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De kender det på Langeland. Her har bopælspligten 
været skrottet i mange år. Vi er ligeglade med, hvad 
folk bruger deres huse til og hvordan de vil bo i dem, 
siger de på de kanter. Det betyder naturligvis, at der er 
lidt mere omsætning på boligmarkedet end der ellers 
ville have været endskønt det er meget beskedent.
Nu kommer til måske til vores egn. Udvalg har gen-
nem længere tid arbejdet med et projekt, der kal-
des for flexbolig og hvis det bliver til noget, kan folk 
udefra købe huse her på egnen og selv bestemme, 
om de vil bo i dem hele året eller det skal være hel-
årshuse. 
Vi bor i et af landets mest attraktive områder, men vi 
skal dog nok ikke regne med, at københavnere kom-
mer styrtende til for at købe alle vores huse. Vi har 
jo også en del sommerhuse på egnen og det er nok 
dem, der er de mest interessante for folk udefra.
Men med flexboligerne kan folk dog også købe et 
hus i Faldsled, Svanninge eller Millinge og bruge det 

som sommerhus. Og hvis de får lyst til det, kan de 
flytte til egnen og bo fast, hvis det er det, de gerne 
vil. Eventuelt når de går på pension. Det er måske 
også lettere for vores børn at overtage vores huse, 
når vi andre forlader det for at dragen enten her 
eller hisset. 
Flexboliger kan også give arbejde på egnen. Det er 
ikke vanskeligt at forestille sig, at købere vil sætte 
huse i stand og bruge penge på det. Omvendt kan 
man jo så risikere, at vi får nogle meget flotte og 
velholdte landsbyer, hvor der kun er liv et par må-
neder om året.
Dog, lyder det fra lokalrådet, muligheden for at 
tillade Flexboliger finder vi bør indføres med stor 
varsomhed, så vi ikke risikerer en situation med en 
for stor andel fritidsboliger i landsbyernes kerneom-
råder. Dette gælder særlig Faldsled og Svanninge, 
men også til dels Millinge og Østerby, som lokalrå-
det bør friholdes for eksperimentet med flexboliger.

■ Produktion
Lokalnyt: Udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og 
Svanninge

Tryk: SvendborgTryk, Ryttermarken 17 A, 5700 Svendborg

Lay-out: Susanne Paulsen, suspau@icloud.com
Lokalnyt udkommer fire gange om året.  
Forår, sommer, efterår og vinter.

Indleveringsfrist: Artikler og billeder til næste nummer  
af Lokalnyt afleveres senest den 10. maj.  
Lokalnyt forår nr. 36 udkommer 30. maj.

■ Kontakt
Ansvarshavende redaktør:  
Jørgen Bygebjerg, DJ, Svanningevej 45, 5600 Faaborg. 
Tlf. 30618845, mail: Bygebjergs@gmail.com

■ Forsidebilledet
Man kan vel godt sige, at der er tale om højlandskvæg når de 
sorte welsh black kvier kommer helt op på Lerbjerg i Svannin-
ge Bjerge. At det er bitterligt koldt generer ikke dyrene det 
fjerneste.

■ Lokalrådets medlemmer

Formand Niels Erik Jensen: 
Brahesvej 29 
njenggaard@gmail.dk

Næstformand: Henning Bahl, 
Violstræde 11 
henningbahl@mail.dk 

Sekretær: Pusser Hansen
Stenbækvej 47
skovlyplantage@jubii.dk

Susanne Jervelund 
Grubbe Møllegyde 8 A
jervelund@gmail.com

Karl Ejnar Pedersen 
Kirkegyden 62
tlf. 62 61 92 25

Brian Pedersen 
Assensvej 224 
brian.maler@mail.dk 

Arne Clausen Grevegård 
Assensvej 
arne@grevegaard.dk

Henning Wiesinger
Steensgård 
henning@steensgaard.com

Jørgen  Bygebjerg 
Svanningevej
Bygebjergs@gmail.com

Webside: 
Susanne Jervelund, 
Pusser Hansen,  
Birgit Bendtsen 
Nygyde 14 
nygyde@gmail.dk

Flexbolig
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Nej, bonderøv
– det er hun ikke
Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Men plovfurens muntre datter har slået sig ned 
i Millinge og trives med familie, høns, får, køer 
grise, ænder, gæs og en nyåbnet gårdbutik

Selvfølgelig ser vi Bonderøven i fjernsynet, men 
det er nu ikke sådan vi har tænkt os, at det skal 
blive. Han er nok lidt for selvforsynende og jeg kan 
ikke forestille mig sidde på en gammel selvbinder 
mens jeg høster Erhard Frederiksen-byg til øl.
Derimod har jeg investeret i en æblepresse og vi 
har også plantet halvandet hundrede æbletræer, 
så det er nok mere æblemosten, vi har planer om.
Lene Andreasen – og hende er det det hele hand-
ler om – flyttede sammen med sin mand, Jan, til 
Millinge, for fire år siden og de slog sig ned på 
Kildegården. Det første års tid eller mere gik med 
at få sat skik på huset så det passer til dem og 
deres to børn, men derefter gik det løs med det 
udvendige.
Der hører en stor have til gården og her begynd-
te den første produktion til boden ud til vejen.
Så kom æbletræerne til. Dem, skal der holdes 
rent imellem og de bedste til det, er høns. Faktisk 
en høne til hvert træ. Halvandet hundrede. Det 
giver hundrede æg om dagen, og de bliver også 

solgt fra boden ud mod vejen. Så kom der får, 
køer og grise til.
Ja, nu har jeg fået de endelige tilladelser til gård-
butikken, så den er også ved at være færdig-
indrettet. Så nu sælger vi også kød fra dyrene. 
Egentlig kunne man så tro, at vi samlede det hele 
i butikken, men det må vi ikke. Du aner simpelt 
hen ikke, hvor mange regler, der er. Vi må ikke 
have kød sammen med grøntsager eller æg. Har 
vi marmelade, må det heller ikke være sammen 
med det øvrige, så det er et større puslespil og en 
langvarig opgave at få tilladelse til en gårdbutik.
Lene Andreasen har så meget at se til på gården, 
at der ikke længere er tid til andet. Hun har sagt 
sit arbejde op og koncentrerer sig nu udelukken-
de om de 11 hektar, med dyr, træer og høslet. Og 
en rislende kilde, der har givet navn til gården.
Det er et meget kuperet område, så det er ikke 
til de store afgrøder, men det er velegnet til vin-
stokke. Så dem er der plantet over syv hundrede 
af. Men der går nu nok et par år eller mere før 
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vi kommer i gang med den store  og produkti-
on. Men spændende bliver det. Og mon ikke der 
kommer noget mere til med tiden.
Lene Andresen erkender, at det netop var bak-
kerne, der fik hende og familien til Millinge.
Vi var rundt for at se på steder mange forskellige 
steder. Vi ville have det helt rigtige. Da vi kom 
til Millinge gik vi med ejendomsmægleren op ad 
bakkerne og vi lovede at vi ikke ville vende os 
om før vi nåede helt op. Og så stod vi jo der og 
gloede ud over dette hele. Markerne, husene, 
skov og helt ud kunne vi se vandet.
Og så var der ikke så meget at betænke sig på. 
Det med vandet betød nok også meget for Jan. 
Han er sømand og sejler som skibsfører på fær-
gen mellem Spodsbjerg og Tårs.
Han er væk et døgn ad gange og hjemme i to, 
så han har rigelig tid til det manueller arbejde 
med at indrette den gamle staldbygning til for-
retning, hønsehold og alt det, der hører til når 
man har gård med dyr og afgrøder.
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Se nu ham dér. Han har rødt øremærke. Det bety-
der at han er udlænding. Han er fra Wales og har 
været her de sidste fem år. Nu skal han til Østrig og 
lege med køerne dernede.
Og Berwyn, ja det hedder den 1200 kilo tunge 
moppedreng med sortkrøllet hår, nikker drømmen-
de, mens han tænker på alperne og på de østrigske 
frauleins, der bare trisser rundt på bjergsiderne og 
længes efter lige netop ham.
Ja, det er tiden han kommer videre. Vi skulle jo ger-
ne undgå indavl og vi haqr han afløser klar.
Siger Anders Pedersen, der er driftsleder på den 
knap 700 hektar skov og mark i Svanninge Bjerge, 
som Bikubenfonden ejer. Sammen med skovfoged 
Susanne Frederiksen sørger han for, at natur-gen-
opretingen skrider frem helt efter planerne.
Ja, og vi kan sige, at vores nærmeste medarbejdere 
er køerne. Det er dem, der holder området fri for at 

springe i skov, det dem, der gøder og i al beskeden-
hed er det også dem, der ser godt ud i landskabet.
Black welsh er racen, der fredeligt tramper rundt 
og sørger for at naturen går sin gang i Svanninge 
Bjerge, i Knagelbjerg skov og fra i sommer såmænd 
også i Høbbet.
Uden at prale er køerne nogle af de bedste til net-
op det, de foretager sig.
Det er fortrinsvis til at tage sig af naturen, at vi har 
dem, fortsætter Anders Pedersen. Naturligvis sæl-
ger vi også nogle af dem til slagtning. Vi leverer i 
pakker a 20 kilo. Man kan henvende sig til mig og 
blive skrevet op og når vi så har samlet mange nok 
sammen, sender vi bud til slagterne i Vester Hæsin-
ge og så kommer Stefan Jensen og henter et dyr. 
Og nogen tid efter kan folk så hente deres pakke 
med kød.
Der er nok at se til i det nærmest enorme område 

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Fra køer på marken til
kreaturer i skoven

Anders Pedersen sammen med 
Berwyn, der har gjort sin pligt 
over for køerne i Svanninge 
Bjerge. Nu er tyren på vej til de 
østrigske alper.

”



LOKAL NYT l FORÅR 2014           7

og hele tiden skrider naturgenopretningen frem. 
Planerne er mange og en forskningsstation i sam-
arbejde med SDU er også med i planerne for om-
rådet.
Det glæder vi os meget til og jeg tror også at hele 
egnen kommer til at nyde godt af det. Der bliver 
tale om en del arbejdspladser og det er vistnok no-
get vi kan bruge her på egnen. Vi er godt stykke 
fremme med hensyn til den kommende forsknings- 
og feltstation, der ventes at komme til at koste om-
kring 15 millioner kroner.
Her i efteråret og vinteren har vi arbejdet med ind-
retningen af Høbbet. Der er anlagt en del søer og 
vi er i gang med indhegning af de områder, hvor 
køerne skal gå. Og så bliver det altså til foråret, at 
vi skal have vores køer herover. Der bliver i øvrigt 
meget at se på i det nye området og man skal så-
mænd også nok få korn og hø at se på markerne.

Og jeg glæder mig altid når jeg ser afgrøder på 
markerne. For i bund og grund er jeg jo bonde.
Og ja, nu kan du jo godt synes, at jeg er mærkelig 
når jeg ligefrem kan savne en arbejdsuge på 120 
timer, men der var nu noget ganske særligt ved 
høsten. Vi gik der og ventede og pludselig var vej-
ret til det, og så var det ellers bare om at komme 
i gang. Det var nærmest døgndrift i den tid, det 
varede. Det var utroligt tilfredsstillende.
Og jeg må da nok sige, at den første høst efter at 
jeg havde skiftet arbejde gibbede det da helt vildt 
i mig, da jeg sad hjemme og hørte mejetærskerne.
Men så skal jeg da også lige sige, at jeg ikke ville 
bytte med det, jeg har og det, jeg havde, da jeg ar-
bejdede på Steensgaard. I begyndelsen savnede jeg 
det, men som det har udviklet sig, er jeg en meget 
tilfreds mand.
Det må du gerne skrive!    Og det gør vi så!

Der er mange planer for Høbbet, som er det sidste tillig-
gende, Bikubenfonden har anskaffet sig her på egnen.

Pludselig blev det koldt, og så var der 
trængsel i det store shelter i bakkerne.
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Sommerfest, Festlige dage i Svanninge, Fugleskyd-
ningsfest, ja kært barn har mange navne og det der 
her hentydes til er vores årlige byfest og fugleskyd-
ning i Millinge, bag ved og i Svanninge Hallen.
Igennem de sidste 60 år har vi i vores lokalsamfund 
haft en tradition for at holde en fest først på somme-
ren. Den har gennem tiden udviklet sig fra skydning i 
grusgraven til skydning og byfest bag Svanninge Hal-
len.  Det er et par hyggelige dage hvor lokalsamfun-
det mødes, snakker, hygger og har det sjovt sammen. 
Samtidig støtter man et godt formål, når man køber 
en øl eller vand, når man prøver fiskedammen, tom-
bolaen eller en af de mange andre aktiviteter der er. 
For overskuddet af fugleskydningen går til Idrætsfor-
eningen.
Denne byfest er i mange år blevet arrangeret af be-
styrelsen i Faldsled og Svanninges Idrætsforening. 
Efter Fugleskydningen 2013, blev det besluttet at 
der skal laves et Fugleskydnings-udvalg der står for 
at arrangere fugleskydningen. På den måde får de 
frivillige der sidder i FS SG&I´s bestyrelse mere tid til 
at arbejde med bestyrelses arbejde, så de fortsat kan 
sikre et stærkt grundlag for Idræt for alle, hele året 
og hele livet. 
Fugleskydningsudvalget, skal bestå af de 3 sidste fug-
lekonger, en tovholder og 5-6 andre frivillige der vil 
være ansvarlig for et arbejdsområde.  I år er Flem-
ming Lunde, Jens Peder Andersen og Mads Dorow de 
3 sidste konger. Vivi Birk er tovholder, og nogle af de 
tidligere konger har sagt ja til at være ansvarlige for 
et arbejdsområde. Vi mangler stadig dig! 
Planlægning af en byfest og fugleskydning kræver en 

masse frivillige hænder. Vi mangler folk til store og 
små arbejdsopgaver og vi søger nogle der vil hjælpe 
til. Arbejdsopgaverne kan være lige fra en vagt på 2 
timer i en bod, til indkøb af mad, opsætning af telt, 
borddækning og meget meget mere. Der er ingen 
krav om du skal være medlem af foreningen, være 
fysisk stærk eller pleje at deltage i festlighederne, 
det eneste det kræver er at du har lyst til at hjælpe 
til.  Sidder du nu og tænker det kunne da være me-
get sjovt at være med, så må du endelig ikke tøve, 
men kontakte os. Enten ved at henvende dig til Vivi 
Birk VM blomster, på telefon: 23 44 86 18, eller ved at 
sende en mail med navn og telefonnr., samt hvad du 
ønsker at hjælpe til med til: fugleskydning@yahoo.dk 
Vi håber at mange henvender sig, så vi kan få en by-
fest for lokalområdet, arrangeret af lokalområdet, og 
på den måde styrke fællesskabet i Faldsled, Svannin-
ge og Millinge.
En af de ting vi i Fugleskydningsudvalget har talt om 
er, at vi gerne vil have din mening om fugleskydnin-
gen.  Hvad syntes du er godt og fungere?,  Er der 
noget der mangler eller har du nogle ønsker til for-
bedringer? Hvad skal der til for at du ønsker at kigge 
forbi når der er åbent på pladsen eller deltage i fe-
sten lørdag aften?    Send en mail til os på: fugleskyd-
ning@yahoo.dk
Du kan allerede nu købe din billet til Fugleskydnings-
festen lørdag den 21. juni kl. 19.00, det er i år muligt 
at købe 2 slags billetter til festen. En hvor man selv 
medbringer sin mad og en inkl. madbuffet. Billetter 
kan købes hos VM blomster i Millinge til og med den 
15. juni 2014.

Gi’ en hånd  
til fugleskydningen

Frivillige søges til 
planlægning af 
Fugleskydingsfesten 2014
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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

Assensvej 375 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9562 · Mobil 2062 9562

Murerfirmaet

Heino Larsen ApS

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 ·Millinge

Tlf. 62 61 91 44 Mørkebjergvej 7a, 5600 Faaborg · Tlf. 6261 3096
www.faaborghvidevareservice.dk

Faaborg
Hvidevareservice
Nyt liv til dine hvidevarer

• Reparationer til områdets bedste priser!
• Få en totalløsning til markedspris.
•Altid gode brugte hvidevarer.

Revisorassistent Susanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 93 83 · Bil 22 37 24 86
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Torsdag aften sidst i januar. Frosten er kommet, 
og der er kun et par kunder i Dagli’Brugsen i Mil-
linge. Uddeler Orla Møller snakker med en af dem. 
Først om løst og fast, men så siger uddeleren:
- Jeg er sgu’ så stolt! Vi er blevet nummer ét på 
Fyn og nummer 6 i Danmark i en stor kundeun-
dersøgelse.

Alle kunder fik tilbuddet om at være med i under-
søgelsen, som var beskrevet på en flyer, der lå ved 
kassen. Man kunne vælge mellem at svare elektro-
nisk, eller man kunne få spørgsmålene med hjem i 
papirform, og aflevere sin besparelse næste gang, 
man var i Brugsen. 
Undersøgelsen bestod af en række spørgsmål, 
hvor kunderne skulle svare på deres oplevelse af 
deres lokale butik. Spørgsmålene drejede sig fx 
om overensstemmelse mellem pris og kvalitet, om 
medarbejderne var servicemindede og om butik-
ken gav en god købsoplevelse. 

Uddeler Orla Møller oplyser, at der blev uddelt 
omkring 200 fliers:
- Der var rigtig mange som tog imod, men des-
værre var det elektroniske system ikke i orden til 
at starte med, så der var mange som ikke kunne 
komme ind på det. Der er mange, som gerne har 
villet svare, men ikke har kunnet komme til det.

I alt kom 52 besvarelser retur
- Grænsen for at være med, den var 50. Men der er 
mange af dem, som vi er blevet sammenlignet med, 
der heller ikke har fået flere besvarelser, fortæller 
Orla Møller, som er glad for det gode resultat:

Det fortæller, at det vi gør i hverdagen ikke er helt 
forkert.
Kombinationen af erfarne voksne medarbejdere 
og godt uddannede unge mennesker gør, at kun-
derne kan få en god betjening. 
- Vi vil fortsætte i samme genre, og se om vi ikke 
kan beholde den høje service og standard. Men 
det er desværre kroner og ører der er afgørende i 
dagens Danmark.

Orla Møller fortæller, at hans forretning klarer sig 
godt i forhold til markedet, men en smule mere 
salg ville hjælpe. Konkret ville det være fint, hvis 
de faste kunder lagde 500 kr. mere om måneden, 
ellers hvis nye kunder ville give butikken en chan-
ce. Orla Møller slutter:
- Priserne i landets Dagli’Brugser er blevet sat ned, 
så det er ikke så dyrt at handle her, som nogen 
måske tror. 

Den bedste  
Dagli’Brugs

Den bedste Dagli’Brugs på Fyn ligger 
i Millinge. På landsplan har Svan-
ninge-Millinges eneste dagligvare- 
butik en flot sjetteplads. 

Tekst: Jesper Vagn Christensen 
Arkivfoto: Jørgen Bygebjerg

I november 2013 gennemførte 
Dagli’Brugsen og LokalBrugsen 
en undersøgelse af kundernes 
tilfredshed. Blandt landets 371 
Dagli’Brugser ligger Dagli’Brugsen 
i Millinge som nummer ét på Fyn, 
og som nummer seks i Danmark. 
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Alle de voksne i ” Firkløveret i landsbyen” er før jul 
blevet færdige med et kursus i DGI (dansk gymnastik 
og idræt). Med fokus på dette har vi i Solen udarbej-
det en uge-aktivitetsplan, som vi er kommet godt i 
gang med. Planen er udarbejdet så vi tilgodeser de 6 
læreplans-temaer – samtidig med at børnene synes, 
det er mægtig sjovt at være en del af.
En uge ser nogenlunde sådan ud i det skemalagte – 
men der er altid plads til det impulsive:
Balance, ved hjælp af balancebane, store skumpuder 
hvor vi kan kravle op/ned, slå koldbøtter og arbejde 
med ærteposer. Balance-cykel, gynge, trille ned ad 
bakken, løbelege m.m.
Påklædning til udeleg, som er en af de vigtige dag-
lige gøremål for små vuggestuebørn. Sanglege med 
fagtesange, hver anden uge sammen med dagple-
jen. Musik og rytmik til CD- afspiller. Vi danser og 
hopper. Ture ud af huset, sportspladsen/skoven osv. 
vi tager store bolde med på sportspladsen.
Indendørsleg med små bolde – kaste og trille til hin-
anden. Spille balloner med fluesmækker. Pindsvine-

leg som handler om at give og tage fra hinanden 
(kan være svært i den alder)
Madlavning til maddag, børnene snakker og hjæl-
per så godt de kan, dækker bord. Daglige praktiske 
gøremål – øger ordforrådet.
Hente kort under kegler – billeder med dagligdags 
ting, eller billeder af dyr og andet som de skal huske 
eller fortælle om. Læse bøger om dyr, snakke om dyr 
og bygge zoologisk have og bondegård af klodser 
til dyrene.
Vi kan sige – I REGN OG SLUD SKAL SOLEN UD – så 
vidt det er muligt, er vi ude og få frisk luft hver for-
middag før frokost og eftermiddagssøvn.
Vi nyder dagene med sjov, fordybelse og aktiviteter 

Mange hilsner børn og voksne i Solen

Børnene fra mellemste årgang i børnehaven, 
arbejder lige nu med temaet ”min krop”, det 
forløber over 6 uger. Vi er godt i gang med en 
masse sjove aktiviteter, vi arbejder meget med 
at få gang i kroppen og mærke vores puls så 
vi får røde kinder. Vi er i hallen hver mandag 
formiddag og bruger også gymnastiksalen fle-
re gange om ugen. Vi leger hale fange, vi leger 
med faldskærmen og har forhindringsbaner 
med måtter og madrasser m.m. vi øver os i at 
danse stopdans, lytte til musikken og få krop-
pen til at stå helt stille igen. Vi gemmer ærtepo-
ser med tal under keglerne, hvor børnene får 
besked på at finde bestemte tal eller vi slår med 
en tegning, som viser hvilket tal de skal finde.
Udover at vi er meget fysisk aktive, snakker vi 
om hvordan kroppen fungerer. Vi har været på 

biblioteket og låne bøger om kroppen, vi har 
tegnet os selv. Vi har brugt aulaen til at lege 
”kom hjem alle mine sørøvere”. Vi målte hvor 
høje vi alle var, hvor lang en kæde vi kunne 
lave, når alle lå ned, så målebåndet var rigtig 
i gang.
Vi har været i skolekøkkenet og lave mad, mens 
der blev skåret grøntsager, blev der talt om, 
hvad der er sund og hvad der er usund mad. 
I den kommende tid, vil vi arbejde videre med 
sund og usund mad. Vi vil gå i billedkunst og 
tegne os selv i hel figur og vi vil prøve at lave 
gipsansigter af deres eget ansigt. 
Børnene følger interesseret med, når vi går af 
sted til vores aktiviteter og de oplever det er 
sjovt både de kreative og de motoriske udfor-
dringer de møder A.

Nyt fra Vuggestuen Solen

OBS vi har som noget nyt i 
vuggestuen ÅBENT HUS den 11.03.14 
fra kl. 15.00 – 16.30
Vel mødt til alle interesserede.

Efter en dejlig tid med jul og nytår, og alt 
hvad der følger med denne tid, er vi nu 
kommet godt i gang med det nye år – og 
vi kan, på trods af det kedelige vejr, godt 
mærke at det lysner dag for dag: DEJLIGT.

Mellemste årgang i børnehaven
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   FALSLED KIRKE    SVANNINGE KIRKE

Vi får kun tegn! 
Det var søndag den 8. april 2012.  Som på alle søndage 
nussede jeg rundt i køkkenet  og gjorde mig mentalt 
klar til dagens gudstjenester. Nu var den 8. april 2012 
ikke  en hvilken som helst søndag! Det var påskedag, 
den vigtigste  festdag i kirkeåret. Kristendommen blev 
oprindelig kickstartet af beretningen om den opstandne 
Jesus, og først senere kom de andre højtider til!  
Jeg tog  en bid af ostemaden og kiggede ud af vinduet, 
som man nu gør. Der var lidt rimfrost, solen var lige 
over horisonten og  himlen klar. Det er godt, når solen 
skinner påskedag, for det er en glad dag! For da fejrer vi  
en tom grav uden for Jerusalem. Jesus var væk!  ”Han 
er ikke her, han er opstået”, havde en engel sagt til nog-
le groggy kvinder. ”Sådan noget sker ikke”,  protesterer  
vores fornuft!  Når man er død er man død!  Men Gud 
siger åbenbart noget andet, og hans visdom er anderle-
des end vores visdom!   Jeg holder meget af påskeevan-
geliet, fordi det fortæller, at livet er mere og større end 
det, vi kan gøre det til med vores  menneskeforstand.  
Kan jeg bevise dets sandhed?  Næh, det kan jeg ikke; 
det er der ingen, der kan!  Men jeg kan fortælle, hvad 
jeg er sat til at forkynde og hvad jeg håber er sandt. 
Hvordan det ellers skal gå til er Vorherres problem.  Der 
er spørgsmål, som selv videnskaben  ikke kan få skov-
len ind under.  Påskeevangeliet skal ikke bevises, men 
tros, lige som andre ting i livet må tros! 
Kan man for eksempel bevise, at to elsker hinanden? 
Tja, jo, hvis de flytter sammen, får børn, gifter sig, giver 
hinanden gaver og opmærksomhed og så videre, så må 
der vel være noget om snakken! Men hvad så den dag, 
din elskede forlader dig? Så falder det hele til jorden 
med et brag, for du troede jo, at det skulle være jer to 
for altid. Kan du se ind i hans eller hendes hjerte? Nej 
vel? Deraf ser man, at også kærligheden er båret af tro! 
 Jeg  tog en slurk te og bemærkede, hvordan morgen-
solen oplyste Svanninge kirke. Men jeg så noget mere: 
En stærkt lysende kugle duvede over en af gravene. Jeg 
gned øjnene en ekstra gang og tænkte ” nu rabler det 
vist!”. Jeg hentede mit kamera, gik uden for og tog et 
par billeder af det besynderlige fænomen, som varede 
godt fem minutter. Jeg gættede på, at det var solen, der 
spejlede sig i en blankpoleret gravsten. 

I mine snart seksten år i Svanninge har jeg aldrig set 
noget lignende! Skeptikeren stod  da også ved siden af 
og hviskede mig i øret, at ”det er nok fordi, at du ikke 
har lagt mærke til det”.  Jeg svarede ”Ok, fint nok! Men 
sig mig så,  hvorfor dette sker lige netop påskemorgen? 
Af alle årets 365 dage, hvorfor viser denne ’gravsol’ sig 
lige før,  jeg skal prædike om livets sejr over døden?”. 
Skeptikeren gik nu i defensiven med et skævt smil og  
mumlede noget om, at nu skulle jeg passe på ikke at 
blive ”én af de der religiøse sværmere! Husk, det er jo 
bare solen, der spejler sig i en gravsten!” 
Godt, så siger vi det! Men min undren  over det lys vil 
nok aldrig slippe mig!  Lige som alle de, der har oplevet 
noget forunderligt ikke holder op med at undre sig. No-
get de ikke helt kan forklare; en hændelse, et sammen-
træf, der rammer med præcision. Et tegn, måske?  For 
livet er fuldt af undere og tegn, når vi ellers har øjnene 
åbne for dem! Også  Bibelen er fuld af undere og tegn, 
Jesus gav- med ganske få undtagelser – kun tegn. Og 
tegn kan altid diskuteres! Tegn er altid tvetydige. De 
kan tolkes ind i en forståelseshorisont, så de giver me-
ning,  men de kan i reglen også bortforklares.  Sådan er 
det bare! Tegn! Mere får vi ikke, men måske er det også 
nok? Glædelig påske, når vi kommer dertil!

VrH   
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GUDSTJENESTER VINTER-FORÅR 2014 

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
E-mail: vrh@km.dk

ORGANIST:
Bodil Olsen
Nyvej 10, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 20 64 08 10

KIRKESANGER:
Claudia Lund Nielsen
Tlf. 61 51 59 64
Mandag fri

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

KIRKEVÆRGE
SVANNINGE OG FALSLED:
Palle Juhl Knudsen
Vestermarken 13, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 40 27 67 81

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER:
Kurt Rosendahl Hansen
Irisvej 5A, Faldsled
5642 Millinge
Tlf. 62 68 13 90

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Februar  
16. feb. Septuagesima
09.30:  Svanninge (kk)    
11.00: Falsled  
23. feb. Seksagesima  
11.00: Svanninge   
19.00: Falsled 

Marts 
2. mar. Fastelavn 
09.30: Svanninge  
11.00: Falsled                 
9. mar. 1. søndag i fasten  
09.30: Falsled
11.00: Svanninge

16. mar. 2. søndag i fasten   
11.00: Falsled (J. Svärd) 
 Ingen Svanninge   

23. mar. 3. søndag i fasten 
09.30: Falsled (kk)  
11.00: Svanninge

30. mar. Midfaste søndag  
11.00: Svanninge  
19.00: Falsled  

April 
6. apr. Marias bebudelse
09.30: Svanninge (kk)
11.00: Falsled   

13. apr. Palmesøndag                
09.30: Falsled
11.00: Svanninge  

17. apr. Skærtorsdag 
11.00: Falsled 
19.00: Svanninge  

18. apr. Langfredag 
09.30: Falsled  
11.00: Svanninge  

20. apr. Påskedag  
09.30: Falsled (kk,I) 
11.00: Svanninge (kk,I) 
21. apr.   2. påskedag
09.30:     Svanninge (I) 
11.00:     Falsled  (I) 

27. apr. 1. søndag e. påske 
09.30: Svanninge  (J. Svärd) 
Ingen: Falsled

Maj
4. maj 2. søndag e. påske 
11.00: Svanninge
19.00: Falsled  

11. maj 3. søndag e. påske  
09.30: Svanninge 
11.00: Falsled 

16. maj Bededag 
10.30: Falsled (K, I)  
Ingen: Svanninge 

18. maj 4. søndag e. påske  
10.30: Svanninge (K,I) 
Ingen: Falsled  

25. maj 5. søndag e. påske
09.30: Falsled (J. Svärd) 
Ingen: Svanninge 

29. maj Kristi Himmelfart
11.00: Svanninge * 
Ingen: Falsled
* Fælles  ”Alpegudstjeneste” 

STEENSVANG 
ÆLDRECENTER 

KL. 11.00

 27. feb. (VH) 
 13. mar. (RG) 
 27. mar. (VH) 
 10. apr. (VH) 
 24. apr. (RG) 
 8. maj (VH)
 22. maj (RG)  

Faaborg Taxa tlf. 62618800 
Bestilling senest dagen før

KIRKEBIL: 

FORKORTELSER:
kk:  kirkekaffe
I:      Indsamling
K:    Konfirmation  

RG. Sognepræst  
Rikke Godtfredsen, 
Jordløse-Håstrup  
VH:   Vibeke Hammerum 
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MÅNEDENS AFTEN NY KIRKESANGER

SÆRLIGE GUDSTJENESTER I 
LØBET AF FORÅRET:

FRA MENIGHEDSRÅDET:

MUSIKALSK LEGESTUE  
FOR DAGPLEJEBØRN KL. 9.30  
I PRÆSTEGÅRDEN:

13. april. Palmesøndag.  Begge kirker: 
Vi synger påsken ind. 
29. maj Kristi himmelfartsdag: 
Alpegudstjeneste i præstegårdshaven (se omtale)

Menighedsrådet har pr. 1.12 2013   
konstitueret sig således: 
Formand Benthe Rasmussen, næstformand Ivan Gam-
melgaard,  kasserer Kurt Rosendahl Hansen, sekretær 
Margit Damkjær  samt Henning Storm og Palle Juhl 
Knudsen (kirkeværge). Ivan Gammelgaard og  
sognepræst Vibeke Hammerum deler posten som  
kontaktperson.  

Der er menighedsrådsmøde i Ny konfirmandstue 
tirsdag den 18. marts kl. 14.30 og den 13. maj kl. 19.00. 

6. mar., 3. apr. og 8. maj:   Den kommunale dagpleje
13. mar. , 10. apr. og 15. maj: Den private dagpleje 

”Mentalt kurbad  
- humor som åndens 
solskin” 
Ved forfatter og filosof  
John Engelbrecht, Vejle
Onsdag den 19. marts kl. 19.30  
i Svanninge præstegård

Sæt noget ind på din glædeskonto! Om humor som  
åndens solskin og svømmebæltet, der giver opdrift på 
livets hav. Om humor som en elastik af solidaritet og til-
givelse. Selv om livet ikke er lutter lagkage, er det vigtigt 
at finde livsglæden! Kom og få fornyet og forynget dit 
livssyn. Kom og hør humorens Robin Hood, der stjæler 
fra de vittige og giver til de kedelige!    

Arrangør Aktivitetsudvalgene i Svanninge og Horne 
Menighedsråd. Kaffe & te kr. 20. Kirkebilen kan benyttes.

Koncert i Falsled Kirke 
Faaborg Musikskole spiller og synger rytmiske sange. 
Søndag den 2. marts kl. 16.  
Entre kr. 30 betales ved indgangen. Børn gratis 

Efter koncerten er der mulighed for at deltage i fælles-
spisning på ”Den gamle skole” kl. 17.30. Menuen er 
karrysuppe med rejer, ris, hønsekød og peberfrugter, dertil 
hjemmebagt brød. Pris kr. 50.
Tilmelding til spisning kan ske i dagene 3 - 9. februar til 
enten: Gitte Pedersen tlf.21275609, Benthe Rasmussen 
62619492 eller Bente Kjærgaard Jensen 62681540.

Arrangør: Menighedsrådet og Falsled beboerforenings 
aktivitetsudvalg.  

Fælles sognerejse til  
Nordengland, 20-29. maj 2014 
Sognepræsterne Ole Buhl Nielsen og Vibeke Hammerum 
fortsætter forberedelserne ved en række fortælleaftener  i 
Svanninge præstegård torsdag den 27. februar, tirsdag den 
25. marts og onsdag den 7. maj, alle dage kl.19.30. 

35-årige Claudia Lund Nielsen er tiltrådt som kirke-
sanger, efter at Jens Drost valgte at trække sig tilbage 
efter næsten tretten års indsats. 
Claudia, som er uddannet 
sygeplejerske, har tidligere 
sunget i Hjulby og Nyborg 
kirker. Hun er mor til tre børn 
og bor sammen med kæresten 
i Hesselager. Vi håber, at alle 
tager godt imod hende!



Den digitale verden har for længst  holdt sit indtog i ”kirke-
bogen”  eller personregistreringen, som det hedder nu om 
stunder! Den første it- brugerside  www. personregistre-
ring.dk  fungerer en tid endnu, men fra 1. februar går digita-
liseringen op i gear! Fra den dag kan man på  den  offentlige 
selvbetjeningsportal borger.dk   navngive sit barn, ugifte 
forældre kan sende deres omsorgs- og ansvarserklæring og 
man kan  ansøge om navneændring!  Det er også muligt 
at udfylde en dødsanmeldelse, men de hidtidige erfaringer 
viser, at de pårørende helst ikke vil stå alene med papirar-
bejdet i en svær situation. Derfor kan man også fremover 
trygt overlade dette til bedemanden!  
I øvrigt er præsten – eller kordegnen, hvor man har en sådan 

-  fortsat lokal ’sagsbehand-
ler  og skal i visse tilfælde  
ekspedere sagerne videre til 
Statsamtet.  Man skal altid påregne en længere ekspeditions-
tid, hvis man f.eks skal have et ikke-godkendt fornavn eller  
et efternavn, som man ikke umiddelbar har ret til.   Og så 
skal man være klar over,  at hvis man ansøger om et navn, 
der ligger tilbage i familien, f.eks. oldemors ’pigenavn’ som 
nyt efternavn,  er det stadig borgerens ansvar at dokumente-
re slægtsskabet i lige linje  ved hjælp af kirkebogsudskrifter 
eller  attester. Det har digitaliseringen ikke ændret på, og i 
disse tilfælde kan snegleposten fortsat være nyttig.  Kontakt 
sognepræsten i tvivlstilfælde! 

ALPEGUDSTJENESTE 

med garden party i engelsk stil i præstegårdshaven,
Kristi himmelfarts dag, torsdag den 29. maj kl. 11.00. 
Vi håber på godt vejr, ellers trækker vi inden for i Svan-
ninge kirke og fortsætter i Ny konfirmandstue. Menig-
hedsrådet byder på sandwich og kager,  te og kaffe med 
fælles hygge. Efter frokost causerer Jørgen Bygebjerg 
over sit liv som journalist: - ”Det er et hundeliv at være 
journalist”. Arrangementet slutter ca. kl. 13.45. Apropos 
hatte var det sidste år Grete Hjorth, der var hovedtaler ved 
Alpegudstjenesten. Hun ses 
her ved den lejlighed. 

Falsled kirke, bededag,  
fredag den 16. maj, kl. 10.30: 
Christina Skyttergaard Larsen, Laura Meyer 
Hulstrøm,  Louis Tornhøj Johansen, Mai Nør 
Christiansen, Mikael Nygaard Madsen og 
Signe Lei Aagaard. 

Svanninge kirke,  
søndag den 18. maj, kl. 10.30:  
Alberte Kjær Hansen, Freja Brandt Sterup, 
Freja Marie Madsen, Inge-Marie Irene Ny-
mand Kobberdyb, Johannes Køtlum Petersen, 
Kasper Buur Timming, Laura Vigelsø Kjær, 
Lea Gammelgaard, Mathilde Frisk Lindholm, 
Nicole Mosbæk Rosenbæk, Rikke Bendtsen, 
Simone Amalie Bache Lorentsen, Siff Ofelia 
Lodberg Jakobsen, Stella Louise Skernby og  
Anna Victoria Lei Dixon. 

KONFIRMANDER 2014

Man må gerne ta
ge hat på, hvis

 

man har en, men
 det er ingen 

betingelse for 
at møde op!

Grete Hjorth

NEMID OG KIRKEBOGEN 
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Det er koldt udenfor!  Og alligevel ikke 
spor for tidligt med planlægning af 
årets høstfestival i Faldsled, Millinge og 
Svanninge.

Arbejdsgruppen bag festivalen har haft første 
møde og har - under hensyn til forskellige andre lo-
kale arrangementer - besluttet, at aktiviteterne i år 
finder sted i perioden fra lørdag, den 6. september 
til søndag 14. september.  Så det er en god ide at 
sætte kryds i kalenderen allerede nu!
Og så er der masser af tid til at tænke på, hvordan 
man kan bidrage til festlighederne ved at høstpyn-
te hus eller indkørsel på en sjov eller smuk måde!  
Sidste år var det en fornøjelse med rigtig mange 
høstpyntede huse – hele 26 husstande var tilmeldt.  
Og der var præmier til de tre af dem!  Ideen med 
udlevering af gratis halmballer som udgangspunkt 
for pyntning var helt rigtig! Og det vil blive genta-
get i år!
Festivalen åbner som sædvanligt den første lørdag 
med Høstmarked i Dagli’Brugsen – og slutter høj-
tideligt den sidste søndag med aftengudstjeneste 
i Svanninge Kirke. Hvad der ellers traditionen tro 
ligger fast, er det altid så velbesøgte arrangement 

med ”stegt flæsk og æblekagekonkurrence”, som 
finder sted  i Sognegården om torsdagen i festiva-
lugen, dvs. torsdag, den 11. september!
Hertil kommer en række gode aktiviteter fra tidli-
gere år, som slet ikke kan undværes!  Og der kom-
mer også nye til!  
Skattejagten for børn og voksne, der på en sjov 
måde udforsker ”gemmesteder” i vores lokalområ-
de, var en ny – og helt fantastisk - aktivitet sidste år.  
Og den bliver gentaget i en ny form!  
Og så vil der naturligvis være åbne huse og rund-
visninger, vandreture på ø-havsstien – og hvad er 
en høstfestival uden ”aftenstemning i Bakkerne”?
Lokale kunstnere er hvert år et kæmpe aktiv under 
hele høstfestivalen – med forskellige kunstaktivite-
ter og udstillinger og med kunst til et lotteri, der 
bidrager stort til finansiering af høstfestivalen.  
Høstfestivalen gennemføres i øvrigt i et samspil 
mellem frivillige kræfter og en række sponsorer, 
som gør det muligt at fastholde tilbagevendende 
aktiviteter og afprøve nye muligheder!
Sidste år havde høstfestivalen et tema: ”Naturen 
ind i haven”. I år bliver temaet ”Mad”. Og mere om 
det i næste nummer af LokalNyt! I kan godt glæde 
jer!

Høstfestudvalget

Høstfestival
– igen, igen …

Høstfestivalen er blevet en stor succes. 
Ikke mindst med en mange gratis halm-
baller, der udleveres var VM Blomster i 
Millinge, der selv har en flot udstilling.
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www.dogsenscare.dk

PROFESSIONEL

MASSAGE
TIL DIN HUND

Mobil 6160 1926
mail@dogsenscare.dk
www.dogsenscare.dk

Samt salg
af foder
mm.

Så sker der igen noget på
Svanninge Sognegaard...!

7. februar 2014 GuleÆrter
Kl. 18.00 God mad og
lidt underholdning

6. marts 2014 Dilettant
generalprøve

8. marts 2014 Dilettant
Premiere med buffet og musik/dans

26. marts 2014
Generalforsamling

5. juni 2014 Grundlovsdag
Gammeldaws kyllingesteg med det hele

Kulturhus
Svanninge Sognegaard

Kirkegyden 3, 5642 Millinge, tlf. 62 61 94 46

Det går mod 
lysere tider
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Skrivedans og emne arbejde – hvor bor jeg? 
Hvert år i januar og februar har vi skrive- 
dans for den ældste årgang i børne- 
haven. Skrivedans er et forløb på 6 uger. 
Vi bevæger os til musik, laver store, blø-
de og stive bevægelser, som vi bagefter 
kan bruge når vi skal tegne. Det er de 
samme grundbevægelser vi bruger når vi 
skal skrive bogstaver. Vi øver os i at skrive 
vores navn og dato på tegningerne. Hver 
uge har vi et nyt emne, indtil videre har vi 
tegnet vulkaner, fantasi dyr og ottetaller. 
Alle de flotte tegninger bliver hængt 
op til en udstilling i børnehaven d.28-2-
2014, hvor vores forældre kan komme og 
se det vi har lavet.
Efter skrivedans leger vi i vores tilbyg-
ning kometen. Den er specielt indrettet 

til ældste årgang, med legetøj og aktivi-
teter der passer til deres alder og interes-
ser. I øjeblikket er vi i gang med at lave 
et kort over vores lokalområde. Vi tegner 
og taler om hvor vi hver især bor i for-
hold til børnehaven, og hvad der er af 
særlige kendetegn, i det område hvor vi 
bor. Hvor langt har jeg til børnehave? Bor 
jeg i Millinge eller Faaborg? Bor jeg tæt 
ved vandet eller Brugsen? På kortet har 
vi tegnet billeder af alle de ting vi ken-
der her omkring, feks. Svanninge Hallen 
og Faldsled Kirke. Vi har også tegnet bil-
leder af os selv som er kommet med på 
kortet. Når vi er færdige med emnet får 
vi vores eget kort med hjem. 

Siden 1. januar har vi i Svanninge børnehave ar-
bejdet med aldersopdelte emner/aktiviteter om 
formiddagen. 

De yngste børnehavebørn arbejder i øjeblikket med em-
net husdyr. Vi har været på biblioteket og låne bøger 
om emnet og laver små samlinger hvor vi synger sange 
om dyr og livet på bondegården. Vi har i yngste gruppe 
ofte delt os i 2 forskellige aktiviteter om formiddagen.
På skift har børnene været med i skolens billedkunstlo-
kale, hvor vi har lavet dyr af papmaché. Indtil videre er 
det blevet til en gris og et får og der er flere dyr på vej.
Enkelte dage har vi været på besøg i vuggestuen, hvor 
vi har kigget i billedbøger med husdyr og leget med de 
små bondegårdsdyr. Det gav anledning til megen snak 
om dyrene - hvad de hedder, hvad de siger, hvad de 
spiser og hvor de bor.
Flere gange har vi været i skolens gymnastiksal. Også 
her har vi arbejdet med dyretemaet. Vi har gået, kravlet 
og slanget os af sted som de forskellige dyr og vi har 
lavet en hunde-agility bane, hvor børnene legede hun-
de. Dog skal det ikke handle om dyr det hele. I gymna-
stiksalen har vi f.eks. også leget lege med er fokus på 
balancen.
Der er indtil nu blevet snakket om katte, hunde, får og 
grise. Vi har sat ord på kropsdele og ”hvor mange ben 
har dyret”. (Det er ikke en selvfølge for en på 3 år). Vi 
har rørt ved uld og pels, leget kimslege med ”blø-
de” og ”hårde” ting, klappet Anhøjs får, sunget 
sange om dyrene og leget dyrelege, læst en bog 
om uld og hvad det kan bruges til. Vi købt en hel 
lever og noget spæk og lavet det til leverpostej.

    Alders- 
opdeling

Vi har planlagt to 
ture ud af huset 
med yngstegrup-
pen. Vi skal selv-
følgelig ud at se 
på bondegårds-
dyr, og det glæder 
vi os meget til.

”
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I forbindelse med indførelsen af den nye skolereform 
fra skoleåret 14-15 er Svanninge skole i fuld gang 
med overvejelserne om, hvordan skolen og i det hele 
taget hele vores landsbyordning kan åbne sig mere 
og indgå i forskellige samarbejder med institutioner, 
foreninger, virksomheder mv. i lokalområdet. 
Fra august 2014 skal eleverne have en længere og mere 
varieret skoledag, og der indføres bl.a. understøttende 
undervisning, som skal understøtte den fagopdelte un-
dervisning. Den understøttende undervisning kan anta-
ge forskelligt indhold og form, der imødekommer lokale 
behov og de indsatsområder, vi her i Svanninge ønsker 
at fokusere på.

Det er et lovkrav, at skolerne i højere grad åbner sig over 
for det omgivende samfund. Der skal skabes en større 
inddragelse af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv 
i skolen gennem et forpligtende samarbejde, og skolen 
er ligeledes forpligtet på et samarbejde med de lokale 
musik- og billedskoler.
Vi gør os tanker om at satse på samarbejder inde for 
bevægelse, madkundskab, udeliv, musik- og billedkunst. 
Samtidig er vi meget åbne over for andre muligheder og 
ideer til et gensidigt samarbejde, fx når eleverne arbejder 
med bestemte temaer eller projekter, som kan suppleres 
med indsigt fra den ”virkelige verden”. Hovedsigtet skal 
hele tiden være, at vores elever, bliver så dygtige som 

Forældrebank på Svanninge skole 
– firkløveret i landsbyen

I forbindelse med etableringen af landsbyordningen i Svan-
ninge og senest indførelsen af en ny skolereform ønsker vi 
at byde forældre og andre ressourcepersoner i lokalområdet 
meget mere ind i skolens hverdag.

Vi ved, at ALLE forældre har ressourcer og no-
get at byde ind med, og vi vil derfor stærkt op-
fordre alle forældre til at udfylde et skema på 
forældreintra, som er afsættet for en kommen-
de forældrebank.

Vores mål er, at byde forældrenes engagement, 
konstruktive ideer og mange forskellige kompeten-
cer ind i skolens hverdag. Det forestiller vi os bl.a. at 
gøre ved at oprette en forældrebank, hvor forældre 

kan byde ind, der hvor de ser muligheder for at give 
en hjælpende hånd i skole og daginstitution, hvad 
enten det er af praktisk karakter, af kreativ karakter 
eller i form af faglig viden og kompetencer, som kan 
tænkes ind i et undervisningsforløb eller noget helt 
tredje. 

På vegne af bestyrelse, personale og reformgruppe
Skoleleder 
Annemette Laursen

Kære alle interessenter i lokalområdet
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muligt. Vi er også åbne over for, at skolen og eleverne 
kan bidrage den anden vej rundt til gavn og glæde for 
forskellige dele af lokalområdet. Vi har tænkt på jer som 
en mulig kommende samarbejdspartner ind i skole og 
sfo. Er det noget, I kunne tænke jer at indgå i, må I 
meget gerne vende tilbage enten med konkrete ønsker 
og ideer til et fremtidigt samarbejde, eller for en uformel 
snak om mulighederne.

Ring eller skriv til: 
Skoleleder: Annemette Laursen .....................72533942
ansla@faabormidtfyn.dk

Afdelingsleder: Lisbet Ellekrog .......................72533941
liel@faaborgmidtfyn.dk 

På vegne af skolens reformgruppe
Skoleleder Annemette Laursen

I stedet fik vi masser af regn. Og vi blev mere inden- 
døre end ellers. Det har sat gang i både brændeovn og 
hækleklub, kun for piger, og den varme kakao og te. Vi 
har holdt sløjd og billedkunst åben, hvor børnene del-
tager som de lyster og laver større og mindre projekter, 
alt efter hvad tålmodigheden og idérigdom rækker til. 
Børnene nyder valgfriheden og selv at disponerer over 
tiden, er mange gange lykken. Det frie valg er vigtigt og 
hører også SFO livet til. Andre gange SKAL man deltage 
og det skal man f.eks. om tirsdagen, hvor vi alle går 
i Svanninge hallen og får rørt kroppen igennem sjove 
lege. Nogle lege har konkurrence elementer, andre ind-
læring hvor kortspil eller tal er inddraget.
Men det vigtigste er, at vi alle er med og at det er sjovt. 
Vi voksne har allesammen været på et længere kursus-
forløb med DGI og har nu alle fået fyldt på af gode ideer 
til leg og bevægelse med børn.
Et andet tilbud i gennem vinteren har været ”mini-
band”, et projekt, som vi har købt Faaborg musikskole 
ind til at holde for vores 2. og 3. klasser. Otte mandage 
har hvert hold modtaget undervisning på diverse instru-
menter af Søren Bøje fra musikskolen. Vi håber at vi får 
at se hvad de har lært her. Lige nu kører er der, tradi-
tionen tro, et længere forløb, hvor 3. klasse kommer i 
Billedkunst og modellerer keramik figurer. Det plejer at 
være en succes, fordi børnene skal bruge lang tid på det 
og de fleste hænger faktisk på og opdager her, at en 
ihærdig indsats også giver et godt resultat!
Vi har også lige haft en sjov uge i forhold til maden. 
Hver dag lavede vi mad fra andre lande. Så vi har haft 
en spændene menu med bl. a. Indisk lam, spinat, ris, 
brunkål og wienerpølser, kænguru steaks og græske 
salater. Et par gange med mad på bålet er det da også 
blevet til, når vejret var tørt : )

SFO liv
Vi mangler sne. Vinterens bedste, hvide, 
bløde ”legemateriale” kom ikke som en gave 
sendt fra himlen i år.
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Jakobsruten –  eller Caminoen – som turen kaldes på 
de kanter, er en pilgrimsvandring til apostlen Jakobs 
grav, der efter sigende skulle være i Santiago. Der er 
andre udgangspunkter på pilgrimsruten, men Brian 
Pedersen valgte altså den sydfranske.
Ja, der er måske nok lidt underligt, men det var fak-
tisk en ferie, jeg tog på, fortæller Brian Pedersen. 
Forstår du: Jeg havde lige fået en kompagnon med 
i firmaet og jeg havde virkelig behov for en ferie og 
så kunne han jo passende tage sig af firmaet mens 
jeg var væk.
Nogen tid før jeg tog af sted, havde jeg været til di-
gegudstjeneste i Ribe og havde talt med sognepræ-

sten om netop pilgrimsvandringer. Og så blev altså 
Caminoen nævnt.

Mening med tingene
Det er da lige det, jeg skal, tænkte jeg. Jeg gider ikke 
ligge og flyde på en strand eller sådan noget. Der 
skal være mening med tingene.
I forvejen var jeg også ved at komme i rigtig god 
form efter den hjerneblødning, jeg fik, men jeg 
brugte da en vinter på at vandre og på et spanskkur-
sus. Og så var det bare om at komme af sted.
Og jo. Det var nærmest det rene eventyr, jeg var ude 
på. Det var langt, det var hårdt, det var opløftende, 

Eventyr på fodrejsen
Tekst: Jørgen Bygebjerg, fotos fra Brian Pedersens fotobog: Camino

Indrømmet: Overskriften er ærligt og redeligt tyvstjålet fra J. C. Hostrups 
skuespil fra 1848, men den dækker ganske udmærket den vandring Brian 
Pedersen – alias Brian Maler – fra Millinge har været på, da han for to år 
siden trådte an i sine vandrerstøvler i den sydvestfranske landsby San-Jean-
Pied-de-Port og begav sig på en månedlang spadseretur først de otte hund-
rede kilometer til Santiago de Compostela og dernæst de sidste hundrede 
til Finis Terrae – Verdens Ende.
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Så er der afgang i San-Jean. 
Foran ligger ni hundrede 
kilometer vandring

1. Du lange, mørke, lande-
vej. Der er langt ud til den 
anden ende. Men så er det 
godt at himlen lyser op og 
leder vejen

2. Skyggen er med på 
marken…
Ved Verdens ende i Spanien. 
Finis terrae. Hvis man 
snuppede en båd og sejlede 
mod nordvest i et par dage 
kommer man faktisk også 
til Verdens ende: Land’s 
End for enden af Cornwall i 
England

3. Lige en slapper inden 
næste etape

”
1

2

3

det var vidunderligt. Jeg mødte mange andre men-
nesker på turen og jeg blev venner med en hel del af 
dem. Venner, jeg fortsat møder på facebook.
Naturligvis var der også det religiøse islæt, der be-
stemt heller ikke var til at kimse ad. Og når man går 
alene på vejen er der masser af tid til at reflektere 
og man ser også mange ting, der bekræfter en i det 
guddommelige.

Min første vandring på Caminoen varede som sagt 
en måned. Af sted den 1. april og hjem igen 2. maj. 
Og så lang tid tager det altså blot at blive et andet 
menneske. Der bliver højere til himlen i det univers, 
man opholder sig i. Tolerancen bliver større og om-
sorgen over for andre bliver en helt anden.

Ikke alene
For nok er man ene på vejen, når man vandrer, men 
alene er man ikke. 
Heden kan være slem og en enkelt gang var jeg da 
også helt ude ved grænsen, hvad der er muligt for 
mig. 20 kilometer stort set op ad bakke i 40 graders 
varme og med alt for lidt vand i flasken er sej kost. 
Især når man har 20 kilometer i forvejen. Der blev 
også holdt øje med os i de forskellige herberge un-
dervejs, og de tog sig godt af os. Hjælpsomheden er 
stor og jeg var da ude for, at jeg en gang var kom-
met helt ud af kurs og var ved at fare vild i en skov. 
Jeg mødte en skovarbejder, der tog sig af mig og 
kørte mig derhen, hvor jeg skulle. Det var en tur på 
en time.
En gang gik jeg sammen med en tysk dame. Hun 
havde dårlige hofter og skulle opereres og have 
nye. Hun var overbevist om, at operationen kun ville 
lykkes, hvis hun gik på Jakobsruten. Hun gjorde det 
så fint, at jeg undrede mig over, at det skulle være 
nødvendigt med nye hofter. En kvinde fra Berlin var 
også på vandring, men havde alt for meget baga-
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Der er godt nok langt op i den anden ende. 
Og næsten lige så langt når man er nået op 
over bakkerne i det fjerne

”

ge på ryggen. Jeg standsede og spurgte om ikke jeg 
skulle hjælpe hende. Det blev hun meget glad for. 
Hun havde forinden spurgt et par landsmænd om 
ikke de ville hjælpe hende, men de svarede nej. Så 
hun blev glad og vi fulgtes i et par dage.
På et herberg mødte jeg et dansk ægtepar. Og det 
var lige netop en dag, hvor jeg blev grebet af en 
voldsom hjemvé. Det viste sig, at det var fra Marstal, 
og begge kendte da udmærket min faster, der bor 
derovre. Den snak, jeg havde med dem, var vældigt 
oplivende.

Togulykken
Også i år var Brian Pedersen af sted på ruten. Denne 
gang dog ”blot” to hundrede kilometer. Han var på 
det store stadion i Santiago da den store togulykke 
fandt sted. Omkring 80 pilgrimme mistede livet.
Jeg var på stadion allerede klokken seks om morge-
nen for at sikre mig en god plads og sikre plads til et 

par andre danskere. Vi talte på engelsk med nogle 
spaniere, da der begyndte at blive talt om ulykken. 
Det var klart at festlighederne ikke kunne fortsæt-
te og folk begyndte så småt at forlade pladsen. Der 
blev ikke fortalt noget i højttalerne før mange hav-
de forladt stedet. Man var usikre på, hvordan det vil-
le forløbe, hvis de 100.000 mennesker, der var samlet 
pludselig ville ud alle sammen.
Jeg skulle hjem dagen efter og havde plads på flyet 
og der var ingen problemer og jeg kom godt hjem.

Cykler Danmark rundt
Brian Pedersen nøjes ikke med at vandre. Han er 
også ferm på cyklen og sammen med sin gruppe på 
30 cyklister kører han Danmark rundt en gang om 
året. Turen er sponsorstøttet og overskuddet går til 
danske hospices.
Men den historie må vente en anden gang.
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Lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni bør alle 
Faldsled-interesserede sætte kryds i kalenderen for 
da er der udstilling på Faldsled gl. skole, Assensvej 
497, både med genopsætning af dele af sidste års 
stavnsbåndsudstilling med særlig fokus på Faldsled, 
med udstilling om flere historiske brande i byen samt 
foredrag om byhistorie. Både af Anne Marie Molter 
Rasmussen og Ernst Jørgensen.
Folkemindesamlingen takker sine sponsorer og 
firmamedlemmer for 2013. Det er el-installatør Jens 
Nielsen, murermester Per Bekkelund, murermester 
Heino Larsen, Svanninge Auto- og Traktorservice, 
Antik Postludiet, advokat Jesper Anhøj samt Svan-
ninge Bogholderiservice.
Også andre erhvervsdrivende er meget velkomne til 

i 2014 at støtte foreningens arbejde for at bevare 
Svanninge sogns historie. Kontingentet for firmaer 
er 500 kr, alternativt 250 kroner for mindre firmaer.

Åbningstider i Svanninge Folkemindesamling er ind-
til udgangen af marts hver søndag formiddag 10-12 
og samtidig hele året 1. mandag i måneden 19-22. 

Arkivleder: Bruno Clausen, Flægmosevej 1, 
Svanninge, tlf.: 62619366. 

Formand: Susanne Jervelund, Grubbe Møllegyden 8A, 
Svanninge mark, tlf.: 62641819/21736718. 

Museumsleder: Arne Rasmussen, Assensvej 288, 
Millinge, tlf.: 62618110.

Nyt fra 
folkemindesamlingen

Svanninge Folkemindesamling holder som sædvanlig general- 
forsamling i Svanninge Sognegaard i maj måned – datoen bekendt-
gøres senere. Årets foredragsholder er Claus Rasmussen, søn fra  
Pugesøgaard, der fortæller erindringer med udgangspunkt i sin  
opvækst på Svanninge mark.

Jens Nielsen
Autoriseret el-installatør

Brahesvej 9 · Svanninge
5600Faaborg
www.jensnielsenel.dk
Tlf. 62 61 91 53

����������� • Industri
• Privat
• Landbrug
• Alarm
• Nybyggeri
• Tele og Data
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Mandag den 3. marts kl 15.00: Fastelavnsarr. ved 
Dagli´Brugsen

Tirsdag den 11. marts kl. 15-16.30: Åbent hus i  
Vuggestuen, Solen

Tirsdag den 25. marts, kl. 19.00: Lokalrådet inviterer 
til borgermøde i aulaen på Svanninge skole

Torsdag den 22. maj: Open by night arr. ved  
Dagli´Brugsen

HUSK AT

Hvor går vi hen?

Det nye lokalråd inviterer til borgermøde i 
Svanninge skoles aula tirsdag den 25. marts. 
På mødet bliver der orienteret om igangvæ-
rende og kommende projekter på egnen, li-
gesom der bliver mulighed for at kommente-
re og give ideer.
Lokalrådet arbejder for tiden med sikring af 
skolevejen, vandplanen, udviklingsplaner-
ne, legeplads, Helnæsbugten, blomstrende 
landsby og gadekæret i Svanninge, der ikke 
just er et kært kær, men trænger grumme 
svært til en oprensning.

Borgermøde om fremtiden for egnen og 
lokalrådets arbejde

MURERMESTER
PER BEKKELUND
Kirkegyden 30 · 5642 Millinge · Tlf. 62 61 75 20 · Mobil 2164 8116

Alt i murer- og tømrer-
arbejde udføres
- vi bygger både stort og småt

Lokalråd – nu med

Efter en del turbulens omkring afstemningen til lo-
kalrådet i Faldsled-Millinge-Svanninge er rådet nu på 
plads efter afstemningen i Sognegården i Millinge.
Det mentes, at en håstrupper af vanvare var kommet 
til at afgive stemme på en af de lokale kandidater og 
det gav en del debat i efterfølgende rådsmøde. Be-
boerne i Haastrup afgiver også stemme til kommu-
nalbestyrelsen på stemmestedet i Millinge. Her var 
lokalrådet også mødt op med stemmesedler og i en 
campingvogn ved siden af sognegården kunne folk 
så afgive deres stemme.
En stemme fra eller til kunne dog ikke gøre nogen 
ændring på afstemningsresultatet eftersom samtlige 
kandidater til lokalrådet blev valgt og repræsenterer 
nu egnen i de næste fire år.

Medlemmer af rådet er Niels Erik Jensen, Henn-
ning Bahl, Pusser Hansen, Brian Pedersen, Susanne 
Jervelund, Henning Wiesinger, Karl Ejner Pedersen, 
Arne Clausen og Jørgen Bygebjerg. Rådet holder sit 
første møde i januar.
Ved konstitueringen den 16. januar blev Niels Erik 
Jensen valgt som formand, Henning Bahl blev næst-
formand og kasserer, mens Pusser Hansen fortsat er 
sekretær.
Ved afstemning stemte 723 til lokalrådet. Af disse 
var otte blanke og syv var ugyldige.

ni medlemmer
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Ludvigs
Nu skal man da ikke tro, at det kun er mennesker, der kan 
sove mens de ligger på ryggen, siger Ludvig. Vi andre kan 
skam også den kunst. Og så har vi jo en hale, der kan svinges 
ud til siden mens vi bøjer nakken. Det er slet ikke så svært 
som det ser ud til. Men selvfølgelig skal man jo træne en 
del. Og når det kommer til dette med at hvile sig, så er jeg 
ganske enkelt i en klasse for sig, mener Ludvig.

Ludvig

- Vi har alt til

CAMPING OG FRITID
Vi forhandler
nye vogne fra

Det er kvalitet -
og populære
campingvogne

Brugte
vogne.

Priser f
ra kr. 1

0.000.-

Prisern
e er sat

ned så

køb nu !

Blommenslyst
Hverdage 9.00-17.00
Lørdag-søndag 10.00-16.00

FAABORG

CENTER
CAMPING TELEMARKEN 1 • 5600 FAABORGÅbningstider:

Mandag - fredag:
10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 16.00

Ubberudvej 121 - 5491 Blommenslyst - Tlf. 65 96 71 05 - www.skcaravan.dk
Tlf. 62 61 71 05 - Fax 62 61 71 25 - www.faaborgcampingcenter.dk

• Udlejning af campingvogne
• Gastest og reparation af
campingvogne

Store udstyrsbutikker og stort
udvalg i reservedele til cam-
pingvogne. Campingudstyr og
møbler
F.eks.: Grill, varmeovne, kølebokse, småtelte,
forskellige campingborde og stole, parasol-
ler, gulvtæpper, tørrestativer, drømmesenge
og meget andet...

Mange pengeat sparepå nye overgemtemodeller !

Så er det lige før den nye webside er klar på www.
faldsled-millinge-svanninge.dk. Der er en kalen-
der med oversigt over aktiviteter og begivenheder i 
Faldsled, Millinge, Svanninge samt Haastrup – så hå-
ber vi at det bliver lettere at planlægge og undgå at 
større begivenheder falder på samme tidspunkt. 
Der har været en del debat om domænenavnet, som 
jo er ret langt. Ligefrem at ændre på navnet på lokal-
rådet/ området er vi ikke nået frem til – men derimod 
en løsning, der skulle tilgodese alle interesser. Der vil 
blive følgende muligheder for at gå ind på lokalom-
rådets webside: www.svanninge.info, www.millinge.
info, www.faldsled.info samt www.falsled.info. 
På siden vil der være plads til nyheder og oplysnin-
ger om aktuelle begivenheder. Lokale virksomhe-
der, herunder butikker og håndværkere kan tegne 
en annonce på siden, men der vil være en samlet 
oversigt som alle en velkommen til at bidrage til at 
sikre er ajorført korrekt. Der vil også være informa-
tion om vandrerruter, cykleruter og rideruten. Vi har 

også links til boligportaler samt Faaborg-Midtfyn 
Kommunes Tilflytterportal. 
Efterhånden vil det også være muligt at følge Lo-
kalrådets arbejde på side, hvor vi blandt andet 
planlægger at kunne orientere om de projekter der 
arbejdes med. Siden vil være under opbygning i et 
godt stykke tid endnu. Vi mødes ca. én gang hver 
måned og drøfter arbejdet med siden og fordeler 
opgaverne mellem os. Så er det input til siden mod-
tages det meget gerne. Send en mail eller kontakt 
os på telefon. 

.info og .dk
Af Susanne Jervelund

Redaktionsgruppe består foreløbigt af 

Pusser Hansen, 6268 1122, 
skovlyplantage@jubii.dk, 

Birgit Bendtsen, nygyde@gmail.com

Susanne Jervelund, jervelund@gmail.com

meriter



Som lokal murermester i Faldsled
tilbyder jeg...

Bedste pris på:
• Tilbygninger • Totalentreprise • Badeværelser • Renovering

- og naturligvis kvalitet, service og finish i top.

Så kontakt mig og få et uforpligtende tilbud på jeres næste
mureropgaver.

Vi er specialister i badeværelser,
flisearbejde, kommer gernemed et

uforpligtende tilbud!!!
Ring tlf. 2141 7474
Husk håndværker fradraget

gælder stadig.


