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Hvordan går det i Dagli´Brugsen . 
Efter at vi sidste år skrev SOS brevet og bad om lokal opbakning, har vi haft et 

Omsætnings index på 105 hvilket svarer til en fremgang på ca. 400.000,- 
 Det er vi selvfølgelig glade for, men må samtidig konstatere, at det ikke er nok. 

Derfor skriver vi nu sort på hvidt: 
Hvis der i fremtiden skal være en Dagli´Brugs i Millinge 

Skal vi have alles opbakning. 
Vi vil ikke ud og samle penge ind for at overleve, for det kan sagtens klares ved  

at flere bakker op om projektet. 
( Eksempelvis skal man bare handle for 115 kr. i stedet for 100 ) 

Men det allerbedste ville være at ingen fravælger os. 
Vær med til at bevare byens sidste butik og bevar dermed værdien af huse m.m. 

Hvis det så ikke lykkes, hvad så ? 
Følg med i medierne og se hvor galt det er gået andre steder: 

Lad det IKKE ske her. 
For resten af året har vi flg. Arrangementer: 

 
 

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

Åbningstider: 
Mandag – Fredag    Lørdag og Søndag 

7.30 – 19.00   7.30 – 18.00 
 

25.november : 
Jul i Faldsled 
Vi deltager som sædvanlig med 
lækre julepandekager, juleøl, 
gløgg, varm kakao, grillpølser, 
julelotteri  
 

Søndag den 16. dec. 
Juleoptog 
Hent et program i butikken med 
div. Informationer. 
Denne dag giver vi 10 % rabat på 
alle varer  ( med få undtagelser ) 

Åbningstider til jul og nytår: 
 24.12.   7.30. – 13.00   vi ønsker alle              31.12.  730. – 15.00 

25.12.    Lukket                en glædelig jul              1.1.2019  Lukket 
 26.12.  7.30 – 19. 00 og et godt nytår                 2.1.   7.30 – 19.00 
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Læs med i næste 
nummer, hvor 

Ernst Jørgensen 
fortæller om det gamle 

Faldsled.

Sport & Profil Odense
Holkebjergvej 75
5250 Odense SV
www.sportogprofil.dk

Nyt fra lokalrådet
Tekst: Pusser

Høstfestivaludvalgets møde med kunstnergruppen.

Mandag d. 29.10. mødtes høstfestivaludvalget med kunstnergruppen, der har sponseret 
kunstværker til lotteri solgt i festival-ugen.

Mange gode ideer til næste års festival så dagens lys denne aften, så nu har udvalget noget at 
arbejde med frem mod næste år.

Vi fik lidt god mad ved Rikke i hallen, en masse god snak og et par hyggelige timer sammen med 
vore lokale kunstnere.

Der er endnu nogle uafhentede kunstværker fra årets lotteri. Disse værker kan afhentes i Orlas 
Brugs. Numrene er:

 HVID NR. 406
 LYSERØD 911
 GRØN NR. 322

Velkomstmøde på Faaborg Rådhus for tilflyttere. 

Den 19.11.2018 inviterer kommunen de tilflyttere, der er kommet hertil indenfor det sidste halve år, 
til et par hyggetimer på Faaborg Rådhus.

Borgmesteren byder velkommen og fortæller om aktiviteter i ”vores” del af kommunen.
Produktionsskolen sørger for, at vi får lidt at spise. Der er samtidig reklame for forskellige lokale 
steder, som laver spændende mad/ost/pølser m.m.

Aftenen slutter med en rundvisning i byen af vægterne.



- Lokal Nyt -

4

Falsled Strandpark – et 
spændende projekt
Tekst:  Anstina Krogh, kommunalbestyrelsesmedlem, og Hans Stavnsager, borgmester

For et par år siden begyndte vi i Faaborg-Midtfyn Kommune 
at åbne op for det, vi kalder ”eksterne budgetforslag” – altså 
forslag til det kommende års budget, der er udarbejdet af 
foreninger eller andre grupper af borgere og ikke af kommunens 
embedsmænd. Formålet har været at få flere ideer, som er opstået 
i lokalområderne, i spil, når vi forhandler og bliver enige om de 
kommende års budgetter.

I dette efterårs budgetforhandling lå der bl.a. et forslag om 
at etablere en ny Strandpark i Falsled – et forslag der var så 
spændende, at vi besluttede at støtte det, også selv om kommunens 
økonomi i de kommende år ser stram ud. 

Når vi valgte at sætte penge af til netop dette projekt, skyldes det 
flere forskellige ting. 

For det første at projektet er opstået lokalt og udviklet med 
deltagelse af rigtig mange borgere fra Falsled. Et stort og bredt 
lokalt engagement er helt afgørende, når vi skal prioritere de 
begrænsede midler.

For det andet at projektet taler lige ind i den generelle strategi 
i kommunen om at åbne vores fantastiske naturområder.  For 
os der ofte tager en svømmetur ved ”sorte sten”, bliver det 
fantastisk at stranden allerede kommer til at starte, når vi stiller 
cyklen ved Faldsled gl. skole. Men projektet åbner også op for 
flere – og gerne nye – målgrupper. Ikke mindst tanken om, 
at bevægelseshandicappede får nye muligheder for at opleve 
strandlivet har været vigtigt for os.

Og for det tredje, at kommunens bidrag kun udgør en mindre del 
af det samlede budget, fordi man forventer at kunne fundraise de 
fleste midler fra bl.a. private fonde. På den måde får vi rigtig mange 
nye aktiviteter for en forholdsvis beskeden kommunal investering.
Den allervigtigste grund er dog, at det helt grundlæggende er 
en fantastisk spændende idé, som vi er sikre på, bliver et stort 
plus – ikke alene for borgerne i Falsled men for borgere fra 
hele kommunen. Og som samtidig vil virke som inspiration til 
lokalområder andre steder i landet i forhold til, hvordan man kan 
gøre strandområder til endnu mere spændende aktivitetsområder.



Steensgaard 7    5642 Millinge    www.steensgaard.dk    T: 62619452    M: post@steensgaard.dk          steensgaard_denmark

LOKALE LÆKKERIER PÅ PÅSKEBORDET

STEENSGAARD
MADHÅNDVÆRK - KVALITET - RENE RÅVARER  

BESTIL  DIN LAKS HER NORDFRA.COM~ SÅ LEVERER VI TIL DØREN 

LAKS FRA

WWW.NORDFRA.COM

En laks fra Færøerne er noget 
særligt. Og vi har taget den tid, 
det tager, at levere en røget  
lakseside af ypperste kvalitet. 

Det er en god julegave!

        Pris. kr. 375,- 
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Madglæde i dagplejen.
I ugerne 36-37 var der fokus på mad, maddannelse og måltider hos 
alle dagplejere.

Formålet er at give børnene viden, erfaringer og oplevelser omkring 
mad. Smage, føle og se, ja alle sanser er i spil. Det er hyggeligt at 
sidde sammen ved bordet og spise det vi har lavet sammen. Vi får 
også en god snak om det vi har plukket og hvad det skal blive til. 
Jordbær bliver til marmelade og æbler bliver til kage og grød. De 
nyopgravede kartofler bliver til kartoffelmos.
Vi har smagt på en masse forskellige ting; sure, søde, varme og 
kolde madvarer. Det har været et par sjove og anderledes uger med 
fuld fokus på mad og måltider.

Dagplejer Anne Christensen.

Så er vi igen i 
Svanninge hallen.
Så er ”den private pasningsordning” flyttet ind i varmen, ind i 
Svanningehallen. Det har vi glædet os til, for det betyder sved på 
panden og en laaaang middagslur.

Vi mødes i hallen hver onsdag kl 9.30 og så bliver der hoppet, 
kravlet, løbet, trillet, rullet og HYGGET. Der er aktivitet og glade 
børn, lige meget, hvor man kigger hen.

Lige inden sulten for alvor sætter ind, ryddes der op, og de 
medbragte madpakker indtages i kantinen. Så er der også kun en 
ting tilbage onsdag formiddag........ en laaaang middagslur.....
Alle der går hjemme med et mindre barn, er meget velkommen til 
at komme og lege med os i Svanningehallen. Onsdage kl. 9.30-10.30 
+ madpakker.

Vh Heidi og Mulle, ” den private pasningsordning”
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Børns læring i Lillely
Kun trygge børn trives og kan udvikle sig til hele og sunde mennesker.

Derfor er tryghed altafgørende og derfor skal der være plads til den 
enkelte, med alt hvad vi alle rummer af små skønne særheder og 
fantastiske kvaliteter. Alle bidrager vi til fællesskabet og vi kan ikke 
undvære nogen.

Der skal være plads til leg og fysisk udfoldelse med sunde og
naturlige sanseoplevelser. Det betyder at vores have er 1 tdr. land 
med bakket terræn, spiselige blomster, sandkasser, legehuse, 
vandspil, båden der sejler, blomsterbede, hyggelige kroge i en hule 
under et træ eller på den hemmelige ø bag trillebakken.
Det er vigtigt at børnene har tid og ro til leg, til fordybelse, til at tage 
tøj på, til at spise, til at græde, til at trøstes og til at grine og glædes. 
Vores dag er altid tilrettelagt så vi er helt sikre på at der er ro og 
ingen stres.

Vi har en dagligdag som på alsidig vis stimulerer hele barnet hver dag.

Det betyder at vi hver dag laver
• sanglege der stimulerer barnets sprog,
motorik og sociale evner.
• aktiviteter der lærer barnet hvor
tingene kommer fra og hvordan de bliver skabt. For eksempel 
madlavning, kreative aktiviteter med forskellige materialer, besøger 
bondegården en gang om ugen, saver brænde og laver bål, planter 
blomster og grøntsager i haven, gør rent og passer på huset osv.
• er mindst 3 timer i naturen og øver os i at bruge kroppen.
• fri leg der stimulerer de sociale evner og selvstændighed.
• Vi stiller hver eneste dag høje krav til børnenes omgang med 
hinanden. Ingen snakker grimt uden at en voksen reagerer, alle må 
være med i hinandens lege og alle får hjælp til at øve sig i at sætte 
sine egne grænser og lytte til andres.
• Dukketeater der stimulerer barnets evne til koncentration, 
forestilling og kreativitet.
• Alle hviler en halv time med en dyne, så barnet kan få nye kræfter 
og eftermiddagen bliver lige så rar som formiddagen.

Barnet under 7 år lærer ved selvoplevelse. Det lærer at kende 
og forstå verden - ikke ved at få det forklaret - men ved at gå 
på opdagelse og ved at gøre ting sammen med den voksne eller 
større børn. Det betyder at de aktiviteter og praktiske gøremål 
vi laver, altid involverer børnene. Når købmanden kommer med 
varer hjælper børnene med at bære dem på plads. Når vi ordner 
blomsterbedene kører børnene også med trillebører. Når vi laver 
mad har børnene en gulerodsskræller der passer til børnehænder, 
når vi saver brænde har børnene en mindre sav osv. så de der har 
lyst kan være med og altid tæt på en voksen.

Børn lærer ved at bruge deres sanser og ved at mærke den fysiske 
verden. Vi lærer børnene om verden ved at være ude i naturen 
hver dag året rundt. Ved den daglige madlavning og når vi sår 
grøntsagerne i højbedene og senere høster dem. Ved at have god tid 
i hverdagen, hvor det for eksempel i garderoben betyder at børnene 
bliver selvhjulpne.

Ved at stille krav til at legetøjet og havens indretning lærer barnet at 
bruge og udvikle sin kreativitet.

Barnet er et viljesvæsen, forstået sådan, at når barnet står i en 
situation, så handler det først, derefter føler det noget derved, 
og til sidst tænker det måske over det skete, alt efter alder og 
temperament. For voksne forløber denne proces modsat. Den 
voksne tænker og overvejer, så føler den efter, og til sidst handler 
den.Barnet er ikke en lille voksen. Det er organiseret på en 
anderledes måde. I Lillely arbejdes der ud fra, at når barnets 
handlinger ikke er fornuftsstyrede som os voksne, er det derfor helt 
afgørende at vi viser barnet den rigtige vej i livet. Børn gør som vi 
gør og ikke som vi siger. De voksnes opgave i samvær med børn er 
til enhver tid at være bevidst om at barnet optager og efterligner 
vores handlinger, tanker, følelser og stemning. Barnet er derfor 
altid et spejl af sine omgivelser og kan aldrig bære ansvaret eller 
skylden for sine handlinger. Vi skal vise dem de rigtige handlinger i 
stedet for at fortælle dem, at de handler forkert. Så vil de med tiden 
udvikle sig til sunde unge mennesker der kan gå tillidsfuldt ud i 
livet.
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Jul i den gamle Brugs
Tekst & Billeder:  Orla

Hvordan man holdt jul i årene fra 1899 og frem til tiden 
omkring sidst i fyrrerne under de to første uddelere i Millinge 
Brugsforenings historie, ved jeg ikke, men det kan man sikkert finde 
artikler m.m. om i lokalhistorisk arkiv. Dog er jeg sikker på, at der 
dengang også var en speciel stemning og en hyggelig, julepyntet 
butik.

I halvtredserne malede Ruben Hansen, lille Jens med trækvogn i 
snelandskab - med Brugsen og toget i baggrunden. Her kan man 
tydeligt se, at der var en særlig stemning og hygge i og omkring 
Brugsen.

I 1984 - da vi kom til - startede vi sammen med bestyrelsen en 
tradition med, at der skulle være juleoptog gennem byen, med start 
ved hallen og ”julefest” på parkeringspladsen, som vi kender det i 
dag med FDF’s nisseorkester i front.
Damerne i bestyrelsen og mændenes koner bagte æbleskiver i 
lange baner, som blev uddelt sammen med dejlig varm gløgg og 
saft. Nisseorkesteret, Heart Breakers, med Henrik på guitar, stod 
de første år på ladet af Albani- mandens ølbil og spillede lystige 
julemelodier.

Julemanden er gennem årene blevet transporteret på hestevogn, 
traktor, trehjulet turistcykel og gående.

Juletræet blev i mange år sponsoreret af Kirsten, som dengang var 
formand, og Niels Erik Jervelund fra Grubbe Mølle.
Mændene i bestyrelsen kørte med ud i skoven og fældede et stort, 
flot træ, som Niels Erik nøje havde udvalgt, og efterfølgende var 
vi hjemme hos Kirsten, som ventede med dejlig varm gløgg og 
æbleskiver i køkkenet på gården.

I dag er det den nuværende formand Bent Andersen, der leverer 
træet. Alle i bestyrelsen og 
ansatte - der har tid og lyst - tager børn og børnebørn med i skoven, 
hvor det flotteste træ findes og fældes. Herefter hygger vi omkring 
det ”nedlagte træ” med en juleøl og en enkelt bitter.
                   
De, som ikke er med i skoven, laver slikposer og forbereder pynt 
m.m., som er lavet af børnene i Børnehaven.
Det er dejligt at se på, når børnene danser rundt om træet, peger på 
pynten og stolt viser de voksne, at det og det har vi lavet.
Når vi så er færdige med at danse om træet og har sunget adskillige 
julesange til musik af en rigtig ”Dagli´Brugs nisse”, bliver der uddelt 
slikposer til alle deltagende børn. Der er også gratis æbleskiver, 
gløgg m.m. til både børn og voksne.
Der er også hvert år en gættekonkurrence hvor man kan vinde en 
flot julekurv, som udtrækkes i forbindelse med arrangementet.

Træet som står foran butikken i hele december måned sponsoreres 
af Jørgen Holm, og vi vælger selv, hvilket træ vi vil have.

At det er blevet en tradition, fremgår tydeligt. De, som deltog som 
børn, deltager nu med deres børn og bedsteforældre.
I år er ingen undtagelse, der holder vi julearr. søndag den 16/12, 
og vi ville ønske, at vi kunne sige, at det gør vi også til næste år, 
men fremtiden ser sort ud, så hvis man vil opleve denne særlige 
stemning, er det om at møde op. 

Vi, bestyrelse og personale, vil gøre alt hvad der står i vores magt til 
at det lykkes, resten er op til området.

God jul ønskes af Dagli´Brugsen Millinge



Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

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

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

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

 

 

 

 

 

 

 

@kontor               Kontorhjælp? 
yn.dk ·  

n Vi tilbyder hjælp til regnskab,  
bogføring, kontering, afstemning,  

fakturering, løn og  
flere af de daglige opgaver 

 

Ring og få en snak om mulighederne 
- vi er lige i nærheden! 

 

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
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Østerby Bageri Museum
Tekst & Billeder:  Hanne Nielsen

Østerby Bageri Museums Støtteforening blev oprettet i nov. 2015 
med det formål at bevare bygningen, hvor bageriet er og holde 
det åbent som museum. Det er et stykke unikt bevaret bageri med 
meget spændende inventar. Bygningen er fra 1860 og renoveret 
i 1912, hvor der bl.a. blev bygget en etageovn ind. Disse blev 
opvarmet med kul og senere olie.  Disse to ovne kan ses i bageriet i 
dag og stenene i ovnene er fra Den Kongelig Porcelænsfabrik.  

Bygningen trængte virkelig til nyt tag mm. og derfor blev der 
søgt hos forskellige fonde og det lykkedes bestyrelsen at få midler 
fra Foreningen Lunde Brand 1841, Nordea Fonden og Realdania 
Underværker.  I efteråret 2017 begyndte så den store renovering af 
projektet. Bestyrelsen gik i gang med at få tømt bageriet for diverse 
effekter så der ikke skete dem noget under renoveringen.  

Tømrerfirmaet Jørand fra Glamsbjerg gik i gang med det store 
arbejde at fjerne det gamle tag samt loft/gulv i bygningen. Efter en 
god måneds tid, var der et flot nyt tag på bygningen. Loft og gulv 
var færdigt og loftet malet, vinduer og dør renoveret. Resultatet 
er vi yderst tilfredse med.  Men der manglede jo stadig en hel del 
indvendigt. Der var et par vægge der skulle pudses op, der skulle 
repareres rør og meget mere.  Poul fandt den gamle dampkedel 
i garagen, den fik han repareret og malet så den igen kunne vises 
frem. Der er blevet vasket, malet og repareret. I rugbrødslageret 
var de ”stiger”, hvor hylderne lå på ikke helt friske, så er det jo rart 
at tømrer Hans Aage fiksede det, ligesom han også har lavet et flot 
understel af træ til den nye bordplade.   

Med nymalede vægge og gulv mm. kunne vi endelig begynde at 
flytte ind igen.  Derefter kom turen til det udvendige og igen er det 

godt, at vi har et par handymænd i bestyrelsen. Der var en del af de 
udvendige mure der skulle friskes lidt op med puds. Der kom nyt 
tag på fyrrum og kælderen. Bygningen har desuden fået en omgang 
maling.  Endelig, efter 3 måneder her i foråret 2018, kunne vi i juli 
holde genåbning af museet.   

Det nyrenoverede museum har været godt besøgt på vores åbent 
hus dage og det betyder meget for bestyrelsen, at der er interesse 
for at se og høre om dette unikke bageri museum som har mange 
spændende effekter fra ”der var engang”.  Dette bageri blev i 1949 
købt af Regner Duus Hansen og hans hustru Ester. Dengang var 
der ca. 4600 små landsbybagerier rundt i landet. Da det lukkede i 
1975 var der ca. 3000 og i dag er der under 600 tilbage.  Vi er ikke 
færdige med renoveringen endnu, der mangler nyt tag på garage 
ligesom der indvendigt i garagen skal repareres vægge m.m. Dette 
projekt bliver først påbegyndt i foråret 2019.
 
Det er foreningens ønske, at Østerby Bageri Museum skal indgå 
som repræsentant for brødets kulturhistorie i lokalområdet, hvor 
turister og andre der kunne have interesse i at se og høre om  gamle 
dage i bageriet kan komme og besøge os.  

Der vil være åbent lejlighedsvis og der kan desuden aftales lige 
det tidspunkt der passer dig.  Vi holder også åbent for grupper, 
foreninger og skoleklasser efter aftale. 

Østeby Bageri Museum  Hanne Nielsen  40263499 oesterbybageri@
outlook.dk

FØR EFTER
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KOM TIL BORDTENNIS PÅ 
FALSLED GL. SKOLE.

Jeg har startet bordtennis igen i Falsled og det vil jeg gerne slå et slag for her i Lokal Nyt!

Vi er nogle mænd, som mødes på skolen hver mandag fra kl. 19.30 til kl. 22.00.

Vi har det rigtig hyggelig sammen, men vi vil gerne være flere, så har du lyst så kom og spil 
med os.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på 5049 4253.

Venlige hilsner
Jørgen Bo(si)

Møde om udvidelse af 
Svanningehallen.

Svanningehallens bestyrelse arbejder på at udvide Svanningehallen med at nyt multirum. Vi vil gerne præsentere de 
foreløbige tanker herom og indbyder derfor til møde, hvor vi gerne hører din mening.

Mødet er onsdag den 12. december 2018 kl. 19 i Svanningehallens cafeteria.
 

Med venlig hilsen Svanningehallens bestyrelse
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Nyt fra Svanninge 
Folkemindesamling – dit 
lokalhistoriske arkiv og 
museum
Vi har haft en meget aktiv sæson med to velbesøgte udstillinger, 
senest om Svanninge Skoles historie med ca. 100 gæster, deltagelse 
i høstfestival med bl.a. kirkegårdsvandring, og vi havde en 
spændende udflugt til Højbolund-området. Nu er traditionen tro 
den næstkommende opgave salg af den lokalhistoriske årbog for 
gl. Faaborg Kommune, Stavn, som er udkommet siden 1988 (før 
den tid et andet tidsskrift fra 1976). Stavn rummer altid historiske 
artikler fra Svanninge Sogn, denne gang både fra Faldsled og 
Svanninge, og kan købes af Svanninge Folkemindesamling 
(også ofte ældre numre). Ved køb af Stavn hos os støtter man det 
lokalhistoriske arbejde i sognet. Man kan også købe medlemskort til 
50 kr. på stk. 

Vi er i gang med planlægning af den kommende sæson 2019 
med ny udstilling, udflugt og generalforsamling i maj måned. 

Sidstnævnte har på skift foredrag om Svanninge, Millinge, 
Svanninge Mark og Faldsled. I 2019 er Faldsled på programmet, 
og Ernst Jørgensen har lovet at fortælle sine erindringer. Vi 
modtager med tak arkivalier (papirer, billeder m.v.), som belyser 
sognets historie, enten i original eller kopi. Alt bliver opbevaret 
betryggende, og vi arbejder hele tiden med registrering af de 
mange ting. 

Fra november til marts har vi åbent søndag formiddag fra kl. 10 til 
12, bortset fra omkring jul / nytår, samt hele året første mandag i 
måneden fra kl. 19 til 22. Henvendelse i øvrigt til arkivleder Bruno 
Clausen, tlf. 62 61 93 66 eller formand Susanne Jervelund, email: 
jervelund@gmail.com.

Overvejer du et nyt 
varmeanlæg?
Det var det spørgsmål, som EnergiTjenesten, EnergiplanFyn og 
Faaborg-Midtfyn Kommune stillede borgerne på aftenmødet i 
Svanninge Sognegaard den 30. oktober 2018. Omkring et halvt 
hundrede var mødt frem og fik en gennemgang af EnergiTjenestens 
energikonsulent Carsten Vejborg. Han fortalte om mulighed for 
en uvildig energigennemgang af boligen, for at se på effektiv 
efterisolering. Inden anden varmekilde overvejes, er det fornuftigt 
at overveje at forbedre husets isoleringstilstand. 

Fra 2016 har det ikke været tilladt at installere oliefyr i boliger, der 
ligger i områder med fjernvarme eller naturgas. Det danske mål 
er, at alle oliefyr er udfaset fra private boliger i 2030. El bliver en 
vigtig energikilde i fremtiden, hvor olie og naturgas ikke skal bruges 
til opvarmning af private boliger. Det betyder at det er aktuelt for 
mange at se på alternativer. 

Siden 2010 har energimærkning af huse været obligatorisk. Et godt 
energimærke er blevet et stærkt salgsargument, og hovedreglen er, 
at et trin op i energiklasse betyder en merpris på 100.000 kr. ved 
salg af ejendommen.
Alternativer til oliefyr er varmepumper, biomassekedler eller 
hybridløsninger med forskellige kombinationer, herunder 
solvarme. I visse områder er fjernvarme og naturgas aktuelt. 

I mødet deltog også EnergiFyn, hvor det er muligt at lease 
en varmepumpe. Yderligere var Frost VVS og Haastrup VVS 
repræsenteret. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om energirenovering 
og alternativer til oliefyr, så er der uvildige råd at hente hos 
EnergiTjenesten.

Tekst:  Susanne Jervelund



KIRKEBLAD
88. årgang
Vinter 
2018-2019

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

For nylig plukkede jeg det første æble på et to år 
gammelt og to meter højt æbletræ i præstegårdshaven. 
Æblet var det eneste tilbage af de tre, som var vokset 
frem i sommeren løb! Ikke mindst under hedebølgen 
spekulerede jeg på, om der overhovedet blev et 
æble tilbage til mig. Det gjorde der heldigvis; ét 
æble overlevede både tørke, styrtregn og den første 
efterårsblæst. 

Jeg  plukkede det forsigtigt, lagde det på et lille fad og 
tog et billede! Først flere dage senere  nænnede jeg at 
spise det, men det var ikke uden vemod! For det var 
både det første, det eneste og det sidste filippaæble, 
jeg gnaskede i mig fra det træ! 

Til næste år er der andre, som får glæde af de frugter, 
som træet måtte sætte. Det vil sige, præstegården 
skal sættes i stand og bliver næppe klar til indflytning 
til næste års æblehøst! Men så  kan kirkegårdsfolkene 
snuppe et æble, når de alligevel passer haven! Dog skal 
sognet ikke fortvivle, for der skal nok komme en præst, 
når jeg er væk. Det bliver sikkert værst for mig, men 
ingen er uundværlig! I en årrække vil der stadig være 
folk i sognet, som kan huske mig, men en skønne dag  
er jeg bare et navn på præstetavlen i Svanninge kirke, 
og sådan er det bare! 

Når jeg er væk, slettes alle spor efter mig i 
præstegården, i hvert fald i den private del. Og så 
alligevel ikke! Jeg bad nemlig menighedsrådet om at få 
plantet det omtalte æbletræ, som kommende beboere 

forhåbentlig får glæde af. Således får jeg alligevel sat 
et lille spor til efterfølgeren, som ikke vil ane noget 
som helst, andet end at der er et ungt æbletræ i 
præstegårdshaven.   
  
Nuvel, jeg skriver ikke dette for at hælde vand ud af 
ørerne, og det er endnu ikke et farvelbrev til sognet. 
Jeg er imidlertid blevet meget bevidst om, at nu er det 
sidste gang, at jeg gør sådan- og-sådan, og snart når vi 
dertil, at jeg skal holde mine sidste julegudstjenester. 
I år vil Svanninge kirke være åben - med mindre 
håndværkerne får flere ’overraskelser’ - så den 
kan bruges fra skolens juleafslutning til og med 
Helligtrekonger. Arbejdet vil endnu ikke være afsluttet, 
men bænkene vil være på plads, og der vil være varme 
på.  Det øvrige arbejde, bl.a. malerarbejdet   bliver 
først lavet efter den 7. januar, hvor håndværkerne atter 
indtager kirken, der efter planen kan genindvies til 
påske, altså påsken i år 2019! 

Personalet sørger naturligvis for, at kirken tager sig 
bedst muligt ud, efter omstændighederne. Men, ved 
nærmere eftertanke: Når Jesus kom til verden i en 
stald, kan vi andre vel også fejre hans fødsel i en 
kirke, der endnu er præget af den fremadskridende 
istandsættelse! 

Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår, når vi 
kommer dertil!

VrH

Det første æble – den sidste jul



GUDSTJENESTER VINTER 2018-2019
November
18. nov.     25 søndag eft.trinitatis    
11.00:     Falsled (Jesper Svärd)  

25. nov.   Sidste søndag i kirkeåret  
16.00:  Falsled (I) (”Skumringsandagt”)  

December
2. dec.        1. søndag i advent 
11.00:     Falsled (I)   
 
9. dec.      2. søndag i advent    
9.30:       Falsled (I)
19.00:   Svanninge præstegård (I)*
  * 9 læsninger  

16. dec.   3. søndag i advent   
19.00:  Falsled (I)   

23. dec.      4. søndag i advent   
11.00:   Falsled (Jesper Svärd)  
  
24. dec.   Juleaftens dag  
14.30:   Falsled (I)
16.00:  Svanninge (I) 
 
25. dec.     Juledag 
9.30:    Falsled (I)
11.00:         Svanninge (I)  

26. dec.   2. juledag   
9.30:   Svanninge  (I)   
11.00:         Falsled (I)

30. dec.   Julesøndag    
11.00:   Svanninge  
  julens salmer *se notits 
Ingen:  Falsled

Januar
1. jan.:  Nytårsdag
15.00:  Falsled (I)
16.30:  Svanninge (I) 
 
6. jan.     Helligtrekongers søndag    
9.30:     Falsled 
11.00:  Svanninge*
  *børn & ungdom

13. jan.   1. søndag eft. H3K  
11.00:   Falsled (Erik Fonsbøl) 

20. jan.  2. søndag eft. H3K 
9.30:  Falsled (kk) 

27. jan.  3. søndag eft. H3K 
11.00:  Falsled
 

Februar
3. feb.  4. søndag eft. H3K 
19.00:  Falsled 

10. feb.   Sidste søndag eft. H3K 
11.00:  Falsled

17. feb.  Septuagesima
11.00:  Falsled 

24. feb.  Seksagesima
9.30:  Falsled (Jesper Svärd)
 
Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
6.  dec.     RG
24. dec.     VH
3.   jan.   RG
17. jan. . VH
31. jan.   RG 
14. feb.   VH 
28. feb.   RG 
 
RG:    sognepræst Rikke Gotfredsen, Jordløse-Håstrup
VH:    sognepræst Vibeke Hammerum  

Forkortelser:
KK: Kirkekaffe I: Indsamling

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

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

ORGANIST

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

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

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

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

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

KIRKESANGER

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

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Bemærk venligst: 
Svanninge kirke er kun åben over jul og nytår

NOTITS
Søndag den 30. december kl 11.00 
i Svanninge kirke: vi synger nogle

af julens måske mindre kendte salmer! 



Jul i
Falsled

søndag den 25. november 
kl. 10-17



AKTIVITETER
Julemanden går gennem byen
kl. 11
Julemanden ankommer i helikopter på Faldsled Sportsplads 
ved Den Gamle Skole, Assensvej 497, omkring kl. 11.00.

Derefter optog med Julemanden, hesteoptog og 
tamburkorps gennem byen.

Jul i
Falsled

Assensvej 497, Den Gamle Skole

Lotteri til fordel for Faldsled Strandpark. Du deltager i 
lodtrækningen om en middag for to, på Falsled Kro med 
aperitif, snacks, 4-retters middag, kaffe og petitfour

Håstrup Friskole. Lav dine egne ”til og fra” kort

Falsled Kro
kl. 11-16
• Børnehjørne
• Den lille slikfabrik
• Julejazz i pejsestuen

Assensvej 522

Dekorer dit eget bivokslys med Lillely Børnehave

Fiskerstræde, Stævnegården

Ponyridning fra kl. 10.00 -14.00

Assensvej 521, Birkelygaard

Mandehørm og ølbar

Skumringsandagt i Falsled kirke
kl. 16.00
Skumringsandagt med Passion Duo

Skattejagt. Deltag i årets skattejagt

Led efter skiltene med skattekister, og find bogstaver.
Sæt bogstaverne sammen til et ord og send dit navn samt 
skattejagtsordet til 51628700. Du deltager i lodtrækningen om 1 
økologisk juleand fra Steensgaard og kaffe og kage på Broholm 
Slot for 6 personer

Nyd en tur igennem byen i hestevogn - flere stoppesteder.
Læs mere efter siderne med udklip
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Udklipssider
Lige til at hænge op
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Program forår 2019 

for 

Danske Seniorer Svanninge 
 

3/1 Generalforsamling (gratis kaffe) 

 

17/1 Erling Andersen (anden del) 

Lysbilleder og foredrag om Islands historie og natur 

 

7/2 Fog Nielsen 

Signede dage. Erindringer fra et langt liv i folkekirkens tjeneste 

 

21/2 Kerteminde fiskerne 

Spil og muntre sange 

 

7/3 Fhv. journalist Bjarne Bekker, Horne 

Fyns Amts Avis. Erindringer og lokale historier 

 

21/3 Forårsfest (program følger) 

 

 

Vi mødes i Kulturhus Svanninge Sognegård 

 
Alle møder starter kl. 14 ellers vil andet tidspunkt blive meddelt. 

 

 

Husk den åbne café kl. 12: 
 9/1, 23/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 27/4, 8/5 og 22/5 

 

 

Vi glæder os til at se jer 

 

 

Vi ser os desværre nødsaget til at kræve vores udgifter betalt ved afbud efter sidste tilmeldingsdag og udeblivelse 
uden afbud til vores fester og ture                                                                        
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INDENDØRS AKTIVITETER 

2018/2019 
HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN  
Dame senior onsdag kl. 19.00 – 20.00 

 
SVØMNING I FORUM FAABORG  
Børnehold tirsdag 18.00 – 19.00 el. 19.00 – 20.00 
Vandaerobic for voksne mandag kl. 8.00 – 9.00 el. 9.00 – 10.00 

Tilmelding til Laila Grønning på mail: jonlaster@gmail.com 

GYMNASTIK PÅ SVANNINGE SKOLE  
Fræserhold ca. 5-7 år mandag kl. 16.00 – 17.00 
Forældre/barn  ca. 1-3 år mandag kl. 17.00 – 18.00 
Krudtuglerne  ca. 3-5 år tirsdag   kl. 16.00 – 17.00 
Pige rytme & dans ca. 6-9 år  onsdag  kl. 16.00 – 17.00 
Herregymnastik onsdag  kl. 20.00 – 21.00 

 
BADMINTON I SVANNINGE HALLEN  
Motionsbadminton tirsdag kl. 18.15. – 21.15  

  
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 

 
FLOORBALL I SVANNINGE HALLEN  
Børne floorball (drenge & piger)  fra   7 år tirsdag kl. 15.30 – 16.30 
Ungdoms floorball (drenge & piger)  fra  15 år tirsdag kl. 16.30 – 18.00 & Fredag kl. 18.30 – 19.30 

 
FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN 
Spinning  mandag kl. 17.30 – 18.25 
Spinning  mandag kl. 18.30 – 19.25 
Spinning  torsdag   kl. 16.30 – 17.25 
Spinning  torsdag   kl. 17.30 – 19.00 
Spinning  fredag    kl. 17.30 –18.25 
Vibe Spinning   lørdag     kl.  8.30 –  9.30 

 
Spinning instruktører: Inge Strandgård, 
Kim Pedersen & Carsten Nøhr 

 
Styrke  Pilates  v. Lissi Hansen  tirsdag kl.   10.00 - 11.00 
Styrke  Pilates  v. Lissi Hansen  tirsdag kl.   17.00 - 18.15 
FloorWork v. Kristine Jensen  SKOLEN torsdag kl.   18.00  - 18.45 
GetFit v. Kristine Jensen  torsdag kl.  19.15 - 20.15 
Jumping Fitness v.  Betina Quick  mandag kl. 19.00 - 20.00 
 - følg Facebook -  
Dance Workout v. Betina Quick  tirsdag kl.  18.30 - 19.30 
Yoga  v. Ann Nøhr  onsdag kl. 17.30 - 18.45 
Yoga  v. Ann Nøhr   onsdag kl. 18.45 - 20.00 
Yoga  v. Ann Nøhr  lørdag   kl.   9.45 - 10.45 

 

Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk 
Følg Faldsled/Svanninge på Facebook. 



Klip ud og hæng op på køleskabet Klip ud og hæng op på køleskabet Klip ud og hæng op på køleskabet Klip ud og hæng op på køleskabet

 

Falsled Beboerforening 
inviterer til arrangementer i vinter og forår, 2018 / 2019, på den Gl. skole 

 

25. november Jul i Falsled – hele byen er i julestemning fra kl. 10 

 2. december  Juletræsfest med spisning kl. 13:00 
 Kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn 

31. december  Nytårsbadning ved Sorte sten kl. 13:00 
11. januar  Fællesspisning kl. 18:00  
22. februar  Fællesspisning kl. 18:00 
3. marts  Slå katten af tønden og spis boller kl. 13:00 

 

Hver mandag, kl. 19:30 – 21:00, spilles der bordtennis på 1. sal på den Gl. skole 
 

 



Jul i
Falsled

STANDE & BODER
1. Assensvej 523
LeBOCK med varme sokker & merinouldundertøj m.m., Best 
Companys med varme tilbud, Aloe Vera, Vestergaards Blomster 
med julerier, AC deli. suppe og ristede mandler m.m., Anne Marie 
Junge og Hanne Skellerup med RAKU keramik, Broholm Gods med 
marmelader, syltesager, gløgg sirup og andet mundgodt.

2. Assensvej 521 – Birkelygaard
Ølbar, risengrød m.m., julestue med lagersalg af Ro`produkter.

3. Assensvej 522
Ellevangs blomster, Fåborg Design, Lillely Børnehave, Færøsk fisk – 
Nordfra.

4. Assensvej 517 – Tallerkengalleriet
Hele butikken bugner af jul. Julepynt, adventsgaver, julegaver og 
julehygge.

5. Fiskerstræde
Hanne og Grethes julerier og grønt, Anitas smykker, Palles klejner 
& æbleskiver, Antik & Gammelt med antikt julepynt, Peter Hansen 
med pileflet og honning, Skind og uld.

6. Assensvej 513 - Falsled Kro
Vin og ginbod, gourmet hotdogs, gartnerens julekranse.

7. Havnekiosken
Kig indenfor til julehygge og julelækkerier.

8. Højstræde 2
Avernakø Landhotel og gårdbutik. Bredt udvalg af egne marmelader. 
og urtesalt, håndspundet garn og strik, sæber og hornprodukter 
samt julekeramik. Og selvfølgelig julestemning og fordelagtige 
gavekort.

9. Højstræde 16a - No517
Interiør • hjem • hjerte. Julesalg, juleinspiration og julegodt til 
ganen.

10. Assensvej 506 – Bimosegården
Kød fra egen avl, Betina & Carinas marmelader, nødder og småkager, 
Helle Schütz Ditlefsen med nisser, patchwork m.m.

11. Assensvej 497 - Den Gl. Skole
Dagli’ Brugsen Millinge, Håstrup Friskole med brændte mandler, 
Sy-damerne, Charlotte Danielsen med julerier og plakater, Solveig 
Kofoed med smykker & kranse, Dortes lædersmykker.

I Dometeltet på Sportspladsen ved den Gl. Skole byder vi indenfor 
til et univers af kunst, kreativitet, inspiration og en god snak med 
nogle af personerne bag Faldsled Strandpark.
Mød bl.a. Annette von Einem (blomsterkunstner), Juul og Streich 
(keramik), Glasengle (glaskunst) og “Det rigtige Fåborg”.

12. Assensvej 473
Barlebo Ost og delikatesser, Soze kaffe m.m., KILDEGAARDbutik 
med most, kød m.m. og italienske vine og delikatesser.

13. Præstevænget 20
Jette & Peter Bork-Johansen, maleri og keramik.

14. Hornegyden 16 – Hattehuset
Unikt designede hatte.



 
 

Jul i Falsled 2018 

Hattehuset  
Kør mod Horne 

1 

2 3 
4 

5 
6 7 

8 

9 

10 

Jette og Peter Bork 
Johansen 
Præstevænget 20 
Kør mod Hanneslund  

12 

11 

13 
14 

FØLG OS PÅ FACEBOOK - Jul i Falsled
søndag den 25. november 

kl. 10-17



”Eckersberg i Horne, fynske lokali-
teter, fransk finesse og tyske gener”

Onsdag den 6. februar  kl. 19.00  
i Svanninge præstegård
ved sognepræst Jesper Svärd, Horne

Jesper Svärd brugte sin studieorlov i 2018 til at dykke ned 
i historien om den store guldaldermaler C.W. Eckersberg, 
som har malet alterbilledet i Horne kirke. Jesper fortæller, 
hvad han fandt ud af! 

Arrangør: Aktivitetsudvalget i Svanninge menighedsråd. 
Pris kr. 20.00 inkl. kaffe og kage 

Kirkebilen kan benyttes tlf. 62618800

Månedens aften

”Den stressramte er ikke syg - 
det er vores kultur”

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

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

Kirkebilen kan bestilles tlf. 62618800. 

Månedens aftenDe 9 læsninger, gløgg & 
æbleskiver

Også i år holder vi fast i 
traditionen med den særlige 
adventsgudstjeneste De 9 
læsninger, hvor vi med udvalgte 
bibelstykker, salmesang og musik 
stemmer sindet til julens glade 
budskab. Vokaltrioen Tribus 
Vocem står for de musikalske 
indslag. Efter gudstjenesten, som 
finder sted i konfirmandstuen, 
byder menighedsrådet på gløgg, 
æbleskiver og andet mundgodt, 
og der er sodavand til børn og 
unge.

Søndag den 9. december kl. 19.00 i 
Svanninge præstegård

Skumringsandagt

Når boderne ved ’Falsled julesøndag’ lukker ned, åbner vi
kirkens porte for en musikgudstjeneste, hvor vi tager 
afsked med det gamle kirkeår med dagens bibelord, bøn, 
salmesang og musikalske indslag fra Passion Duo, som 
består af de professionelle musikere Julija Skipore og 
Bartlomiej Wawryniuk, som bor i Bjerne. Parret spiller et 
udvalg fra deres repertoire, som favner både klassisk og 
moderne musik. 

Søndag den 26. november kl. 16.00 
i Falsled kirke med Passion Duo

Adventskoncert  med 
Horne Mandskor

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et kaffebord 
i Diamantsalen på Steensvang, med venlig assistance fra 
Idégruppen  Vest.

Torsdag den 13. december kl. 
19.30  i Falsled kirke



SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Treoghalvtreds deltagere vendte den 18. september 
glade hjem fra ”den store sognerejse” til Normandiet.  
Det er et samarbejde mellem præsterne i Faaborg, 
Brahetrolleborg og Svanninge, og i år var vi af sted for 
femte gang. 

Normandiet var en stor oplevelse! Denne nordvestlige 
del af Frankrig har et afvekslende landskab,  en 
dramatisk historie, mange kulturelle seværdigheder 
samt god mad og drikke!  Vi så bl.a. Bayeux-tapetet, 
flotte gotiske domkirker, den moderne Jeanne d’Arc 
kirke i Rouen, invasionskysten og den amerikanske 
krigskirkegård med de tusinder af hvide kors. Et andet 
højdepunkt var besøget på Mont-Saint-Michel, en 

klosterø, der skvulper i Den engelske Kanals voldsomme 
tidevand. Øen er den største franske turistattraktion 
efter Eifeltårnet, og nok er den lidt af en turistfælde, 
men absolut én af de bedre!  

Tænk, ca. 1600 km fra Danmark ligger denne 
spændende og smukke franske landsdel! Og hvis man 
vil dertil, må man enten benytte sig af en organiseret 
busrejse eller selv køre derned eller flyve til Paris 
og tage et tog eller en lejebil. Men det afskrækker 
tilsyneladende ikke nogen, for turister har Normandiet 
nok af!

VrH

Ferieminder

Søndag den 6. januar
Svanninge kirke kl. 11.00 

Helligtrekongersgudstjeneste for børn og unge! 
Juleperioden varer traditionelt fra juleaftensdag til 
Helligtrekonger, selv om butiksverdenen efterhånden har 
fået overbevist folk om noget andet! I kirken tager vi afsked 
med julen med den smukke fortælling om de vise mænd 
og stjernen, der leder dem på vej. For med den kom julens 
budskab ud i den store verden. 

FDFerne har lovet at give en hånd med!  
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Brahesvej 9 · Svanninge
5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53 / 23 38 92 27

Industri • Privat 
Landbrug • Nybyggeri
Alarm • Tele og data

Murermester
Per Bekkelund ApS
Tlf. 62 61 75 20

M
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r Tøm
rer

CVR: 29150958
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

 www.fsfodbold.dk
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

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

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

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15

Hvad er Floorwork?
Floorwork er “tilbage til gulvet”. Vi træner på gulv og i gulvhøjde. 
Floorwork er mobiliseringsøvelser, mobiliseringsrelaterede 
styrkeøvelser, det er smidighed, “movement”, det er fordybelse, 
kropsbevidsthed, koordinationsevne, forskellige dyre-imiterede 
kravlemønstre og ikke mindst elegance. 

Da vi som helt små rejste os for at gå, sagde mange af os “farvel” 
til movement i gulvhøjde. Måske gik vi til gymnastik og derved 
forlængede kontakten med gulvet!? Børn er gode til at indtage 
gulvet både i leg og i roligere stunder. Hvor god er du som voksen 
til det? Er du “gode venner” med gulvet? Hvor ofte sidder eller ligger 
du på gulvet? Er det svært rent mekanisk at komme derned, eller er 
det en grænse at overskride? Når du først er på gulvet, hvor let eller 
svært er det så at komme op igen?

“The body is made for movement!” Når vi stopper med, eller 
begrænser vores bevægelighed, bliver vi stive i vores kroppe, ofte 
ømme og helt sikkert begrænset i et eller andet omfang. Måske 
ER du allerede aktiv; men kun monotont bevægelig? Floorwork 
ER bevægelse, smidiggørelse, og konstant udvidelse af vores 
bevægelsesramme fra vores individuelle niveau.

Floorwork er træning uden “regler”. Kun fantasien sætter grænser. 
Det er én lang rejse og udvikling, som aldrig stopper; der kan altid 
bygges på. JEG er forelsket i det! Jeg er vild med at kunne fordybe 
mig i det, nørde teknik, overraske mig selv med min kunnen, 
øge min smidighedsgrad, blive dygtigere og mere elegant og ikke 
mindst forhåbentlig engang slippe følelsen af en stiv krop.

Enhver deltager træner ud fra eget niveau. Jeg hjælper med idéer, 
inputs og er deltagernes spejl til forbedringer. Jeg vil elske at træne 
med DIG!

Kontakt Kristine, F/S Fitness, hvis du vil vide mere.
Vi træner torsdage i skolens gym.sal kl. 18.00-18.45.

Tekst:  Kristine Jensen, træner ved FS Fitness, fortæller om en ny måde at træne på. 
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Høstfestivallen 2018 
- Alle kunne noget og 
sammen gjorde vi det igen
Tak for en helt igennem dejlig og vellykket høstfestival! Igen i 
år var det lykkes at sætte rammen om rigtig mange spændende 
arrangementer i lokalområdet. Over 40 gode aktiviteter blev 
afviklet i løbet af de 10 dage festivallen varede. Gamle traditioner 
levede videre og nye aktiviteter så dagens lys, måske nye 
traditioner… Rigtig mange fik gode oplevelser, nogle lærte måske 
noget nyt, andre mødte nye mennesker, eller hyggede sig med dem 
de kender. Arrangementsgruppen siger tusind tak til alle der på den 
ene eller anden måde har medvirket til høstfestivallen 2018. 
Hvis du allerede nu går med en god idé til en aktivitet, 
arrangement eller andet du kunne tænke dig at byde ind med 
til næste års høstfestival er du velkommen til at kontakte Pusser: 
skovlyplantage@jubii.dk.

Det samme gør sig gældende hvis du har lyst til at engagere dig 
i den lille hyggelige koordineringsgruppe.  Gruppen varetager 
det overordnede koordineringsarbejde i forbindelse med 
planlægning af høstfestivallen hvilket indebærer, koordinering med 
arrangementsansvarlige, sammensætning af program, tema samt 
reklame og markedsføring og mødes ca. 4-6 gange i løbet af foråret 
og sommeren. 

Og tak til alle kunstnerne der har doneret værker til dette års 
høstlotteri:
Line Halkjær Gommesen
Anita Køtlum
Finn Wiggers
Ellen og Aage Jørgensen
Anne Gerd Juul
Edel Østergaard
Bente Cooper
Jette og Peter Bork-Johansen
Rita Wikkelsø
Ole Frederiksen

Høstfestivallen 2018 siger særlig tak til: 
Svanninge Hallen
Daglí Brugsen Millinge 
Solbjerggård
Østerby Bagerimuseum
VM Blomster
Grubbe Mølle
Faaborg ski og motionsklub
Faaborg Camping
Forfatter Jesper Bugge Kold
Svanninge Skovservice
Kastanielund
Birthe Erbs Rasmussen
Brahesminde Skole og børnehus, afdeling Svanninge
Svanninge Folkemindesamling
Antik Postludiet
FDF
Sognegården
Lillely
Svanningehallens cafeteria
Naturvejleder Jesper Vagn Christensen
Hattehuset v/Grethe Hjorth
Kunstner Peter Bork-Johansen
Steensgård
FS 
Lars Bonne Rasmussen
Tallerkengalleriet

Tillykke til vinderne af årets 
høstpyntede huse:

1. plads: Familien Lykkegård Andersen, Assensvej 310
2. plads: Præstegården
3. plads: Familien Krog Clemmesen, Assensvej 280

og tak til alle der havde pyntet og 
været med til at gøre en tur igennem 

vores by lidt sjovere
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Vi fandt vores hylde i 
Millinge
År 2014 stod vi i vores drømmehus i Odense, som vi havde 
renoveret fra top til tå. Vi nåede lige at blive færdige, inden vores 
første barn kom til verden. Og så ændrede drømmen sig.

Tilbage til rødderne

Samtidig med at Mynte kom til verden, blev der også født en 
ny drøm. Drømmen var, at få mere plads, både indvendigt og 
udvendigt. Der skulle være plads til at lege for både børn og voksne. 
Jeg havde en drøm om at komme tilbage til landsbylivet, tilbage til 
de små samfund, nærværet og tilbage til mine rødder.

Vi fandt vores nye drømmehus i Millinge. Min søster og hendes 
familie bor i Millinge, og det var faktisk det eneste, vi kendte til 
Millinge. Men turde vi tage springet, springet væk fra alt det kendte 
og vores tryghedszone og ud i det nye og uvisse? Vi lavede en liste 
med plusser ved Millinge;

Investering eller ej

Vi tog springet, gav et bud på huset, selvom vores bankrådgiver 
ikke var vild med vores ide, han sagde: ”Det er en dårlig investering, 
at sælge jeres fuldstændigt istandsatte hus i Odense, for at starte helt forfra 
med et hus i -var det Millinge det hed? - i Udkantsdanmark”

Men en god investering er jo heldigvis individuel. Vi valgte at 
investere i vores familieliv, og stedet gav os mulighed for at 
realisere flere af vores drømme. Men det har også været hårdt at 
flytte til en helt ny by. For min mands vedkommende var ALT nyt. 
Hvor ligger nærmeste by? Hvor er apoteket? Hvor er det nærmeste 
byggemarked?  

Vi blev mødt af en fornemmelse af, at stort set alle vidste, hvem vi 
var, fordi vi var tilflytterne, men vi anede ikke, hvem folk var. Men 
det blev heldigvis hurtigt anderledes. Vi har simpelthen fået en skøn 
modtagelse, og på min daglige rute med barnevognen igennem 
Millinge, til Brahesminde Afd. Svanninge Børnehave, hilser jeg nu 
altid på min. et kendt ansigt. Det giver en dejlig følelse af at høre 
til. 1000 tak til alle Jer, der har taget så godt imod os, og tak for 
medlemskabet i fællesskabet. Ja, tænk at vi er gået fra kun at kende 
få mennesker, og pludselig hilser de på mig i Dagli´brugsen ved 
fornavn, det er da fantastisk. Apropos Dagli´Brugsen Millinge, så er 
der skønt at handle, for både børn og voksne. Mine børn elsker at 
aflevere Coop kortet, og kasseekspedienten giver sig altid tid til at 
give dem en god oplevelse.

Toftebjerggaard

Min mand har altid haft en drøm om eget, selvstændigt 
tømrerfirma, og jeg, en drøm om at gøre mere ud af min hobby - 
fotografering (Lenekrogs FOTO). Vi er lykkelige over, at begge dele 
nu er lykkedes. 

Da vi købte vores ejendom, fandt vi ud af, at vores gård hedder 
Toftebjerggaard. Vinteren 2018 startede min mand, René Krog 
Clemmensen, sit tømrerfirma. Som en hyldest til vores sted, 
blev firmaet opkaldt efter det. Så Millinge har fået endnu en 
erhvervsdrivende:

Havde vores bankrådgiver ret i, at vi gjorde en dårlig investering? 
NEJ!!!

Alt dette tilsammen er i vores øjne den bedste investering, vi har 
gjort.

Tekst:  Lene K. Clemmensen
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FOKUS PÅ JULEGAVER - 2 UGER MED SPECIALSALG!
Torsdag og fredag d. 29. - 30. november samt d. 6. - 7. december.
Alle dage fra 12.00 - 18.00. Kan også bestilles på www.LeBOCK.dk.
Vi bytter indtil fredag d. 11. januar 2019 ved fremvisning af bon.

LeBOCK ApS • L. Frandsensvej 2 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 68 27 27 • www.LeBOCK.dk

MERINOULD
&

CRISPI STØVLER

-25%

 

Stort gammeldaws andespil 
Torsdag den 8. Nov. Kl. 19 

Og 

Torsdag den 22. Nov. Kl. 19 
Der spilles hver gang om 3 hovedgevinster, 40 ænder og sidegevinst. 

Derudover div. spil 
Der kan købes kaffe, kage, øl, vand og vin. 

Der må ikke medbringes div. drikkelse m.m. 

 Overskud går til renovering af Sognegaarden 

Julefrokost 
Lørdag den 1. dec. Kl. 18 

Musik: Hans Henrik Pedersen 
Pris pr. person kun 250,- 
Ring og reserver 

62619446 
 
 

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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A9ta og hendes fårede 
udtryk
Her i lokalområdet har vi en række dygtige kunstnere, som hvert 
år skænker kunstværker i forbindelse med høstfestivalen. I de 
kommende udgivelser, vil vi skrive lidt om vores lokale kunstnere. 
Anita Køtlum - A9TA - er en af dem, og i et interview fortæller hun 
lidt om sit kunstneriske virke.

Anita Køtlum er født og opvokset på Færøerne. Hun flyttede 
til Danmark og tog læreruddannelse i Ribe, med billedkunst 
som liniefag. Efter endt uddannelse underviste Anita i Esbjerg. 
Senere rejste hun tilbage til Færøerne og var leder på en skole 
her. I 2003 flyttede Anita og hendes mand til Danmark, slog sig 
ned i Svanninge, og hun fik job som lærer på Toftegårdsskolen i 
overbygningen, hvor hun var, indtil hun stoppede som lærer for ti 
år siden.

Maleriet har altid været i Anitas verden som en hobby. For nogle år 
siden begyndte hun at lægge fotos af malerierne op i et fællesskab 
på nettet, ”Cybergalleriet”, en gruppe til gensidig inspiration. Her fik 
hun meget positiv feedback og opbakning, blev månedens kunstner 
og oplevede flere gange, at hendes malerier fik høj rating. Men 
hun vedblev at være kritisk og syntes, at det hele tiden kunne gøres 
bedre.

Et løft
Efterhånden som billederne blev flere og flere, blev pladsen til 
at opbevare dem hjemme mindre og mindre. Da hun en dag 
besluttede sig for at sælge ud af nogle malerier, som gennem årene 
var blevet købt, kørte hun ind til Laurits.com i Odense med disse. 
Anitas mand var med og havde taget et af hendes egne malerier 
med. Vurderingsmanden viste da større interesse for Anitas maleri 
end hendes købte malerier og spurgte, om hun havde gået på 
kunstakademiet! Maleriet, en knaldgul rapsmark på 1x1m, blev 
derefter vurderet og solgt på auktion til en pris, som var over det 
vurderede og overraskende højt for en ukendt kunstner.
Første udstilling i Danmark var i udstillingslokalet ”Galleri Ø” i 
Jomfrulågen i Faaborg, lejet på ugebasis.

- Det var med skælvende ben og bankende hjerte, at jeg udstillede første 
gang for omkring ti år siden. De malerier, jeg havde “født” og kæmpet 
med hjemme i stuen, skulle nu vurderes af andre, og jeg skulle lægge øre 
til deres uforbeholdne meninger. Nogle af dem skulle muligvis endda flytte 
hjemmefra. Var jeg klar til at give slip?

Efter nogle dages tilvænning og rigtig god tilbagemelding fra 
gæsterne i udstillingslokalet, begyndte Anita at tro på, at maleriet 
måske kunne være en realistisk vej, fordi folk var vilde med hendes 
strøg, farver og udtryk. Lige så stille begyndte hun at bevæge sig fra 
hobbymaler til seriøs artist.

Inspiration til sine billeder finder Anita i naturen, fra danske 
landskaber set med færøske øjne, og indtryk af det storslåede 
færøske landskab blev naturligvis også omsat til lærred.

Anita henter meget inspiration ved iagttagelser af omgivelserne, fra 
Færøerne bl.a. kvinder med strikketøj i hænderne. Nærbilleder af 
hænder, der strikker og hendes mor med strikketøj, blev et tema, 
som hun udstillede på Færøerne for et par år siden. Dermed fik hun 
givet de strikkende kvinder et ordentligt og velfortjent skulderklap.  
De strikker jo varme og kærlighed til deres nære . Siden udsprang ideerne 
med de får, der via ulden leverer det farvestrålende garn. Hos Anita 
antager fårene garnets farver.
Ord og billeder

Hun har taget humoren med ind i sine fårebilleder – leger med ord. 
I fåreavlen vil man gerne have lidt styr på, hvornår der skal fødes 
lam, og derfor sættes en lap på bagdelen - ”fårebyggelse”. Fårene 
smider ulden – ”fårurener”. Et brægende får holder “fåredrag”. 
Udtryk og titler er tæt “fårbundne”. Derfor griner gæsterne en del, 
når de besøger hendes udstillinger.

- Jeg kalder det “fårsk”, det sprog, der knytter sig til titlerne på 
fåremalerierne. Efterhånden har jeg stavet så mange ord på fårsk, at min 
telefon automatisk laver FAR om til FÅR og FORKERT om til FÅRKERT.

I billederne lægges vægt på, at øjnene altid følger beskueren. Det 
er meget vigtigt for Anita, at man er i billedet – ikke blot som 
betragter, men at billedet har kontakt med publikum.

Det med ordene og titlerne har også en årsag: Hvis man skal være 
kreativ og skabe nyt, kræver det plads og ro. Den ro får Anita med 
gåture og med at rydde op i “harddisken” ved at skrive, bare skrive 
alt ned – tanker der fylder i hovedet – uden filter. Læser det ikke og 
bruger det ikke til noget andet end at rydde op. Skriver bare for at 
blive skarpere:

- Det er ikke anderledes end, at når man rydder op i klædeskabet eller i 
hjemmet generelt, gives der energi og plads til nyt .

Udover at man kan se Anitas billeder på hendes hjemmeside -  www.
a9ta.dk  - er der gang i planlægning af nye udstillinger, blandt andet 
en soloudstilling i Hamborg, november-januar.

En god snak med en kunstner, mor og hustru - med respekt for sin 
metier og noget på hjerte.

Tekst:  Grethe
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DIN LOKALE FODPLEJER 
ønsker alle en glædelig jul 

og 

et godt nytår 

 
 

Dine fødder i trygge hænder 

Ring og aftal  tid  
Nygyde 14 ●  5642 Mil l inge ●  Mobi l:  42418568  

www.dinlokalefodplejer.dk ●  Facebook: Din lokale fodple jer  
Medlem af SADF -  Sammenslutningen af  Danske Fodplejere  



- Lokal Nyt -

32

Mine forældres livsværk
I 1990, året efter at jeg blev født, beslutter min far sig for, at 
hans lille værksted i Strandparken i Faldsled, skal huse hans nye 
virksomhed Rosenberg Ventilations service.

Hvor dette iværksætter gen kom fra, var åbenlyst; min farfar og 
farmor havde drevet deres egen tank og knallertværksted i byen 
og min mormor og morfar havde i mange år drevet deres egne 
købmandsbutikker og kiosker i nærtliggende byer. 

Allerede i 1991 får min far sin største store sag i Sverige. Fra at være 
sig selv havde han lige pludselig 8 mand under sig – og et projekt 
uden for landets grænser.  

I samme år må han flytte ud af sit lille værksted derhjemme – og 
leje ekstra værkstedsplads på Assensvej 480.

Min mor, Charlotte, tager sig af det administrative, som dengang 
bestod i håndskrevne bøger og skrivemaskine. Samtidig skulle hun 
også holde styr på tropperne derhjemme, hvor der i samme år 
melder sig endnu en ankomst, min lillesøster. 

Min mor har været god til at gemme en masse ting fra dengang. 
Det er sjovt at sidde og bladre nogle af deres gamle og første 
håndskrevne ordrebøger igennem, ordre nummer 1, 2, 3…. hvor 
computeren i dag tæller flercifrede tal i kolonnen ”ordrenummer”.
Virksomheden voksede hurtigt og der blev lejet flere lokaler i 
ejendommen på Assensvej. 

I 2000, Ti år senere, kunne de stå med nøglerne til hele Assensvej 
480, som nu ikke længere var et lille lejemål, men deres helt eget!

Familieliv vs. Virksomhed.
Det har aldrig været enten eller.  

Virksomheden har været som et ekstra familiemedlem, til tider et 
meget krævende familiemedlem, men mine forældre har drevet 
deres virksomhed sammen på en sund måde og som et fællesskab. 
Virksomheden lå i gåafstand fra vores hus og var der det mindste, 
kunne vi altid forene familie- og arbejdslivet på en måde, hvor 
ingen led et tab. Derfor ser jeg ikke tilbage på en barndom, hvor 
mine forældre ikke har været der, tværtimod! Det har lært mig, at 
man faktisk godt kan have både karriere og familie, men man skal 
stå sammen – og i sidste ende prioritere det vigtigste, dem man 
holder af. Så det har aldrig været enten eller når valget stod mellem 
virksomhed og familie, men handlet om at skabe balance mellem 
de to ting. 

Når man vokser op med forældre der er selvstændige så ved man, 
hvor meget det kræver at drive en virksomhed. Man ofrer alt; sin 
økonomi, sit liv og lægger alt den energi man har, i sin virksomhed. 
Der kan være kæmpe opture og kæmpe nedture. Bekymringerne 
kan man ikke bare lægge på hylden kl. 16:00. De forfølger en 
konstant. 

Man kan derfor ikke løbe fra, at man som barn bliver påvirket af 
noget der fylder så meget af familiens liv.

En af de ting jeg tydeligt husker som barn, hvor virksomheden kom 
i første række, var når firmatelefonen ringede derhjemme. Dengang 
havde vi to fastnettelefoner, den private og virksomhedens. Så når 
firmatelefonen ringede, så skulle der være helt stille i det lille hus 
og mine forældre fik et intenst blik i øjnene når de kikkede på os. Så 
vidste vi godt, at alt støj skulle holdes inde, om det så var leg eller 
gråd og telefonen blev hurtig besvaret med ”Rosenberg Ventilation, 
dét Per”. 

Det resulterede så i, at min lille søster i en årrække også besvarede 
vores privattelefon med ”Det er Simone Rosenberg Ventilation” – 
da hun var sikker på det var hendes efternavn.

Tekst:  Dina Rosenberg

PerLotte
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I dag…
Selvom der er sket meget i den lille virksomhed, er mange 
ting stadig som dengang. De fleste af deres ansatte har været i 
virksomheden i mange år, den røde farve er ikke blevet skiftet 
ud og hr. og fru Rosenberg sidder stadig ansigt til ansigt overfor 
hinanden ved hvert deres skrivebord, dog i nyere lokaler. 

I dag er navnet også kortet ned til Rosenberg Ventilation. 

I dag kan de tælle 16 ansatte, plus lejefolk og ordrebogen er 
fyldt helt op. Den seneste investering har været ekstra jord til 
virksomheden, da den ældre ejendom ikke længere kan huse den 
vækst der sker for tiden. 

Virksomhedens hjertebarn har altid været spånudsugning og det var 
Pers største fokus helt fra start. I dag laver virksomheden ventilation 
til alle brancher i erhverv og industri. Alt fra komfortventilation 
til kontormiljøer og skoler, procesudsugning og spånudsugning 
til produktioner og værksteder, der er snart ikke en branche der 
ikke er blevet berørt. De mange år i branchen har givet et bredt og 
professionelt kendskab til faget.

Fremtiden

Mange selvstændige siger tit, at hvis de vidste, hvad det indebar at 
være selvstændig, havde de nok aldrig gjort det. Den selv samme 
sætning har jeg hørt min far sige, men jeg tror, at det ligger i ens 
DNA– og har man det iværksætter gen, så kan det ikke bare pakkes 
væk. Man vil altid på en eller anden måde søge tilbage til det. 

Men hvad skal fremtiden bringe? Det har jeg ofte prikket lidt til, 
men jeg får ikke meget ud af mine forældre omkring dette. Det der 
betyder noget for dem er en sund virksomhed og ikke størrelsen. 
En sund virksomhed for dem er glade ansatte og en sund økonomi. 
Men de kan dog ikke løbe fra, at tiderne jo ændrer sig og man må 
jo følge med tiden, det gør de også med glæde – men ikke uden 
skepsis. Derfor tror jeg også, at det er sundt når man blander den 
unge og den ældre generation. De ældre skal bremse lidt og vi 
unge skal skubbe på og så mødes vi på midten og skaber noget godt 
sammen. Jeg tror på, at vi har brug for begge generationer for at 
skabe. 

Tak til mine forældre for en for en god barndom. I har lært mig 
at følge mine drømme, bevare jordforbindelsen og skabe en god 
balance imellem kærlighed og karriere

Gammel ordrebog

Rosenberg Ventilation

Opstart i 1990
Ejes af Per og Lotte Rosenberg

Per Rosenberg er oprindelig udlært klejnsmed 
Rosenberg Ventilation laver ventilation til alle brancher 

Virksomheden har hovedsæde i Faldsled
Virksomheden har opgaver i hele landet

16 ansatte



- Lokal Nyt -

34

Konkurrence
Denne gang er det Rosenberg Ventilation, der er sponsorerne bag præmien. Dem kan I læse me-
get, meget mere om på side 33 i bladet. 

Præmien består af lækre produkter fra Falsled Kro – en perfekt forkælelsespakke til den mørke, 
kolde tid. 

For at vinde skal du svare på følgende spørgsmål:

1. Hvornår afholdes Jul i Faldsled?
2. Hvornår afholdes Juleoptog i Dagli’ Brugsen Millinge?

(Begge svar findes i dette blad)

Besvarelsen skal afleveres i postkassen ved kassen i Dagli’ Brugsen Millinge senest d. 21. 
december 2018. 

Vinderen kontaktes pr. mail, eller telefon samt offentliggøres i Dagli’ Brugsen Millinge og på 
Lokalrådets facebookside. 

Navn:
E-mailadresse:
Telefonnr.:

Svar 1:

Svar 2:
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Facebook
Vidste du, at Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge er på facebook? Det er vi!

Men hvorfor? Jo, det er vi fordi, at vi gerne vil nå ud til så mange borgere i området som 
muligt med information om alle de ting, som der foregår i Lokalområdet. Det kan både 
være når der afholdes borgermøder, når Dagli’ Brugsen Millinge holder ølsmagning, når 
der er påskefrokost i Faldsled og meget, meget mere. 

Vi håber, at denne platform kan bruges til, at vi alle kan få en fælles platform til dialog, til at 
gøre opmærksomme på ting i lokalområdet og simpelthen bare til, at komme lidt nærmere 
hinanden. 

Skynd jer ind og ”synes godt om” siden. 

facebook.com/faldsledmillingesvanninge

Eller scan koden 
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