
Svømning gør glad u En glad formand u Friske fisk i fiskesø
En engelsk landsbyhave u Køer på frisk græs u Barndommens land
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Lokal-nyt

Aktiviteter 
og gode historier

Kirkebladet for 
Svanninge sogn



Vi er her når Du har brug for os

kl. 7.30 – 18.00
Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag

fra 29. juni til 30. august 7.30 - 19.00

Godt vi har hinanden

OPEN BY NIGHT - TORSDAG DEN 28. MAJ
I år foregår det på den nye “aktivitetsplads” bagved det nye indgangsparti.

Program udlevers i butikken

I Dagli´Brugsen
Er nogle varer mærket X-tra

Et godt køb 
Til en X-tra god pris.

Skal I holde fest, har vi altid et godt 
tilbud på, vin - øl og vand

og bli´r der ikke drukket op
ta´r vi de ”fulde” retur.

Grill
Sommeren og mange hyggelige aftener 

på terrassen venter forude.
Vi har et stort udvalg i grillmad og tilbehør.

Via net-torvet er vi 

Havetraktorer – plæneklippere – 
drivhuse – møbler – grill o.m.m.
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  Følg med på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
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Sommer var det, midt på dagen, i et hjørne af heg-
net… Og så er vi ellers i gang med digter J. P. Jacob-
sens pragtfulde novelle. Og om han kunne beskrive 
naturen?
Ufortalt historien og dens slutning må vi give digteren 
ret i hans betragtninger af naturen. Regn, sol eller 

tid. Og hvor er der meget, vi skal nå. Og hvor er det 
dejligt at være med.
Sammen med sommerens blomster blomstrer også.
Ferien lurer lige om hjørnet og inden da skal vi have 
glæde af en masse begivenheder. Ikke mindst fu-

-
enser. Der er også sankthans – det kunne jo være på  

-
sled, der bestemt ikke plejer at være kedelig.
Eller en sommeraften i haven ved grillen i gode ven-
ners lag. Det siges også, at der er mange ål i år, og 
sommer og stegte ål er en god kombination, så alt i 
alt kommer vi til at gå en god tid i møde. Det skal tids 

tilbage til høst.
Redaktionen

  Sommer 
         var det…

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge
Redaktion 
gæsteskribenter. 
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En helt almindelig 
         dag i svømmehallen  

Vandet koger omkring os, for det er i svømmehallen i Faaborg 

-
nastik- og idrætsforening haft to hold i gang i bassinet. Første 

arbejde at passe og derfor er nødt til at komme tidligt. Vi andre, 
der er på den store side af de 60, er mere adstadige og møder 
først klokken ni.

- Ja, vi kan da godt mærke, at vi har haft mange fødselsdage, 

koncentreret i udøvelsen af den ædle sport. Han giver den alt, 
hvad den kan trække. Til gengæld er han aldrig med i det, der 

går ud over de første 20-25 minutter. Så forsvinder han ind i 
varmtvandsbassinet, mens vi andre bliver og løber ud og ind 
mellem hinanden, danser, spiller bold eller hvad Hanne ellers 
har fundet på at vi skal gøre.

Og vi går helhjertet ind for sagen.
 Altså bortset fra, at vi også skal have tid til at snakken sam-

-
tikken er det sociale. I vores hjørne – altså der, hvor der er ble-
vet lidt plads til herrerne er konversationen livlig. Selv under 
opvarmning og vi er de gode eksempler på, at mænd godt kan 

samtidig.

Det gør vi så. Det er løb på stedet og armene farer frem og tilbage, 
som var vi i ringen med Muhammed Ali.

Tekst og foto: 

Og så skal vi danse. 

Gå glad i bad. Vi har det 
herligt i svømmehallen.

Hanne står på land og viser os andre, 
hvad vi skal gøre. Vi følger hende så godt 
vi formår. Hanne har været instruktør i 10 
år, og faktisk lærte hun først at svømme, 

Ind til kanten for at løbe op ad væggen.
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mælet. Men de snakker da lidt sammen ind imellem englehop, 
sprællemand og twist. Men sådan er det jo med dem, er vi 
enige om i vores hjørne. Kvinder snakker, mens vi andre kon-
verserer. Som oftest på højt intellektuelt plan, er vi enige om.

Men vi kan altså begge dele og det er meget sjældent vi går i 
stå. Det er dog sket at koncentrationen om begge dele er gået 
helt ved siden af. Det er jo sådan, at vi står temmelig tæt ved 

-

- Kan du bunde, spørger Hans.
- Ja, det kan jeg godt, men så har jeg ikke hovedet ovenover, 

hostes der.
Latteren runger i hallen.
Vi har det godt og vi er glade for at komme hver mandag. Vi 

ser frem til at mødes med de andre. Til samværet. Ja, og også 

med fra starten. Men ind imellem holder nogen jo op, og andre 
kommer til. Derfor er der også altid plads til en til.

Men vi må erkende, at mænd er i undertal.

med til efteråret, er vi kun seks. 
- Ja, jeg melder fra til næste sæson, fortæller Peter. Jeg skal til 

50 års fødselsdag.
- Jamen derfor skulle du vel nok kunne være med.
- Næh, det er i Australien. Og når jeg nu alligevel er på de 

kanter kan jeg lige så godt tage tiden til at se landet også. Og 
såmænd også New Zealand. Jeg er væk i e halvt år.

- Pas nu på slangerne. Og krokodillerne. Dem er der mange 

- Ja og i New Zealand rækker maorierne tunge ad dig.
- Joh, det er jo ikke så rart, men jeg tager nu nok af sted 

alligevel, mener Peter, der vælger at sidde alle advarsler over-
hørig.

Ja, det er nu godt nok langt væk, siger Erik fra Ulbølle. Vi 
nøjes med en tur til Prag med dem fra Øster Hæsinge. Hans 

venner med den lokale strømer. Det giver altid god plads i res-

Og sådan går der tid med at snakke om ferieplanerne, men 

betimeligheden i at rejse til Australien er vi dog ikke enige om. 
Bølgerne går højt selv om vi nu står stille.

klistret mikrofon og højttalere for at overdøve bølgeslaget. Eller 
debatten, om man så må sige.

Vi er færdige med at løbe og bokse. Hans har lært at bokse i 
det virkelige liv. På skovfogedskolen for godt halvtreds år siden. 
Enhver skovfoged skulle kunne bokse for at tage kampen op 

Så strækker vi ud og får de - næsten - overanstrengte muskler 
til at slappe af.

dampbadet. Og bagefter en tur i den store tønde med isvand. 
Hvis man tør og tror man har hjerte til at klare strabadserne.

Og så er det ellers i baderummet og omklædningen. 
Mændene har masser af plads, men damerne må stå i kø for at 
komme under bruserne.

Alligevel er det dem, der kommer først ud af fra omklædn-
ingsrummene.

Men vi andre skulle nu også lige have klaret et par soldater-
historier og Frede skulle lige fortælle, at han allerede nu er i 

høre den om nonnen og sømanden og om den gang Torden-
skjold var i Bergen. Og så kom Preben Bladt, der svømmer efter 

Jovist, man kan godt blive tørstig efter sådan en time i svøm-
mehallen en ganske almindelig mandag.

har været med fra starten. Men ind imellem 
holder nogen jo op, og andre kommer til. Derfor 
er der også altid plads til en til.
Men vi må erkende, at mænd er i undertal.
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Vi løser alle typer af opgaver indenfor faget 
og er altid klar med professionel rådgivning

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

Kontakt os gerne omkring Deres projekt på tlf. 62 68 16 64/20 33 34 76 mail: jonyma@mail.tele.dk

Faaborg 
Hvidevareservice
Brian Mosegaard, Østerbyvej 7, 5642 Millinge

nyt liv til dine 

hvidevarer

Tlf.: 62 61 30 96 · Mobil: 26 70 63 29

Brugte hvidevarer istandsat og 100% i orden.
Sælges med 6 mdr. totalgaranti. 
Værksted og udstilling åben efter aftale.

Din garanti for laveste pris og top service 
ved reparation af hårde hvidvarer.

Åbener skærtorsdag d. 9/4
Åbent i påsken samt fredage, lørdage

og søndage, kl. 12 til 19.
Fra 1. maj åbent alle dage kl. 12 til 20.

Vi sælger:

FALDSLED 
HAVNEKIOSK
Ved Poul og Tove · tlf. 62 68 20 21
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Temauge
Den sidste uge i marts måned afholdte vi temauge for 0. til 
og med 3. klasse. Dette års tema var at sætte kroppen i fokus. 

kropserfaringer gennem lege og aktiviteter. Vi bestræbte os 
på at lave et program der var udfordrede og anderledes, end 

Vi havde en dag med balance øvelser af mange forskellige 

Vi havde en dag med træklatring i Svanninge bakker, med 
Jesper Vagn Christensen som instruktør. Her kom børnene for 
alvor højt til vejrs og de oplevede det superseje SUS ved at 

2 aktivitetsdage havde vi en god succes med at dele børnene 
op i drenge og pigegrupper. Alle 85 børn deltog OG gen-

Gåsebjergsand. Her blev der tilberedt risret til alle over bålets 
gløder. Og derefter var der løb med poster af forskellige karak-
ter, som børnene skulle løse i hold. Hvor er vi heldige at vi har 
et sådant sted som Gåsebjergsand – vi bliver aldrig færdige 

Regnbuens grønne bus. Vi havde også en dag med lege af 
forskellige slags bl.a. ”Næsefodbold” og sparke til dåsen. Den 
sidste dag i Temaugen legede alle indianerstatego på sports-

og 8. klassernes Musical. 

Forårsprojekt
Vi er netop startet på vores årlige forårsprojekt i SFO`en. 
Børnene har valgt sig ind på 3. forskellige grupper. Vi skal 
arbejde med Hekse, Indianere og Gøglere. Den 4. 6 inviterer 
vi alle forældre til at komme og se hvad det er blevet til – så 

Akvarie

og det er sjovt at studerer på for både børn og voksne.

Rullepølsen

kaldet ”rullepølsen” – det er den store sorte åleruse, som er sat 
 

Siden sidst i Svanereden

Opslags
tavlen...

Det sker i maj & juni:Mandag d. 18. Maj: Heldagslegestue for dagplejen
  på Steensvang ældrecenter.Torsdag d. 4. Juni: Faldsled dag for dagplejen,  børn og forældre på Faldsled 

  gamle skole.Tirsdag d. 9. Juni: Bondegårdsbesøg for dag- 
  plejen hos Anne og Torben på 
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Indtil sommerferien har jeg selv barn i dagplejen – hos Anne i 

ruste børnene til den store virkelige verden ved at give dem gode 

bla. Ved det at det er et helt almindeligt hjem de kommer i, med 
kun 3 – 4 små venner ad gangen.
De kan være med til dagligdags ting som at ordne vasketøj, 
tørre støv af, bage boller og rugbrød, samle æbler og lave dem 

til grød – og spise det. 

af. Bære brænde, fodre 
køer. Så salat, gulerød-
der, ærter og lægge kar-

hele spire og gro – ja, 
næsten alt det vi voksne 
alligevel går og gør – og 

dag er det ikke ualmind-
eligt at der ikke er tid til 
at tage børnene med i de 
små dagligdags gøremål 
(mange gange går det 
jo en del hurtigere hvis 
man selv lige gør det) 
derfor er det vigtigt at 
vi som dagplejere giver 
dem muligheden.
Der er ro og plads til 
at følge med i naturen 
og de små hverdags 
ting, undersøge, opleve 

selvfølgelig en masse 
leg.

Vi kan med den lille tætte gruppe vi har tilrettelægge dagene og 

med hvordan det enkelte barn trives i gruppen.
-

ter og de kolde måneder, mest til korte ture hvor vi kan være 
heldige at møde en traktor og ellers får, geder og køer. En enkelt 
kælketur er det også blevet til i vinter. Forår og sommer tager vi 

lille skøn plet hvor vi spiser madpakken – det er simpelthen livet. 
Også naturlegepladsen er et oplagt mål for disse ture.

spiller bold og løber til stor fornøjelse for alle – det er et stort hit 
når dørene bliver åbnet og de store vidder ligger for de små fød-
der;-) vi slutter af med medbragte madpakker inden vi går trætte 
hjem. Den modsatte tirsdag går vi i børnehavens ”lille” afdeling 

vi meget glade for – det er rart at vide at når vi giver slip på de 
små, er det til et sted der ikke er helt ukendt for dem. Samtidig 
er det også dejligt med de knus man modtager af ”sine gamle 

få lov at køre med i Regnbuens bus når de skulle i zoo og det er 
vi meget glade for at få muligheden for.
Det har for mig været et hårdt, dejligt og lærerigt 1. år som 

givende og jeg glæder mig til fortsat at være med til at give om-

Barndommens land
Barndommens land… en dejlig sang der får 

og som dagplejer. En præsentation ville 
nok være på sin plads her; Jeg hedder Heidi 
Bonde, Gift med Jesper og sammen har vi tre 
børn på hhv. 8, 6 og 2 år. Vi bor på en lille 
gård for foden af bakkerne.
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Barndommens land
Tidens mælketand

Folk er to tre meter høje
Så de må bøje sig ned, 
Ned til dig.

Solen er varm
Stikker på din arm
Ligesom hvepse og bier 

Regnormen føles blød
Den er sød.

Slog du dit ben
På en kampesten?
Kom – lad mig puste på skrammen

Du må vist hellere få
Plaster på.

Verden er stor
Kaldes ”moder jord”

Ingen skal mishandle dig 
Håber jeg.

Græsset er højt 

Gaber måske - lissom du
Sover nu

Barndommens land 
Nu er jeg en mand

Solskin og dejlige skove
Men der er lang vej igen
Sov min ven

Af Benny Andersen

ARRANGEMENTER I BYEN
  5. juni  Træklatring
26. juni  Sct.Hansbål på stranden kl. 20.00
   7. juli  Fiskearrangement for børn og voksne
 28. juli  Fiskearrangement for børn og voksne 
Uge 30  Træklatring - dato kendes endnu ikke 
 men hold øje med arrangementet på 
 infostanderen ved grilpladsen på campingpladsen
Uge 33  Gentager vi træklatring og informationen
 kommer senere som ovenfor

FALDSLED STRAND CAMPINGS 
Minimarked har et lille udvalg af dagligvarer

Butikkens 
åbningstider

Juni 8-12 og 16-19 • Juli 8-21
August 8-12 og 16-19Assensvej 461 ·  Tlf. 62 68 10 95

NR. BROBYMorgenbrød og Aviser 
bestilles inden kl. 19 
på tlf. 62 68 10 95



Ikke én sæson er ens og i år måtte vi undervejs forhol-

de os til en pludselig renovering af plaskebassinet, en 

ligeså pludselig stigning i hallejen og endelig et faldende 

medlemstal på børneholdene. Ting der hurtigt kan give 

-

ninger undervejs ikke mindst takket være vores trænere, 
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Jeg deltog for første gang som 

sikke et årsmøde det blev.  Midt i hele 
seancen var tiden kommet til uddelin-

gen af Helga Rønnes gave.  I 2009 havde 

………. Faldsled Svanninge med følgende motivation:  ”Fore-
ningen har det seneste år arbejdet meget seriøst og grundigt 
med udfærdigelse af en strategi på alle niveauer. Foreningen har 
gennem et par år arbejdet i et visionært og målrettet samarbejde 
med den lokale SFO om at skabe tilbud til børn i aldersgruppen 0-3 
klasse. Dette har nu videreudviklet sig til også at omfatte et fritid-
sklub/værestedstilbud for børn efter 3 klasse. Udover ovennævnte 
er foreningen ved at opstarte et foreningsbaseret motionscenter i 
samarbejde med Foreningsfitness.” 

Når man som formand for overrakt en pris med sådan en 
begrundelse, forsvinder ens tanker næsten fra det sted man er 

og hjem til foreningen og alle de mennesker der levere et stort 

Vi er en forening med et højt aktivitetsniveau og vi tror på 

ændrede krav og forventninger til foreningen både fra medlem-
mernes og kommunes side. 

og vi mener at vi med de mange tiltag vi har sat i gang at vi er 
godt med.

Du kan f.eks booke haltid i Svanningehallen via FMK.HAL-
BOOKING.DK ,  og det er planen at du også i fremtiden kan 
betale dit kontingent den vej rundt.  

Rigtig god sommer. 

Kim L. Pedersen

Det er dejligt at være formand i FS

Svømmehal tirsdage fra 18.00 – 19.00 og 19.00 - 20.00. End-

information og tilmelding kontakt: 
Laila Grønning 

jonlaster@gmail.com

God sommer med tak for i år!
Hilsen Svømmeudvalget.

Ikke é

jonlaster@gmail.com

er svømmesæsonen snart slut og svømmehallens våde element 

må vige til fordel for fodbold, udendørsleg og sommeraktiv-

iteter. Igen i år har vi i svømmeklubben haft en god sæson med 

masser af timer i løbet af vinteren med sjov leg og god svøm-

meundervisning. 

På plaskeholdet leges der intenst.
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Skift medicinen ud med motion 

Nyt tiltag i din idrætsforening 
fra 1. Oktober 2009!

Vi vil hermed fortælle lidt om afdelingen og de tilbud der 
i første omgang vil blive udbudt, hvis der er interesse og 
opbakning nok. Mødelokalerne i Svanninge Hallen, bliver 

i gang så hurtigt som muligt – hvilket er sidst i september 
2009. 

Helt nye maskiner i centeret

-
tidig vil der blive tilbudt holdtræning med bl.a. Indoor 

Vi har samtidig fået tilsagn om mulighed for massage – 
dog, mod ekstra betaling. Alle der bliver tilmeldt F/S Fit-
ness, skal gennem programlægning sammen med en af 
foreningens uddannede instruktører. Netop instruktørde-
len lægger vi stor vægt på, hvorfor alle vore instruktører 
har gennemgået et 40 timers trænerkursus. 

Vi har kun 250 pladser til en start 
-

ness i vores forening, så vi ved lidt mere om interessen 
i området, ligesom der også er mulighed for forhånd-

Priserne: 
3 mdr. 600,- kr. 6 mdr. 1100,- kr. 12 mdr. 1800,- kr.
- ved samtidig PBS tilmelding.
Opsigelsesfrist; 1 mdr. til den1.

Åbningstider:
Hverdag kl. 6.00 – 22.00
Week-end kl. 8.00 – 16.00

Det vil være muligt at træffe instruktør nogle timer på 
hverdage, nærmere herom senere.

mig et medlemskab allerede nu. e-mail til kim@liki.dk.
Følg med på www.faldsledsvanninge.dk 

Vi har brug for flere instruktører:
Hvis du kunne tænke dig at være med som instruktør, får 
du Danmarks bedste instruktøruddannelse på 40 timer 
fordelt over 2 week-ender, hos os sker det den 14-16/8 
samt 11-13/9. For at komme i betragtning skal du kunne 
deltage disse 2 weekender.
Vil du være instruktør så kontakt Kim Pedersen på kim@

Med venlig hilsen
FS Fitness styregruppen

Svanninge hallen og Faldsled Svanninge SG&I har tils-
luttet sig kommunens opdrag på at gore kommunens 
haller mere tilgængelige. Det er en fælles bookingpor-
tal for alle kommunens haller, til at starte med er der 

Svanninge hallen. 

foregår i hallen på hvilke dage, men vigtigst af alt er 
-

lejning til anden side. Vi tror på at det bliver fremti-

niveau. 

Book Svanningehallen

FMK-HALBOOKING.DK 
– BOOK HALTID ONLINE

Maskinerne er rullet ind på Baunebjerg og 
planeringen er i fuld gang, man kan det dog 
ikke gå lidt hurtigere – fristes man næsten til at sige. Nej 
det kan det ikke, at lave en god fodboldbane er næsten ligesom 
at lave en rigtig god ”klovborg ost” – den tager den tid det 
tager. Det hele tager form og vi glæder os voldsomt til at se det 
færdige resultat ligge klart lige omkring ferien. 

Kunstgræs 
  til ferien

-

er vi nok også blevet lidt langsommere og tungere, men takket 
være Gerdes entusiasme og inspirerende instruktion, sammen 
med den velvalgte og festlige musik, får vi humøret og pulsen sat 
i vejret og rørt alle muskler – og har det rigtigt godt bagefter.

Nu må vi klare os selv til september. Men så kan man jo f.eks. 
Gå til petanque, hvor Gerde også er ildsjælen og med til at starte 
i 1995. Selv om vi jo ikke får pulsen rigtigt i vejret er der frisk 

herligt at opleve glade mennesker trille kugler og få nogle gavn-
lige mavebøjninger, når man samler kuglerne op. Havearbejde 
er også god motion med mulighed for mange knæbøjninger og 
store armbevægelser.

Endelig kan man fatte stavene og gå de anbefalede 10.000 
skridt, som alt efter skridtlængde er ca. fem kilometer om da-
gen.

God tur, Kaja Hansen

Stå op til noget godt 
– om tirsdagen
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Velkommen i vores gårdbutik
Hos os finder du garanteret kvalitet:

 Steensgaard Jersey kalvekød

 Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

 Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!

 Mel fra Skærtoft Mølle

 Specialøl fra Indslev Bryggeri

 Og masser af andre lækre delikatessevarer

Åbningstider: Torsdag og fredag 13-17 · Lørdag 10-13

STEENSGAARD GODS ApS
DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 58 (godskontor 62 61 94 52)  
gaardbutik@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk
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Som en afrunding på et biologiemne omkring globale klima- 
og miljøproblemer har Svanninge skoles 8.a deltaget i den na-
tionale konkurrence Klima-DM, som er danmarksmesterskabet i 
klimaløsninger. Klimaudfordringen er vores alles udfordring, og 
idéen med konkurrencen er, at alle danskere sidder inde med en 
masse gode idéer, der kan være med til at mindske effekterne 

af klimaændringerne.Man kunne både deltage med færdige løs-
-

ler man kunne deltage med gode idéer. Klassens opgave var at 
komme med nogle gode idéer til noget som kunne gøre noget 
ved den globale opvarmning.

8.a i Klima-DM

10.25 kg CO2
 absorberes årligt i gennemsnit pr. træ plantet. 

1366 træer skal hver dansker plante for at dække sit årlige 

CO2
 udslip. Hvis hvert menneske på jorden plantede et træ 

2
 hvilket svarer til 5 mio. 

danskeres CO2
 udslip. Altså ikke engang hele Danmarks ud-

slip af CO2
.

stor å, ikke? Vores mål er ikke at stoppe CO2
 udslippet, fordi 

det er umuligt, men hvis vi hver især skærer ned på vores 

Morten, Emil R., Bjørn og Jens-Emil, 8.a

HER FØLGER EN KORT BESKRIVELSE AF TO AF FORSLAGENE.

Spar på plastik poserne. Hver gang du er ude at handle ind, 
snupper du lige en pose til dine varer. DROP DET. Tag nogle 
gamle med når du handler, du sparer både klimaet og dine 
egne penge.

-
poser når de var ude at handle, ville det ikke forurene så 
meget som nu. Der går 2 kg olie til at lave 1 kg plastik og vi olie om året.

Emil C. og Kasper 8.a

Køn er den ikke, den gamle lejrskole i Faldsled. Men nu skal 
det være slut med grimheden og det triste udseende. Og i 
øvrigt er den lukket for overnatninger, så meget liv har der 
ikke været gennem de sidste år.

DUI, Leg og Virke, der indtil for et par år siden ejede ferie-

Kommune og nu skal området atter til ære og værdighed.
-

ab af Dansk Træemballage i Haastrup – Rambøll Danmark og 

natur- og lejrskole.

og aldeles CO2-neutral. Så der skal være opvarmning med 

solvarme, jordvarme og genindvinding af energi. Sensorer 
skal sørge for, at der ikke frådses med vand eller andre res-
sourcer.

Hvor der ikke skal spares er i havvandet. Der skal netop an-

lejrskolen til stranden på en fornuftig måde.

Naturcentret Trente Mølle, der skal stå for driften og admin-

-

 
    i Faldsled



Fynsk forår med californiske skygger! 

SOGNEPRÆSTEN: 

Vibeke Hammerum

Bjergevej 1, Svanninge 

5600 Faaborg 

Tlf. 62 61 94 54

Træffes bedste tirsdag-fredag 

kl. 12 -13

Mandag fri 

E-mail: vrh@km.dk 

ORGANIST: 

Bodil Olsen 

Nyvej 10, Diernæs 

5600 Faaborg

tlf. 62 61 19 72 

Mandag fri 

KIRKESANGER: 

Jens Drost

Holsteinshuusvej 1, Korinth

5600 Faaborg

Tlf. 62 65 13 93 

Mandag fri 

SVANNINGE OG FALSLED 

KIRKEGÅRDE: 

Graver Dorte Matthiesen

Bjergevej 2, Svanninge 

5600 Faaborg, Tlf. 62 61 72 33

E-mail: svanninge-falsled@mail.dk 

Mandag fri 

KIRKEVÆRGE SVANNINGE: 

Gurli Haller

Vestermarken 13, Svanninge 

5600 Faaborg 

tlf. 62 61 90 53 

KIRKEVÆRGE FALSLED: 

Kirsten Jørgensen

Strandgyden 9, Falsled

5642 Millinge

tlf. 62 68 14 45 

MENIGHEDSRÅDETS 

FORMAND: 

Benthe Rasmussen 

Smedevænget 3, Svanninge

5600 Faaborg

Tlf. 62 61 94 92 

MENIGHEDSRÅDETS 

KASSERER: 

Kurt Rosendahl Hansen

Irisvej 5A, Falsled

5642 Millinge 

tlf. 62 68 13 90 

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN:

75. ÅRGANG 
SOMMER 2009

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE
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SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Efter ni dage med Californiens palmer, 

pinjer og eksotiske, farverige vækster land-

ede jeg i Kastrup efter en lang flyvning, 

træt, radbrækket og med et plisseret ansigt! 

Tidsforskellen på USA’s vestkyst og Dan-

mark er ni timer, og jetlaggen slog som en 

forhammer.! Da jeg steg ud af flyet i Kas-

trup vidste jeg i teorien nok hvor jeg var. 

Jeg vidste at min krop var ankommet til 

mit hjemland, mens  sjælen svævede et sted 

over Rocky Mountains! Ifølge det kristne 

menneskesyn hører krop og sjæl uløseligt 

sammen, men altså… der er en enkelt un-

dtagelse! Vor Gud og skaber har tilsyne-

ladende ikke skabt mennesket til at flyve 

på tværs af  jordens tidszoner! Ifølge eks-

perter kan menneskets biologiske ur ikke 

kapere for store tidsforskelle ad gangen! 

Det er værst når man rejser mod solen, fra 

vest mod øst, for så skal kropsuret bruge 

ekstra tid på at synkronisere med den ak-

tuelle dagsrytme på opholdsstedet. Derfor 

viser kropsuret og armbåndsuret ikke den 

samme tid; derfor går man ved siden af 

sig selv; derfor er man vågen/søvnig på de 

forkerte tidspunkter og  derfor hænger de 

mentale indtryk og billeder fra udlands-

rejsen ved i lang tid bagefter!   

Det er selvfølgelig godt at være hjemme 

i de vante omgivelser igen, selv om de på 

grund af jetlaggen forekommer lidt uvir-

kelige. Man kan ikke rigtigt forholde sig til 

dem! Dog var der et fænomen, som straks 

vakte genkendelsens glæde: Det fynske 

forår! Det havde slået til mens jeg var væk; 

bøgen var sprunget ud, kirsebærtræerne 

blomstrede og syrenerne havde sat deres 

blomsterklaser, klar til næste akt! 

Min barndoms forår i Jylland var sikkert 

også nydelige, men jeg husker dem ikke på 

samme måde som de fynske. Den kraft og 

farveeksplosion, der hører til den fynske 

vår kender jeg ikke fra andre steder i Dan-

mark! Og så kan jeg ikke opleve det fynske 

forår uden at nynne nr. 725 i salmebogen: 

“Det dufter lysegrønt af græs”, der om 

noget kan sætte ord på det skaberunder, 

der udspiller sig for vore øjne, og samtidig 

få det kristne budskab med! ”Det dufter 

lysegrønt ” er forårets og forårets pendant 

til ”Nu falmer skoven”. Salmen er for mig 

en ånds-og løfte-rig tekst, der vidner om 

Guds skaberkraft. Den bringer bud om en 

frodig sommer med lune dage og nætter, 

og hvad sommeren nu bringer med sig. 

Mens jeg skriver dette har min sjæl be-

givet sig ud over den canadiske østkyst 

og sat kursen over det sydlige Grønland. 

Når den forhåbentlig snart ankommer til 

Svanninge vil jeg fuldt og helt være klar 

til syrentiden!  

VrH 

Sognepræst Vibeke Hammerum foran 
Svanninge Kirke



NOTITSER: 

KIRKEBIL

 Der er menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 

i præstegården tirsdag den 2. juni.  

 12.224 kroner blev resultatet af den årlige 

sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Endnu engang tak til Torben Banke og hans 

indsamlere!

 Sognepræsten blogger gennem sommeren om 

USA-turen på hjemmesiden.  Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00 

Bestilling senest dagen før  

GUDSTJENESTER SOMMER 2009   
MAJ

21. maj Kristi Himmelfartsdag  

 11.00: ”Alpegudstjeneste” for hele 

 familien ved talerstolen i Svanninge 

 bakker. Hvis dårligt vejr: Svanninge 

 kirke  

 19.00: Falsled 

24. maj 6. søndag efter påske          

 09.30: Falsled   

 19.00: Svanninge   

31. maj. Pinsedag     

 09.30: Falsled (kk, I)       

 11.00: Svanninge (kk, I)

JUNI

1. jun. 2. pinsedag

 09.30: Svanninge (I)   

 11.00: Falsled (I) 

7. jun. trinitatis søndag    

 Jesper Svärd
 09.00: Falsled   

 11.30: Svanninge   

14. jun. 1. søndag e. trinitatis   

 11.30: Falsled (J. Svärd)   

 19.00: Svanninge (N. Rønnest)  

21. jun. 2. s. e. trinitatis     

 Jesper Svärd
 09.00: Falsled   

 11.30: Svanninge 

28. jun. 3. s.e. trinitatis

 09.30: Svanninge  

 11.00: Falsled

JULI 

 5. jul. 4. s. e. trinitatis 

 11.30: Svanninge  

 10.00: Falsled  

12. jul. 5. s. e. trinitatis   

 09.30: Svanninge  

 11.00: Falsled  

19. jul. 6. s. e. trinitatis 

 09.00: Falsled

 10.00: Svanninge  

26. jul. 7. s. e. trinitatis  

 09.30: Falsled  

 11.00: Svanninge

AUGUST 

2. aug. 8. s. e. trinitatis  

 09.30: Svanninge (kk)

 11.00: Falsled 

 9. aug. 9. s. e. trinitatis  

 09.30: Falsled (kk)

 11.00: Svanninge 

16. aug. 10 .s. e. trinitatis   

 Jesper Svärd 

 Ingen: Svanninge 

 11.30: Falsled 

23. aug. 11. s. e. trinitatis   

 11.00: Falsled 

 19.00: Svanninge 

 (festivalgudstjeneste) (I) 

30. aug. 12. s. e. trinitatis    

 11.00: Svanninge 

 19.00: Falsled 

 

SEPTEMBER 

6. sep. 13. s. e. trinitatis   

 09.30: Svanninge 

 11.00: Falsled 
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FORKORTELSER: 

kk= kirkekaffe

K: Konfirmation 

I: Indsamling

STEENSVANG ÆLDRECENTER 
KL. 11.00: 
04. jun. VH 

18. jun. RG 

27. aug. VH 

RG = Rikke Godtfredsen, 

Jordløse-Håstrup  

VH = Vibeke Hammerum  

I Paulus’ fodspor 2010

Sognerejse til Grækenland, onsdag den 5. maj – 

tirsdag den 11. maj 2010.

Kom med til Grækenland og oplev nogle af de 

steder, hvor Paulus færdedes for 2000 år siden. Der 

bliver også tid til et kig på nogle af de klassiske 

seværdigheder, vi kommer forbi, og til at snuse 

til den venlige atmosfære i Grækenland. Vi har 

en stedkendt og kyndig rejseleder med os, og der 

bliver arrangeret møder og foredrag om Paulus, 

Grækenland og den ortodokse kirke som optakt 

til rejsen.

Turen arrangeres i et samarbejde mellem sogne-

præsterne Kristina Bay, Faaborg-Diernæs, Vibeke 

Hammerum, Svanninge-Faldsled, og Ole Buhl 

Nielsen, Brahetrolleborg-Krarup-Ø. Hæsinge.

Turen fører os bl.a. til 

-  de svævende klostre i Kalambaka

-  besøg hos en ikonmalende præst 

-  Delfi og Osios Lukas klostret

-  Athen med Areopagos, Akropolis, 

 Nationalmuseet m.m.

- Korinth, Korinthkanalen, Epidauros, 

 og den skønne by Nafplion 

Optaktsmøde
Torsdag den 13. august kl. 19.30 holder vi et 

optaktsmøde i Faaborg Hospital. Her vil turen 

blive nærmere præsenteret, og vi løfter sløret for de 

studieaftner, som vi vil afholde i vinterens løb. 

Rejseudbyder er Unitas Rejser. Prisen forventes 

at ligge på ca. kr. 9.000,-

Prisen indeholder bl.a. rejse ud og hjem med 

fly, mad på flyveren, bustransport i Grækenland, 

halvpension, 6 overnatninger på gode turisthotel-

ler, entréer. Der må påregnes et tillæg på ca. kr. 

1500.- for enkeltværelse. 

Deltagerantal skal være mellem 30 og 40 for at 

turen kan gennemføres.

præst, gerne med forhåndstilmelding:

 tlf. 62 61 94 54

 

Ø. Hæsinge, tlf 62 65 11 21

MENIGHEDSREJSE 
TIL GRÆKENLAND 

21. maj: Alpegudstjeneste kl. 11.00 ved taler-

stolen i Svanninge Bakker!

Husk noget at sidde på og tag frokosten med!

I tilfælde af regn eller blæst rykker vi ind i Svan-

ninge kirke!

GUDSTJENESTE I ALPERNE 



16    l  LOKAL-NYT   l  SOMMER 2009

Fo
rå

r 
i p

ri
va

td
ag

p
le

je
n

 S
k
el

m
o

se

Assensvej 273 · 5642 Millinge · Tlf. 51 37 06 89

Stueplanter, store indedørs grønne planter, 
orkidéer, stort udvalg i frugttræer, træer og buske, 

udendørs haveplanter, udplantningsplanter, 
hækplanter og meget mere...

Havecenter
Læg vejen forbi VM Blomsters

Mail: kontakt@vmblomster.dk

Hjemmelavet kryddersnaps & øl fra 

Midtfyns Bryghus samt spændende ting til hus og have

Assensvej 102 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 89 74 · Fax: 62 61 73 75
Åbningstider:
Hverdage: kl. 6.30 - 22.00
Lør-, søn- og helligdage kl. 7.00 - 22.00

  Blomster   Tips   Lotto   Kiosk    Fastfood

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

A.L. UDESERVICE
 klipper græs og hække 
 lægger fliser
 luger haver
 snerydning

 træfældning
 beskærer 
 passer sommerhuse
 private og erhverv

v/Amdy Jensen 
Assensvej 317 · 5642 Millinge
Mobil 4043 4825
a.l.udeservice@mail.dk · www.al-udeservice.dk

Svanninge Malerforretning ApS
BRIAN PEDERSEN

Mobil: 20 21 77 95
PEDER FIND

Mobil: 28 57 98 80

Tlf.: 62 61 77 95 · Fax: 62 61 77 91 · brian.maler@mail.dk
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Endelig blev det forår. Alt pibler frem, ukrudt, 

drikkedunke og så skal vi i skovdagplejen. Der 
er afgang kl. 9.00 og vi går i rask tempo mod vores mål. 

-
tersøvn. Øverst på ønskelisten står frøerne. Jo større frøer jo 
bedre og alle børnene er vilde med at holde dem. Vi får en 

bor, hvad de spiser og hvem der spiser dem. 

været optaget af en stor springfrø, er et af børnene listet afsted 
og har gemt sig i en hule “ i den mørke skov “ Nu går den vil-
de gemmejagt. Snart er en fundet, så har en anden gemt sig. 
Pludselig breder der sig en lugt af røg, og Mulle kalder over fra 

tager plads ved bor-
det i solen. For første gang i dag er der stille, men det er kun 
indtil den værste sult er stillet, så skal der fortælles igen.

Turen hjem til barnevognene er laaaang og den foregår ikke 
i så rask et tempo som turen derned.

Børnene er trætte mætte, rigtig beskidte og en god dags 
oplevelser rigere. “ tak for en dejlig dag i skoven. Vi ses igen i 
morgen.” Besøg os på vores hjemmmeside skovdagpleje.dk 

    
Hilsen Mulle og Heidi.

   Forår i 
privatdagplejen Skelmose

es mål. 

Telemarken · Faaborg
Tlf. 62 61 71 05

www.faaborgcampingcenter.dk

Aut. forhandler af:
LMC Münsterland, Knaus, Hobby, 
Fendt, Eifelland og Combicamp

Hverdage kl. 09 - 17 
Lør-, søndag kl. 10 - 16
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Peder Norman Frederiksen
privatrådgiver
telefon 6520 4920
pnf@fioniabank.dk

Forvent
rådgivning, der kommer 
hele vejen rundt

www.fioniabank.dk

FODER
til hunde, katte, heste, høns, kaniner tamme 

og vilde fugle m.m. samt masser af tilbehør til kæledyr.

Dyrenes Butik
Assensvej 390 · 5642 Millinge · Tlf. 62681242

Salon Lilli
v/Lilli Pedersen
Kirkegyden 62, 

Svanninge, Faaborg
Tlf. 6261 9225  

FODPLEJER 
Gitte Jørgensen

 Alt i moderne fodpleje
 Lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge 
Telefon 6261 8033

ANNONCER LOKAL-NYT
Sidste indleveringsfrist den 20. juli

Kontakt: Jens Jørgen Fjord Ørskov 
Mobil 2162 6444, mail jjf@one2one.dk

ARTIKLER LOKAL-NYT
Sidste indleveringsfrist den 20. juli

Kontakt: Jørgen Bygebjerg DJ 
Telefon 2991 7877, mail bygebjergs@gmail.com



21LOKAL-NYT   l  SOMMER 2009   l  

En solrig dag 
        på Steensgaard

Tekst og fotos:

Steensgaard. Mellem 200 og 300 mennesker var mødt op for at få en kop kaffe 

inden døre.
Og leben blev der sandelig, da de blev sluppet ud og i en passage ned langs publi-

gang i klovene og selv om der var udskridninger i de værste sving, så var de altså 
meget hurtige til at komme på benene igen.
Og så var det ellers ud over markerne. Og mulen i det grønne græs. Enkelte beg-

grønt græs og gule mælkebøtter.
Inden køerne blev sluppet ud havde godsforvalter Kristian Gernow budt velkom-
men til de mange publikummer og fortalte blandt andet om de mange aktiviteter, 
der er på den statelige herregård. Ikke mindst om gårdbutikken, der trods konkurser 
og ruin i branchen stadig lever i bedste velgående. Både med kød og ost og en 

er den så dansk som nogen ko. Og der er heller ingen, der kunne drømme om at 

Godsforvalter Kristian Gernow bød velkommen til de mange gæster, 
der var mødt op for at se køerne blive lukket ud. 

Stof til 
opslagstavlen

Alle begivenheder kan 
optages i Lokal-nyt og bringes 
på opslagstavlen. Send os en 

mail og så bringer vi 
dit budskab videre.

Bygebjergs@gmail.com
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vanninge
  kovservice A/S

TLF. 62 61 99 89

åben for besøgende fra 1. juni til 31. juli alle dage, 
undtagen mandage.

 
Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg ·

Vind- og vandmølle
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LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer.
Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446 eller
mail på al-bruun@mail.dk

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446
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I sin tid var der grusgrav i Faldsled. Da det var slut med gruset 
blev der i stedet to store søer på stedet. I mange år lå søerne 
gemt bag træer og hegn, men nu er de kommet til ære og vær-
dighed igen.

Og så er der blevet sat ørreder ud.

men skulle nogen komme forbi, kan de da altid kigge ind og se 
om der er nogen hjemme. Og måske få lov til at smide snøren 
ud.

sådan var der lige netop i midten af april.
En varm og stille dag og folk strømmede til. Ud over et skilt ved 

-
noncering.
Alligevel var der over 200 mennesker der nød det varme forår 
og den dejlige dag.
Fisk blev der også fanget mange af. En del hold ikke målene og 

blev ved indvejningen vejet til 5,4 kilo.
- Det var jo helt overvældende, fortæller Kinn Pedersen, der sam-

de 38.000 kvadratmeter vandspejl, søerne – for der er faktisk to 
sammenhængende – måler.

- Jo, det er nok noget, vi gentager, mener Kinn Pedersen og så 
må man jo bare holde øje med om der er skilt ude ved vejen.

En solrig dag 

Kinn Pedersen ved sin 
store sø og  her sam-
men med sønnerne, 
Kasper og Sebastian.

Det varen smuk dag i Faldsled og der 
var mange, der var ude med snøren.

Tekst og Fotos: 
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ApS

Assensvej 375 · 5642 Millinge 
Tel 62 61 95 62 · Mobil 20 62 95 62

SUSANNE LYNGHØJ
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86

Som professionel coach kan jeg guide dig til at finde dit mål og din vej til 
forbedring. Ring eller mail for at aftale uforpligtende snak om, hvordan 
jeg kan hjælpe dig. Jeg skal konstant træne og udvikle mine coachevner, 
derfor tilbyder jeg rimelige træningspriser i lokalområdet.

Susanne Bang Stald · Nørremarken 25, Svanninge · 5600 Faaborg 

Telefon 29 26 77 02 · sbs@commercius.dk · www.commercius.dk

Ondt i livet, jobbet, teamet, virksomheden?

                                udfører dokumentation
på alle maskiner og anlæg, herunder: 
risikovurdering, brugervejledninger, zone-
klassi-ficering og CEmærkning.

DOKUMENTATION...
Står du og mangler dokumentation på  
en maskine eller et anlæg, så kontakt mig 
for en snak og et uforpligtende tilbud!

Kontakt mig på telefon 29 28 20 79 eller 
på e-mail: post@poulmartin.dk

Kom 
til banko i 

Falsled gamle skole

IDE GRUPPEN
VEST

Hver onsdag
kl. 19.00

Mange fine 
gevinster. Støt 
en god sag, til 
fordel for om- 
rådets beboer.
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En engelsk have i Danmark kan nok være lidt vanskelig at an-
lægge. Måske kan der også virke lidt blasert.

Med mindre man altså er englænder.
Og englænder er John Mason, der bor i Faldsled på 11. år og 

nu er ved at forandre sin danske have til en engelsk.
Ikke fordi han lider af hjemve, men fordi han lige nu har tiden 

og forbindelserne til en engelsk gartner, der er med på ideen. 
Karen Felix Dexter er gartner på Steensgaard og hun giver en 
hånd med i anlægget, der indtil nu har kostet en masse sved, 

niveauer. Og selvfølgelig også med en havedam.
-

planter, der skal være med til at understrege det frodige, man 
altid forbinder med en engelsk have. Engelske haver kræver også 
megen vanding og vand har John Mason i en stor tank. Det er 

ender i tanken og som skal skabe frodigheden selv i et langt og 

og tænke gode tanker. Det bliver der også på grunden, der er 
2000 kvadratmeter. Det kommer også til ar harmonere med 

opholde sig i længere eller kortere tid. Om det bliver til noget vil 

John Mason er digter og forfatter, men forfatterskabet er mere 
på det akademiske plan, hvad også den seneste bog, What Witt-
genstein never said (Hvad Wittgenstein aldrig sagde) om den 

der fortrinsvis havde sit 
virke i England.

Mason er også pro-
jektmager og er i Dan-
mark nok mest kendt 
for at skabe Carl Nielsen 
Master Class, der i dag er 
kendt over hele verden.

Men lige nu er det 
altså haven i Faldsled, 
der skal anlægges. Med 
træer, buske grøn plæne, 
urtehave og drivhus. Og 
måske også med en ganske særligt æbletræ, der kommer fra 

af vind og hård frost. Og som giver æbler med en ganske særlig 

hvor troldmanden Merlin efter sigende skulle være begravet i 
en glaskiste. Men om det passer lader nok stå hen i det uvisse. 
Der er i hvert fald ingen, der har fundet hverken glaskiste eller 
troldmandshat.

10 at træerne er kommet til Danmark og fremover skal de 

overføres til andre æblesorter.

En solrig dag i
     Johns engelske have

så det for noget?
Det kan man få en masse at vide om i både Faldsled og i Mill-

inge i den kommende tid.
En idévogn bemandet med en naturfaglig konsulent og en 

fortælle os, hvad en nationalpark er for en størrelse. Og hvordan 
den kan ligge ude i vandet og hvor mange øer, vige, sunde, 

Hvis den altså bliver til noget.
Idévognen kommer til Faldsled  fredag den 22. maj og den 

-

til kende.

man melde sig til. Det er først i slutningen af næste år, at kom-
munerne kan søge om at få udpeget en nationalpark.

Der hafr tidligere været røster fremme om at gøre Bakkerne fra 
Jordløse og østpå til Egebjergområdet til en nationalpark, men 
den idé stødte på indædt modstand fra især bønder og herefter 
løb den ud i sandet.

Snak om en Nationalpark

Tekst og foto: 

John Mason i sin engelske have i 
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Året Høstfestival i Faldsled, Millinge og Svanninge er ved at tage 

-

-
-

konkurrence i petanque arrangeret af petanqueudvalget.
Startskuddet til Høstfestivalen går lørdag den 15. august med 

høstmarked ved Dagli’ Brugsen og åbne virksomheder, hvorefter 
der er aktiviteter ugen igennem, inden der søndag den 23. au-
gust rundes af med fakkeloptog.

Skumringsstemning i bakkerne.

bakkerne med inddragelse af lokale kor og bands. Ideen er at 
bruge Svanninge Bakker til nogle utraditionelle arrangementer, 

-
-

mødes på tværs af interesser, køn og alder og udadtil får sat 
fokus på et utroligt inspirerende og kreativt lokalmiljø, som kan 

 Sidste år sang Horne mandskor i solnedgangen mens gederne 
-

at være en del af.  

Derfor ønsker man at gentage arrangementet igen i år, men 
med 2 ekstra indslag.  

  
På jagt efter sponsorer
Selvom høstfestivalen arbejder ud fra konceptet om, at alle aktiv-

sponsorstøtte til  PR og diverse præmier. Derfor vil der også i år 
blive udbudt forskellige sponsorpakker og søgt specielle puljer. 

projektet. 
 

Yderligere information kan fås hos

Dragekonkurrence 
       på årets Høstfestival

aktivitet




