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• Receptioner
• Møder
• Selskabsarrangementer
• Mad ud af huset

Et hus fyldt med 
sjæl og traditioner...

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge

Tlf. 62 61 94 46 

Mobil 40 25 96 04



L O k a L r å d e t  f a L d s L e d / m i L L i n g e / s v a n n i n g e

Lokalrådet består i dag af:

Henning Bahl
Violstræde 11  
5642 Millinge  
Tlf. 6268 1236 
mail:henningbahl@mail.dk

Bent Ludvigsen
Østerbyvej 27
5642 Millinge
Tlf. 6261 9151 
mail:lisbro@privat.dk

Birgit Bendtsen  
Nygyde 14   
5642 Millinge  
Tlf. 6261 8568 
mail: birgit_bendtsen@mail.dk

Karina Hviid Lindenskov
Lindegårdsvej 21
5642 Millinge
Tlf. 6261 8174
mail: kh@svt.dk

Ove Matras
Assensvej 321
5642 Millinge
Tlf. 6261 9798 
mail:matras@mail.tele.dk

LOKAL-NYT
Lokalrådet står bag produktionen af LOKAL-
NYT.
Hvis nogen ønsker at bidrage med ideér/ 
aktiviteter/annoncer til bladet er man meget 
velkommen. Kontakt en af lokalrådsmedlem-
merne eller send en mail til kh@svt.dk

Lokalrådet arbejder i øjeblikket med:
Cykelforhold i Millinge
Bevarende lokalplan for Faldsled
Egen hjemmeside
Lokalt magasin
Sikring af kryds 
Østerbyvej/Kirkegyden/Assensvej
Kultur og Fritid i Faaborg 2004 – 2010
Tilføjelse af stednavne på adresser
Cykeltunnel under Nyborgvej
Natursti
Nærtrafik
Udviklingsplan for lokalområdet

Vi har halvårlige møder med borgmesteren 
og kommunaldirektøren, hvor vi har mulighed 
for at fremføre forhold til diskussion. Vi har 
møder med de øvrige lokalråd i kommunen 
efter behov.

Udviklingsplanen kan læses på hjemmesiden 
www.faldsled-millinge-svanninge

Den er også trykt i 200 eksemplarer.
For nærmere oplysninger kontakt 
Henning Bahl



Lokal-nyt

Tegn en kontrakt med
Lokal-nyt

Lokal-nyt udkommer 4 gange om året.
Du kan nu tegne en kontrakt med bladet.
Så er du sikker på, at der er afsat plads til 
netop din annonce eller forening.

Som noget helt nyt kan du også få et link 
på vores hjemmeside.

Priser	 Foreninger/skole/børnehave	 Erhverv
1/1 side kr. 550,- kr. 1.000,- /pr. blad
1/2 side kr. 300,- kr.    650,- /pr. blad
1/4 side kr. 180,- kr.    350,- /pr. blad
1/8 side kr. 100,- kr.    250,- /pr. blad

Hjemmeside: Banner (uden annonce) kr. 150,- /1 mdr. dog kun kr. 100,-/mdr. 
kombineret med annonce i Lokal-nyt.

Disse priser er kun gældende for erhvervsdrivende i lokalområdet eller hvis du selv er bosid-
dende i området.

Lokal-nyt udkommer i december, marts, juni og oktober
Deadline Udgivelse
16. november 2005 Uge 48
14. marts 2006 Uge 14
17. maj 2006 Uge 22
12. september 2006 Uge 39

Kontrakt Lokal-nyt

Jeg/vi ønsker at tegne en kontrakt med Lokal-nyt

Firma/Forening:  __________________________________  Mail ________________________
 
Antal gange årligt:  _________  /   ______ str. på annonce/redaktionel tekst (eks. 4/1/4 side)

Banner - hjemmeside: _________  antal mdr.

Underskrift:  ________________________________________________ 

Afleveres eller sendes til Birgit Bendtsen, Nygyde 14, 5642 Millinge eller 
Karina Hviid Lindenskov, Lindegårdsvej 21, 5642 Millinge
 

Jul i Dagli’Brugsen Millinge



Nisseoptog søndag den 18. dec. 2005
Vi starter traditionen tro vores årlige Nisseoptog kl. 10.00 fra Svanninge Hallens 
P-plads. Nissefamilien bli’r fulgt gennem byen til lystige nissemelodier m.m.  
af F.D.F.’s Nisseorkester.  De ankommer til Dagli’ Brugsen kl. ca. 10.40 hvor alle, 
både store og små, skal synge og danse om det store juletræ, som er pyntet 
med flotte juleting lavet af børnene i ”Regnbuen” og til orgeltoner fra en rigtig 
”’Daglig’ Brugsnisse”.

Derefter deler Nissefamilien julegodteposer ud til ALLE børnene (hos os bli’r  
ingen skuffede). Bestyrelsen byder på æbleskiver, brunkager og dejlig varm 
gløgg i Dagli’ Brugsens store telt.

Jul i Dagli’Brugsen Millinge

1. Præmie: Gavekort på kr. 300,00
2. Præmie: Gavekort på kr. 200,00
3. Præmie: Gavekort på kr. 100,00 

Konkurrenceregler og kuponer udle-
veres i butikken. Vi udleverer en kupon 
hver gang Du/I handler i uge 50.

Årets julekonkurrence: Se opslag i butikken

Assensvej 249, Millinge

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for god handel. 
Vi glæder os til at betjene Dig/Jer i det nye år. 
Kærlig hilsen fra bestyrelsen & personalet i Dagli’ Brugsen.

   
Vindere af konkurrencen udtrækkes søndag den 18. dec. kl.12.00



Aktivitets-
kalender

VOKSEVÆRK

Lokal-nyt har vokseværk og derfor 

søger vi annonceinddrivere, skrivere, 

bladuddelere, fotografer – alle, der kan 

afse et par timer om måneden og godt 

vil hjælpe redaktionen.

Vi er ved at drukne i idéer, som vi ikke 

kan få ført ud i livet. Har du overskud, 

tid og lyst til at være en del af Lokal-nyt, 

så ring til:

Karina 62618174 

eller Birgit 62618568 

– du kan også maile til kh@svt.dk  

Fredagsåbentpå Svanninge Skole
2. december 2005 3. februar 2006 3. marts 2006 19. maj 2006

Deadline for aflevering af tekster til næste nummer af LOKAL-NYT 
er den 16. marts 2006.

Nisse-optog den 18. dec.Dagli’	Brugsen 

Kig ind til 

Postlu
diet 

på Assensvej

Det er en 

oplevelse 

værd

Dagplejerene i Faldsled, Millinge og Svanninge ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for det gamle.



www.faldsled-millinge-svanninge

www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Dette er hjemmesiden for lokalområdet. Gå ind og kig - og husk at gøre den til din startside!

Vi har lavet en hjemmeside, der er til dig som lokalbeboer, men som samtidig er et vindue 
udadtil for turister og eventuelle tilflyttere. 

Der mangler meget endnu og vi har brug for din hjælp.

Vi vil gerne have:
- nogle fotos fra området med tekst
- beskrivelser af specielle huse, som du tror kan være interessant for andre
- gang i en kalender for området, men mangler aktivitetsdatoer
- dig til at skrive om det allersmukkeste sted i området
- alle erhvervsdrivende og foreninger til at maile deres data til hjemmesiden
- dine idéer om tiltag på hjemmesiden 
- hjælp til at skrive artikler fra området

Det er også muligt at købe bannerannoncer. Det koster 150,- kr/md dog kun 100 kr./mdr. hvis du 
også annoncerer i Lokal-nyt.

Mail til info@faldsled-millinge-svanninge.dk  



Steensgaard Herregårdspension byder  
Dem hjertelig velkommen til familiefest 
eller til mindre kursus-arrangementer. 
Hovedbygningen, der stammer fra det 
14.århundrede, gennemgik den sidste 
restaurering i begyndelsen af dette år-
hundrede og er i dag indrettet med alle 
moderne bekvemmeligheder - uden at den 
historiske atmosfære dog er gået tabt.

Foruden Spisestuen, der kan rumme op 
til 50 gæster, og Den Gule Salon, hvor 
der kan danses eller dækkes op til 40 
gæster, findes flere saloner, bibliotek og 
billard. Pensionen har 20 stilfulde dob-
beltværelser med mulighed for ekstra  
opredninger.

Værtsparret tilstræber at føre herregårds-
køkkenet videre med nænsom hånd.  
Vi byder i dag på et fantasifuldt, på-
lideligt og moderne køkken. Til daglig  
tilbydes et skiftende mindre á la carte, 
men særlige ønsker kan også efterkommes.

DK-5642 Millinge · Tlf. +45 62 61 94 90 · Fax +45 63 61 78 61
E-mail: steensgaard@herregaardspension.dk · www.herregaardspension.dk

Dato	 Svanninge	 Falsled		
		
11.12   11.30   19.00    
 
18.12  09.00 (J.Svärd)   10.00 (J.Svärd)  
  
24.12 16.30  15.00 
25.12 11.00  09.30
26.12 09.30  11.00

 1.1 16.30  15.00
 8.1  11.00  09.30 
15.1 ingen  11.30 (J.Svärd) 

22.1 11.00  19.00
29.1 09.30  11.00

 5.2 19.00  11.00  

12.2 11.00  09.30 
19.2  09.30  11.00
26.2 11.00  09.30

Gudstjenester 
vinter 2005-06

Glæd et barnehjerte...

Glædelig Jul

Energivej 2 • 5600 Faaborg

www.gamleskole.dk



H Ø S T F E S T  i  F a l d S l E d - M i l l i n g E - S v a n n i n g E

Høst-festival i 
Faldsled-Millinge-Svanninge 
i september 2006?
Kom til initiativmøde i Svanninge Hallen, 
den 18. januar 2006, kl. 19.00

Der er rigtig mange gode initiativer i gang i lokalområdet. 
Især Lokalrådets udviklingsplan, hjemmesiden og udgivel-
sen af Lokal Nyt, men også de mange foreningers ihærdige 
arbejde og senest bevillingen af penge til nybygning af ind-
skolings/fritidshjemsfløj på skolen beviser, at udviklingen 
af lokalområdet peger i en sund og rigtig retning. 

Der er også rigtig mange arrangementer i lokalområdet, 
men desværre lider de ofte under manglende tilslutning og 
interesse fra beboerne i lokalområdet, ligesom det ofte er få, 
ihærdige ildsjæle, der bærer arrangementerne igennem.

Kan det være anderledes? Kan man samle nogle aktiviteter 
og sætte hele lokalområdet på den anden ende en gang i 
mellem og få så mange som muligt til at deltage og måske 
yde en indsats. 

Det forsøgte nogle repræsentanter for idrætsforeningen, 
menighedsrådet, Dagli’ Brugsen, pensionistforeningen, 
skolen, Faldsled beboerforening, FDF og Fredagsåbent, at 
finde ud af ved et møde i hallen, den 13. oktober.

Her fødtes ideen om en Høst-festival den 23.-24. september 
2006, hvor alle mulige aktiviteter sættes i gang og hvor Orla 
og præsten er taget i ed, så Brugsens høstfest og høstguds-
tjenesten afholdes i netop den weekend. Man kan forestille 
sig en slags ”åbent hus” i lokalområdet, hvor der i ugen op 
til og i weekenden sættes fokus på de mange tilbud der er 

i lokalområdet og med en festlig finale i weekenden, hvor 
foreningerne, de erhvervsdrivende, institutionerne, kunst-
nerne, orkestrene og alle mulige andre med tilknytning til 
lokalområdet præsenterer sig, hverver medlemmer og fri-
villige samt at fredag og lørdag munder ud i fester for alle 
aldersgrupper.

Der er søgt om tilskud fra landdistriktspuljen til informa-
tion, annoncering og små, transportable udstillingsstande, 
men i sagens natur ved vi ikke om pengene bevilges, og det 
bør ikke være afgørende for gennemførelsen.

Formålet er at vise lokalområdets kvaliteter frem for alle i 
lokalområdet, ikke at tjene penge til foreninger m.fl.. 

Derfor inviteres alle interesserede og især repræsentanter 
for foreninger, erhvervsdrivende, institutioner, kunstnere, 
orkestre m.fl. til et initiativmøde den 18. januar i Svanninge 
Hallen, hvor målet er at udvikle ideen, nedsætte en styre-
gruppe, eventuelle udvalg og oprette et idékatalog.

På gensyn den 18. januar!

Susanne Bang Stald
Nørremarken 25, Svanninge
5600 Faaborg

Tusind tak for opmærksomheden 
ved mit 25 års jubilæum!

I ønskes alle en glædelig jul samt 
et lykkebringende nytår.

Køb gaver i Millinge
Stort udvalg i stentøj/lertøj/keramik/porcelæn

Gamle glas/Malerier/litografier: 
25 fynske kunstnere

Håndstrik, puder + 1000 andre 
julegaveideer fra kr. 20

Antik Postludiet      
Assensvej 220 - tlf. 6360 0022
Åbent til 20. dec. kl. 10 til 17   

Se www.postludiet.dk



n y T  F r a  S v a n n i n g E  S k o l E

Valg til skolebestyrelsen i 
marts 2006
Det er snart fire år siden den nuværende bestyrelse startede 
et godt og berigende samarbejde, som har sat mange 
spændende aftryk i skolens virke, både i det små og det 
store.
Størst er selvfølgelig den nylige bevilling på 8 millioner 
kroner til ny indskolings- og fritidshjemsfløj, men også i 
mindre sammenhænge og på andre plan kan vi tillade os 
at sige, at den siddende bestyrelse gør forskel. Skolens 
værdigrundlag har fået konkret udtryk gennem en 
spændende proces med dannelseskaravanen som afsæt. Der 
er god dialog og samarbejde med det politiske udvalg, som 
bl.a. har sat spor i det henlagte BU21 projekt , som efter min 
mening fortsat vil kunne gøre sig gældende i den fremtidige 
storkommunes skolepolitik. Indsatsområderne, hvor lærere 
og bestyrelse i fællesskab udforsker og indarbejder teorier 
som forskellige læringsstile, er særligt udviklende og i 
rigtig god overensstemmelse med værdigrundlaget. Vi 
har udviklet bestyrelsens arbejdsform, så vi udnytter de 
elektroniske kommunikationsformer bedre og har mere tid 
til at arbejde mere i dybden på møderne.
Det er spændende at få indblik i, hvad der rører sig bag 
den skole, vi møder gennem børnene og bestyrelsen 
har efter min mening overordentlig stor indflydelse på, 
hvordan skolen udvikler sig, bl.a. sidder to forældrevalgte 
bestyrelsesmedlemmer med ved bordet, hver gang der 
ansættes en lærer.
Der er plads til forskellige holdninger og meninger, som 
gennem dialog og aktivitet er med til at forme vejen for 
skolen inden for de rammer, der er givet af lovgivningen.
Der er således et godt afsæt samt ny og spændende 
udfordringer, som bl.a. skolens plads i den ny storkommune, 

til den ny bestyrelse, som tiltræder 1. april 2006 og jeg kan 
kun opfordre forældre til at stille op til bestyrelsesvalget. 
Den ideelle situation ville jo være, at hver klasse havde 
en repræsentant i bestyrelsen, men der skal kun bruges 
7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, derfor er min 
opfordring, at forældre til børn både i indskoling, på 
mellemtrinet og i overbygningen stiller op.
Det er ikke svært og ikke voldsomt tidskrævende at være 
bestyrelsesmedlem, men det er vigtigt at man deltager aktivt 
i bestyrelsens arbejde, så skolens ledelse og medarbejdere 
har en god sparringpartner.
Stil op og vær med til at gøre en forskel! Orienterings- og 
opstillingsmødet er den 1. februar 2006, kl. 19 i skolens 
aula. Først er der orientering om valget. Derefter er der 
mulighed for at opstille kandidater til bestyrelsen. Hvis der 
kun opstilles de syv kandidater og fire suppleanter, der skal 
bruges,  og der ikke opstilles flere i de følgende uger, så vil 
de opstillede være valgt. Hvis der opstilles flere, afholdes 
valget den 9. marts 2006. 

Med venlig hilsen    
Susanne Bang Stald

Fotos fra prøverne til 3. kl.s opførelse af Thorbjørn Egners ”Folk og røvere i Kardemommeby”. Søren Bøje er kapelmester og 
Katja Moltenow er instruktør m.v.



Folk i Falsled gennem 
12000 år
14. april 1472 fik herremanden på Steensgård lovhævd til 
skoven ved Fals-leddet. Man mener ikke, at der var nogen 
bebyggelse på stedet dengang.
Der har dog boet folk i Faldsledområdet jævnligt siden de 
første mennesker kom til Danmark efter istiden. De ældste 
menneskeskabte ting, som er fundet her, er en pilespids fra 
Hamborgkulturen ca. 10000 f. Kr. og enkelte ting fra Brom-
mekulturen ca. 8 - 9000 f. Kr. Egentlige bopladser kendes 
først fra de sidste perioder af jægerstenalderen ca. 8000 - 
4200 år f. Kr. boede her folk i alle perioder.  Der er fundet 
mange stenøkser, her har ligget adskillige dysser, som dog 
alle er ødelagte. Den bedst bevarede ligger i skoven bag 
Stensvang, men overliggerstenen er fjernet, sikkert brugt 
til trappesten, ledpæle eller i det store stenhegn tæt ved. Et 
andet lille stenkammer ligger i haven bag ”Sommerbo”, det 
blev udgravet af ejeren omk. 1910 og har fået gulv og tag 
af cement, samt en dør så det kan bruges som frugtkælder! 
Bronzealderen 1800 - 500 f. Kr., var også befolket hele pe-
rioden. Fra denne tid findes 9 store gravhøje, de 7 ligger i 
skoven bag Stensvang, og de andre nord for byen i marken 
kaldet Stenhavn.
Gennem sten- og bronzealderen flyttede bebyggelsen om-
kring, for når huset blev gammelt byggede man bare nyt 
et andet sted. Der har næppe været mere end højst to huse 
samtidig i hele området. Men ved jernalderens begyndelse 
flyttede man, her som andre steder, sammen i landsbyer der 
altid blev lagt mindst en kilometer inde i landet, måske af 
sikkerhedshensyn, måske på grund af ændringer i landbru-
get. Der har været bopladser i jernalderen ved Halsmose og 
Hornegyden, og der var vikinger i Håstrup og Millinge.
Derfor lå Falsledområdet øde og ubeboet hen et par tusinde 
år, fra jernalderens begyndelse omk. 500 f. Kr., til slutningen 
af 1400-tallet, hvor herremanden på Stensgård oprettede en 
landsby, og i 1954 var der 7 gårde i skoven Fflodzledh, som 
man skrev dengang. Falen var dengang en dyrket mark under 
Millinge bylav, men er nu helt tilplantet med skov eller be-
bygget med parcel- og sommerhuse. Man ved ikke ret meget 
om den første tid af byens historie, men i 1541 var der byg-
get en vandmølle ved Hattebækken. Under svenskekrigen 
1657-58 brændte møllen og blev aldrig opført igen. I 1688 
var der 9 gårde og 5 huse med 51 tdr hartkorn i byen, og 
ved udskiftningen i 1782 var der 9 gårde, 10 huse og et lille 
bådeleje med plads til en enkelt jolle. Indtil da havde byens 
eneste næring været landbruget. Bønderne havde i 300 år 

haft et kæmpearbejde med at rydde skoven og rense jorden 
for dysser og store marksten, så de kunne dyrke den gode 
jord nord for byen. Af stenene byggede man en mængde 
smukke stendiger, hvoraf mange endnu står. Fiskeri har her 
været hele tiden, men det har aldrig haft den store betydning 
for byens næring.
Omkring år 1800 begyndte en ny tid for byen. Man be-
gyndte at sejle. Skipperne tjente penge, byggede nye huse 
i byen, først små, siden stadig større, og de fik tillagt nogle 
små jordlodder, først fra Stensgård, siden fra en nedlagt 
gård. Kromanden blev købmand, storbonde og skibsreder, 
og der kom smed og bager og andre småhåndværkere. Der 
blev oprettet et skibsværft. Havnen blev udbygget med sten 
fra stendiger og fra strandbredden, der blev også slæbt sten 
over isen fra Vigø. Den gamle skole blev revet ned og en 
ny opført.
Men efter trekvart århundrede lukkede værftet og skibene 
forsvandt et efter et. Det sidste forsvandt omkring 1940. I 
1888 byggede man et andelsmejeri, og så blev skipperen, 
skibstømreren, smeden og bageren husmænd med køer og 
et par grise. Så tjente man penge igen, og befolkningstal-
let steg. Ude på Falen blev der bygget en hel del huse, for 
der var jorden billig. Der gik nu 60-70 børn i skolen, og i 
1970 fik man en ny skole. Der opstod mange nye daglig-
vareforretninger, der kom flere småfabrikker og i 1932 fik 
vi vores egen kirke. Efter anden verdenskrig gik det både 
op og ned, mejeriet, skolen, fabrikkerne, de fleste gårde 
og forretninger lukkede, men der kom alderdomshjem og 
campingplads, havnen blev til lystbådehavn, kroen ophørte 
med at være det lokale samlingssted, men blev et interna-
tionalt madtempel. Nye og anderledes forretninger kom, og 
der kom mange nye huse og sommerhuse, så Falsled, fra at 
være en næringsby, blev en by hvor de fleste beboere henter 
deres indtægter udenbys fra.

Skrevet af Hans Marius Jeppesen

H i S T o r i E



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

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 medarbejdere 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 ønsker alle vore kunnder en glædelig jul og glæder
os til at se jer i det nye år.

Svanninge Auto & Traktorservice
v/Aage Larsen og Rene Helding

Husk når vi lukker d. 30/12 åbner vi først igen i marts 2006

Assensvej 517 · Faldsled tel. 2167 4494. www.tal lerkengal leriet .dk
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

ER FYLDT MED JULEGAVEIDEER OG JULERIER
BÅDE I BUTIKKEN OG PÅ NETTET

ÅBNINGSTIDER I DECEMBER
onsdag og torsdag
fredag og lørdag
søndag

12-17
10-17
13-16

derudover har vi også åbent:
19/12
20/12

mandag
tirsdag

12-17
12-17



Den er gal med trafikken
Der er brugt mange timer på trafik i skolebestyrelsen, i 
Regnbuen, til forældremøder, i Lokalrådet og i en masse  
andre sammenhænge.
Der er taget mange initiativer i forsøget på at råbe både Fyns 
Amt og kommunen op og fra begge instanser har man set 
velvilligt på problemstillingerne. Det har bare kun medført 
ganske få justeringer, senest gul afmærkning og ”parkering 
forbudt” skilte ved indkørslen til skolen, hvor der opstår 
mange farlige situationer med cyklende og gående skole-
elever og biler, der bringer og henter samt den gennem- 
kørende trafik. 
Vi er glade for hver lille forbedring, der sker. Men, vi må 
se i øjnene, at vi ikke bare sådan lige får ønskerne om sik-
re skoleveje og generelt bedre forhold for de ”bløde trafi- 
kanter” opfyldt.
I skolebestyrelsen arbejder vi fortsat med de trafikale for-
hold omkring skolen og vilkårene for at have en skole- 
patrulje. Som forholdene er nu, vurderer vi, at der ikke er et 
samspil af trafikale forhold, adfærd og holdning, som giver 
en skolepatrulje rimelige arbejdsforhold.
Skolebestyrelsen vil fortsat arbejde for at opnå de optimale, 
trafikale forhold i samarbejde med elevrådet, lokalrådet og 
øvrige interessenter, men vi appellerer også til, at vi alle  
justerer en smule på vores trafikale adfærd og holdning, så 
vi passer mest muligt på de yngste og de mest udsatte tra-
fikanter.
Derfor opfordrer vi hver enkelt forælder og øvrige trafikan-
ter til at overveje om der er noget vedkommende kan justere 
lidt i positiv retning, f.eks.:
-  at sikre at børnene er udstyret med reflekser, godt lys på 
cykler, cykelhjelme og evt. investere i de ny trafikveste, der 
bare ikke kan overses.
-  at lære børnene, hvor de skal passe på og hvordan man 
tager hensyn i trafikken – vi er inde omkring noget med rol-
lemodeller J
- at lade børnene gå, cykle eller tage bussen til skole
- at sætte børnene af lidt længere væk fra skolen end lige ud 
for indgangen

- at tage naboens børn med eller skiftes, så der er bare én bil 
mindre i morgenkaoset
- at være særligt opmærksom på de små cyklister og gå-
ende ved ind- og udkørsel fra parkeringspladser og generelt 
i nærheden af skolen
- at nedsætte hastigheden væsentligt omkring skolen (og i 
byområdet i det hele taget)
- at tung trafik forsøger at undgå Flægmosevej og Kirke- 
gyden mellem kl. 07.25 og 07.50 og i øvrigt tilpasser  
hastigheden til svage trafikanter generelt.
- at bidrage konstruktivt til forbedring af trafiksituationen 
og deltage i debatten om trafikken omkring skolen og i  
lokalområdet.

Remsen kan givet blive længere, men lad os få mere gang 
i dialogen om, hvordan vi med lidt justering af adfærd og 
holdning bidrager til at sikre vore børn som trafikanter og så 
i øvrigt sætte vores lid til, at vi kan få den ny storkommune 
til at forbedre de fysiske trafikforhold. 

Rådet for større færdselssikkerhed har en hjemmeside hvor 
man kan downloade alverdens gode råd og vejledninger 
samt bestille gratis refleksbrikker og DVD’er mv. Der er 
undervisningsmaterialer til alle aldersgrupper og informations-
materiale.Siden hedder www.rfsf.dk. 

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

S k o l E b E S T y r E l S E n
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Nicolai Svenstrup
Kaj Nielsensvej 14
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Revisor:
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gymnastikudvalget holder årsmøde
Det foregår i Svanninge Hallen den 17. januar kl. 20.00



Nyt fra fodboldafdelingen
Nu er indendørssæsonen ved at være godt i gang.
Der er fyldt godt op med fodboldspillere i hallen hele  
fredagen. Alle har været ude og spille nogle stævner, og det 
er gået godt.
Fredag d.16/12 holder vi juleafslutning for alle holdene.
Fredag d.6/1 er alle klar til at gå igang igen.
 
Fodbold årsmøde holdes fredag d. 27/1 kl. 17 i Svanninge 
Hallen. Børnene kan være i hallen mens de voksne går til 
årsmøde.
Lørdag d.4/2 kl. 14 er der generalforsamling i F/S, det 
foregår i Svanninge hallen. Mød op til en aktiv dag, det gæl-
der for både børn og voksne.
 
Lørdag d. 18/2 og lørdag d. 18/3, kl 8.15-13.30 er der  
mulighed for at komme på Vestfyn og arbejde, en god måde 
at mødes med ens børns kammerater. Tilmelding til [ mailto:
mette_lars@.dk ]mette_lars@.dk så hurtig som muligt der 
er rift om pladserne.
 
Trænere til den kommende sæson er på plads, vi mangler 
dog nogle holdledere. En til et drenge hold og en til et pige 
hold, går der en rundt og brænder for at hjælpe til, er i vel-
kommen til at melde tilbage til ovenstående mail adresse.

 

Klubben mangler dommere til at dømme vores børnekam-
pe. Har du lyst til at bruge 4 timer en hverdags aften, så vil 
vi gerne afholde et klubdommer kursus i Svanninge Hal-
len. Det kræver ingen forkundskaber, vi skal nok sørge for 
oplæring. Hvis der er mange der melder sig, drejer det sig 
om at dømme et par kampe i løbet af foråret. Skynd dig at 
melde tilbage til ovenstående mail adresse. 
 
Hermed ønskes alle spillere, forældre, trænere og andre  
aktive en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
                                                                    
Hilsen fodboldafdelingen.



Besøg os hver torsdag kl. 12-15 i torsdagsbutikken!
Du kan handle 24 timer i døgnet på LeBOCK.dk. Men som beboer i lokalområdet har du også 
mulighed for at besøge os på Højstræde 16, Falsled, 5642 Millinge, hver torsdag, kl. 12-15. 

Ring for yderligere information: tlf. 6363 6000

LeBOCK ER MERE END FODTØJ TIL PRIVATE - VI HAR OGSÅ SIKKERHEDSFODTØJ TIL ERHVERVSLIVET!
På www.LeBOCK.dk kan du se alt vores CE certifi ceret fodtøj!

JULEGAVEIDE TIL HAM OG HENDE!
KØB DIREKTE FRA LAGER SÅ FÅR DU KVALITETSFODTØJ TIL SPOTPRIS!

Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Hos LeBOCK kan 
julegaver byttes indtil 
d. 15. januar 2006!
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LeBOCK ønsker alle 
en glædelig jul 
og et godt nytår!


