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Lokalrådet 
Lokalrådet for 
Faldsled/Millinge/Svanninge

Lokalrådet blev etableret tilbage i 1997. Der 
blev afholdt valg ved Svanninge Sognegaard i 
nov. 1997. Kort tid efter valget var lokalrådet en 
realitet. Valg til lokalrådet foregik samtidig med 
valg til byrådet, dog ikke i samme lokale, derfor 
afholdes første valg i campingvogne udlånt af 
Faaborg Campingcenter.

Lokalrådets § 1:
Lokalrådet for Faldsled/Millinge/Svanninge har 
til formål at fremme beboernes ønske om øget 
medbestemmelse og medansvar for rammerne om 
livet i Faldsled/Millinge/Svanninge. Dette sker 
ved at fremme samarbejde mellem lokalområdets 
beboere, foreninger, politikere og myndigheder.

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

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

LOKAL-NYT
Lokalrådet står bag produktionen af LOKAL-NYT.
Vores mål er at udkomme 4 gange om året.
Det er et blad med information om vores lokal-
område. Vi håber, at vi på sigt kan samle en masse 
spændende stof til vores læsere.
Det kan naturligvis kun lade sig gøre, hvis vi 
bakkes op om denne idé.

Hvis nogen ønsker at bidrage med ideér/akti- 
viteter/annoncer til bladet er man meget vel-
kommen. Kontakt en af lokalrådsmedlemmerne 
eller send en mail til kh@svt.dk

Vi håber LOKAL-NYT bliver godt modtaget og 
takker de som har hjulpet os i gang med første 
nummer.

Lokalrådet består i dag af:
Henning Bahl  Bent Ludvigsen
Violstræde 11  Østerbyvej 27
5642 Millinge  5642 Millinge
Tlf. 6268 1236  Tlf. 6261 9151 

Birgit Bendtsen  Karina Hviid 
Nygyde 14   Lindegårdsvej  21 
5642 Millinge   5642 Millinge
Tlf. 6261 8568  Tlf. 6261 8174

Ove Matras
Assensvej 321
5642 Millinge
Tlf. 6261 9798

Energivej 2·  5600 Faaborg
Tlf. 6261 7531·  Fax 6261 7548

www.gamleskole.dk

Energivej 2·  5600 Faaborg
Tlf. 6261 7531·  Fax 6261 7548

www.gamleskole.dk

Kvalitetslegesager 
findes hos



Bestyrelsen i Falsled Beboerforening
Formand: Per Storm Hansen, Irisvej 5,  6268 1036
Næstform.: Knud Buch, Assensvej 406,  6268 1727
Kasserer: Mona Rasmussen, Højstræde 6,  6268 1188
Sekretær: Berith Andreasen, Assensvej 536,  6268 1124
Best.medl.:  Else Bahl,Violstræde 1, 6268 1576
1. suppleant: Niels Christensen, Strandparken 34, 6268 1666

2. suppleant: Kirsten Barnkob, Assensvej 520,  6268 2688

Beboerbladet
Som man kan se, har bestyrelsen valgt at gå med 
i lokalrådets nye satsning, et blad for hele sognet. 
”Lokal-nyt”.

Denne gang er beboerbladet uddelt, som det plejer,  
teksten er at forefinde i ”Lokal-nyt” på sider som 
beboerforeningen har råderetten over.

Vi vil lade det være op til vore annoncører, om de fortsat 
vil støtte os, som de altid har gjort med annoncer på 
vore sider, i Lokal-nyt eller opsige.
Samtidig vil vi gerne, have noget respons på, om det 
det vi har bestemt er en god idé .
Altså at beboerbladet ophører med at eksistere.

Selvom vores eget lille blad ikke udkommer længere 
er man stadig velkommen til at skrive små historier, 
oplysninger til folket eller andre sjove ting og aflevere 
det til et bestyrelsesmedlem, som så vil ekspedere det 
videre til det nye lokalblad.

Redaktøren

Efterlysning
Vores flag er forsvundet. Har nogen set det, er man 
meget velkommen til at aflevere det tilbage.
PS. Flaget blev i sin tid givet som gave, da skolen stod 
ombygget, af alle håndværkerne.

Vh. Bestyrelsen
      

Vores årlige 
jule-komsammen
Fredag den 10. december kl. 18.00
på den gl. skole
Kom og nyd Gudruns dejlige mad. Julemanden kikker 
nok forbi. Pris voksne kr. 50, børn kr. 30.
Billetter kan købes hos Spar Falsled fra den  
1. december. Husk at medbringe kvitteringen for 
tilmelding og mad. Husk service.

Gerda spiller på klaveret.

Udlejning af møbler
Leje af møbler, samt lån af øvrig service fra ”Den 
gl. Skole” er kun for beboerforeningens medlemmer, 
og vi henstiller til, at ALT afleveres tilbage i samme 
stand som man selv ønsker at modtage det i. Vi har 
desværre erfaret at dette ikke altid er tilfældet, så husk 
det venligst for eftertiden.

På forhånd tak, Bestyrelsen

Pris for inde-møbler:
Kr. 3,00 pr. stol. Kr. 15,00 pr. bord.
Pris for ude-møbler:
Kr. 3,00 pr. stol. Kr. 10,00 pr. bord.

Henv. Orla Bahl - Tlf. 6268 - 1576

Fastelavn
Traditionen tro, holder Falsled Beboerforening faste-
lavn med tøndeslagning og fællesspisning. Næste gang 
bliver: Fredag d. 11. februar 2005 kl. 18.00 på Faldsled 
gl. Skole. Nærmere info vedr. salg af madbilletter 
følger, når tidspunktet nærmer sig. Arrangementet 
er kun for foreningens medlemmer, så er du endnu 
ikke medlem men ønsker at deltage, så kontakt én fra 
bestyrelsen.

 N Y T  F R A  F A L S L E D  B E B O E R F O R E N I N G

Foredragsaften på skolen v/Jørgen Svenstrup fra Brunshuse

Tirsdag den 22. februar 2005 på Falsled gl. skole – kl. 19.30
Hvem er Jørgen Svenstrup? se www.Joergensvenstrup.dk/Boeger3.htm

Titel på foredrag: Helleristninger ved helnæs-fjorden.
Om området som kulturcenter gennem år-tusinder, og vore forfædres spor af liv og tro i landskabet.

Denne rejse går hovedsagligt til tre små øer i Helnæsfjorden, hvor en gammel kultur manifesterer 
sig meget stærkt med en oldtidsvej som synes at have ført ud til et større kultanlæg. 

Et større stenanlæg fra oldtiden og en ny type helleristninger kommer for en dag.

Den gamle oldtidsvej er ”gået i havet” og vi følger sporet, der fører fra fastlandet til øerne. 
Stenene viser stadig vej, selv om det på visse steder bliver nødvendigt at iføre sig dykkerdragt. Undervejs på 

rejsen bliver forestillingen om flydespærringen fra vikingetiden, som arkæologerne mener at have fundet mellem 
Helnæs og Illumø, til et genialt brobyggeri.

Pris 20 kr. for medlemmer, 30 kr. for alle andre. Vi gir kaffen - vel mødt til et spændende foredrag. 



Udgivelsen af Peder Jeppesens 
bog, Falsled Fortællinger,

lørdag den 6.11.2004 
på Falsled Gamle Skole 
kl. 14-16 blev en velbesøgt begivenhed.

Efter flot fortællende pressedækning lagde over 
hundrede mennesker vejen forbi Den Gamle Skole for 
at støtte op om begivenheden og medvirke til at gøre 
dagen til en mindeværdig eftermiddag – en oplevelse 
vi vil huske, som havde værende en lille del af – ikke 
bare for Peder Jeppesen som hovedperson omgivet og 
støttet af sin familie, hvor Peder Jeppesen selvskreven 
skulle være i centrum, os som bravt signerede bøger i to 
stive timer; men sandelig også for vi andre gæster, der 
fik en god sludder med andre fremmødte, om minder 
fra den tid Peder Jeppesen bl.a. skriver om gamle 
billeder og forsøg på at identificere nogle personer, 
som ikke umiddelbart har kunnet genkendes under 
forberedelserne til Peder Jeppesens bog.

Vi havde en god og hyggelig eftermiddag.

Af de mange positive oplevelser under forberedelserne 
til Peder Jeppesens bog skal med tak for hjælpen 
nævnes, at mange Falsled-beboere har været utrolig 
hjælpsomme med billedmateriale, identifikation af 
personer på billeder og med rigtig mange gode og 
morsomme historier, som endnu ikke er fortalt og 
berettet for den brede Falsled-befolkning.

Disse må vente på offentliggørelse til en forhåbentlig 
senere lejlighed – i hvert tilfælde er der så meget stof, 
så mange ord og billeder, soms ligger og venter, at der 
kan skrives ”tykke bøger” om Falsled.

Peder Jeppesens Falsled Fortællinger kan måske 
inspirere til, at flere historier fra og om Falsled kan se 
dagens lys – derfor som sagt til Peder Jeppesen: 

Tak fra Fortiden og Tak fra Fremtiden.

Falsled Beboerforening

Pbv.

Mona Rasmussen

Turen til Christiansborg

Lørdag d. 25. september kl. 8.30 var vi 50 mennesker,  
der tog med Falsled Beboerforening på tur til 
København. Det var heldigvis dejligt vejr, så det var 
en køn tur til Nyborg over broen mod Sorø, hvor vi 
havde planlagt formiddagskaffen, som Orla havde 
været tidligt oppe for at lave.

Pga. et færdseluheld på motorvejen måtte vi en tur ind 
gennem Sorø by, men det er en køn og hyggelig by, så 
det gjorde ikke noget.

Efter formiddagskaffen, rygepause, osv. satte vi kursen 
mod restaurant Mimi inde midt i København. Der stod 
en laksemad parat til os, og derefter buffet med noget 
lækkert mad - det var rigtig godt.

Da vi havde spist, var der nogle som gik en lille bytur, 
nogle gik ud i den lille gårdhave for at nyde solen lidt.

Da vi blev samlet igen blev vi kørt en rundtur i byen, 
og så nogle af seværdighederne bl.a. en tur gennem 
Nyhavn, hvor alle københavnerne sad udenfor og 
nød det gode vejr. Vi var også forbi Amaliehaven 
med kik over til det nye Operahus. Vi skulle være på 
Christiansborg præcis kl. 14.30, der stod en guide parat 
til at vise os rundt. Da vi alle havde fået sutskoene 
på, gik vi på rundtur, der var rigtig flot og guiden var 
meget god til at fortælle om de forskellige sale og hvad 
de bliver brugt til. Til slut nåede vi Riddersalen med 
gobelinerne, og de var meget smukke og symboliserede 
mange gamle og nye ting.

Da vi kom ud fra Christiansborg trængte vi alle til en 
gang at drikke, og det havde ”busmanden” masser 
af så det friskede, og vi var klar til at køre hjemad 
igen. Omkring Sorø gjorde vi holdt igen for at nyde 
eftermiddagskaffen som ”busmanden” havde lavet i 
bussen til os.

Vi var hjemme i Faldsled igen kl. 19.00  efter en dejlig 
afslappet tur, håber I der var med på turen også syntes 
det.

Else
Årets Julegave
Bogen Falsled-fortællinger købes 
hos Doris og Claus for kr. 100,00.

Sæt X i kalenderen

Fredag d. 10. december 2004 - Juletræsfest

Fredag d. 11. februar 2005 - Fastelavnsfest

Tirsdag d. 22. februar 2005 - Foredrag

Torsdag d. 10. marts 2005 - Generalforsamling



Jul i Dagli’Brugsen MillingeAktivitetskalender

Svanninge Skoles kalenderdata:

18.11.04.  Skolefest 0.-6. kl.

29.11.04.  Skolebestyrelsesmøde

02.12.04.  Juledage 0.-9. kl.

03.12.04.  Fredagsåbent

03.12.04.  Juledage 0.-9. kl.

10.12.04.  Luciadag i hallen kl. 8.30

21.12.04.  Juleafslutning (+ kirkegang)

03.01.05.  Første skoledag efter juleferien.

20.01.05.  Skolebestyrelsesmøde

04.02.05.  Fredagsåbent

08.02.05.  Indskrivning til 0. kl. (se dagspressen)

16.02.05.  Skolebestyrelsesmøde 

 
(fælles med Regnbuens bestyrelse)

Uge 8:  Vinterferie

01.03.05.  Skolebestyrelsesmøde

04.03.05.  Fredagsåbent

09.03.05.  Skolefest 7.-9. kl. (Musical)

17.03.05.  Forårskoncert 0.-6. kl.

19.03.05.  Påskeferie til og med 28.03.05

Venlig hilsen

Jan Uwe Petersen

Viceskoleinspektør

Svanninge Skole

Sæt X i kalenderenFredag d. 10. dec. 2004 
- Juletræsfest

Fredag d. 11. feb. 2005 
- FastelavnsfestTirsdag d. 22. feb. 2005 

- Foredrag
Torsdag d. 10. mar. 2005 
- Generalforsamling

 

Faldsled Beboerforening

Deadline for aflevering af tekster til næste nummer af LOKAL-NYT er den 13. feb. 2005.

HUSK at støtte vore lokale forret-ninger

Pas på 

små og 

store 

i tra
fik-

ken



Nisseoptog søndag den 19. dec. 2004
Vi starter traditionen tro vores årlige Nisseoptog kl. 10.00 fra Svanninge Hallens 
P-plads. Nissefamilien bli’r fulgt gennem byen til lystige nissemelodier m.m. 
af F.D.F.’s Nisseorkester.  De ankommer til Dagli’ Brugsen kl. ca. 10.40 hvor alle, 
både store og små, skal synge og danse om det store juletræ, som er pyntet 
med flotte juleting lavet af børnene i ”Månen” og til orgeltoner fra en rigtig 
”’Daglig’ Brugsnisse”.

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

Jul i Dagli’Brugsen Millinge

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

Konkurrenceregler og kuponer udle-
veres i butikken. Vi udleverer en kupon 
hver gang Du/I handler i uge 51.

  rets julekonkurrence: Se opslag i butikken

Millinge

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

   
A

Vindere af konkurrencen udtrækkes søndag den 19. dec. kl.12.00

o



N Y T  F R A  S V A N N I N G E  S K O L E

Kirkegyden 33, 5600 Millinge
Tlf.: 6261 9168 / Mail: jape@faaborg.dk

Velkommen til et nyt blad i Svanninge-
Millinge-Faldsled
Svanninge Skole hilser dette initiativ meget velkommen. 
Vi glæder os til at kunne nå ud til en større kreds, end 
vi hidtil har kunnet med vores eget lille blad ”Nyt fra 
Svanninge Skole”.
I skoleåret 2003/2004 var et af vore indsatsområder 
arbejdet med et værdigrundlag for skolen og 
undervisningen. Lærere, ledelse og skolebestyrelse 
arbejdede i projekt ”Dannelseskaravanen” med bistand 
fra Amtcenteret for Undervisningsmidler i Odense 
med det formål at skabe et værdigrundlag. Resultatet 
kan bl.a. ses på Svanninge Skoles hjemmeside:  
www.svanningeskole.dk Vi fandt frem til 4 ledetråde,  
der nu danner grundlaget for den måde, vi møder 
hinanden på inden for relationer, samarbejde og læring:  
1) se mig, som den jeg er, 2) udfordre mig tilpas, 
3) vis mig, hvem jeg kan blive og 4) lad mig opleve 
fællesskabet. Arbejdet med værdier oplevede vi som 
meget inspirerende og det ledte videre til et af dette års 
indsatsområder, som handler om, hvordan mennesker 
lærer på forskellige måder (læringsstile).
Vi er p.t. i gang med at renovere gymnastiksalen, der 
kommer til at fremstå med bl.a.  et nyt bøgeparketgulv 
samt et nyt vindue fra gulv til loft, så der bliver udsyn 
til det fri. Omklædningsrummet renoveres også, og der 
installeres nye toiletter. Vi regner med at kunne tage 
gymnastiksalen m.v. i brug efter juleferien. Desuden har 
Svanninge Skole fået 100.000 kr. til projektbeskrivelse 
af en ny fløj til indskoling og fritidshjem. Vi har 
foreløbig kun projektet i tankerne. Vi kender endnu 
ikke placering, udseende og omfang; men vi håber på 
at kunne påbegynde byggeriet i 2006. 
Traditionen tro holder Svanninge Skole og Regnbuen 
Luciadag fredag d. 10. december kl. 8.30 – 9.30 i 
Svanningehallen. Alle er velkomne, også selvom 
man ikke har børn eller børnebørn på skolen. 
Regnbuens bedsteforældredag holdes umiddelbart efter 
Luciaarrangementet.
Skolens elevråd arbejder p.t. med trivsel og arbejds-
miljø.

Avisprojekt i 8. klasse uge 43
I uge 43 havde 8.klasse på Svanninge Skole avis-uge. 
Det vil sige at vi lavede en avis om emnet ”Tro” som 

henvendte sig til unge. Emnet ”Tro” var et fastlagt tema 
i den konkurrence som vi var tilmeldt igennem Fyns 
Amts Avis. Vi havde i ugerne før arbejdet med artikler 
og aviser. Avis-ugen begyndte med at vi fik uddelt jobs. 
Det var blandt andet journalister, layoutere, grafikere, 
fotografer og også folk der skulle i ledelsen. De første 
to dage arbejdede vi alle som journalister. Men efter 
et par dage havde vi information nok og begyndte at 
lave selve avisen. Vores artikler handlede blandt andet 
om Jehovas vidner, overtro, de okkulte hestemord, 
satanisme og der var også tegneserier og læserbreve. 
De sidste par dage brugte vi på at sammensætte artikler, 
billeder og tegninger. Avisen bestod af  en forside, to 
midtersider og en bagside. De sidste 
dage havde vi meget travlt, faktisk 
så travlt at nogle blev efter skole 
for at gøre avisen færdig. Vi fik alle 
en avis med hjem trykt i farver.

Fra Svanninge Skoles 
bestyrelse
Fra bestyrelsen ved Svanninge Skole skal der 
lyde et stort tillykke med bladet. Det er både et godt 
initiativ og et godt aktiv med et sådant blad. Nu er det 
op til alle os i lokalområdet at bidrage til bladets indhold 
og livskraft.
Her er et lille udpluk af øjeblikkets opgaver:
På trafikfronten har skolebestyrelsen for nylig udtrykt 
støtte til et lokal initiativ om en kombineret og asfalteret 
cykelsti/fortov gennem Millinge. I næste uge skal vi 
sammen med Elevrådet drøfte en kampagne for større 
trafiksikkerhed omkring selve skolen. 
Vi skal snart til at tage fat på en tiltrængt renovering af 
skolens sal og de tilstødende toilet og badefaciliteter. 
Materialevalget er på plads.
Om en lille uge skal vi have drøftelser med kommunen 
og idrætsforeningen. Vi skal snakke om visioner for 
skolens nærmeste omgivelser. Behovet for en samlet 
vurdering af skolens nærmeste omgivelser er bl.a. 
opstået i forbindelse med den kommende (forhåbentlig!) 
og tiltrængte udbygning af fritidshjem og indskoling. 
Vi vil prøve at se på mulighederne for en bred lokal 
anvendelse af skolens nærmeste omgivelser. Vi vil også 
prøve at se på mulighederne for en større integration 
mellem skole (undervisning m.m.) og de nærmeste 
omgivelser. 

På skolebestyrelsens vegne.
Lars Erlandsen Brun



N Y T  F R A  R E G N B U E N

Regnbuen – lokalområdets børnehave 
og fritidshjem

Regnbuen hilser initiativet med en avis for hele 
området velkommen, og vi derfor med disse ord 
yde den opbakning det fortjener.

Regnbuen dækker områdets børneforældres 
behov for børnepasning med ”udviklingsgaranti”. 
Når jeg skriver udviklingsgaranti handler det om, 
at Regnbuens ansatte yder mere end bare pasning 
af børnene. Gennem de daglige aktiviteter i vores 
afdelinger, udflugter med vores bus i omegnen, 
vores iagttagelser af børnenes leg og deres 
udvikling, er vi aktive medspillere i at sikre, at 
børnene får en så god barndom som mulig. Vil du 
læse mere om Regnbuen værdigrundlag, kontrakt 
med Faaborg Kommune og se billeder af, hvad 
der sker i børnehaven og fritidshjemmet så klik 
ind på 

www.regnbuen-svanninge@faaborg.dk

Regnbuen har deltaget i daginstitutionernes store 
musical ”Der var engang i Persien” med langt det 
største hold (126 børn og 14 ansatte) og har været 
i gang med dette projekt i gennem 1 _ år. Alle 
sejl blev sat, og projektet har været en læreproces 
i spændende udfordringer til tider grænseover-
skridende og lidt anstrengende at være med i for 
både børn og voksne, men det var bøvlet værd. 
Forestillingerne som over 2000 mennesker så i 
Faaborg-hallen i de første dage i november blev en 
fuld fortjent kæmpesucces. Børnene og de ansatte 
i daginstitutionerne er stolte i disse dage og har lidt 
svært ved at ”få armene ned”. Regnbuen optrådte 
sammen med Haastrup Børnehave som Afrikas 
vilde dyr, smukke og farvestrålende prinsesser og 
tapre zulu-krigere og skabte et vildt & spændende 
tableau af krigsdans & krig mod den grumme 
elefant, elegant prinsessedans og fire iørefaldende 
sange. Børnene i børnehave og fritidshjem havde 
selv digtet sangteksterne og fortalt historien, som 
var baggrund for vores bidrag til ”Der var engang 
i Persien”.

Hvad sker der i øvrigt i Regnbuen for tiden? Lige 
nu er vi i gang med at undersøge mulighederne 
for at etablere en skov- og naturgruppe, hvis det 
på nogen måde kan lade sig gøre for Statsskov-
distriktet at finde et fast område til os i skoven. 

Der er rift om at få lov til at opholde sig faste 
steder, så vi ved ikke endnu, om det kan lade 
sig gøre. Børnene skal være i Regnbuen`s lille 
pavillon 
”Kometen” om morgenen og efter kl. 14. Resten 
af tiden tilbringer de så i skoven eller andre 
steder i naturen medbringende en bus indrettet 
med toilet, køkken, køleskab, og hvad man nu 
skal bruge af redskaber til undersøgelse af dyr 
og planter og ophold i det grønne. Vi er spændte 
på, om forældre-ne er interesserede i at tilmelde 
deres børn til dette projekt fuldt og helt. Foruden 
de ”faste” børn vil projektet også omfatte husets 
øvrige børnehavebørn på skift, således at alle børn 
på en eller anden måde får glæde af bussen.

Vi prøver at søge forskellige fonde til støtte for 
projektet, der selvfølgelig ikke bliver helt gratis at 
etablere. Dels skal vi købe en bus (og sende den 
gamle røde DSB bus tilbage til Toftegårdsskolen 
eller på pension), og dels skal vi svare for driften. 
Sponsoraftaler og reklamer på bussen kan komme 
på tale. Så jeg vil allerede nu kaste dette ud i 
æteren: Der er mulighed for at indgå en billig aftale 
(langt under TV2-niveau) med Regnbuens Skov- 
og naturgruppe og sikre Svanninge, Millinge og 
Faldsleds børn uvurderlige oplevelser i naturen. 
Hvis du eller dit firma er interesseret at støtte 
gruppen, vil jeg meget gerne have din opringning 
på 62 61 74 33. 

Steen Keller



B R E V  T I L  P O U L  W E B E R

Millinge den 11.11.2004
Til Fyns Amt Trafik & Miljø Att. Poul Weber

Hermed retter jeg henvendelse til Dem, i forbindelse med, 
at der gennem vores by Millinge går en meget trafikeret 
vej. Det drejer sig om strækningen  fra man kommer til 
byskiltet fra Faldsledsiden og ned til den del af byen, hvor 
vejen skal krydses, for at komme hen til skole, børnehave 
og fritidsaktiviteter.

Millinge har gennemgået en kraftig forandring gennem de 
sidste 10 år. Fra at have været en by med hovedsalig ældre 
mennesker, er der nu sket en stor udskiftning, hvor de fleste 
tilflyttere er unge mennesker med små børn.

Vi har en god skole i byen med ca. 300 elever og et godt 
miljø for børnene via fritidsordningen samt sportsaktiviteter 
i hal og på sportspladsen, så der er megen trafik til og fra 
skole/hal for børn og forældre.

Byens skole er således beliggende, at børn fra Faldsled 
og Millinge skal igennem byen, for at komme dertil. 
Derudover er der en rideskole i Millinge, hvilket betyder, 
at der ligeledes er mange børn fra de omkringliggende byer 
der skal køre ad den meget trafikerede vej.

Det ville være dejligt, hvis børnene kunne cykle trygt til 
disse aktiviteter, men det er med livet som indsats, da vejen 
er smal, kombineret med en øget trafik af tunge køretøjer. 
Vi forældre tør ikke lade vores børn cykle, så de bliver 
allesammen kørt, med det resultat, at der er kaos ved skole/
børnehave om morgenen med de problemer dette bringer 
med sig. En anden vigtig faktor er ligeledes, at vores børn 
ikke bliver særlig sikre i trafikken.

Vi har nogle brede fortov i Millinge, hvor der er kantsten 
mellem fortov og vej, men disse er belagt med grus så de 
er bløde, hullede og fyldt med ukrudt. Ofte forekommer der 
også en del færdsel med heste på dem, så de bliver meget 
svært fremkommelige og meget farlige at cykle på.

Jeg kan oplyse, at vejen fra Faldsled til Millinge er blevet 
udvidet til cyklisterne, og at vejen fra den er krydset og hen 
til skolen i Svanninge har asfalterede fortov i begge sider, 
som bruges til cyklister. Hvis man fik lavet det samme 
gennem Millinge, ville der være en sammenhængende 
sikker skolevej for børnene.

Jeg vil derfor gerne, på vegne af Millinges borgere, 
skolebestyrelsen samt lokalrådet bede Fyns Amt om, at 
anlægge en cykelsti gennem Millinge. Da vi ved, at det er 
svært at skaffe penge til det, kunne vi som alternativ foreslå, 
at vores nuværende ”fortov” blev asfalteret, således at de 
kan bruges til kombineret cykelsti/fortov.

Det ville være en kæmpe gevinst for vores børn, hvis 
det kunne lade sig gøre - helst inden der sker alvorlige 
ulykker - og det vil øge trafiksikkerheden betydeligt.

Dette initiativ bakkes op af en enig skolebestyrelse 
samt alle borgere, hvilket kan ses af vedlagte 
underskriftsindsamling.

Vi forældre og vores børn håber, at I vil behandle 
sagen positivt.
Venlig hilsen

Søren Ploug-Sørensen

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 Ditte Møllegaard

Tlf. 26 95 54 12

STEENSGAARD GODS ApS
Steensgaard 7, dk-5642 Millinge 
tlf. 62 61 94 52, fax 62 61 74 61
mail: post@steensgaard-gods.dk

Vi laver også spegepølse af eget jerseykød i følgende varianter: 
• kalv • kartoffel • sønderjysk

Prøv vores YOGHURT - SMØR 
- OST ...af egen jerseymælk

Herregårdsmejeriets gårdbutik har følgende 
åbningstider: Tors. og fre.: 13 - 17     
 Lør. og søn.: 10 - 13



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, fi ndes fl ere saloner, bibliotek og 
billard. Pensionen har 20 stilfulde dob-
beltværelser med mulighed for ekstra 
opredninger.

Værtsparret tilstræber at føre herrgårds-
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



Aut. el-installatør 

Jens Nielsen ApS
Brahesvej 9, Svanninge, 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 91 53
Fax 62 61 91 54

Lad hellere 
din lokale 

El-installatør 
klare opgaven... 

Lad hellere 
din lokale 

El-installatør 
klare opgaven... 



• Receptioner
• Møder
• Selskabsarrangementer
• Mad ud af huset

Et hus fyldt med 
sjæl og traditioner...

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge

Tlf. 62 61 94 46 

Mobil 40 25 96 04





BESTYRELSEN
Falsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Formand:
Ib Lillemark
Assensvej 208
5642  Millinge
Tlf. 62 61 91 13

Næstformand:
Jens Broby Madsen
Østerbyvej 54
5642  Millinge
Tlf. 62 61 76 05

Kasserer:
Bente Bremholm
Baunebjerg 15
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 71 27

Sekretær:
Susan Andersen
Halsmose 16
5600  Faaborg
Tlf. 62 68 28 30

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

Gymnastik – formand:
Anita Svendsen
Bjergevej 10
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 81 11

Håndbold – formand:
Niels Erik Jensen
Brahesvej 29
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 85 44

Tennis – formand:
Jørgen Bremholm
Baunebjerg 15
5600  Faaborg
Tlf.: 62 61 71 27

Badminton – formand:
Anders Hansen
Assensvej 1
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 72 05

Svømning – formand:
Hanne Søndergård
Grubbemøllegyden 1
5600  Faaborg
Tlf. 62 61 88 89

Fodbold – formand:
Mette Gregersen
Assensvej 318
5642  Millinge
Tlf. 62 61 75 51

Halbestyrer:
Nicolai Svenstrup
Kaj Nielsensvej 14
5600  Faaborg
Tlf. 40 44 94 43

Revisor:
Lis Bebe
Faaborg Revisionskontor
Mørkebjergvej 3
5600  Faaborg
Tlf. 63 61 50 20
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