alles læber. 

Godt mætte, gik vi  på museet, hvor vi fik en historisk gennemgang 
af vikingetidens Jelling, inden vi kunne gå rundt på egen hånd og 
udforske  landets storhedstid.

Kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand rejste deres 
runestene i årene 950-970.

 For at beskytte stenene mod vejr og vind, er de nu sat i montrer.
Jellingstenene og Jelling kirke blev optaget på Unesco’s 
verdensarvsliste i 1994.

Godt fyldt op af indtryk kunne vi nu sætte os i bussen for at nå 
tilbage til vores hjemlige ”gemakker”.

Under hjemturen blev der igen tid til en kop kaffe med ”basser”.
Tak til Danske Seniorer  og til Kirsten Bundgård for en godt 
tilrettelagt tur.

Benthe
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Brahesvej 9 · Svanninge
5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53 / 23 38 92 27

Industri • Privat 
Landbrug • Nybyggeri
Alarm • Tele og data

Murermester
Per Bekkelund ApS
Tlf. 62 61 75 20
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CVR: 29150958
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SVANNINGE SFO PÅ 
KOLONI.

Så blev det koloni tid igen, og denne gang gik turen til Hovborg 
på Langeland. Et skønt sted lige ned til vandet og med masser af 
grønne områder til fodbold og leg. 

Vi kørte af sted med bussen mandag morgen og var retur igen 
onsdag kl. 14.00. En masse dejlige børn fra 2. og 3. klasse var med og 
de glædede sig til en masse oplevelser.  Børnene har selv skrevet lidt 
om turen, her er lidt af det de skriver: 

 ” Vi har badet, vi har hygget og vi har ristet skumfiduser og de 
voksne var søde”
      Lucas

 ” Vi har malet på sten, badet, hygget og der var god udsigt til 
Storebæltsbroen”
      Smilla og Sille

 ” Vi kørte i bus derned, det tog lang tid og var lidt sjovt, men også 
lidt kedeligt, vi pakkede ud og hyggede på værelset og vi spillede fodbold” 
      Ronja

 ” Vi har badet og hygget og spist skumfiduser”
      Hjalte

Det har været en dejlig tur for alle, og der er blevet leget, hygget og 
badet samt spist en masse dejlig kage og pølsehorn/pizzasnegle bagt 
af en masse søde forældre. Tak for alt det lækre bagværk!! 

Tak for lån af alle de søde børn. God sommer til jer alle!!



advokat@anhoej.dkadvokat@anhoej.dk
advokat@anhoej.dk

advokat@anhoej.dk

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

NYT FRA SVANNINGE 
FOLKEMINDESAMLING
I Folkemindesamlingen  afholdes sommer/efterårsudstilling 
med åbning onsdag d. 16/8 kl. 19-22 i vore lokaler i Svanninge 
Sognegård. Temaet er ”Mindeportrætter af en række af sognets 
personligheder, afdøde 1907-2007”, men for at afgrænse helt 
præcist i de årstal, der ender på 7! Man kan således se om følgende: 
William Davidsen, Hans Pedersen, Vagn Arvidsen, Verner Larsen, 
Bertha Holmstrøm Andersen (Klingenberg), samt fra Faldsled Poul 
Rasmussen, Grethe Petersen og Erna Pedersen (alle døde 2007) – 
Egon Mortensen, Preben Klingenberg, Anna Hansen (Hjørnegaard), 
Jørgen Nielsen (Murer), Ellen Hansen (Østerbyvej), Anders 
Pedersen (Stengaarden), Karen Juul Hansen, Henning Balle, Harry 
Andersen og Gerda Paulsen, født Kildeberg (døde 1997) -  Frederik 
Nielsen (Grevegaard), Karen Peder Hansen, Mary Mikkelsen, 
Hans Stage, Hans Peder og Christine Hansen (Vængegyden) (døde 
1987) – Anders Holm Madsen, Carlo Pedersen og Kathrine Hansen 
(Betzyslyst) (døde 1977) – dyrlæge R. M. Jensen, snedkermester 
Johan Rasmussen, Faldsled (døde 1967) – Christian Løve Anderskov 
og brygger Peder Jørgensen (døde 1957) – og mange andre i hele 
perioden. Hvis der er nogen, man savner, kan det skyldes, at vi ikke 
har materiale om dem og ikke har nået at kontakte familien – i 
denne omgang! Vi er altid interesseret i billeder og dokumenter, der 
fortæller om sognets historie og dets beboere – enten i original eller 
kopi (som vi gerne selv tager). Udstillingen er også åben tirsdag 22/8 
kl. 19-22, omkring spisningen  ved høstfestivalen torsdag 31/8 kl. 16-
18 og 20-22, samt mandag 4/9 kl. 19-22 (som altid åbent 1. mandag 
i måneden i sommerhalvåret). Udstillingen fortsætter til ca. 1/11, 
og resterende åbningstider meddeles senere (se opslag i Brugsen, 
aviser og på internettet).

Under Høstfestivalen er Folkemindesamlingen medarrangør af tre 
andre arrangementer: mandag 28/8 kl. 19  sangaften med fynske 
sange i Svanninge Skoles aula, med Kirsten Møller ved klaveret, og 
vor kirkesanger Anne-Kirsten Jensen synger for. Fredag 1/9 kl. 19 
arrangement på Faaborg Camping, Søgaard, Odensevej 140, hvor 
Lone og Torben Kjærulff viser rundt og fortæller om deres virke, og 
Folkemindesamlingen fortæller forhistorien. Søndag 3/9 kl. 15 er 
der kirkegårdsvandring i Svanninge med et blik på gravstederne fra 
Svanninge mark og familierne bag, som Henning Storm fortæller 
om. 

Tak til vores firmamedlemmer for sponsorat 2016/17: El-
installatør Jens Nielsen, Antik Postludiet, Murermester Per 
Bekkelund, Murermester Heino Larsen samt Svanninge Auto- og 
Traktorservice.

Henvendelse uden for åbningstiden: 
Arkivleder Bruno Clausen, tlf. 62619366, 
Museumsleder Arne Rasmussen, tlf. 24528110 
Formand Susanne Jervelund, tlf. 62641819/ 21736718.
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For 2. år i træk, i uge 27, drog børnehave og SFO på dagskoloni til 
Dyreborg strand.

Bussen kørte mandag morgen med en god flok forventningsfulde 
børn og voksne, godt pakket med fiskenet, spande, skovle og tæpper. 
Jo tættere vi kom på Dyreborg, jo mere mørkt blev det. Der var i 
den grad mørke skyer. Vi nåede at holde fødselsdag, og der blev 
soppet og fisket rejer inden, at der i det fjerne lød torden og så kom 
regnen! Vi måtte den dag pakke sammen før tid og nåede da også 
på vej til bussen at opleve skybrud. Derfor var alle meget våde, da vi 
kom tilbage til børnehaven.

De næste dage på Dyreborg strand blev sommerdage, netop som vi 
kunne ønske os. Torsdag havde vi også vuggestuen med, og de små 
nød at få sand mellem tæerne og at få luftet bleen. Der var masser 
af hjælpende hænder fra de store børn i børnehave og SFO. Et 
fællesskab og omsorg som gjorde, at alle nød dagene ved Dyreborg.
 Der blev hygget børnene imellem. De store var gode til at tage 
sig af de mindste. Der summede af aktivitet. Der blev fanget rejer, 
krabber, tangnåle, muslinger, snegle og søstjerner. Der blev studeret 
flotte sten.

De ældste SFO børn gav sig i kast med at bygge et stort sandslot 
som udviklede sig over flere dage. Der kom voldgrav, og slottet blev 
pyntet med muslinger.

Hårdt arbejde kræver mad, så madpakkerne var tiltrængte og der 
blev hygget og spist på tæpper rundt omkring, og de kager som flere 
forældre havde bagt, blev der sat stor pris på.

Sommerhilsner fra Brahesminde Børnehave og SFO Svanninge

Børnehave og SFO på 
Dyreborg strand
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Bedste kvalitet til
laveste pris

En gladere bilist
Som AutoMester arbejder vi for
flere glade bilister.
Det er vi kommet rigtig langt
med. Som kunde er du hos os
altid sikker på en professionel og
ærlig rådgivning. Vores medar-
bejdere deltager i AutoMester´s
obligatoriske uddannelse, som
gør at vi altid har frisk viden og
nyeste udstyr klar.
Det gør at vore kunders biler
spænder fra de helt nye til
veteran.
Det handler om tillid.

Vi udfører også reparation af
plæneklippere, motorsave, buskryddere
m.m. - vi forhandler også mærkerne Stiga, MTD m.fl.

Svanninge Auto & Traktorservice
v/Aage Larsen og René Helding

Svanninge Auto &
Traktorservice A/S
Assensvej 247 . 5642 Millinge . Tel. 62 61 92 39
svanningeauto@mail.dk . www.s-vat.dk

 

Solbjerggaard  
Bed & Breakfast 
Butik  
Bang’s design 
Galleri 
Assensvej 298 
5642 Millinge 
Tlf.: 23203278 
www.bb-fyn.dk 
Åben hele året 
Udstilling Gitte Skovmand, 
Tina Sommer Paaske, 
Birthe Petersen  
og Iben Warburg  
15. juni -15. august 2017 
 

 

Husk tilmelding til: 

31. august, kl. 18.00 
Høstfestival 

Stegt flæsk med persillesovs. 
Pris kr. 120,- (Børn u/12 år, ½ pris) 

Tilmelding på 62 61 94 46 
Sæt også kryds i kalenderen: 

9. og 23. november, kl. 19 
Andespil med masser af ænder og sidegevinster.  

Overskud går til renovering af Sognegaarden 

2. december, kl. 18 
Julefrokost 

 

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. 
Husk at oplyse navn. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har mange 
medlemmer, når der 
bl.a. skal søges midler fra 
fonde. 
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”Hvorfor er her så
fantastisk?”
Det er overskriften på en mappe, som 6 lokalråd, herunder vores 
eget, har udarbejdet. Mappen er udarbejdet med det formål at 
lokke folk til at bosætte sig i de mindre lokalområder, som støder 
op til Faaborg. 

Mappens indhold fortæller i korte træk om, hvorfor her er så 
fantastisk. Dette gøres ved at fortælle om de forskellige events der 
afholdes, om foreningslivet, om naturen og ikke mindst om al 
kulturen. 

Alt i alt, er det en mappe, der på bedste vis skal sælge de små 
lokalområdet på Faaborg egnen, så vi kan få nogle nye naboer, 
som vi kan dele glæden over vores fantastiske område med. 

Læs mere om projektet på: www.faldsled-millinge-svanninge.dk

SCAN KODEN

Hvis du scanner 
koden kan du se en 
film over området

400 mennesker samles til 
Countryfest i Faldsled
Henrik Hansen, Svanninge, ønskede egentlig 
bare endnu en fest i Lokalområdet, hvor man 
kunne samles over en fadøl og god musik – nu 
står ham og arbejdsgruppen bag Countryfesten 
og har totalt udsolgt af billetter og forventer 
gæster fra hele landet. 

Allerede d. 23. juni kunne arbejdsgruppen melde 
om udsolgt til festen. Ifølge dem selv skyldes dette 
ikke blot, en stor opbakning fra lokalbefolkningen, 
men også, at flere linedance grupper fra resten af 
landet, har ønsket at tage turen til Faldsled for at få 
luftet cowboyhatten. Arbejdsgruppen stod derfor 
pludselig med lidt af et luksusproblem og har set 
sig nødsaget til at åbne pladsen allerede kl. 17, hvor 
der vil være gang i pladsen.

Arbejdsgruppen bag Countryfesten består, 
foruden Henrik Hansen, som har været involveret 
i flere af områdets andre arrangementer, også af 
fire andre. Dertil kommer en flot frivillige som 
hjælper både på dagen og op til dagen, med at få 
skabt de helt rigtige omgivelser, så stemningen er 
på plads d.19 august. 

Arbejdsgruppen tør endnu ikke gisne om, om det 
er et arrangement der skal gentages, men glæder 
sig nu blot over, at både folk fra egnen og andre 
steder har ønsket at støtte op om idéen. Planen er, 
at en del af et evt. overskud vil gå til at støtte den 
bypark der arbejdes på at skabe i Faldsled.

Fat cowboyhatten og hav en kanon fest i det 
sydfynske vilde vest.



Det sker /  Kalender
19. August.
Country i  Faldsled.

26.  August -  3.  September.
Høstfestival  (OBS -  datoen er  ændret)

2.  September
Høstmarked i  Dagl i ’  Brugsen Mil l inge

21.  September.
Løvfaldstur,  Danske Seniorer.

30. September.
Brooptagning ved Sorte Sten,  Faldsled 
Beboerforening.

5. Oktober.
Else Møller ;  “Fra bondekone t i l  borgmester”,  Danske 
Seniorer.

19.  Oktober.
Efterårsfest,  Danske Seniorer.

2.  November.
Nanna Mølhave;  “Fra kokkehue t i l  præst i  Svindige-
Æksendrup-Langå”,  Danske Seniorer.

3.  November.
J-dag,  Dagl i ’  Brugsen Mil l inge,  kl .  19

9. November.
Andespi l ,  Sognegården,  kl .19

16.  November.
Gislev Musik Karen og Tommy spi l ler  og synger, 
Danske Seniorer

23.  November.
Andespi l ,  Sognegården,  kl .19

26.  November.
Jul  i  Faldsled

30. November.
Esther Rutzou rod i  t iden”om Østrupgård og Karen 
Brahe”,  Danske Seniorer

1.  December.
Juletræsfest,  Faldsled Beboerforening

2.  December.
Julefrokost i  Sognegården,  kl .  18 

14.  December.
Adventsfest,  Danske Seniorer

17.  December.
Julearrangement i  Dagl i ’  Brugsen Mil l inge,  kl .  10

31.  December.
Nytårsbad ved Sorte Sten

Du kan også få dit  arrangement i  kalenderen ved at 
kontakte redaktionen.  Se side 3.



DIT LOKALE OG DYGTIGE
MURERFIRMA

VORES KERNEKOMPETENCER ER BLANDT ANDET:
 

Alt murerarbejde i forbindelse med om-,til- og nybygning • Reparation og vedligeholdelse

Bygningsrenovering og modernisering • Badeværelser og vådrum • Flise-og klinkearbejde 

Facaderenovering og -isolering • Fugearbejde • Nyt tag • Byggerådgivning 

Ideudvikling

Murermester Kasper Boe Rasmussen
www.boe-byg.dk - boebyg@live.com

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474

Kvalitet

Service

Finish

Murermester Kasper Boe Rasmussen
www.boe-byg.dk - boebyg@live.com

Boe Byg
Kvalitet - Service - Finish

21417474
Murermester Kasper Boe Rasmussen • www.boe-byg.dk • boebyg@live.com • 21 41 74 74


