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Lokal-nyt
Tak til bidragydere og annoncører. Der er meget mere i idébanken,
så vi vil fortsat gerne have flere med i redaktionen og vi mangler folk til
omdeling af bladet i de boligtætte områder i Svanninge og Millinge.
Klaus Caspersen får en særlig tak for de mange gode billeder til Lokal-nyt.

Næste nummer er på gaden i uge 37 og der er deadline for annoncer, artikler og
fotos den 16. august. Se mere på hjemmesiden:
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Har du en god idé til en artikel, nogle gode fotos eller vil du prøve at være med til
at lave et nummer af Lokal-nyt, så kontakt Birgit Bendtsen på birgit_bendtsen@mail.dk.

Sommer 2006

Lokalrådets medlemmer er nu:
Bent Ludvigsen  l.ludvigsen@get2net.dk
Birgit Bendtsen  birgit_bendtsen@mail.dk
Alex Junge       alex.junge@mail.dk
Brian Petersen  brian.maler@mail.dk
Henning Bahl     henningbahl@mail.dk

Følg med på www.faldsled-millinge-svanninge.dk,
og hold øje med www.faldsled.dk og www.fynsland.dk
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Sommeren summer af aktivitet. De fleste af os har lagt planer for sommerens store
hit: ferien!
Den skal være noget specielt – noget der er anderledes end vores dagligdag.
Mens vi - måske – søger ud i verden, så er andre i gang med at lægge planer om at
komme her til vores område. De kommer, fordi vi har noget at byde på.
Skal vores sommergæster have fuldt udbytte af deres ferie, er vi nødt til at møde
dem med vores helt naturlige venlighed og hjælpsomhed. Vi er jo dem, der kender
området bedst.

God sommer til alle
Alex Junge
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Assensvej 461, 5642 Millinge, Tlf.: 62 68 10 95, Fax:62 61 74 61
 mail: post@faldsled-strand-camping.dk, www.faldsled-strand-camping.dk

- De bedste læ-forhold
- Børnevenlig legeplads
- Udlejning af robåde og vandcykler
- Minigolf
- Hoppeborg
- Swimming Pool
- Terrasse og grillplads
- Opholdsstue med TV
- Helt moderne sanitære installationer
- Velassorteret minimarked
- Familierum
- Handicaprum
- 3 ferielejligheder til udlejning året rundt
- Hytteudlejning

Vi har morgenbrød fra
Guldbageren i Horne
Bestilling i butikken eller
på telefon 62 68 10 95

Flaskegas sælges

Butikken har åbent:
8/4-25/6, kl. 7.30-19.00
(middagslukket kl. 12-14)
25/6-12/8, kl. 7.30-21.00
13/8-4/9, kl. 7.30-19.00

Bakkerne bliver synlige
Som led i et større EU-projekt ryddes der på statens og amtets arealer i alt 30 hektar skov og krat for at sikre overdrevslandskaberne
i bakkerne. Kvæg, får og geder afgræsser områderne, så den naturlige plantevækst på overdrevene får bedre vilkår. Gå en tur i bakkerne,
se landskabet åbne sig og se nogle af de flotte bakkedrag som bl.a. kan genkendes i flere af de fynske maleres motiver. Se også mere på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk.  Projektet er omtalt på siden: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Fyn/Fyn/Ny/EULIFE.htm
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Boksene i frysehusene i Millinge og
Svanninge er efterspurgte. Således
kan Millinge Frysehus melde alt
udsolgt og i Svanninge er der
halvanden boks ledig. Som det ses
på billederne er både eksteriør og
interiør det oprindelige.
Og ”maskinmestrene” i begge
frysehuse kæler for den gamle
mekanik, så man kan udskyde dyre
investeringer i nyt grej. Frysehusenes
historie er interessant og med hjælp
fra Svanninge Folkemindesamling vil
vi i næste nummer fortælle om både
de eksisterende og hedengangne
frysehuse i lokalområdet.
Kontakt Bent Ludvigsen på telefon
6261 9151, hvis I vil skrives op til en
boks i Millinge.
Kontakt Janne Streich på telefon 6261
7456, hvis I er interesserede i de
ledige bokse i Svanninge.
Bruno Clausen, telefon 6261 9366
modtager også meget gerne gamle
billeder, fakta og historier om de
gamle frysehuse i lokalområdet.
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God gang i frysehusene

Steensgaard Herregårdspension

DK-5642 Millinge · Tlf. +45 62 61 94 90 · Fax +45 63 61 78 61
E-mail: steensgaard@herregaardspension.dk · www.herregaardspension.dk
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I juli måned får vi atter besøg af vores kok Brian som griller i
”madladen”.
På talrige opfordringer holder vi igen ”Open by night” i Faldsled.
Dette foregår som de tidligere år ud for Tallerkengalleriet, her
vil vi i samarbejde sørge for lidt god stemning, lidt at spise og
drikke og hvad vi elles kan finde på. Så kig forbi torsdag den 15.
juni fra kl. 17:00.

Jytte og John Vangshold

Bed & Breakfast i Faldsled
...de første fem år.
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Det summer af liv på den gamle Birkelygaard, der jo som bekendt
er en af egnens ældste gårde - fra 1695. Den 1. april fyldte
Faldsled Vandrerhjem, Birkelygaard, 5 år. Det har været en
spændende tid, hvor besøgstallet er steget støt og roligt. Vi
havde ca. 3.000 overnatninger i 2005, heraf var ca. 200 udlændinge.
Dette er et tilfredsstillende resultat set i lyset af vores størrelse
på 10 værelser.

Vi har et fint samarbejde med de øvrige overnatningssteder i
omegnen. Når der er optaget et af stederne, forsøger vi gerne
at finde alternativer til vore gæster.

Turisterne er nu begyndt at ankomme. Weekenderne er dog
optaget af familietræf/mærkedage el.lign. I ugens løb er det
kursister der besøger os, typisk med én overnatning, sommetider
dog flere dage. Vi har bl.a. haft en del københavnske virksomheder
som har fået øjnene op for det sydfynske. Flere af kursisterne
vender så tilbage senere sammen med familien.

På nuværende tidspunkt har vi en del bookinger i
skolesommerferien, men der er også stadig en del ledige værelser,
men erfaringen viser, at de bliver booket i sidste øjeblik.

Det betyder meget for vore turister, at der er pænt på egnen,
de værdsætter at beboerne passer deres flotte gamle huse og
haver, så det er bestemt ikke uden betydning for turismen
hvordan der bliver passet på vores egn.

Som noget nyt har vi fået bygget en udendørs luksus shelter
med udsigt ud over Helnæsbugten, den er dog knap færdig, da
der stadig mangler stråtag og sejldugssider. Dog har jeg fået
lovet den færdig til pinse. Her kan naturelskere så booke en
dobbeltseng i så godt som guds fri natur. Dog er det med gode
madrasser og elevatorbund, så det er rent luksus at sidde og
nyde solnedgangen for så igen at vågne op til fuglesang og duften
af frisk græs samt at få øjenkontakt med naboernes heste samt
får, der går og græsser på den anden side af hegnet.

...næsten færdig.
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Gudstjenester, Svanninge og Falsled kirker, Svanninge sogn, sommer 2006.

Dato: Svanninge Falsled
11/6 11.00 09.30
18/6 11.30 ingen
25/6 10.00 11.30

2/7 11.00 09.30
9/7 09.30 11.00
16/7 11.30 09.00
23/7 09.30 11.00
30/7 11.30 10.00

6/8 09.30 11.00
13/8 11.00 09.30
20/8 09.30 11.00
27/8 11.00 09.30

3/9 09.30 11.00
10/9 11.30 10.00
17/9 09.30 11.00
24/9 19.00 11.00

Se mere kirkenyt i Kirkebladet!
Kontakt: Sognepræst Vibeke Hammerum, Bjergevej 1, Svanninge,
5600 faaborg, telefon 6261 9454.

Husk i juni

16. SMIR – afslutning/grillhygge

23. Sidste skoledag før ferien

28.-30. SMIR ridelejr

Husk i juli

5.-14. FDF på Julsø Lejr 2006

26.-29. Byfest i Faldsled

Husk i august

14. Skolestart

24. FDF sæsonstart

Husk i september

3. Steensgaard familiedag

23.-24. Høstfestival

23.-24. SMIR showstævne



Ved du det?
Svanninge Folkemindesamling har leveret en stribe
lokalhistoriske spørgsmål, som I kan tygge lidt på og få
gang i snakken med de historiestærke lokalborgere.
Svarene kan fra 1. august ses på hjemmesiden
www.faldsled-millinge-svanninge.dk og i næste nummer
af Lokal-nyt.

Spørgsmål 1
1a) Hvornår blev Brugsen i Millinge oprettet?
1b) Den hedder nu Dagli’ Brugsen Millinge. Hvad var
dens oprindelige navn?
1c) Hvor mange uddelere har der været ansat siden
oprettelsen?

Spørgsmål 2
Hvornår blev Svanninge Kirke ombygget, så den fik sit
nuværende udseende, bl.a. med det smukke tårn?

Spørgsmål 3
Hvor har Lykkevej i Faldsled sit navn fra?

Spørgsmål 4
Hvorfor hedder Ryttervej i Millinge sådan?

Spørgsmål 5
Hvilket år blev Svanningehallen indviet?

Spørgsmål 6
6a) I Stenhuset i Svanninge var der i gamle dage en
institution i sognet, hvilken?
6b) Hvornår ophørte den?
6c) Senere er et landskendt museum blevet planlagt i
dette hus, hvilket?

Man kan også besøge Svanninge Folkemindesamling i
Svanninge Sognegaard, Kirkegyden 3, 5642 Millinge, for
at finde svarene. Samlingen har åben den første mandag
i hver måned kl. 19-22. (fra november til marts tillige
åbent søndage kl. 10-12).
Kontakt gerne Bruno Clausen på 6261 9366, hvis I vil
vide mere. Se mere om Svanninge Folkemindesamling på:

www.faldsled-millinge-svanninge.dk
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Høstfestival

Masser af muligheder for at være med
Det er fortsat muligt at byde ind med aktiviteter og
arrangementer, som kommer med i høstfestival folderen, der
deles ud til alle husstande og virksomheder i lokalområdet i
starten af august. Kontakt den arbejdsgruppe, der arbejder
med det område din idé og virketrang omhandler.

Konkurrencer
For at få nogle gode, lokale løsninger har styregruppen valgt at
udskrive et par konkurrencer i forbindelse med høstfestivalen.
Alle er velkomne til at deltage. Styregruppen er
dommerkomité. Præmierne er ud over æren, fri deltagelse i
alle arrangementer (aldersbetinget) under høstfestivalen og en
gave fra Lokalrådet.

Plakat
Lav en plakat, som fortæller at der er høstfestival og som
signalerer, at det handler om at mennesker i lokalområdet
mødes, oplever og sætter ting i gang.

Øl-etiket
Lav en øl-etiket, der signalerer det samme som plakaten og
markerer den 23.-24. september som særlige, lokale dage.

Arbejdet med høstfestivalen fortsætter med ukuelig optimisme. Se meget mere på
www.faldsled-millinge-svanninge.dk,  hvor det samlede idèkatalog og detaljer om de
aktiviteter, der er på plads hele tiden opdateres.

Informationsstande
Kom med en skitse og en overslagspris pr. stk. på mindre
informationsstande, som kan bruges til både informations- og
salgsboder. De skal kunne samles og skillet nemt og hurtigt og
de må gerne kunne bygges sammen til større enheder. De skal
kunne genbruges i én uendelighed til alle mulige formål i
lokalområdet. Der skal produceres et mindre antal stande og
det vil jo være perfekt, hvis de fremstilles lokalt.
Efter høstfestivalen låner Lokalrådet standene ud til lokale
formål, evt. med en symbolsk leje til brug for vedligeholdelse.

Send dine forslag til styregruppen: Susanne Bang Stald,
Nørremarken 25, Svanninge, 5600 Faaborg. Tlf: 6261 7622.
Mobil 2926 7702, mail: sbstald@mail.dk.
Senest 1. august 2006.
Dommerkomitéen træder sammen umiddelbart efter 1. aug.
Vinderne får direkte besked og offentliggøres på hjemmesiden
www.faldsled-millinge-svanninge.dk og i den folder om
høstfestivalen, der husstandsomdeles i midten af august.

Hvad er der gang i?
Her kan du se, hvad arbejdsgrupperne pusler med. Der er rigtig
mange, spændende tiltag i gang, både store og små – og det er
stadig muligt at være med i arbejdsgrupperne eller yde en
indsats – også gerne lille – når aktiviteterne løber af stablen.
Kontakt arbejdsgrupperne direkte – se navne og numre under
de enkelte grupper.
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Fester, optræden og underholdning
Der arbejdes på flere fronter med arrangementer for
pensionister, børn, unge og voksne. Der er tilslutning fra mange
lokale musikudøvere, så det kan få en snert af lokal musikfest
også. Følg med på hjemmesiden.
Vil du være med eller vide mere kan du kontakte Niels Bjørn
Hansen, telefon 2122 8372, mail:nebjoha@hotmail.com

Høst- og kræmmermarked, åben butik og virksomhed
Orla Møller er langt med forberedelserne i denne gruppe.
Kontakt Orla, hvis du vil vide mere eller vil have en stand på
markedet den 23. september. Telefon 6261 9494,
mail: 06142@coop.dk

Idræt, bevægelse og leg
Her har idrætsforeningen planer om fodboldturnering, leg og
idræt og måske en hoppepude.
Kontakt Winnie Hansen, telefon 6261 7323,
mail: winnieh@get2net.dk

Kunst, kultur og kirke
Her pusles der med planer om „kunst i det fri“, udstillinger og
meget mere. Høstgudstjenesten bliver den 24. september om
aftenen, hvorefter en ildskulptur kan opleves på et af de frie
arealer i nærheden. FDF-orkestret og kredsen er også på banen
i denne sammenhæng.
Lisbeth Østergaard, telefon 6261 8550, mail:lios@faaborg.dk
samler trådene i denne gruppe.

Lokalhistorie, traditioner, mad og drikke
Brug noget af tiden på at få mere at vide om lokalområdets
historie. Der er planer om at lave en historisk rute, hvor man på
udvalgte steder kan få en god historie. Der er også udstillinger
og noget med og om høstmad og –drikke undervejs. Kontakt
Niels Erik Jensen, telefon 6261 8544, mail: climate@mail.dk.

Kommunikation og koordinering
Det overordnede formål med høstfestivalen er jo at få de

mange, ihærdige aktører i lokalområdet sat i forbindelse med
hinanden og i fællesskab skabe ny rammer for samarbejde og
få flere aktive med. Kommentarer, ideer og visioner samles op
og fastholdes af Susanne Bang Stald, telefon 6261 7622,
mail: sbstald@mail.dk, som også sørger for information og
kommunikation om projektet.

Pengene?
Midlerne fra landdistriktspuljen er bevilget og øremærket til
annoncering, informationsfolder, hjemmeside, informationsstande
og revision. Lokalrådet har det overordnede ansvar for beløbets
anvendelse.

På gensyn i arbejdsgrupperne og den 23.-24 september samt
ugerne før og efter.
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Vi løser alle typer af opgaver indenfor faget, og er altid klar med
professionel rådgivning.

Forretningen ejes og drives i det daglige af Johnny Madsen fra
bopælen på Assensvej 531 i Faldsled.

Vi lægger vægt på at opgaverne bliver løst med kvalitet for øje, og
at alle regler og foreskrifter bliver overholdt til pinkt og prikke.
Vores sikkerhed er din sikkerhed.

Kontakt os gerne omkring Deres projekt på tlf 6268 1664 eller
2033 3476 eller mail: jonyma@mail.tele.dk

Kig ind på vores nye hjemmeside: www.johnny-madsen.on2day.dk



Nyt fra Regnbuen...
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De grønne spirer
Vore 4-6 årige børnehavebørn har gennem det sidste års tid været en del af naturprojektet ”De grønne spirer”
under Friluftsrådet. Børnene har gennem hele perioden beskæftiget sig med ”småkravl i skovbunden” og har meget
fornøjelse af det. Vi har lige afleveret en rapport om, hvad børnene har oplevet, og inden længe vil Regnbuen
modtage et grønt flag fra friluftsrådet som indikerer, at der i denne institution foregår noget særlig naturarbejde,
som børnene er involverede i. I forbindelse med flaghejsningen holder vi en lille naturfest sammen med børnene.

Der er endnu et par ledige pladser i ”Skovtroldegruppen”, der ca. fire gange om ugen kører ud i naturen i vores
store grønne bus. Gruppen modtager børn i alderen 4-6 år. Vi ved, at udelivet i gruppen gavner børnenes motorik,
og da udviklingen af motorikken har betydning for barnets intelligensudvikling, såh….
Læs mere om projektet på hjemmesiden www.regnbuen-svanninge.dk

Vuggestue
Vuggestuepladserne i Regnbuen er allerede en realitet. Vi er tyvstartet med to børn på to år, som lige stod og
manglende et pædagogisk tilbud. Til juli og august kommer de næste tre børn, så det er en spændende tid, vi går i
møde med denne udfordring. Vuggestuebørnene vil blive tilknyttet Solen, hvor vi har vores tre-årige. Tilbuddet om
vuggestuepladser betyder færre skift for de indmeldte børn, da de så ikke behøver at skifte miljø før de skal starte
i vores afdeling for de 4-6 årige ”Stjernen / Månen” eller i skovgruppen ”Skovtroldene”. Åbningstiden er man/tors
6.20 – 17.00 og fredag 6.20 –16.10 - og prisen: 1969 kr. om md.

Vi har endnu plads til et par vuggestuebørn mere, så er I forældre til et spædbarn, et eller to-årigt barn, skulle I
overveje om en vuggestueplads er en mulighed for Jer. Aflæg ”Solen” en visit og få mere at vide om vuggestuepladserne.

Fritidshjems- og indskolingsbyggeri
Høringsfasen mht. lokalplanen for byggeriet er i gang.  Forhåbentlig kommer der ikke alt for mange indsigel-ser,
som kan forsinke byggeriet yderligere. Vi ser i den grad frem til at skulle være i andre lokaler end de ret så fugtige
midlertidige pavilloner fra tiden før 2CV´en, Elvis og farvefjernsynet. Spændende bliver også det endnu tættere
samarbejde med Svanninge Skoles lærere – vi tror og håber på, at det vil blive til gavn for børnene.

”Eventyret i fremtiden”
Selv om pavillonerne har udviklet sig til barakker, kan der stadig skabes pædagogiske stjernestunder i fritidshjemmet.
Senest et projekt om fremtiden i lokalområdet, hvor børnene optrådte med deres bud på, hvordan udviklingen
tager fart i årene, der kommer. Børnene optrådte med stor succes med deres fremtidsvision for forældrene en
torsdag aften.

Der var en gang i januar, hvor de voksne på fritidshjemmet begyndte at snakke om, hvad dette års projekt skulle
være. Der var mange forskellige forslag, men pludselig var der et, som optog os alle: Fremtiden.

I januar vi samlede børnene i grupper og spurgte: Hvordan tror I fremtiden ser ud i 2030?
Vi fik mange forskellige forslag:
Der bliver ikke så meget land og natur tilbage, man kan styre alt fra en computer hjemmefra, der opfindes
rumpebeskytter til rulleskøjter, seje skoler med mere rockmusik, jeg får et arbejde, gamle ting kommer på mode
igen, der bliver krig om den sidste olie, der bliver mere luksus i husene og mange får swimmingpool, vi får
hjælperobotter, gud skaber flere mærkelige dyr, man kommer til at lave mere sport, vi får højhuse i Millinge, nye
dyrearter, verden bliver mere fattig, julemanden flytter til Bornholm, vi kommer til at bo i huler, vi får isvinter,
højtalere på klapvogne til at synge godnat sange, kæmpekylling med drage fødder, seje tog, hvor man kan feste,
alle kan rejse til Lalandia, der kommer flere stjernebilleder, at vi får kontakt med englene og meget meget mere.
De fleste børn ville gerne optræde på scenen. Vi gik i gang og fik bygget et stykke op. Børn og voksne hjalp hinanden
med at lave kostymer, rekvisitter, udsmykning og til sidst at pynte gymnastiksalen op. Alle børn og voksne havde
glædet sig til den store dag d. 4. maj. Børnene havde været på fritidshjemmet hele dagen for at gøre klar og blive
sminket af nogle store piger fra 8. klasse. Tak for dem. Da endelig klokken blev 18.30, og det hele skulle løbe af
stablen, var alle meget spændte og mange havde vist en del sommerfugle i maven.

Eventyret begyndte med, at fem fattige børn vågnede op, og satte sig hen til bålet. De sad og snakkede om deres
drømme, hvordan bliver der mon i Millinge i år 2030……
De forskellige drømme kom på scenen. De handlede om: Catwalk med udtryk og stil, Superhelte som selvfølgelig
redder en pige fra et brændende tårn, mærkelige dyr børnene selv havde tegnet, Det sorte hul som vi ikke ved
noget om, F/S fodboldballet, hvor først var vi til ballet bagefter til fodbold, Ufoer og robotter, ja tænk der kom en
flyvende ufo ned med blinkende lygter og flere MGP-grupper: Dansepigerne, Like to move it-team, Superstjernerne
og Rockerklubben, hvor børnene dansede små koncentrerede serier og lavede akrobatiske bevægelse til forskellige
melodier.

Det blev en pragtfuld dag med mange gode oplevelser og minder, hvor alle børn og voksne var dybt engagerede,
og vi havde verdens bedste publikum nemlig forældre og søskende.

Regnbuen ønsker alle i lokalområdet en rigtig god sommer



Nyt fra Svanninge Skole

For Svanninge Skoles 4. klasse er der sket noget spændende.
Børnene og deres klasselærer, Kirsten Skriver Larsen har i
samarbejde med malermester, Brian Pedersen og kunstner,
Søren Scheffmann, drøftet og besluttet, hvordan deres
klasseværelse skulle se ud rent farvesætningsmæssigt, hvis de
kunne. Og det kunne de faktisk beslutte, fordi Brian Pedersen
og Søren Scheffmann har valgt at vise, hvad malerfaget kan
udvirke sammen med brugerne. I dette tilfælde sammen med
børn. Børn er dygtige til at se og opleve farver, og Svanninge
Skoles 4. klasseelever har været endda meget interesserede og
optagede af, hvad der er sket.

Brian og Søren har været i klassen flere gange, for at drøfte
farver og deres magi og virkning på os. Derefter har børnene
givet ideer til væggenes maling og udsmykning og så har Brians
firma udført arbejdet, som i virkeligheden har været børnenes
design.
Børnene har ivrigt fulgt med i arbejdets udførelse. Det er en
del af projektet, at børnene på denne måde får ejerskab til

Projekt udsmykning og maling i 4. klasse

klassens vægge, og derved automatisk vil passe mere på med at
holde klassen pæn. Det er også projektets ide, at der bliver sat
fokus på malerfaget og dets muligheder, f.eks. er det en del af
malerfagets muligheder at gå i dialog med brugerne og de direkte
berørte parter om, hvordan rum skal bruges og virke.

Der var fernisering i klassen onsdag den 24.maj og ved denne
lejlighed var Søren Scheffmann og Brian Pedersen være til stede
for sammen med børnene at klippe snoren til deres nymalede
lokale, som de selv har sat det afgørende præg på.

Svanninge Skole er taknemmelig for at have måttet medvirke i
dette projekt. Det har været en fornøjelse at samarbejde med
Brian og hans team, samt Søren Scheffmann, der er et absolut
talent inden for kommunikation om farver og farvers virkning på
mennesker og deres miljøer.
På denne måde har vi været med til at synliggøre malerfagets
muligheder.
Desuden har vi oplevet, hvilke spændende processer, der sker,
når børn medvirker i projekter med fagfolk.

Uddrag af børnenes kommentarer:

Andreas B, 4.kl: ”Det har været sjovt og lærerigt ”
Mindy, 4.kl: ” Godt at Søren tog vores ideer”
Camilla R, 4.kl:” Det blev lidt anderledes end vi havde regnet med ”
Simon P, 4.kl: ” Billederne på bagvæggen har vi selv besluttet i grupper ”
Jacob P, 4.kl: ” Vi synes, at det har været spændende”
Zakkarias, 4.kl: ”Vi har lært om farver i forhold til hinanden.”
Marius, 4.kl: ” Søren bestemte i starten, men vi skulle jo også lære det.
Det er blevet sjovere at arbejde med farver nu hvor vi ved noget om
farvers sammensætning.”
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I gennem årene har vi på Svanninge Skole taget afsked med
kolleger, der er gået på pension. Men heldigvis har vi fået tradition
for seniorfredage, hvilket betyder, at der er lavet en lille ”klub”
for Svanninge Skoles seniorer. Seniorerne besøger skolen den
sidste fredag i måneden i middagspausen. Vi hører nyt fra hinanden
og det er gevaldig hyggeligt for alle parter. Det er Kirsten Røssel,
der står for planlægning af disse fredage, hvor der mødes næsten
fuldtalligt frem. Det drejer sig om ca.12 pensionerede lærere,
1 skolesekretær og en pedel.

Seniorer gæster os på fredage.....



Fredagsåbent
...sæson 2006/2007?
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Den 19. maj deltog en trofast skare i en rigtig hyggelig bakketur
ved Bjergehus, hvor Anita og Jesper igen lagde lade og
omgivelser til.
Aftenen igennem gik snakken om, hvordan Fredagsåbent bør
formes fremover. Der er bred enighed om, at det er en
hyggelig og afslappet måde at mødes på.
Det er ingen hemmelighed at den nuværende initiativgruppe
er ved at køre lidt træt og trænger til ny medlemmer og ny
inspiration.
Måske skal hele molevitten med fællesspisninger i Fredagsåbent,
Regnbuen, sociale arrangementer i skole og foreninger, en
tur i tænke- og visionsmaskinen med det formål at udvikle
noget nyt, hvor man fra alle aldersgrupper mødes lokalt nogle
gange i løbet af vinterhalvåret, hygger, spiser og får indblik i
noget nyt og spændende inden for kultur, sport, undervisning.
Er det muligt at lave en tænketank med det formål.

Kontakt initiativgruppen:
Lisbeth Østergaard, Telefon 62 61 85 50
AnneMette Fausbøll, telefon 62 68 20 84
Anita Svendsen, telefon 62 61 81 11
Winnie Hansen, telefon 62 61 73 23
Susanne Stald, telefon 62 61 76 22



Faldsled Beboerforening
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Ny bestyrelse:
Formand:
Erik Hartvig Jørgensen, Assensvej 537.  Telefon 6268 2104.
Mail: ehj@email.dk

Næstformand:
Bente Kjærgaard Jensen, Ahornvej 4. Telefon 6268 1540.
Mail: ftterjensen@yahoo.dk

Kasserer:
Poul Erik Billeskov, Assensvej 510.  Telefon 9735 2520.
Mail:billeskov@privat.tele.dk

Sekretær:
Kate Hye-Knudsen, Søvænget 24.
Mail:hye-knudsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Allice Jeppesen, Ahornvej 7. Telefon 5545 6255

Første og anden suppleanter:
Mogens Pedersen, Strandgyden 1. Telefon 6473 1800.
Mail: bimop@mail.dk
Niels Christensen, Strandparken 34. Telefon 6268 1666. Mail:
KLIS@mail.dk

Byfest og revy i Faldsled 2006
Så er vi atter i gang med at forberede dette års Revy til Byfest i
Faldsled.
Vi har i anledning af Beboerforeningens 20 års jubilæum valgt at gi’
den en ekstra tand i Revyen i år. Og til dette har vi været så heldige
at få fat i en meget dygtig instruktør, Per Otto (kendt som Heino
fra Polle-reklamen).
Ligeledes har vi fået fat i en meget dygtig musiker, Erik Højer, som
har været med til at spille til adskillige revyer i flere andre byer.
På skuespillersiden har vi nogle gode, gamle kendinge, som er krydret
med lidt nyt udefra.
Vores forventninger til revyen i år er måske lidt højere end tidligere,
og det skyldes ikke mindst vores nye instruktør og musiker, som
med deres erfaringer helt klart har en hel masse godt at byde på.
Vi er meget klar og glæder os til at komme i gang med at øve.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til Byfesten i Faldsled og gør
her lige opmærksom på, at der er gratis entré alle dagene, også til
at se årets Revy i Faldsled.
Vores Revy kan ses af alle, idet vi sørger for at indholdet ikke kun
er lokalt.
På gensyn på festpladsen i uge 30. Program følger.

Besøgsvenner/frivillige søges
På Steensvang Ældrecenter har vi mange ældre, der savner en besøgsven til at gå en tur, læse avis, spille kort eller lignende.
Har du tid og lyst og overskud vil det være en stor glæde for det ældre menneske.
Henvendelse og nærmere aftale med Signe Rønn på telefon 6268 1208.



Genbrug
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- måske er genbrug ikke helt OK i forbindelse med formandsvalg i en
idrætsforening, men sådan blev det, denne gang.
Så goddag igen, og jeg bliver ikke, til der atter er jubilæum, det ligger
fast. En af grundene til problemet med at finde en ny formand, kan jo
være alder. Gennemsnitsalderen er ret høj i bestyrelsen, og jeg trækker
jo ikke længere gennemsnittet ned, så der er måske ikke nogle unge
der gider tage kampen op med ”oldingene”?
Dette er derfor en opfordring til at byde ind på en plads i bestyrelsen.
Opgaven er til at løfte, for på trods af mine klager over høj alder, så
er det en meget positiv, initiativrig og arbejdsom bestyrelse, der sidder
i dag. Ganske vist har vi måttet nedlægge en afdeling (basket) men det
er på grund af at alle spillerne er fra Faaborg og med Faaborg hal II,
så er det nærliggende at træne der, og OK med det.
Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Petanque, Svømning, Tennis
plus flere andre forskellige discipliner i seniorafdelingen tilbydes stadig
på seriøst plan i vores forening.
Fodbold endda så seriøst at man akut mangler faciliteter til de mange
børn, der dyrker denne sport. En negativ oplevelse blandt de mange
positive ting, der opstår ved at have med børn at gøre.
Manglen på spilleplads i vores lokalområde sætter tanker i gang i flere
fora om, hvordan det kan løses. Og der er fra nogle personer ytret
ønske om at omdanne skolens legeområde, sportspladsen og arealet
omkring Lindegården til et stort trænings- og oplevelsesområde for
børn, unge og endda voksne.

Det er vel ikke for meget sagt, at udviklingen går i den rigtige retning.
Og så gælder det jo om at holde orienteringen. Her er det du kommer
ind, kære lokalborger. Det er også din forening. Hver enkelt afdeling i
idrætsforeningen kan bruge alle de hænder der findes, jo flere jo bedre
resultater. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi vinder flere
sportskonkurrencer. Selvfølgelig vil vi gerne vinde mere, men at vinde
kan også være at hele klassen spiller fodbold eller badminton eller
andet, og at holdet kan rumme det. Vi vægter det sociale meget og det
betyder at den enkelte er en vigtig brik i forhold til foreningen og
lokalområdet. Vi skal være med til at vore børn bliver selvhjulpne og
ikke behøver at stå rådvilde foran noget valg overhovedet, når de bliver
så gamle, at de selv skal tage hele ansvaret.
Har du lyst til at give en hånd med i en
eller anden sammenhæng så ring eller
mail til mig. Det kan også være at du har
et nyt tiltag der vil gavne os alle.
Sig frem, foreningen er der til det samme.

Rigtig god sommer!

Faldsled/Svanninge S.G.& I.
Niels Erik Jensen
Telefon: 6261 8544
Mail: climate@mail.dk

Nyt fra Gymnastik-afdelingen

Tilbud om mere gymnastik i Faldsled-Svanninge til
efteråret

Ud over puslinge-gymnastik for de 3-6 årige og gymnastik for
damer vil vi til næste sæson tilbyde gymnastik for børn (0. og
1. klasse), børn (2. og 3. klasse) samt mere tempopræget og
aerobic-inspireret gymnastik for voksne.

Gymnastikken foregår i gymnastiksalen på Svanninge Skole fra
september og frem. Se opslag i Uge-Avisen, Daglig-Brugsen,
børnehave, skole og fritidshjem for nærmere oplysning, når
sæsonen nærmer sig.

Tidspunkter og instruktører:

Puslinge-gymnastik (3-6 år)
Mandage kl. 15-16
Instruktør: Birgit Bendtsen

Børne-gymnastik (0. og 1. klasse)
Mandage kl. 16-17
Instruktør: Hanne Mosbæk Madsen

Børne-gymnastik (2. og 3. klasse)
Mandage kl. 17-18
Instruktør: Susanne Madsen

Voksen-gymnastik
Mandage kl. 19-20
Instruktør: Jeanette Mosbæk Madsen

Herudover vil flere hjælpe-instruktører medvirke i forbindelse
med børne-gymnastikken.

Hvis I har brug for yderligere oplysninger, kan Annita Svendsen
kontaktes på telefon 6261 8111.

Venlig hilsen

Gymnastik-Udvalget

Petanque
Der spilles på livet løs på banerne på Gammel Byvej.
Alle kan være med. Tegn medlemskab på kr. 175,- pr år og benyt
banerne til familiesammenkomster mv. Kontakt Gerde Høj Hansen
på telefon 6268 1918 og få mere at vide.

Følg også med på idrætsforeningens hjemmeside
www.faldsled-svanninge.dk



Pigefodbold er ”hot” – også i Faldsled/Svanninge SG&I - og Svanninge
Stadion lagde for nogle weekender siden baner til en opsigtsvækkende
begivenhed. Næsten 40 miniputpiger fra Marstal og Svanninge var i gang
på samme tid på 2 syvmandsbaner (1 syvmandsbane fylder en halv 11
mandsbane). Begge klubber satser generelt mange ressourcer på pigefodbold
og kan derfor, som to af meget få klubber på Fyn, mønstre 2 hold hver i
miniputrækken.
Holdene spiller i 2 forskellige kredse og nu var det blevet tiden, hvor de
4 hold skulle prøve kræfter med hinanden. Kampene blev spillet i en god
ånd, hvor der bliver spillet og fightet med alt, hvad spillene havde lært.
Stadion var fyldt med forældre, søskende, bedsteforældre og venner, da
pigerne havde gjort meget for at reklamere for kampene. I bedste sportsånd
delte holdene "rovet" således at FS1 slog Marsta1 med 5-2 og Marstal 2
så til gengæld vandt 4-2 over FS 2.

Fra 5 ”kyllinger” til 22 ”høns” på et år
”Lokal-Nyt” fangede træneren for Faldsled-Svanninges piger, Steen
Klingenberg, under kampene og han har følgende beretning:
”For ca. 1 år siden ville min egen datter gerne spille fodbold. Der var på
dette tidspunkt 5 andre piger som spillede og pga. det lille antal, var de
sat til at træne og spille kamp sammen med vores mikroput-drenge. For
det første løb der et par rigtigt store talenter rundt blandt pigerne, men
de kom ikke rigtigt til deres ret sammen med drengene. Drengenes træner
havde rigeligt at se til og jeg mærkede på min datter, at hun helst ville ud
og spille kamp mod andre piger, da drengene, primært af fysiske årsager,
var ret ”hårde” at spille mod for de urutinerede piger. Jeg frygtede, at den
lille flok piger ret hurtigt ville miste lysten, hvis de ikke fik deres eget hold
og spurgte en af de andre pigers fædre, Frank Nielsen, om han ikke ville
være med, da jeg rejser en del i mit job - og fik heldigvis et positivt svar”.

Bare det at pigerne fik deres eget hold, betød, at der hurtigt dukkede 5
mere op, så de i efteråret sidste år kunne stille op med et 7-mands-hold
i pigerækken. Det var en hård tid for alle parter. Selvfølgelig spillede
pigerne for at have det sjovt og være sammen med kammeraterne, men
at tabe 13-3, 7-1 og lignende var dog alligevel ikke særlig sjovt. Vi lagde
en strategi, hvor trænere og forældre, roste dem ”sønder og sammen”,
så de til sidst virkelig troede på, at de kunne spille fodbold, selvom det
måske kun var de nærmeste, som kunne se ”mulighederne” i pigerne. I
slutningen af efterårssæsonen lykkedes det så endelig at vinde den første
kamp og pigerne var lykkelige på trods af, at de sluttede absolut nederst
i rækken.

Fynsmestre i Indendørsrækkens A-række
”Den megen træning to gange om ugen kunne efterhånden spores og da
vi startede på indendørssæsonen 2005 var der 14 kanonaktive piger, som
bare blev bedre og bedre. Dette kulminerede med, at de 14 piger blev
Fynsmestre i A-rækken ved FBU’s indendørsstævne i Årup i februar i år
(nr. 1 og nr. 2). Det lange seje træk havde givet resultat.

Flere og flere af pigerne blomstrede og vi valgte derfor at tilmelde to
syvmands hold til den kommende 2006 udendørssæson, for at alle kunne
komme ud og spille hver gang, selv om 14 spillere er lige i under kanten.
Men det var rygtedes, at miniputterne i FS havde godt gang i den og da
vi startede udendørs, dukkede der i løbet af de første gange i alt 22 spillere
op, heriblandt et par ”rutinerede” fra en nabo-klub, som gerne ville spille
”rent” pigefodbold – og kulminationen på hele dette år kom så i weekenden,
hvor ”alle mand” var i gang på det to baner på Svanninge Stadion”, fortæller
Steen Klingenberg.

I øjeblikket stilles der to lige gode hold, primært for at hæve niveauet
for hele flokken og af sociale årsager, men det er trænernes påstand,
at sættes de 8-10 bedste på samme hold, så hører pigerne til Fyns
absolut bedste miniputpigehold (!)

Kritisable baneforhold:
På trods af at Faldsled-Svanninge medlemsmæssigt har den største
fodboldafdeling i den kommende Faaborg-Midtfyn Kommune, er det
den klub, som har de største problemer med at få banerne til at slå til.
Problemet er blevet yderligere forværret i forbindelse med gåsebille-
angrebene sidste år, således at kampbanen, der normalt også er nødt
til at bruges til træningsbane, i denne sæson kun må benyttes til
turneringskampe.
Steen Klingenberg, som samtidig er medlem af Fodbold-rådet under
FBU for Faaborg-Midtfyn Kommune, slutter med følgende ”svada” til
de lokale politikere:
"Rammerne for trænings- og kampforholdene i FS er på bristepunktet.
Vi træner "oven i hinanden" på et meget lille areal. Kærligheden til
sporten gør, at det hele kan lade sig gøre, men det er synd, hvis det er
de fysiske rammer, som gør, at klubben ikke kan udvikle sig yderligere.
Vi har i disse tider så meget behov for, at vores ungdom får rørt sig på
en måde, der ikke lige foregår op og ned af en computer. En af de
centrale opgaver i Fodboldrådet er fastholdelse af spillerne, specielt når
de bliver juniorer og ynglinge, da dansk fodbold i de senere år har
oplevet et meget stort frafald i denne aldersgruppe. Det er efter min
mening meget beklageligt, hvis dette problem også skal skyldes elendige
fysiske rammer, da vi har nok andet at kæmpe med i vores bestræbelser
på at få de unge ud på grøntsværen – og holde dem der”.
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Miniput-pigefodbold i Svanninge

TENNIS
 
Tennis er i gang og for voksne er der social hyggetennis hver
Mandag fra kl. 18.00 og til vi ikke kan se boldene mere.
 
Dog holdes der ferie i JULI måned
 
Børn der har lyst til at spille tennis kan spille hver fredag fra kl.
15.00 - 17.00

Kontakt Brian på tel: 62 68 15 53 for mere information



Det var en sjov oplevelse at gå rundt i grotter, der havde fået lov at
passe sig selv altid, uden der havde været mennesker og grave i dem,
men nogle af os havde nok håbet på, det var lidt vildere med lidt flere
udfordringer.

Vi tog fra Sydney med Oz bussen nordpå mod Cairns. Vores første
stop på turen var Barrington National Park, hvor den første kommentar
vi fik lød: Pas på edderkopper og slanger. Dette sted levede nemlig 8
af Australiens giftigste slanger, og de kunne nemt lige kravle ind i ens
seng, eller vi kunne møde dem på vej mod toilettet, som lå et stykke
væk fra huset. Ret uhyggeligt. Men til vores store skuffelse (siger vi nu),
så vi desværre hverken slanger eller edderkopper..

Vi tog videre på vores rejse mod nord, dennne gang for at opleve et
vaskeægte cowboyliv på en farm i Kroombit. Vi ankom til dette øde
sted, hvor jorden begyndte at blive rød og vandhullerne blev mindre
og færre. Vi startede vores endags oplevelse som ægte cowboys og
cowgirl med en ridetur, som vi alle fire havde meldt os på. Men dette
var nu ikke en helt almindelig ridetur. Vi skulle nemlig hjælpe med at
drive kvæget i stald, ligesom vi har set det tusinde gange på gamle
westernfilm. Det var virkelig sjovt at opleve sådan et farmophold og
lege rigtige cowboys.
14/5 Teamet deles op og fortsætter i to grupper. Jacon og Ann Katrine
drager videre til sydøstasien, og Rasmus og Emil fortsætter i Vestaustralien
for senere at begive sig til Vietnam.

Der er mange flere rejseoplevelser, som kan læses på
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

I næste nummer af Lokal-nyt kan man læse om resten af turen og
hjemkomsten den 6. juli.

Rejsedagbogen
...fortsat fra sidste nummer.

20

Emil fra Svanninge,  Ann Katrine fra Kerteminde og Rasmus og Jacob
fra Munkebo drog ud i verdenen i februar. Efter et par dage i Los Angeles
gik turen til Fiji og videre til New Zealand.

Her bringer Lokal-nyt uddrag fra deres rejsedagbog.

Lørdag aften, da vi kom til Rotorua, var vi ude i en maorilandsby og
opleve den rigtige maorikultur. Før vi maatte komme ind i landsbyen
skulle vores udvalgte høvding accepteres af landsbyens høvding.. dette
foregik ved en fredsdans, hvor tre maorikrigere dansede noget, der
mere mindede om en krigsdans (man blev næsten helt bange for de tre
store mænd som stod lige foran een med udspilede øjne og sort maling
på kroppen). Pludselig kom en smuk, syngende maorikvinde ind foran
de tre krigere og tog vores høvding, som var en fra vores kiwibus, med
ind i landsbyen. Dette betød saa, at han var blevet accepteret.. det var
virkelig bare enormt imponerende at se og høre paa. Det skal bare
opleves. Inde i landsbyen stod flere maorier ved forskellige hytter og
lavede mad, spillede spil, sang og dansede. Det så meget sjovt og meget
afslappende ud, og man havde virkelig lyst til at hoppe med ind og være
med i deres verden.
Inde i en stor hytte, hvor vi derefter blev ført hen, udførte en masse
maorier krigsdanse og kærlighedssange. Meget smukt og imponerende
(endnu engang).
Og så var det tid til det store, og meget tiltrængte, festmåltid - også
kaldet hangi. En stor buffet af alt godt fra maorikøkkenet.. Kartofler,
kylling, lam, fisk og masser af salat.. Alt var lavet på oprindelige maorimaner,
hvor de havde placeret kød og kartofler på varme sten og herefter
dækket det til med sand og jord. Her havde det så stået i 3 - 4 timer
og bare blevet rigtig lækkert. Mmm.. Alt hvad man kunne spise, og det
kan jeg love jer for at vi gjorde..

Vi har været paa Black Water Rafting i Waitomo. Vi blev udstyret med
en våddragt, en hjelm med en super cool pandelampe og en gummiring
til bagdelen.
Black Water Rafting gik ud på at gå eller padle sig igennem bælgmørke
grotter med vand og små vandfald. Gummiringen brugte vi så, når vandet
blev for dybt, eller når vi skulle hoppe ud over vandfaldene. Det var nu
kun små vandfald på en eller to meter, men det var alligevel lidt vildt,
da vi skulle hoppe baglæns og ikke kunne se ret meget i mørket.
Undervejs stødte vi på en masse glowworms, som kun holdt til i
grotterne. Når vi slukkede pandelamperne, kunne vi se, at deres øjne
var selvlysende, og de var overalt, når vi kiggede op.



Dagplejenyt
Sommeren er over os og i dagplejen nyder vi at kunne være ude alt det vi
lyster.
Det er dejligt livsbekræftende at være sammen med børn og kunne høre
og se deres umiddelbare leg, her er et lille eksempel på et kvarters aktivitet
en onsdag formiddag.
Katrine gynger mens hun af hjertets lyst synger, jeg ved en lærkerede. Jens
Christian sparker bolden ”helt op til skyerne” indtil han får øje på
”gravemaskinen”. Nu kommer Lukas (gæstebarn) kort efter sidder han på
gyngen ved siden af Katrine, de fjanter og griner. Nu er Mathias også kommet,
han er ved at finde ud af hvor stærkt scooteren kan køre, - Jeg syntes den
kan køre stærkt.
Jens Christian er fordybet i sin leg med gravemaskinen, nu finder han alle
maskinerne og sætter dem sirligt på rad og række lige midt på ”kørebanen”
det trækker op til en ”katastrofe” men Mathias når at se ”faren” og undviger,
han beslutter sig herefter får at gå hen at skubbe de to som stadig sidder
på gyngerne, så de kan gynge lidt højere.
Senere spørger jeg Mathias om han kan se den flyvemaskine som flyver oppe
over os og spørger: Hvor tror du den skal hen? Han svarer: Til købmanden!
Som på et trylleslag får alle børn på en gang øje på boldene, så er det svært
ikke at være i skudlinien, boldene flyver og farer om hovedet på én, børnene
løber, falder og rejser sig igen – en masse energi bliver brugt, så kommer
Jens Christian også og spørger om han må bede om ”et stykke vand…”  det
får de så alle og så går vi ud for at fodre fårene og kigge på lammene …
Sådan er hver eneste dag fyldt med store og små oplevelser, hvor vi virkelig
lever i nuet og værdsætter de nære ting, jo – det er skønt at være dagplejer.
God sommer til alle.

På vegne af dagplejerne

Jette Caspersen

Foto: Klaus Caspersen
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Landslejr
Vi skal på landslejr den 5. til 14. juli. Det er på Sletten ved
Himmelbjerget, der er 20 børn og 4 voksne herfra der deltager.
Der kommer ca. 14.000 deltagere ialt, så det bliver utroligt spændende.
Det er pilte og væbnere der skal af sted til Julsø Lejr 2006. Tumlingene
skal på en mindre lejr ved Tommerup, sammen med kredsen fra
Svendborg.

Sæsonstart 24. august
Vi starter den nye sæson, torsdag den 24. august, kl. 18.45, fra
Svanninge sognegård. Derfra går vi til grusgraven, hvor der vil være
lidt underholdning og klasseinddeling.

Ledere søges
Vi mangler ledere. Er der ikke nogle gamle FDF’ere, eller andre,
som har lyst til kristent børnearbejde, og som kunne tænke sig at
komme og give en hånd med. Vi er en kreds med ca. 50 medlemmer
og vi har en rigtig god venneforening som tjener penge til os, bl.a.
ved at holde loppemarked.

Kom og besøg os.
Vi kan kontaktes gennem vores hjemmeside: fdf.dk/Svanninge-
Faaborg/ eller til kredsleder Henning Lynghøj 6261 9383.

Sommerlejr på Thurø 2005.

FDF-LEDERE SØGES!

Kæphesteløb på sommerlejr.



LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604



Dejlige sommersandaler

• Ekstrem stødabsorberende indlægssål
• Blød og behagelig
• Modeller og farve som foto

Tilbuddet gælder hver torsdag fra 
kl 12-15 eller efter aftale, så 
længe lager haves.

Afhentningspris på Højstræde 16:

350,-
Markedspris: 799,-

SPAR: 449,-

Du kan også købe dem på 
www.LeBOCK.dk til kr. 400,-

BEMÆRK! Vi holder ferie 
lukket i uge 29 og 30

MODEL 34 2861
Str. 40-46

MODEL 34 2891
Str. 35-46

MODEL 34 2893
Str. 35-46

Bemærk! Besøg os nu hver fredag kl. 10-15!
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 fredag, kl. 10-15. 

Ring for yderligere information: tlf. 6268 2727

Vanvittige sommerpriser!

Vanvittige sommerpriser!

Hjælp os med at tømme vores lager så vi kan få plads til nye modeller

MODEL 34 2863
Str. 35-42


