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Svanninge – Millinge Rideklub
- din rideklub -

Vi tilbyder undervisning for alle aldersgrupper

Kunne du tænke dig en gratis prøvetime,
så kig ind på Assensvej 320A, eller kontakt

Ridelærer Hanne Dale Petersen
Tlf.  20 67 57 70
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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

Hvordan 
sammensætter vi det idelle lokalråd?

Alle som tænker på lokalområdets fremtid er potentielle medlemmer.
Du bør derfor overveje, om du kan gøre en forskel.

Det vil efter vores mening være hensigtsmæssigt, 
hvis følgende var repræsenteret i det kommende lokalråd:

Skole - Idrætsforening - Havn - Vandværk
Erhverv - Turisme - Kultur

Samt ildsjæle som ønsker alt godt for området.

Derfor stil op som kandidat til det kommende lokalrådsvalg den 15/11-2005, 
på vej ind i den nye storkommune.

For spørgsmål kontakt nuværende lokalråd.



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 
bosiddende 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
 



assensvej 249, Millinge

Konkurrence
Lav din egen græskarmand/lygte

Udstil den i Dagli’ Brugsen mellem den 29. og 31. oktober

Deltag i konkurrencen om 3 gavekort 
á kr. 100,-    kr. 50,-   kr. 25,-

Den 31. oktober vil alle indleverede 
græskarmænd/lygter være udstillet 
med lys i mellem kl. 16.30 og 17.30 

og vinderne bliver fundet.

alle deltager på lige vilkår - ingen aldersgrænser.
Dagli’ Brugsen Millinge, tlf. 6261 9494, fax 6261 9474



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 redaktio-

nen.

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
28. oktober 2005 2. december 2005 3. februar 2006 3. marts 2006 19. maj 2006læs mere om fredagsåbent 

i bladet.

Deadline for aflevering af tekster til næste nummer af LOKAL-NYT er den 16. nov. 2005.

Indendørs 
fodbold i Svanninge 

hallenstarter fredag d. 28/10

Lav din egen 

græskarmand/

lygte

Udstil 
den i 

Dagli’ B
rugsen 

mellem den 29. 

og 31. oktober.

JULESØNDAG I FALDSLED den 20. november
Har du lyst til at deltage i eller har du ideer til julesøndagen,er du meget velkommen til at  kontakte Helle på telefon 21674494 eller mail helle@tallerkengalleriet.dk



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 efterkom-
mes.

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

Svanninge – Millinge Rideklub
- din rideklub -

Vi tilbyder undervisning for alle aldersgrupper

Kunne du tænke dig en gratis prøvetime,
så kig ind på Assensvej 320A, eller kontakt

Ridelærer Hanne Dale Petersen
Tlf.  20 67 57 70

Oktober

2. okt. 19.s.e.trin.   
Jesper Svärd 
Ingen: Svanninge 
11.30: Falsled  
 
9. okt.  20.s.e.trin. 
10.00: Falsled      
11.30:  Svanninge  

16. okt. 21.s.e.trin. 
09.30: Falsled (kk)  
19.00: Svanninge    

23. okt. 22.s.e.trin.   
Jesper Svärd   
09.30: Svanninge 
11.00: Falsled

30. okt. 23.s.e.trin.  
09.30: Falsled   
11.00: Svanninge *    
* Busk-gudstjeneste

November 

6. nov. Allehelgen      
09.30: Svanninge  (I) 
11.00: Falsled  (I)

13. nov. 25.s.e.trin.   
Jesper Svärd 
Ingen: Falsled 
11.00: Svanninge 
  
20. nov. Kirkeår slut  
09.30: Svanninge (kk) 
16.00: Falsled  

27. nov. 1.s.i advent   
09.30: Falsled  (kk)
11.00: Svanninge 

December 

 4.dec. 2.s.i.advent    
11.00:  Falsled   
19.00:  Svanninge* 
*De ni læsninger 

Gudstjenester 
efterår 2005 



Så er FDF i gang igen
Torsdag den 18 august holdt FDF Svanninge-Faaborg 
opstart af aktiviteter for den nye sæson, der var møde-
sted i Svanninge Sognegård, derfra blev der gået med 
tamburkorpset i spidsen til Grusgraven.
Der var forskellige sange og opdeling i de nye klas-
ser, derudover blev der holdt fredsbål, for på FDF- 
ernes  sommerlejr, som blev afholdt på Thurø Rev, hav-
de FDF-erne besøg af en indianer. Han havde et lille 
stykke kul med, som stammede fra et stort fredsbål, in-
dianerne havde holdt i Amerika, så sommerlejerens bål 
blev et fredsbål. Nu er kredsens bålsted i grusgraven også 
et fredsbål, for der var et stykke kul fra lejeren som blev 
lagt i bålet og samtlige 70 deltagere stod i en stor rund-
kreds og var stille med lukkede øjne, for at ønske fred.
Arrangementet sluttede med kaffe, kage og saft. 

Hvis der er spørgsmål kan der ses på vores hjemmeside 
som er fdf.dk/svanninge-faaborg der er telefonnumre 
og adresser, ellers mød op og spørg.

På billedet ses alle 70 deltagere i opstart hos FDF.

Der er Fredagsåbent i 2005/2006 på følgende datoer:
30.09.05  Kryddersnaps
28.10.05 Smykkekunst – lær at lave flotte smykker
02.12.05 Julebanko
03.02.06 Fastelavn
03.03.06 Fimoler og trylledej
19.05.06 Bakketur

Ny sæson med Fredagsåbent på 
Svanninge Skole

Den 30. september kl. 18 lyder startskuddet for sæson 
2005/06 med Fredagsåbent på Svanninge Skole. Formå-
let med Fredagsåbent er udelukkende at samle lokale til 
hyggeligt samvær uanset alder og interesser.

Madholdet disker op med god mad, dessert og kaffe, 
som deltagerne betaler et beskedent beløb for.

Alle fra lokalområdet er velkomne, børn, unge, gamle 
og alle dem midt imellem. Fredagsåbent er for alle loka-
le, også uden tilknytning til skolen eller institutionen.

Tilmelding er nødvendig og kan ske via skole, institu-
tion eller i Dagli’ Brugsen, Millinge.

Fredagsåbent har gennem de seneste 15 år samlet 50-
100 mennesker pr. gang til fællesspisning, aktiviteter og 
hygge i Svanninge Skoles Aula 5-6 gange i løbet af vin-
terhalvåret og afsluttet med den traditionsrige bakketur 
i maj, hvor maden laves over bål et sted i bakkerne.

Initiativgruppen bag Fredagsåbent, hvis eneste formål 
er, at samle lokale til hyggeligt samvær uanset alder og 
interesser skal udvides, så folk med lyst til at være med 
til at organisere og udvikle Fredagsåbent er særligt vel-
komne. 

(Aktiviteterne er foreløbige. 
Hvis der kommer endnu bedre 
forslag og muligheder kan der 
ske ændringer).

Kontakt initiativgruppen, hvis du 
gerne vil vide mere, gerne vil have 
nogle at følges med eller gerne vil 
være med i initiativgruppen.

Lisbeth Østergaard, Nørremarken 20, 
5600 Faaborg, 62 61 85 50

Annemette Fausbøll, Bygaden 4, Haastrup, 
5600 Faaborg, 62 68 20 84

Anita Svendsen, Bjergevej 10, 
5600 Faaborg, 62 61 81 11 

Winnie Hansen, Nørremarken 30, 
5600 Faaborg, 62 61 73 23

Susanne Stald, Nørremarken 25, 
5600 Faaborg, 62 61 76 22

Fremover er der møder for Tumlinge som er 1. og 2. klasse 
onsdage kl. 17.00 til 18.30. 
Piltene som er 3. og 4. klasse, har møde 
mandage kl. 19.00 til 20.30. 
Væbnerne som er fra 5. klasse og op har møder 
tirsdage kl. 19.00 til 20.30.
Nu og frem til efterårsferien er de fleste møder i grusgraven, 
ellers er der møde i Svanninge sognegård, ved trappen der 
går ned i kælderen ud mod Ryttervej.
Tamburkorpset øver torsdage på Svanninge skole.



n y t  F R a  S v a n n I n G E  S K O L E

Nye bygninger ved Svanninge Skole? 
– og lidt andet

Nye bygninger ved Svanninge skole?
De ældste af fritidshjemmets ”midlertidige” barakker 
fejrer dette år 40 års jubilæum!! Det kan vi ikke være 
tjent med!
At stedet stadig fungerer – og ikke forskrækker nye 
forældre og børn - skyldes udelukkende kvaliteter hos 
personalet og stor tålmodighed fra forældre og børn. 

Både fra skolen og fritidshjemmet har der gennem flere 
år være arbejdet ihærdigt på at ændre de utilfredsstillende 
fysiske og pædagogiske rammer. Vi har flere gange troet, 
at nu stod vi for tur – hver gang er vi blevet skuffet. De 
politiske prioriteringer har hidtil gået i andre retninger. 
Måske sker der nu noget? Gennem det sidste år har 
der været drøftelser mellem skolen, fritidshjemmet, 
idrætsforeningen og det politiske udvalg. Der er blevet 
bevilliget penge til beskrivelse af et byggeprojekt. 
Skolen og fritidshjemmet har i samarbejde med et 
arkitektfirma udarbejdet et forslag til et byggeprojekt 
på 10 mill. kr. Projektet er udarbejdet under hensyn til 
skolens og fritidshjemmets pædagogiske målsætninger 
– og er på ingen måde et prestigebyggeri.  

Vores vision for området er: 
• En nyt og pædagogisk velfungerende
 indskolingsfløj/fritidshjem. 
• Et tilknyttet spændende udmiljø til stimulering af 
 saner, krop og bevægelse – til brug for så mange 
 som muligt i lokalområdet. 
• En ny og bedre kampbane med færre vedlige-
 holdelsesomkostninger. 

Vi ser også et nyt byggeri som et væsentligt element 
i styrkelsen af lokalområdet. Mange peger på forhold 
for børn og unge som afgørende for bosætning. Vi 
skal bevare og udbygge Svanninge/Millinge/Faldsled/
Håstrup som attraktivt område – et sted hvor man gerne 
vil bo – et sted der støtter og underbygger udviklingen 
hos børn og unge i positiv retning – et sted der rummer 
mange og stærke ressourcer.

Vi kan ikke se grunde til ikke at gennemføre ny-
byggeriet. Alt kan selvfølgelig ske i den kommende 
storkommune. Men uanset hvad – så vil byggeriet ikke 

være spildt. Der er tale om en investering for fremtiden. 
Og vi kan ærlig talt ikke fortsætte som nu. 

Reelt har vi nok aldrig tidligere været så tæt på målet 
som nu. Men vi er i en afgørende fase. Byrådet er midt 
i budgetforhandlingerne for det kommende år.  Måske 
er det nu nærdemokratiet skal træde i kraft? Måske er 
det nu vi har brug for opbakning fra børnefamilierne 
i området? Måske er det nu du skal påpege behovet 
overfor medlemmerne i Byrådet? 

- og lidt andet

I skolen arbejdes der ihærdigt videre på de 4 lede-
tråde. 

Udfordr mig tilpas.
Se mig, som den jeg er.
Hvis mig, hvad jeg kan blive.
Lad mig opleve fælleskabet.

Indsatsområderne i det igangværende skoleår er:
- Børns læringstile i relation til skolens ledetråde og 

krav om rummelighed og faglige mål
- Pædagogisk vision for læringsmiljøet for 7.-9. kl. 

(styrkelse af overbygningen)
- Faglig udvikling i naturfagene

Svanninge Skole foretager i øjeblikket en såkaldt  
undervisningsmiljøvurdering, som er en undersøgelse 
af elevernes fysiske, æstetiske og psykiske arbejdsmiljø. 
Dette skal munde ud i en handlingsplan til forbedring 
af de forhold eleverne har peget på. Man kan følge 
arbejdet på skolens hjemmeside.

I februar 2006 skal der afholdes valg til skolebestyrelsen. 
Der bliver plads til nye kræfter i bestyrelsen. Arbejdet 
er vigtigt og sjovt. Er det noget for dig? 

Du kan se mere om skolen på 
www.svanningeskole.skoleintra.dk

På vegne af bestyrelsen

Lars Erlandsen Brun

Sidste nyt fra skolen er, at der er bevilliget 8 mio. kr. af 
Faaborg Kommune.
     Redaktionen



I Regnbuen finder der en stadig udvikling sted. 
Aktiviteterne er mange - udfordringerne store. 
Selv om de bygningsmæssige forhold ikke er op-
timale, arbejdes der for tiden ihærdigt med mange 
opgaver. Her er et udpluk.

Indskolingsfløj med tilhørende fritidshjem
Som det er fremgået med al tydelig i dagspressen, kan 
Regnbuens børn og personale ikke vente længere med at 
få bygget et nyt fritidshjem. Bygningerne er ”gået tiden ud” 
så godt og vel. Tiden kalder på tæt samarbejde mellem læ-
rere og pædagoger og nye læringsmiljøer at undervise i og 
en ny bygning bygget til formålet vil være medvirkende til 
at sikre fremtidens børn i Svanninge, Millinge og Faldsled 
optimale lærings- og udviklingsvilkår. Vi håber på accept 
af projektet.  Desværre har regeringen sat en kommunal-
reform i værk lige nu, hvilket betyder indenrigsministeriet 
skal sige god for at låne til byggeriet. Vi håber på, at der er 
held ved Løkke Rasmussen.   

Alle børnehavebørn ud i naturen
Den grønne bus giver os transportmulighed til vores base i 
Sollerup skov, hvor børn og ansatte opholder sig i på skift. 
Børnene er blevet supergode til at være ude i al slags vejr 
og er meget optaget af dyrene i skovbunden for tiden. Bør-
nene finder insekter og biller, ser på dem i glas, giver dem 
navne og finder af ud af, hvad det er for dyr, de har med 
at gøre. Børnene leger på en anden måde i skoven end 
hjemme i børnehaven. I skoven er der masser af plads til at 
lege uforstyrret i timevis og gå på opdagelse i det kendte 
og ukendte. 

Regnbuen har meldt sig til et projekt under fritluftsrådet 
”Grønne spirer” og har sat os for at udvikle pædagogik-
ken omkring natur og miljø. Vi får tilsendt en række spæn-
dende forslag til aktiviteter, som vi ikke kan lade være med 
at benytte os af. Vi har udarbejdet en handleplan som bl.a. 
indeholder en beskrivelse af vores hovedtema: ”Dyrene i 
skovbunden” inspireret af vore børn primære interesse i 
skoven. Samtidig gennemgår dele af personalegruppen et 
kursusforløb på Trente Mølle.  

Fødselsdagsfest og markedsfest
Der var markedsstemning fredag d. 16.9. i Regnbuen.  
Efter børnenes iørefaldende velkomstsange kunne festdel-
tagerne se de mange boder, der var skudt op på børnehave- 
afdelingens legeplads. Kræmmere faldbød deres gen-
brugsvarer, limonadedrinks og øl og vand blev langet over  
disken af veloplagte bartendere. Flitsbuerne blev spændt 
til bristepunktet i bueskydningskonkurrencen. Ingen blev 
skudt, men det lykkedes forældre og børn at bombardere 
personalet med våde svampe. Forældre og personale havde 
dækket op til fødselsdagskage og kaffebord, og imens mor 
og far nød kaffen og kagen, blev børnene ansigtsmalet, så 
de ikke var til at kende igen. Forrygende, flotte, forældre-
bagte kager blev auktioneret bort og bidrog i høj grad til 
arrangementets overskud. De mange flotte præmier blev 
fisket op af fiskedammen, og et amerikansk lotto gav flotte 
præmier sponsoreret af handlende og håndværkerne i og 
udenfor kommunen. Der var vist ingen familie, der gik glip 
af gevinst. Imens al dette foregik, halsede sponsorcykelryt-
tere rundt på cindersbanen med børnetrailer hægtet på 
(med børn i). Henholdsvis 44 og 41 omgange kørte de på 
den time kørselen varede. Trailerne og cykelstel og ikke 

mindst ryttere holdt til de mange omgange. Til sidst var 
der dømt bus-træk hvor stærke MK´ere i forskellige aldre 
prøvede at trække bussen nogle meter. Dagen sluttedes 
med grill og salatbord. Overskuddet fra arrangementet 
går ubeskåret til driftens af Regnbuens bus.
Regnbuen takker hermed de mange håndværkere, virk-
somheder og handlende, der støttede vores arrangement. 
Det var en uvurderlig støtte, som sikrer vores bus i et styk-
ke tid fremover.   

Vuggestuepladser  
Faaborg Kommune har sat seks vuggestuepladser i Regn-
buen på budgettet for 2006. Vuggestuepladserne (bliver 
tilknyttet Regnbuens afdeling for de mindste børnehave-
børn) bliver et aktivt supplement til dagplejerne i områ-
det. Især tilflyttere efterspørger vuggestuepladser, og vi 
ser os i Regnbuen klar til opgaven med at sikre de små en 
tryg og udviklende hverdag i børnehaven.

Læreplaner
Regeringen har bestemt, at der i dagpleje og børnehaver 
skal arbejdes efter læreplaner, som bygger på seks temaer: 
Den personlige udvikling, sprog, sociale kompetencer, 
natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og 
værdier & krop og bevægelse. I Regnbuen arbejder vi 
udfra et ressourcesyn på barnet, og er bl.a. inspireret af 
den amerikanske psykolog Howard Gardners teori om de 
mange intelligenser, hvorfor det har været nærliggende 
for os at gribe læreplanerne an i lyset af den personlige, 
sociale, motoriske, musiske, naturistiske, rumlig/visuelle, 
sproglige og logisk/matematiske intelligens. Vi er nu godt 
i gang med at beskrive, hvad der er kendetegnende for de 
forskellige intelligenser/kompetencer, og hvordan vi så 
reelt kan understøtte børnenes udvikling på det enkelte 
område. Læreplanerne fortæller os, at det ikke længere 
er nok at passe børn – der forlanges nu langt mere end 
det. Vi skal have nogle målrettede overvejelser om børns 
udvikling og skal dokumentere, det vi gør. Læreplanerne 
stiller krav til personalet, og det ligger der selvfølgelig en 
spændende udfordring i.

Kreativt 
Læg vejen omkring fritidshjemsafdelingens nordlige og 
ældste barak og se et fantastisk flot kunstværk af potteskår 
og cementrør udfærdiget og udtænkt af børn og personale 
i fritidshjemmet. Du vil blive imponeret.

Udeuge 
Fritidshjemmet har hvert år en uge hvor børn og vokser 
opholder sig, spiser, leger udenfor barakkerne. Rundt om-
kring i skolegården, i skoven, på sportspladsen finder der 
aktivititeter sted. Bålet er tændt næsten konstant for at 
sikre børnene et varmt måltid mad. De er ekstra sultne 
i denne tid, hvor alt den motion, bevægelse og frisk luft 
sætter gang i forbrændingen. En gruppe børn har været på 
klatretur på Trente Mølle og har i klædt professionelt klat-
reudstyr og rystende knæ givet sig i kast med at bestige 
de høje træer omkring naturskolen. Det vides i skrivende 
stund endnu ikke, om det lykkedes alle at komme ned fra 
trækronerne.    

Steen Keller

Som skrevet på skolesiden , så er der bevilliget 8 mio. kr. 
af Faaborg Kommune.

Redaktionern

n y t  F R a  R E G n B U E n
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Dagplejen år 2005
Dagplejen vil gerne have lov at byde 

Lokal Nyt velkommen, dejligt at 
kunne se hvad der 

bydes på i området.

Vi vil gerne være med på vognen og fortælle lidt om 
hvad vi står for år 2005.

Dagplejens kendetegn er omsorg, tryghed,  tid og 
nærvær. Værdiladede ord, der tilsammen beskriver 
dagplejen.  Dagplejepædagogikkens styrke er det 
hjemlige miljø.  Dagplejepædagogikken bygger på de 
hjemlige værdier, den lille børnegruppe, overskuelig-
hed, lavt støjniveau, dagligdagsaktiviteter og tæt foræl-
drekontakt.

Med bevidstheden om at børn udvikler sig bedst i små 
grupper, arbejder vi med  selvværd, selvtillid og so-
ciale kompetencer som  er grundstenene for barnets 
videre udvikling. -  Anerkendelse af barnet og dets fø-
lelser, samt støtte til at lære sig selv og sine følelser at 
kende. Alt sammen elementer som indgår i de lærings-
stile vi  arbejder  med og som iøvrigt i lighed med skole 
og  daginstitution tager udgangspunkt i Howard Gart-
ners teori om de mange intelligenser.

Her i Faldsled, Millinge og Svanninge går vi i ”lege-
stue” i skolens gymnastiksal hver 14. dag og i de mod-
satte uger besøger vi ”Solen” i børnehaven, som vi har 
et godt og tæt samarbejde  med. 

Nogle gange om året er vi i heldagslegestue i ”Dia-
manten” på Stensvang. Derudover har vi en del endags 
arrangenter som f.eks vores bedsteforældredag, bonde-
gårdsbesøg, zoo osv.

Nogle af os tager på kursus her i efteråret af en uges va-
righed. Kursus budgetter kunne vi altid ønske os større 
men vi tager hvad vi kan få.

På dagplejernes vegne 

Jette Caspersen

Energivej 2 • 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 75 31

www.gamleskole.dk



F a L D S L E D  L ’ h O M B R E  K L U B

Kig indenfor

Faldsled L’hombre klub starter den nye sæson tirsdag 
den 4. oktober 2005 kl. 19.00 på Faldsled gl. Skole,  
Assensvej 497.

Nye spillere: L’hombre klubben opretter i år et øve/
begynderhold for nye spillere, og alle er som er inte-
resseret i at lære dette fornøjelige kortspil, er hjertelig 
velkomne. Indmeldelse og undervisning er gratis. Hvis 
du ønsker yderligere oplysninger, så ring til: Else/Orla 
Bahl, tlf. 62 68 15 76 eller Niels Bahl, tlf. 62 68 26 17.

Vingsted Centret var den 13/7 rammen om Danish Open 
i Bridge, og Dansk L’hombre Union var i den forbindel-
se inviteret med for at fremme L’hombrespillet. Faldsled 
L’hombreklub var med til at spille opvisningsmatch og 
midt i billedet skimtes Orla og Else Bahl i kamp med et 
par fra Odense. Orla og Else vandt suverænt 1. præmien 
i deres række.

For år tilbage var L’hombrespillet meget udbredt, og 
i det Fynske område var der særdeles mange spillere. 
Hvem husker f.eks. ikke scenen fra TV-serien Matador 
hvor Laura bliver bedt om at gøre L’hombrebordet 
klar, så familien Varnæs kunne få et slag L’hombre. Det 
hørte næsten med til god dannelse, at man kunne spille 
en habil L’hombre. I visse kredse gik man så vidt, at 
man mente at folk som ikke kunne spille en god L’hom-
bre, burde indstilles til mellemste invalidepension! Så 
slemt går det dog næppe idag – og dog!

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om L’hombre-
spillets regler, historie, resultater/stillinger og m.m. så 
kik ind på www.lhombre.dk

OBS: Vi har et godt tilbud til dem, som gerne vil lære 
at spille L’hombre, men ikke kan komme hjemme fra 
tirsdag aften på grund af møder, børnepasning el. lign. 
– her tilbyder klubben at komme til jer, såfremt I kan 
finde sammen med en nabo eller vennepar. Så finder vi 
en aften og hjælper jer igang. Kontakt os, hvis dette har 
interesse.

Faldsled L’hombreklub

Niels Bahl
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BESTYRELSEN
Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Formand:
Ib Lillemark
Assensvej 208
5642  Millinge
Tlf. 62 61 91 13
Mail: ib-lillemark@mail.dk

Næstformand:
Jens Broby Madsen
Østerbyvej 54
5642  Millinge
Tlf. 62 61 76 05
Mobil 29 69 74 82
Mail: jensbroby@e-mail.dk

Kasserer:
Marlene Clausen
Radbyvej 23
5600  Faaborg
Tlf. 62 68 26 69
Mail: mcregnskab@post.tele.dk

Sekretær:
Susan Andersen
Halsmose 16
5600  Faaborg
Tlf. 62 68 28 30
Mail: alsa16@larsen.mail.dk

Petanque – formand:
Gerde Høj Hansen
Strandparken 82
Falsled
5642  Millinge
Tlf. 62 68 19 18

Basket – formand:
Poul Ketelsen
Frederiksbergvej 10
Pejrup
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 66 07
Mail: poul.ketelsen@mail.dk

Gymnastik – formand:
Annita Svendsen
Bjergevej 10
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 81 11
Mail: bjergehus@wanadoo.dk

Håndbold – formand:
Niels Erik Jensen
Brahesvej 29
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 85 44
Mail: climate@mail.dk

Tennis – formand:
Stig Danielsen
Kirkegyden 17
5642  Millinge
Tlf. 62 61 81 05
Mail: shd@kirkegyden.dk

Badminton – formand:
Anders Hansen
Assensvej 1
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 72 05
Mail: assensvej1@mail.tele.dk

Svømning – formand:
Hanne Søndergård
Grubbemøllegyden 1
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 88 89
Mail: grubbehus@tdcadsl.dk

Fodbold – formand:
Mette Gregersen
Assensvej 318
5642  Millinge
Tlf. 62 61 75 51
Mail: mette_lars@mail.dk

Halbestyrer:
Nicolai Svenstrup
Kaj Nielsensvej 14
5600  Faaborg
Tlf. 40 44 94 43
Mail: nicolai-svenstrup@mail.dk

Revisor:
Lis Bebe
Faaborg Revisionskontor
Mørkebjergvej 3
5600  Faaborg
Tlf. 63 61 50 20
Mail: lbn@Faaborg.Revisionskontor.dk
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Nyt fra fodboldafdelingen

Nu er efterårssæsonen ved at være 
slut. 
Det har været et godt efterår med 
rigtig mange gode kampe, og et fan-
tastisk fodbold vejr.
Gåsebillernes angreb på Faldsled- 
og Svanninge Stadion, betød dog at  
baneforholdene her til sidst blev  
meget dårlige.
I turneringen har vi haft tilmeldt 12 
ungdomshold, heraf 3 pigehold, og 4 
senior hold, heraf 1 damehold.

Det er vist første gang i fodboldafdelingens levetid at der 
har været så mange hold. Der har næsten ikke været en 
dag uden fodboldkamp på Svanninge Stadion. Det er dej-
ligt med alt det liv på fodboldbanerne.
Der skal lyde en stor tak til alle trænerne, dommerne og 
alle vores sponsorere, uden dem kunne der ikke spilles 
fodbold i Faldsled/-Svanninge.
Nu er det så ved at være tid til at starte op med indendørs 
fodbold i Svanninge hallen. Det gør vi fredag d. 28/10.

  
Kl. 14-15 Lilleputpige årgang 1992-1994
Træner Charlotte Ejlsborg, tlf. 62617788

Kl. 15-16  Poder årgang 1999- 2001
Trænere Annita Svendsen og 
Mette Gregersen, tlf. 62617551
 
Kl. 16-17  Miniput årgang 1995-1996
Trænere Arne Larsen, tlf. 62617792
Bent Ejlsborg, tlf. 62617788
Erik Pedersen, tlf. 62681852

Kl. 17-18  Mikroput drenge årgang 1997-1998
og Mikroput pige årgang 1995- 1997
Trænere Bjørn Ramming, tlf. 62617504
Steen Klingenberg, tlf. 62618990
Frank Nielsen, tlf. 62682848

Kl. 18-19 Lilleput årgang 1993-1994
Trænere Kent Gregersen, tlf 62681085
Jan Lindegaard, tlf. 62619599

Kl. 19-20.30 Drenge årgang 1991-1992
Træner Lars Brink, tlf. 62617551

Kl. 20.30-22 Juniorer årgang 1989-1990
Træner Lars Brink, tlf. 62617551
Holdleder Bosi, tlf.62611540

Kl. 20.30-22 Dame senior træner fredag 
d. 18/11
Træner Inge Strandgaard, tlf. 63601040
Holdleder Hans Ellekrog, tlf. 62619335.



Køb direkte fra lager! 
LeBOCK sæ
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 det fordyrende forhandlerled!
Det kan du få glæ
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Køb direkte fra lager! 
LeBOCK sæ

lger direkte til privatpersoner, udenom
 det fordyrende butiksled!

Det kan du få glæ
de af som

 privatperson! H
usk priserne er incl. m

om
s.
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