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       Til alle børn: HUSK at aflevere jeres julesokker / Huer i Dagli´brugsen, 
 så fylder nissen hver nat noget i dem,  

men kun hvis i har husket at tømme dem. 

     
Et af de første år efter at Laila og Orla kom til Millinge / Svanninge købte de et 
 lille Grantræ, som de plantede i deres have. Det er nu blevet meget stort og vi  
har besluttet, at det er deres træ, vi skal bruge til årets julearrangement i år,  

som jo bliver deres sidste som ledere af Dagli´Brugsen. 
Kom og vær med til en hyggelig formiddag 

Vi glæder os og det håber vi også I gør. 

         
For resten af året har vi flg. Arrangementer: 

 

 

Dagli´Brugsen 
Assensvej 249  5642 Millinge tlf. 62619494 mail: 06142@coop.dk 

Åbningstider: 
Mandag – Fredag    Lørdag og Søndag 

7.30 – 19.00   7.30 – 18.00 
 

24.november : 

Jul i Faldsled 
Vi deltager som sædvanlig med lækre 
julepandekager, juleøl, gløgg, varm 
kakao, grillpølser, julelotteri  

 

Søndag den 15. dec. 

Juleoptog 
Hent et program i butikken med div. 
Informationer. 
Denne dag giver vi 10 % rabat på alle 
varer  ( med få undtagelser ) 

Åbningstider til jul og nytår: 
24.12.   7.30. – 13.00      vi ønsker alle               31.12.  730. – 15.00 
25.12.    Lukket                       en glædelig jul               1.1.2020  Lukket 
 26.12.  7.30 – 19. 00    og et godt nytår                  2.1.   7.30 – 19.00 
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Nyt fra lokalrådet
Tekst: Pusser

FÆLLESKALENDER
Der har været afholdt et møde mellem skole/SFO-idrætsforeningen-hallen-skolebestyrelserne og 
lokalrådet, hvor snakken meget gik på at etablere en fælleskalender.

Det savner vi alle sammen.

Resultatet blev, at vi bygger videre på kalenderen, som findes på lokalrådets hjemmeside.
Når man ude i de forskellige foreninger har et behov for at få et arrangement i kalenderen 
kontakter man undertegnede på mail: skovlyplantage@jubii.dk, og så kommer arrangementet på 
kalenderen – til glæde for alle.

Jeg laver ikke opsøgende arbejde, så det er de enkelte foreninger, der selv skal sørge for at 
informere om, hvad der skal på kalenderen.

BORGERBUDGET 2020:
Så er programmet for borgerbudget 2020 ved at være på plads.
Kommunen har afsat 500.000 kr til uddeling i 3 områder. 

Borgerbudget betyder at alle har mulighed for at få del i de penge, der er afsat – man skal bare 
komme op med en god ide til et projekt, som befolkningen vil stemme på.

Det foregår sådan:
1. Man udtænker et projekt til området, hvor man bor
2. Man laver en beskrivelse og et budget, der sendes til godkendelse i kommunen senest 15.2.2020 

(man kan aflevere det til lokalrådet)
3. Hvis projektet godkendes, skal området lave afstemning (hvis der er flere projekter). Denne 

afstemning bliver elektronisk.

Læg hovederne i blød og lad os se, om ikke vi kan få gang i nogle projekter

Venlig hilsen Pusser

Bjarne Truc
Kirkegyden 30
bjarne@truc.dk
Tlf.: 2220 3060
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Orla takker af i 
Dagli Brugsen
Til nytår takker Orla af efter 35 år som brugsuddeler. Og vi i 
lokalområdet takker Orla for en gedigen indsats og glæder os til 
fremtidige møder i alle mulige andre sammenhænge.

Glæde
Det er en glad mand, som til årsskiftet takker af i Dagli’ Brugsen. 
Og glæde må siges at kendetegne Orlas liv og færden. I alle Orlas 
mange år i FDB, nu COOP er han altid mødt glad på arbejde og gået 
glad fra arbejde igen, også selv om arbejdsugen nemt kommer op 
på 50-60 timer.

Søsyge
35 år plus en sjat har vi haft fornøjelsen af Orla ved roret i Orlas 
Butik. Det der med roret vækker Orlas minder fra han som stor 
knægt i Bagenkop mente han skulle være fisker og prøvede til. Men 
ak, han var for lille og blev for søsyg. Han kunne ellers kende hver 
fiskekutter på motorlyden og hjalp til på en kutter og ikke mindst 
med at skære fisk i farens forretning. 

50 år i samme firma
I Bagenkop hang Orla også ud med Brugsuddelerparrets knægte 
og hjalp lidt til. Som 15-årig blev det til en læreplads bl.a. under 
kyndig vejledning af uddelerens søster ”Brugs-Karen”, som vistnok 
var gammeljomfru. Siden så gik det slag i slag i flere brugser frem 
til Millinge – i alt 50 år i samme virksomhed og hele vejen med 
glæden ved at dygtiggøre sig (bl.a. merkonom i 1984), ved at lære 
kunderne rigtig godt at kende, ved at give en masse forskellige unge 
mennesker mulighed for at begå sig på en arbejdsplads og tjene 
lidt penge, og ikke mindst ved samarbejdet med stabile og dygtige 
medarbejdere, kolleger og bestyrelser.

Energi og engagement
Gennem årene har Orla også med energi og glæde holdt 
skuden på ret kurs og bidraget, taget initiativ og kæmpet for 
bl.a skolebestyrelsen, Lokalrådet, Høstmarked og –festival, 
Sognegaarden m.fl. Langt de fleste lokale børn og voksne husker 
og sætter pris på de årlige fastelavns- og julefester ved og i Dagli’ 
Brugsen, der som forretningens øvrige arrangementer var og er 
succesfulde i kraft af det gode samarbejde med personalet og 
en fantastisk, aktiv bestyrelse. Flere af stamgæsterne ved vin- og 
ølsmagning, Open by Night, Jul i Faldsled m.fl. er startet som gæster 
til jul og fastelavn.

Aktivt otium
Familien glæder sig til mere tid med Orla også selv om 
Laila vil arbejde nogle år endnu, men ikke i Dagli’ Brugsen. 
Fremtidsplanerne rummer ud over puslen med hus og have, rejser, 
musik og måske en deltidstjans uden ansvar – også en lille båd at 
fiske fra.

Tekst: Susanne Bang Stald

ORLAS FAKTABOKS
• Født 1954 i Bagenkop.
• Familien uden store midler. Huset købt i 1953 for 3500 kr
• 1969-73 Lærling i Bagenkop Brugs
• 1973-1981 Brugsen Odensevej
• 1981-1984 Brugsen, Mågebakken i Sanderum
• 1984-2019 Orlas Butik alias Dagli’ Brugsen Millinge
• 1978 giftermål med Laila med børn, svigerbørn og børnebørn til følge
• Har aldrig været arbejdsløs
• Musiker i Talento og Heartbreakers som førte til samspil med mange populære musikere
• Lokalpatriot – dybt engageret i lokalområdets ve og vel

Og den lille sjove:
Ud af fire uddelere i Dagli’ Brugsens historie har tre fødselsdag den 16. maj – en af dem er Orla.



Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

Peder  Tlf. 20 29 75 23   •   Jens Tlf. 40 29 03 62

Tlf. 62 61 99 89 • www.svanningeskovservice.dk 

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

Trænger din krop til
en reparation eller
et hovedeftersyn???

så kontakt

FAABORG  ZONETERAPI  &  MASSAGE

EXAM. ZONETERAPEUT & MASSØR
Helen Pedersen

Vestermarken 8, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 20 16 10 51

helen@faaborgzoneterapi.dk
www.faaborgzoneterapi.dk

Medlem af: FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER
REGISTERET ALTERNATIV BEHANDLER

Svanninge Auto
og Traktorservice A/S
Assensvej 247 / 5642 Millinge
Tlf.: 6261 9239 / Mail: rene@s-a-t.dk
www.svanninge-auto-dk

• Professionel og ærlig rådgivning.

• Vores medarbejdere deltager i   
AutoMesters obligatoriske   
uddannelser, så vi har altid frisk  
viden og nyeste udstyr klar.

• Vores kunders biler spænder fra  
de helt nye til veteranbiler.

• Vi udfører også reparation af plæne- 
klippere, motorsave, buskryddere m.m. 

• Vi er forhandler af mærkerne STIGA, 
MTD, ECHO m.fl.

En gladere bilist 
- det handler om tillid
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Kunstmaler Rita Vikkelsø
Interessen for billedkunst har Rita haft gennem mange år. Hun har 
altid tegnet og malet, så længe hun kan huske tilbage. 

Rita og hendes mand er oprindeligt fynboer, men flyttede til 
Jylland. Her arbejdede hun på deltid som fotograf på Vejle Sygehus, 
og først da de flyttede til Falsled for ca. 25 år siden kom der rigtig 
gang i maleriet.

Rita er autodidakt billedkunstner, men har modtaget professionel 
undervisning på kunstskoler. Inspirationen til sine værker får hun 
fra naturen, samt fra alt, hvad der sker omkring hende – blomster 
og mennesker er det foretrukne, gerne en blanding med abstrakt 
udtryk. De foretrukne medier er akvarel – men i dag dog mest 
akryl. Farvernes intensitet og hurtighed passer til hendes rytme og 
teknik, da hun gerne vil arbejde med vådt i vådt, både når der laves 
abstrakte og naturalistiske værker.

I begyndelsen malede Rita akvarel med små pensler. Senere, på 
kunstskolen i Odense, kom der gang i de noget større pensler.
Rita maler også på bestilling. Det kan være portrætter, tilføjet lidt 
abstrakt komposition. Blandt andet også en speciel bestilling på et 
foster, malet efter et scanningsbillede.

Ofte går Rita i gang med et billede – og har en ide om, hvordan det 
skal være – men det kan sagtens ende med at blive noget ganske 
andet.

Udstillinger: Rita har udstillet mange steder. Lokalt kan nævnes 
Galleriet på Assensvej som hun selv stod for en sommer, Levins 
Hus, Opel’s Nytår’s åben. Hendes værker udstilles også i forskellige 
kunstforeninger samt private klinikker. På Filosoffen i Odense har 
hendes billeder været med, og nogle værker er også solgt til kunder 
i Norge, Sverige og Tyskland.

Tekst: Grethe Hansen



Brahesvej 9 · Svanninge
5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53 / 23 38 92 27

Industri • Privat 
Landbrug • Nybyggeri
Alarm • Tele og data

Murermester
Per Bekkelund ApS
Tlf. 62 61 75 20

M
ure

r Tøm
rer

CVR: 29150958
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Forkælelse for folk og 
fødder
Det er ren forkælelse at sætte sig i stolen hos lægeeksamineret 
fodplejer Birgit Bendtsen i Millinge. Forkælelse for fødderne – og 
for krop og sjæl!

-Sidder du godt med ryggen? Du skal jo sidde her i en time. Skal du 
længere tilbage? Og rører dine fødder bunden i fodbaljen?

Birgits omsorgsfuldhed stråler ud af hende:

-Her er et stykke chokolade. Vil du have te – Earl Grey, English 
Breakfast eller Green Mint?

Jeg vælger den grønne mynte – og nyder det varme fodbad!
Ingen tvivl om, at Birgit er fascineret af fødder:

-Hele foden vejer 300 g, den har 26 knogler, de vejer 100 g. Så har 
vi fire lag muskler – det er dem, der gør, at vi kan sprede tæerne, 
bøje dem opad og nedad, fortæller Birgit og fortsætter: -Det er jo 
vigtigt at have nogle gode fødder, vi skal gå på dem hele livet. De 
bærer hele din vægt – og de kan faktisk bære din vægt fem gange.

-Men hvad skal det gøre godt for? spørger jeg, åbenbart lidt dumt.

-Det er da, hvis du bærer noget tungt – så skal fødderne jo gerne 
kunne holde til det.

Så får jeg ellers ros for mine fødder, mens Birgit begynder at klippe 
neglene.

-Men du har nogle lidt tørre hæle. Det kan du gøre noget ved. Tag 
en grøn grydesvamp og kør rundt med den på hælene en enkelt 
gang, hver gang, du har været i bad. Ikke presse og ikke gnide, bare 
kør rundt en enkelt gang, lyder det bag det mundbind, som Birgit 
har taget på.

Så begynder det at kilde lidt i fødderne. Slibemaskinen lyder som 
et tandlægebor, mens mine negleflader bliver slebet og renset for 
ujævnheder. Men det er ikke så ubehageligt, som det lyder til, når 
fræsehovedet bevæger sig rundt på mine negle.

-Sig mig, Birgit, synes du aldrig, at fødder kan være lidt ulækre? 

Mine fordomme får Birgit til at stoppe sit koncentrerede arbejde og 
kigge op på mig over mundbindet:

-Jeg har aldrig haft tanken! Jeg synes, det er synd for folk med trælse 
fødder, og jeg vil gøre alt for at hjælpe dem. Der er jo så mange ting, 
man kan gøre. 

Og så følger ellers en længere forklaring om cremer, aflastninger, 
tådutter og olier med svampehæmmere.

-Hov, her er noget mørkt på din negl. Mon det er en splint? Gør det 
ondt? Nå ikke… så gør vi ikke noget ved det, lyder det kyndigt bag 
mundbindet. Og så kigger Birgit begejstret op:

-Jeg synes, det er så fedt, når en kunde siger: ”Nu kan jeg klare mig 
i flere uger” eller ”Det, du gjorde sidst, det har virkelig hjulpet”! Så 
ved jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt!

-Hvem har du som kunder?

-Ja, jeg kalder dem netop for kunder og ikke for patienter. Det er 
f.eks. gamle mennesker, der ikke længere selv kan klippe deres 
negle, de har måske slidgigt i fingrene eller problemer med hoften. 
Eller det er folk med nedgroede negle eller folk med diabetes, i den 
lette ende. Og i morgen tidlig får jeg besøg af en 5-årig dreng med 
en ligtorn.

-For nylig kom en kvinde med en nedsunken forfod. Hun var 
ulykkelig over – som hun sagde – aldrig mere at kunne komme 
op på høje stilethæle! Men der findes så mange aflastninger. Jeg vil 
vove den påstand, at jeg kan få enhver fod ned i en stilethæl igen, så 
den kan danse hele aftenen. Det skal der også være plads til, griner 
Birgit.

Uhm – nu kommer det bedste af det hele: Olie med vitaminer på 
neglene… og dejlig fodmassage!

-Det med stilethælene får jeg ikke brug for. Jeg går mest i klip-klap-
sandaler og crocs, siger jeg lidt kækt.

-Ja, det er dumt af dig! For sandalerne kan være medvirkende til, 
at du er begyndt at få opretstående storetæer. De arbejder på, at du 
kan få sandalerne med dig, da der ikke er nogen rem om hælene. 
Og crocs, de er som regel for stive. Allerbedst er det at gå på bare 
tæer indendøre…

Dér fik jeg den!

I tre år har Birgit været i gang som fodplejer i Millinge. Tre år, 
hvor hun har lært mange af de lokale endnu bedre at kende, end 
hun gjorde før. For det med hyggesnakken under behandlingen er 
vigtigt, mener hun.

-Jeg er f.eks. opmærksom på, hvornår der er spisning i sognegården. 
Det duer jo ikke, hvis de bestiller en ny tid lige netop dér. Og jeg 
ved, at de ældre efter deres petanque-sæson skal til banko. Og så 
kan jeg jo lige stikke en af dem et gavekort til en behandling, som 
de kan have med som præmie.

Ingen tvivl om, at Birgit Bendtsen lever op til sit eget slogan: ”Din 
lokale fodplejer… dine fødder i trygge hænder”!

Tekst: Nanna Ziegler

FAKTABOKS
Din lokale fodplejer har klinik på Nygyde 14 i Millinge. Ring på 42418568 

for bestilling af tid. En fodbehandling koster 325,- kr.
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Den royale side

En lidt efterårsvissen sammenplantning ved trappestenen, og 
en glemt ølflaske bag lavendelplanten, er faktisk de mest synlige 
minder fra den lørdag i juni, hvor byens frisør Charlotte Maibom, 
gik fra at kunne kalde sig almindelig frisør, til den fornemme titel ” 
Kongelig”.

Ved idrætsforeningens traditionsrige fugleskydningsfest 
lørdag d.15 juni, var det nemlig Charlotte, der af et følge af 
gamle fuglekonger, og med sidste års fuglekonge i front, blev 
udpeget til at skulle bære den fornemme titel det næste år.                                                                                                        
Og hvad indebærer det så, at gå fra ganske almindelig alt vidende 
lokal frisør, til at bære titlen som fuglekonge. Det har matriklens nr. 
2, prinsgemalen, i samarbejde med lokalnyt, sat sig i sinde at finde 
ud af.

En formiddag i efterårsferien samler prinsgemalen mod, og banker 
forsigtigt på døren til salonen, hvor ”Kongen” er i gang med de lyse 
lokker på den mindste af prinserne. På spørgsmålet om hvordan 
den eftertragtede titel kom i hus, svarede Charlotte. ” Jeg har kun 
deltaget i skydekonkurrencen en enkelt gang for flere år siden, og 
har egentligt ikke haft så meget lyst til at stå i denne situation, og 
selvom min mand flere gange har presset på, er jeg altid sprunget 
fra til sidst. Men i år var jeg klar, og så gik det jo som det gik”
Hun virker glad for titlen, og prinsgemalen føler en løftet 
stemning, i salonen, der giver mod på flere spørgsmål, og mens 
permanentvæsken sprøjtes i den unge prinseparyk, spørger jeg om 
hun mærker en ændring med den nye titel. ” Den største ændring 
mærkede jeg i dagene efter fejringen, for der var jeg træt. Vi festede 
jo som vilde hele aftenen og natten med, og med ca. 80 gæster 
i nattetimerne, var vi ind imellem bange for om ”slottet” holdt. 
Det gjorde det, og med mine mange kunders lykønskninger og 
nysgerrighed, har tiden efter været super dejlig. Det gør i hvert 
fald ikke ondt, og det var en fantastisk aften med en masse dejlige 

mennesker”, fortæller frisøren mens tørrehjelmen sættes på plads 
over de nye krøller.

Charlotte tilføjer, at hun af mange, både kunder og andre lokale, er 
blevet spurgt om prinsgemalen ikke har følt sig skuffet og forbigået, 
da det ikke blev ham der modtog den traditionsrige titel.  ”Han 
er helt afklaret, og har det fint med det ikke blev ham, selvom 
han i mange år har deltaget i konkurrencen, og samtidig været 
medarrangør til festlighederne”, fortæller fuglekongen.

En af goderne ved at bære den kongelige titel, er, at man i 
regeringsperioden har mulighed for gratis at dyrke alle former for 
idræt i den lokale forening, og til spørgsmålet om frisøren benytter 
sig af dette tilbud, svarer hun. ”Yoga er lige noget for mig, og det 
dyrker jeg en del af. Det giver et pusterum i en travl hverdag, og 
jeg vil anbefale alle at prøve. Ellers ser jeg frem til at deltage i 
planlægningen af næste års fugleskydning, som der tages hul på 
omkring årsskiftet. Jeg ser frem til 

Tekst: Et interview af prinsgemalen

AT VÆRE ”KONGELIG” FRISØR

Efter en vellykket udstilling om de fleste af sognets gårde samt 
ryttergårde/ lensafløsning retter vi nu blikket mod 2020, hvor 
jubilæumsudstillingen om Svanninge Centralskole/ Svanninge 
Skole fra 2018 genopsættes omkring påske, da det næste år vil være 
60 år siden, skolen blev taget i brug. Den officielle indvielse fandt 
først sted 15/8 1961, da nogle udendørs arealer skulle være færdige, 
så det har skabt muligheden for fejring gennem flere år. Sommer/ 
efterårsudstillingen næste år bliver om Svanninge Kommune, da 
det01.04 er 50 år siden, den blev nedlagt og blev til en del af den 
nu også nedlagte Faaborg storkommune. Egentlig er vi blevet 
opfordret til at markere 100-året for genforeningen, men det har 
vi næppe materiale til her så langt fra grænseegnen, selv om den 
måske kan få lidt opmærksomhed i en montre. Skulle nogen have 
supplerende materiale om disse emner, hører vi gerne fra jer.

I 2019 fik vi valgt tre dygtige folk ind på ledige bestyrelsesposter, 
men skal også i 2020 have valgt nyt bestyrelsesmedlem efter afdøde 
Arne Rasmussen. Det kunne være et medlem fra Faldsled, da vi 
er lidt i undertal i denne vigtige del af sognet. Arbejdet er absolut 

overkommeligt, da man selv bestemmer, hvad man vil bidrage 
med, blot man er interesseret i bevarelsen af sognets historie.

Vi får stadig mange arkivalier indleveret, senest bl.a. et fint maleri 
af Svanninge Kirke set fra Svanningehuse/ Rallebæk, en række 
fotos fra Pugesøgaard og en scrapbog tilsendt fra en af ridelærer 
Esther Christensens gamle elever bosat i Tyskland, med mange 
supplerende artikler om årene på Stengaarden og Steensgaard. I 
øvrigt arbejder vi intenst med registrering af de mange tusinde 
lysbilleder fra vor afdøde formand Johannes Ruben Hansen, vi fik 
indleveret for flere år siden.

Åbningstider fra november til marts er - bortset fra omkring jul/
nytår – søndag formiddag kl. 10-12 og som hele året 1. mandag i 
måneden kl. 19-22. Henvendelse udenfor åbningstiden til arkivleder 
Bruno Clausen tlf. 62619366 – formand Susanne Jervelund tlf. 
62641819/ 21736718, email: jervelund@gmail.com – museumsleder 
Jon Ingemansen tlf. 62619246/ 51219017,  email: jon.ingemansen@
gmail.com.

NYT FRA SVANNINGE  
FOLKEMINDESAMLING  
-  DIT LOKALHISTORISKE ARKIV OG MUSEUM
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Nu rejser nisserne 
igen til Danmarks 
mest uorganiserede 
julemarked!
Egentlig lyder det måske ikke som god reklame, men i 
arbejdsgruppen bag ”Jul i Falsled” griner de alle over, at det 
traditionsfyldte julemarked har fået stemplet i folkemunde som: 
Danmarks mest uorganiserede, men hyggelige julemarked. Og 
blandt os lokale er der vel ingen tvivl om, at de har ret? 

”Jul i Falsled” trækker gæster fra nær og fjern. Mange af byens børn, 
som ellers er flyttet til andre egne pakker da også deres kufferter og 
rejser hjem til Falsled for at være en del af dagen. Nogle helt særlige 
gæster er dog byens nisser. Hvert år rejser 24 nisser til Falsled, de 
vandrer gennem byen hvorefter de til sidst afslutter deres rejse ved 
Steensvang. Selvom nogle nisser med årene er rejst andre veje, er 
nye dog kommet til.

Igen i år byder julemarkedet på mange af de samme traditioner 
som vi kender og elsker, men der er som altid også sket lidt nyt. 
Arbejdsgruppen har nemlig valgt at samle markedet mere, det 
finder nu sted fra Assensvej 589 til 525, samt på havnen. Desuden 
har julemanden valgt at lande et nyt sted i år, men hvor det er, har 
han endnu ikke røbet… Det må man følge med i, på facebook.com/
JulFalsled/ 

Som altid har de frivillige bag julemarkedet tænkt på alle. For 
børnene er der skattejagt, julemand og børnehjørne For de voksne 
er der både noget godt for øjnene og for ganen. For de ældre på 
Steensvang er der besøg af jule kor, samt sørget for julegodter fra 
Konnerup.  

Hvad der skal ske til ”Jul i Falsled”, kan man læse mere om i 
programmet midt i bladet, men byens nisser er i hvert fald klar til 
endnu en gang at byde alle velkommen i Falsled. 
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Lysregulering i 
Nørremarken
Mandag morgens oktobermørke. Hunden gør advarende af et eller 
andet der foregår i Nørremarken. 

Ved nærmere eftersyn er Nørremarken fra Hammerdamvej til 
Gammelskovvej pludselig lysreguleret.En karavane af store, sorte 
vogntog flankeret af mindre hvide biler sniger sig langs hegnet. Og 
mænd med farvestrålende veste trykker sig mellem bilerne.
Skummelt. 

Ved dagslys er den lokale mose pludselig blevet til en skilteskov – 
lidt ubehjælpsom skiltemaler, ganske vist.

Næse dag det samme – og næste igen. 

Nærmeste nabo til skilteskoven kunne så heldigvis oplyse, at det 
ikke var kommunens teknikforvirring, der var gået amok, men 
at filmholdet var på banen og at de tre dages arbejde i området 
muligvis bliver til 6 minutter i den næste Far til 4 film. 

Så nu må vi vist alle i Helios og se om vi kan genkende skilteskoven, 
når filmen ruller over lærredet.

Lokalrådet starter nu arbejdet med udviklingsplanen for de næste 
5 år.

De to foregående udviklingsplaner har været med til at synliggøre, 
fastholde og udvikle de mange faciliteter og aktiviteter området 
rummer.

Den seneste udviklingsplan for 2014-2018 satte luppen på 
områderne; 

•  Børn og unge
•  Turisme
•  Erhverv
•  Bosætning
•  Kultur
•  Idræt og fritid
•  Infrastruktur

For at få gang i udveksling af synspunkter og muligheder sætter 
Lokalrådet processen med udarbejdelse af Udviklingsplan 2020-
2024 i gang med et par møder, hvor temaer, arbejdsgrupper og 
redigering af planen udvikles og aftales. Det kan f.eks. diskuteres, 
om frivillig indsats skal være et tema, om nogle temaer skal eller 
kan slås sammen osv.

Kom derfor talstærkt til følgende møder:

16. januar 2020, kl. 19 i Svanninge-Hallens Cafeteria. Lokalrådet 
byder på kaffe og kage. Formålet med mødet er at gøre status 
i forhold til seneste udviklingsplan, diskutere, hvilke temaer/
områder der skal med og vælge tovholdere for de arbejdsgrupper, 
der skal sættes i gang.

19. februar 2020, kl. 19 i Svanninge Sognegaard. Lokalrådet byder 
på kaffe og kage. Formålet er på et stormøde at få så mange ideer, 
input og bidrag som muligt til arbejdsgrupperne og en livlig 
diskussion af områder og indhold samt at give håndslag på at levere 
gruppematerialet til slutredigering senest 18. marts.

Kom frisk – alle er velkomne!

Udviklingsplan 5 år frem
Tekst: Susanne Stald
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Når dit skrald kan blive 
andres redning
Vidste du, at forbruget af sovemedicin til børn/unge under 18 
år er fra 2011 til 2016 steget med 99 %? I 2017 var  9570 børn 
(hovedsageligt børn med diagnoser som autisme og ADHD )  
ordineret sovemedicin, som kan medføre mange bivirkninger. 

Mange af disse børn kunne være hjulpet med en kugledyne. Derfor 
startede nogle gæve piger Kugledynehjælpen, og jeg har sat en 
spand op til indsamling i Millinge Brugs, som jeg håber rigtig 
mange vil benytte sig af, og støtte det gode formål.                      

KUGLEDYNEHJÆLPENS MISSION
Kugledynehjælpen er en non-profit organisation af frivillige, der 
ved hjælp af plastkugler fra bl.a. tomme roll-on deodoranter ønsker 
at hjælpe udfordrede børn og unge med en kugledyne.

Kugledynehjælpens frivillige indsamler i hele Danmark og 
producerer kugledyner, der hver indeholder op til flere tusinde 
plastkugler.

Kugledynerne er gratis og doneres til ansøgere, der ikke kan få 
bevilget en kugledyne i det offentlige system eller ikke har midlerne 
til selv at anskaffe én.

Kugledynehjælpens projekt bygger på frivillighed og tillid 
til, at kugledynerne bliver doneret til de børn og unge, hvor 
kugledynerne skaber størst værdi.

Vurderingen af ansøgningerne sker med stor integritet. Der skeles 
ikke til, hvor i landet der indsamles flest plastkugler, hvor i landet 
der doneres flest kugledyner eller, hvor længe en ansøger har stået 
på venteliste. Der er således ikke tale om donation efter ”først til 
mølle” princippet.

Antallet af indsamlede plastkugler er helt afgørende for, hvor 
mange kugledyner der doneres. Det er derfor ikke muligt at give 
svar på, om ens ansøgning kommer i betragtning, eller hvilken 
tidshorisont der evt. vil være tale om.

Resterne af de tomme roll-on deodoranter ender på 
genbrugspladsen.

Vi sætter pris på en positiv ånd samt, at vi holder en god tone og 
behandler hinanden ordentligt. Vi håber, at I vil hjælpe os til at 
hjælpe andre. 

Tekst: Ulla Clemmensen, ambassadør i Kugledynehjælpen.



KIRKEBLAD
88. årgang
Vinter 
2019-2020

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:  
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra 
kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. 
Det var den første folketælling, mens Kvirinius var 
statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig 
indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen 
Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder 
Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at 
lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, 
som ventede et barn. Og mens de var dér, kom 
tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den 
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, 
for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme 
egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt 
nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for 
dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev 
grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt 
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal 
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i 
Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, 
I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i 
en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen 
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
»Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til 
mennesker med Guds velbehag!«  Lukas 2,1-14

Denne her tekst kender vi så godt. Det er jule-
evangeliet! Har I tænkt på, at her er et utrolig stort 
persongalleri? 

• Der er Josef, Maria og det lille Jesusbarn.
• De fattige hyrder på marken.
• Der er magthaverne: Kejser Augustus og statholder 

Kvirinius.
• Der er Herrens engel og en himmelsk hærskare.
• Der er kong David, der var Israels mægtige konge 

tusind år før. Nok var Josef en fattig tømrer, men 
han var også af Davids hus og slægt.

Og så er der dem, der ikke direkte er nævnt, men som 
må have været der: For eksempel herbergets vært, 
kromanden.

Hver især forholder de mange forskellige personer 
sig forskelligt til Jesu fødsel. Lad os for eksempel se 
på kromanden, altså værten på herberget, hvor der 
ikke var plads til den lille familie. Han er godt nok ikke 
nævnt i teksten. Men når der står, at “der var ikke plads 
til dem i herberget”, så må der være en kromand, der 
har fortalt Maria og Josef dét!

Op igennem kirkens 2000 år lange historie er 
kromanden gået hen og blevet gjort til et af de værste 
mennesker, der har gået på jorden. Et skræmmebillede. 
Han er blevet sammenlignet med Judas Iskariot – ham 
der meldte Jesus til myndighederne og forrådte Jesus 
med et kys. 

Men lad os kigge lidt nærmere på historien –
bibelhistorien, ikke kirkehistorien. Hvordan var 
kromanden? Teksten giver faktisk ikke meget hjælp. For 
værten er slet ikke nævnt! Der står bare i beretningen 
om Jesu fødsel: “For der var ikke plads til dem i 
herberget”. Og formodentlig var han slet ikke kromand. 
Han havde bare et rum, han kunne udlåne eller udleje. 
Og det var allerede lejet ud. Husk på, alle var ude at 
rejse – på grund af folketællingen. Der var ikke plads 
nogen steder. Men manden, der ikke er nævnt, gjorde 
det bedste han kunne: Han tilbød Josef og Maria sin 
stald. Her var der et blødt leje til Maria, dyrene gav 
varme, og Jesus blev lagt i en krybbe…

Det kan godt være, at kromanden ikke er nævnt i 
Bibelen. Og alligevel tror jeg, at vi kan lære af ham. 
Han gjorde, hvad han kunne. Mere forlanges der ikke af 
os. Til gengæld er mindre end det heller ikke godt nok.

Kromanden tilbød, hvad han kunne give, ikke et 
hotelværelse, men en stald. Og det han gav – plads til 
Jesu fødsel – var en langt større og mere nødvendig 
gave, end de gaver de hellige tre konger kom med: 
Guld, røgelse og myrra. Jeg har tit tænkt på, hvad 
skulle den lille baby Jesus egentlig med guld, røgelse 
og myrra. Men Jesus havde helt klart brug for et sted at 
blive født. Også selv om det var ydmygt.

Manden havde et godt hjerte. Det bør vi også have. 
Han fandt plads til Jesus. Vi skal også efter bedste evne 
finde plads og rum til Jesus i vores hjerte. Hvor ydmygt 
det hjerte så end er!

Merete Holck

Juletanker: Plads til Jesus



GUDSTJENESTER VINTER 2019-2020
December
1.dec.  1. søndag i advent 
9.00:  Falsled   (I) (Jesper Svärd)
11.30:  Svanninge (I)

8. dec.   2. søndag i advent
11.00:  Falsled (I)
19.00:  Svanninge kirke (I)
                         De ni læsninger

15. dec.  3. søndag i advent
9.30:  Svanninge (I)

22. dec.  4. søndag i advent
11.00  Falsled (Jesper Svärd)

24. dec.  Juleaftens dag
14.30:  Falsled (I)
16.00:  Svanninge (I)

25. dec.  Juledag
9.30:  Falsled (I)
11.00:  Svanninge (I)

26. dec.  2. juledag
9.30:  Falsled (I)

29. dec.  Julesøndag
11.00:  Svanninge  (Julesalmer)

Januar
1.  jan.  Nytårsdag
15.00:  Falsled (I)
16.30:  Svanninge 

5. jan.  Helligtrekongers dag
11.00:  Falsled
14.00:  Svanninge 
  Familiegudstjeneste i samarbejde med FDF

12. jan.  1. søndag efter H3K
10.00:  Falsled
11.30:  Svanninge

19. jan.  2. søndag efter H3K
9.00:  Svanninge
11.30:  Falsled

26. jan.  3. søndag efter H3K
11.00:  Svanninge (Jesper Svärd)

Februar
2. feb.  Sidste søndag efter H3K
11.00:  Falsled
17.00:  Svanninge - Kyndelmisse

9. feb.  Septuagesima
9.00:  Falsled
10.00:  Svanninge

16. feb.  Seksagesima
10.00:  Falsled
11.30:  Svanninge

23. feb.  Fastelavn
9.30:  Svanninge (kk)
11.00:  Falsled

Marts
1. marts  1. søndag i fasten
9.30:  Falsled (kk)

Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
5. dec.   RG
24. dec.  MH
16. jan.  Sanne Hvorslev 
30. jan.  MH
13. feb.  Eva Maren Ladefoged 
27. feb.  MH
12. mar.  Anette Agersnap 

MH: Merete Holck
RG: Rikke Godtfredsen

 

Forkortelser:
I = indsamling
KK = kirkekaffe

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

Konstitueret sognepræst

Merete Holck
Tlf. 62 61 94 54
Mobil 20 41 85 87
Mail: merh@km.dk  

ORGANIST

Anette Haahr Jørgensen
Tlf.  21 12 26 52

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

Graver Dorte Matthiesen
Bjergevej 2, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33
Mandag fri.

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

Benthe Rasmussen
Smedevænget 3, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 94 92

KIRKESANGER

Anne-Kirsten Jensen
Dauretoften 7, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 23 90 54 77

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

Jens Nielsen
Brahesvej 9, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 91 53

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

Kurt Rosendahl Hansen
Irisvej 5A, Falsled
5642 Millinge
Tlf. 62 68 13 90

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK
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INDENDØRS AKTIVITETER 

2019/2020 
HÅNDBOLD I SVANNINGE HALLEN – START 21. AUGUST 
Dame senior onsdag kl. 18.00 – 20.00 

 
SVØMNING I FORUM FAABORG – START 3. SEPTEMBER  
Børnehold tirsdag 18.00 – 19.00 el. 19.00 – 20.00 

             -  START 26. AUGUST 
Vandgymnastik, voksne mandag kl. 8.00 – 9.00 el. 9.00 – 10.00 
Baby svømning  mandag kl.11.00 – 12.00 
Vandgymnastik, voksne torsdag kl. 8.00 – 9.00 
Vamtvandgymnastik,voksne torsdag kl. 9.00 – 10.00 
Efterfødselsgymnastik torsdag kl. 11.00 – 12.00 
Tilmelding, se hjemmesiden 
 
GYMNASTIK PÅ SVANNINGE SKOLE – START 26. AUGUST 
Børn 0 – 3 klasse mandag kl. 16.00 – 17.00 
Forældre/barn ca. 1 - 3 år mandag kl. 17.00 – 18.00 
Krudtuglerne ca. 3 - 6 år onsdag  kl. 15.45 – 16.45 
Herregymnastik onsdag  kl. 20.00 – 21.00 

 
BADMINTON I SVANNINGE HALLEN – START 3. SEPTEMBER  
Motionsbadminton tirsdag kl. 18.15. – 21.15  

  
STÅ OP TIL NOGET GODT I SVANNINGE HALLEN – START 24. SEPTEMBER 
Motion og socialt samvær tirsdag kl. 09.30 – 11.00  

 
FODBOLD, INDENDØRS I SVANNINGE HALLEN – OPSTART I UGE 43/44 

 
FLOORBALL I SVANNINGE HALLEN – START 28. AUGUST 
Ungdom (drenge & piger)  fra U7 - U15 onsdag kl. 16.30 – 18.00 
Voksne  -   U15 år og op onsdag kl. 20.00 – 22.00 

 

FS-FITNESS - SVANNINGE HALLEN, HOLD 
Spinning  mandag kl. 17.30 – 18.25  
Spinning  mandag kl. 18.30 – 19.25 
Spinning  torsdag   kl. 16.30 – 17.40 
Spinning  torsdag   kl. 17.45 – 19.00 
Spinning  fredag    kl. 17.30 –18.25 
Vibe Spinning   lørdag     kl.  8.30 –  9.30 

 
Spinning instruktører: Inge Strandgård, 
Carine Junge, Kim Pedersen & Carsten 
Nøhr 

 
Styrke  Pilates  v. Lissi Hansen  tirsdag kl.   10.00 - 11.00 
Styrke  Pilates  v. Lissi Hansen  tirsdag kl.   17.30 - 18.30 
FloorWork v. Kristine Jensen  SKOLEN torsdag kl.   18.00  - 18.50 
GetFit v. Kristine Jensen  torsdag kl.  19.15 - 20.15  
Yoga v. Ann Nøhr  onsdag kl. 17.30 - 18.40 
Yoga v. Ann Nøhr   onsdag kl. 18.45 - 20.00 
Yoga v. Ann Nøhr  lørdag   kl.   9.45 - 11.00 
 

Yderligere information tilmelding, betaling & booking: www.faldsledsvanninge.dk 
Følg Faldsled/Svanninge på Facebook. 
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Sponsorer ved  
Andespil 2019 
SSvvaannnniinnggee  SSooggnneeggaaaarrdd  
Bestyrelsen takker følgende for gavmild sponsorering af ænder og øvrige 
gevinster. Overskuddet fra andespil går til at renovere, energiforbedre og 
vedligeholde bygning, lokaler og installationer. 
 
 

Andelskassen v/Flemming Lunde Lokalforsikring v/ Jens Nielsen 
Albani øldepot Svendborg  Lyshøjs Telt og serviceudlejning 
BDO Revision Faaborg  Martins Taxi 
Bimosegaarden Faldsled  Millinge Maskinstation 
Brdr. Lysemose Entrepenørfor. Min Købmand Haastrup 
Boe Byg Faldsled   Murermester Bekkelund 
CHH Transport   Murerfirmaet Heino Larsen 
C.O. Entrepenørforretning  Revision Faaborg Mørkebjergvej 
Danske Seniorer Svanninge  Rosenberg Ventilation 
Dagli´Brugsen Millinge  Ronnie Jessen Maler og spartelfirma 
Dansk Fitness Lagonis minde  Salon Lindegaard v/ Sonja Jessen 
El-installatør Jens Nielsen  Svanninge Auto og Traktorservice 
Faldsled Byg   Shell Faaborg 
Finds Tømrerforretning Millinge Svanninge Malerforretning 
Fodplejer Birgit Bendtsen  Skovly Plantage v/ Poul og Pusser 
Faaborg Hvidevareservice  Svanninge Skovservice 
Fyns Bageriservice   Tømrermester Lars Cornelsen 
Ide-Gruppen Vest   Teknikcenter Fyn 
Korsvejens Blomster  VVS Lars Dibberen 
Kontor Fyn Faaborg   VM Havecenter Millinge 
KIP Autohandel Mørkebjergvej V. Hæsinge Slagterforretning 
Korinth Entrepenørforretning Ørnehøjs Auto 
 

 



Adventskoncert med
Horne Mandskor

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et kaffebord i 
Diamantsalen på Steensvang, med venlig assistance fra 
Idégruppen Vest.

Skumringsgudstjeneste
Søndag d. 24. november 
kl. 16.00 i Falsled kirke
Efter byens traditionelle julemarked inviterer kirken indenfor til 
en stemningsfuld skumringsgudstjeneste, hvor musik, læsninger 
og fællessang i forening vil skabe et rum for ro og fordybelse.

Anne Vilain medvirker på cello i samspil med organist Anette 
Haahr.

Anne Vilain er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium 
hos Morten Zeuthen og Niels Ulner. Anne Vilain spiller både solo 
og i en række kammermusikalske konstellationer. Kærligheden 
til kammermusikken er stor og hun har gennem en årrække 
spillet i bl. a. kvartetten TangoCatz og duoen Vilain & Balslev. 
I to perioder har hun haft den ære at være Stadsmusiker i 
Svendborg. 

Udover at være cellist er Anne Vilain uddannet organist og spiller 
i Sørup kirke ved Svendborg.

Anne og Anette spiller værker af bl.a. Evert Taube og Frank 
Bridge, og der vil både være kendte og nye toner. Èn ting er 
sikkert: det bliver smukt og stemningsfuldt!

Torsdag, den 5. december 
kl. 19.30 i Falsled kirke

De 9 læsninger 
med korsang

Søndag d. 8. december 
kl. 19.00 i Svanninge kirke
Traditionen tro bliver der også i år afholdt De ni læsninger, og 
det er en glæde, at vi i år kan rykke ind i den nyrestaurerede 
kirke til dette arrangement. De ni læsninger er en 
forberedelsesgudstjeneste til julen, i hvilken folk fra menigheden 
og de medvirkende læser udvalgte ni bibelstykker, som leder 
frem til juleevangeliet afvekslende med salmesang og musikalske 
indslag. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, 
hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i 
Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni 
læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger 
juleaften.

De musikalske indslag er i år lagt i hænderne på et til lejligheden 
sammensat kammerkor, som ledes af kirkernes organist Anette 
Haahr. Koret består af ni rutinerede sangere fra hele Fyn, og 
tilhørerne kan glæde sig til korværker af bl.a. Tomas Louis de 
Victoria, Palestrina og Egil Hovland.

Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i selskab med glögg 
og æbleskiver i præstegårdens konfirmandstue, hvor alle er 
velkomne.

Kyndelmisse
søndag d. 2. februar 
kl. 17.00
Ordet ”kyndelmisse” betyder lysfest. Vi fejrer kyndelmisse ved 
en stemningsfuld gudstjeneste med lys, musik og stilhed. Trioen 
Tribus Vocem bidrager til den musikalske del af gudstjenesten.

Tribus Vocem optræder jævnligt i Svanninge Sogn og består 
af sanger Louise Elmelund-Præstekær, kirkens organist Anette 
Haahr samt kirkesanger Anne-Kirsten Jensen. 

Vel mødt til en oplyst kirke når mørket falder på.

Julesøndag 
Ved gudstjenesten søndag den 29. december kl. 11.00 i  
Svanninge kirke synger vi nogle anderledes julesalmer – nye 
salmer og gamle salmer, der ikke bliver sunget så tit. 



SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

 Månedens Aften

Onsdag d. 5. februar 
kl. 19.30 i Svanninge Præstegård
v/ sognepræst Preben Ulstrup, Frederiksberg

På grundlag af dagbøger og breve vil Preben Ulstrup fortælle om 
den danske prinsesse Dagmars livsforløb i Rusland, hvor hun 
blev gift med storfyrst Aleksander, og hvor hun blev kejserinde 
eller tsaritsa.

Preben Ulstrup har udgivet bogen ”Kejserinde Dagmarks 
fangenskab på Krim – Dagbøger og breve 1917-19”, der udkom 
i 2005.

Arrangør: Aktivitetsudvalget i Svanninge Menighedsråd.
Pris kr. 20.- incl. kaffe og kage. Kirkebilen kan benyttes (tlf. 
62618800)

”Kejserinde Dagmars liv og skæbne” 

 Månedens Aften

Onsdag d. 4. marts 
kl. 19.30 i Svanninge Præstegård
v/ historiker Carsten Egø Nielsen, Slagelse

Rigtig mange danskere har set filmatiseringen af Jussi Adler 
Olsens roman ”Journal 64” der tager udgangspunkt i en journal 
for en af de piger, der blev anbragt på Sprogø. Men var livet og 
tilværelsen på Sprogø, som filmen skildrer det?

Vi skal bl.a. høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen 
for beboerne, samt om lukningen i 1961. Foredraget er ledsaget 
af mange samtidige og nutidige billeder, heraf mange, der kun 
ses i dette foredrag.

Arrangør: Aktivitetsudvalgene i Horne og Svanninge sogne.
Der serveres kaffe og kage.

Kirkebilen kan bestilles tlf. 62618800

 Pigerne på Sprogø

Sikring af gravsten!

Flere der færdes på kirkegårdene 
har bemærket at der på de større 
gravstene er påsat et mærke ”Advarsel -  
Gravstenen er ustabil” 

Dette er foranlediget af en episode sidste år på Vestre kirkegård 
i København, hvor et 2-årigt barn mistede livet, da en 200 kg 
tung gravsten væltede ned over barnet. 

Det har bevirket at vore kirkegårde nu skal gennemgås for at 
undgå lignende uheld.  

Et stenhuggerfirma fra Jylland har trykprøvet de større 
gravstene hos os, samt dem der står på en sokkel.   

Der er firmaer der specialiserer sig i forskellige løsninger for at 
imødegå uheld med væltede gravsten. Vi vil i samarbejde med 
andre kirkegårde  og  provstiet finde frem til en forsvarlig måde 
at løse udfordringen på,  så vi undgår væltede gravsten, hvor 
folk kommer til skade.  

Som gravstedejer –  tag det roligt  - I hører fra os når vi har et 
forslag! 

Benthe Rasmussen
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BÆREDYGTIG
LINEFANGET FISK

Fisken er udskåret, og vi har  
fjernet ben og skind, så du kun  
har det fine fiskekød at tilberede.  
Pakket enkeltvis, så du kan nøjes  
med at tage den mængde op,  
du har brug for. 

Vi bor her - og vi leverer til døren  
her i området hver fredag.  
Bestillingen kan også hentes på torvet  
i Fåborg torsdag kl. 12.00-12.30.
 
Desuden mulighed for køb af mindre  
portioner ved bilen torsdage på Torvet  
uden forudbestilling.

WWW.NORDFRA.COM
Få inspiration til  

madlavningen

BESTIL  DIN FISK PÅ
 WWW.NORDFRA.COM~ SÅ LEVERER VI TIL DØREN 

– EN BID OG DU ER HOOKED

 

Stort gammeldaws andespil 
Torsdag den 14. Nov. Kl. 19 

Og 

Torsdag den 28. Nov. Kl. 19  
Der spilles hver gang om 3 hovedgevinster, 40 ænder og sidegevinst. 

Derudover div. spil 
Der kan købes kaffe, kage, øl, vand og vin. 

Der må ikke medbringes div. drikkelse m.m. 

 Overskud går til renovering af Sognegaarden 

Julefrokost 
Lørdag den 6. dec. Kl. 18 

Musik: Hans Henrik Pedersen 
 

Ring og reserver 
20268622 

 
 

Bliv medlem af 
foreningen Svanninge 
Sognegaard. 
Det koster kr. 100,00 
årligt pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales 
i Dagli Brugsen 
Millinge, eller 
indsættes i 
Sparekassen Fyn : 
Kontonr.  0828 801 
0003351. 
Husk at oplyse navn. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har 
mange medlemmer, 
når der 
bl.a. skal søges midler 
fra fonde. 



Erindringer og historier om men-
nesker, gårde og huse i Falsled
Assensvej 544
Sådan gik det til at der blev købmandsbutik i nr. 544:
En fortælling fra min far, og han fra sin far, og mig til vores 
søn Per
Jørgen Bonde Abiltoft ville være selvstændig, han var ellers 
komis, ansat på kroen for at drive butikken.  

En forretning var til salg ind af Midtfyn til og Jørgen får 
Hans Jørgen Andersen Rønnemoselund til at køre for 
sig, med hest og vogn. Da de når ned af Stedlangsgyden, 
mellem Jordløse og Trunderup, siger Hans Jørgen ” Du er 
så tavs Jørgen. Hør nu her, lad os vende om og så laver du 
butik derhjemme. Jeg lover dig, at vi altid vil handle hos dig 
og mange vil blive glade, som du og jeg”. En god og solid 
butik blev det, fra omkring 1900 til 1980. Det blev datteren 
Sara der drev butikken videre. De sidste år var drøje at 
komme igennem for det gik stødt tilbage med salget. 
Sara’s mor, Marie, blev jeg tit passet af. Den 9. april 1940 
sad jeg sammen med hende og talte flyvemaskiner der kom 
flyvende ind over Helnæsbugten. 
Marie var sønderjyde og sagde ”flere fløde” og så havde hun 
hårpisk, en flettet hestehale. Som barn ser og husker man 
mange pudsige ting. 

Min mor og Sara var gode veninder alle dage. De holdt avis 
sammen og hver dag gik far hen til Sara med den, og de to 
delte en øl sammen. Da far blev for gammel var det Sara’s 
tur til at komme og bytte avis. Hun kom kl. 11, og da var 
avisen læst og hvad der skulle diskuteres var understreget. 
Når avisen blev gået igennem fik de tre et par øl sammen. 
Det var tit jeg fik et ærinde hertil på den tid. Ja øl, der blev 
drukket meget øl på stengærdet, lidt op af markvejen. 
På bænken i butikken var der kun få udvalgte der måtte 
hygge sig. Det var forbeholdt de faste kunder at være 
velkommen til at slå en sludder af og slappe af på den gamle 
bænk.
   
Sara’s eneste slægtning var hendes søster Lise og de to piger 
holdt utroligt meget af hinanden. Lise boede i Nyborg med 
sin Valdemar. Jeg kørte Sara på hendes sidste tur til Nyborg. 
På dette tidspunkt var hun meget syg og døde nogle få 
måneder efter. Et stort kapitel var slut. Bænken fra butikken 
samt et dejligt maleri af Th. Knudsen fra Faaborg, arvede 
jeg efter alting var slut. 

Sara og Lises forældres gravsted er bevaret på Svanninge 
kirkegård. 

Huset er nu bygget helt om og Beth Quistgaard og Irene 
flyttet hertil fra Egelyst og boede til leje i nogle år. Henning 
Jørgensen ejer huset nu og Lone og Svend Iversen bor der. 
Når jeg går på tur hen ad vejen sammen med min rollator 
åbner Svend vinduet og slår en sludder af og Lone lytter tit 
med.    

Assensvej 537 
Min far fortalte at Kaptajn R.H. Andersen var den eneste af 
sømændene fra Falsled der nogen sinde havde rundet Kap 
Horn med sejlskib. Han ejede huset men var næsten aldrig 
hjemme. Den gang kunne en rejse tage et par år, eller mere. 
Kaptajn Andersen have ni børn, og i huset boede der også 
en gammel bedstemor. Det var nogle friske dreng og de 
havde et haglgevær som de en gang rettet mod den gamle 
bedste og sagde ”nu skyder vi dig”. Bedste råbte ”de skyder 

mig, de skyder mig” så mange gange at deres papegøje 
også begyndte at skrige ”de skyder mig, de skyder mig”. 
Drengene sagde så ”vi begraver dig her i haven så når om 
mange år du bliver fundet, tror de ved gud her ligger en 
gammel kriger”. BANG lød det fra geværet, og det blev 
pludselig så stille – men det var heldigvis en forbier. Til 
drengenes store forskrækkelse var der en patron i bøssen. 
Jens, den ene af drengene, ejede den nu så omtalte gamle 
købmandsgård på Assensvej 518, hvor han havde cafe 
fra 1925 og tre år frem. Han var udlært bager og bagte 
nogle gode lagkager osv. Caféen var et samlingssted for 
ungdommen (med øl til).

Efter cafedriften, sejlede han på Grønland som hovmester 
på det gode skib Umanak, i mange år. Han var en god 
fortæller og kom her i hjemmet når han holdt ferie hos 
sin bror, snedkermester Frederik Andersen, Helge Blom 
Andersens far.

En datter, Jenny blev gift med stationsforstanderen i 
Håstrup. Ingeborg blev gift med skotøjshandler Thogersen 
fra Glamsbjerg. Rasmus var ansat på Dalum Papirfabrik, 
var gift med Ellen, Hans Storms søster og de havde to børn, 
Kirsti (søster) og Rasmus. Jeg husker ikke flere af børnene.    
Da kaptajnen holdt op med at sejle, købte han en lastbil og 
kørte fragt ture sammen med sønnen Rasmus. 

Hans søn arvede efter ham, men det var hans søster Ella der 
boede der. Hun var alene og arbejdede i køkkenet på kroen. 
Ella var et fint og sirligt menneske, hun var meget glad for 
vores børn, hvad der var gensidigt. 
Der var to lejligheder på ejendommen, med forskellige 
lejere gennem tiden. Torben Larsen fra Strandparken havde 
sin barndom og ungdom der i huset. 
Mine forældre boede der et år, og den 9. april oplevede 
vi derfra. Den aften kom Jørgen Pedersen og købmand 
Nielsen for at se til os. En pæn tanke af dem for far var på 
rejse.  

Assensvej 535 
Nabo til kaptajn Andersen var styrmand Marius Madsen. 
Han fortalte han havde prøvet at blive reddet i land med 
redningsstol i den skotske brænding da skibet han havde 
hyre på, gik tabt. Vi spurgte ”hvad var det første du gjorde, 
da du kom i land?”  ”Jeg tømte mine træskostøvler for vand” 
kom det tørt fra ham. Måske sagde han også et stille tak? 
Han var ungkarl og havde en husbestyrerinde, Sine, der var 
fra Håstrup. En stor hyrdehund Russi, have han også. Da det 
var tid for ham at gå i land, arbejdede han med at tjære og 
kalke på de forskellige gårde i området.  

Efter Madsen, købte Osvald og Berta Bahl huset. Rigtige 
gode naboer der have fire børn, Orla, Frede, Erling og 
Anne-Birgith. Osvald var snedkersvend og arbejdede hos 
snedker Hans Hansen på Højstrædet i mange år. Osvald 
havde også kyllinger på baghusloftet, men det blev ikke til 
den store fidus. 

Osvald og Berta passede Skovstranden, som nu kaldes 
Damsbo Strand, i mange år. Den gang var der ishus der 
omme, og på den største dag de havde, kom der 610 biler til 
stranden. Det blev til mange mennesker og summende liv 
på stranden.

Tekst: Verner Storm Hansen



Osvald købte brugte cykler, satte dem fint i stand så de 
blev flotte og solgte dem hurtig igen. Han havde et fint lille 
cykelreparationsværksted i baghuset. 

Nu er det Ulla, fra København der ejer Berta og Osvalds 
gamle perle, og det er naturligvis moderniseret efter alle 
kunstens regler.  

I baghuset er der gæstehus med badeværelse. I stuen og på 
loftet er alt udnyttet til værelser og badeværelse.

Assensvej 540 - 542, Matrikel 8b 
Dette hus er nok det mest fotograferede hus på Fyn, og her 
bor Jette og Peter Bork. 

Det er et meget smukt gammelt hvidt hus med stråtag, tre 
kviste, sort bindingsværk og blå vinduer. Som nærmeste 
nabo ved jeg at der ofte holder bus fra nær og fjern 
foran huset. Jette og Peter har med tiden fået skabt sig 
gode kunstnernavne, hun som keramiker og han som 
kunstmaler. De deltager i alt hvad der foregår omkring 
kunst i kommunen og meget mere. Peter er formand for 
kunstforeningen og Jette laver bl.a. de flotte figurer og skåle 
der gives til årets Falsledbo. Det er byens tidligere vindere 
der hvert år kårer Falsledboen. 

Jettes far og mor købte huset i 1959 efter tømrer Hans og Ida 
Nielsen. 

Ida var svensker og Hans Tømrer var Falsled-dreng og 
var bror til Johannes Fisker. Hans og Ida havde tre døtre, 
og de var næsten selvforsynede med mad. De havde en 
stor køkkenhave, masser af æbler og der var altid gris på 
stald. Høns, duer og to bistader havde de også. Ida samlede 
kartofler hos landmændene om efteråret, og hun fik hvert 
syvende spand som betaling for arbejdet. De store kartofler 
blev kogt og givet til grisene.  

Hans havde engang fået en so som fik 10 dejlige grise. Hans 
så frem til at tjene rigtig mange penge, som bønderne 
gjorde, men da grisene blev store nok til at sælge var de 
usælgelige. Dette var nok i 30’erne, og det var hårde tider. 
Grisen blev slået ihjel, og en kan forestille sig hvad der stod 
på menuen det næste år. 

Hans og Ida samlede også penge til deres alderdom, og de 
blev måske gemt under madrassen. På grund af at mange 
personer ikke opgav sine sparepenge til skat, og dermed 
skattede af dem, men gemte dem derhjemme, besluttede 
skat at lave en pengeombytning i 1950. Over natten blev de 
gamle pengesedler pludselig værdiløse. Dette kom bag på 
Hans og Ida, som så mange andre. Deres hårdt opsparede 
penge var nu ikke det papir værd de var trykt på. Hans blev 
så vred at han købte en fladbundet pram med motor for de 
penge der stod på bankbogen, og var bogført til skat.  

I gamle dage hørte det også 4 tdl. land til ejendommen og 
de lå oppe på Hesbjerg – i de ”fire verdenshjørne”. 

Assensvej 538, Vesterled
Undertegnedes farfar byggede huset i 1911, på en 
udstykning fra Birkelygård, min farmors fødehjem. I 1952 
flytter min far og mor ind i huset og boede der sammen 
med farmor til hendes død i 1959. 

Inge og jeg overtager Vesterled først i 70’erne, men flytter 
ikke ind før i 1992. 

Mine forældre blev boende i huset indtil min fars 
død i 1992, 90 år gammel, og min mor flyttede i 
pensionistlejlighed, 89 år gammel. Der boede hun til sin 
død, 91 år gammel. 

Da jeg var 20 år gammel blev jeg rygopereret og havde en 
invaliderente på kr. 300,- pr. måned.

To år senere, i 1956, startede jeg som selvstændig landmand 
og gartner. Jeg forpagtede Petersmindemarken af min far, 
for det samme beløb som han fik i forvejen. Det var 1 tdl. 
land agerjord og 2 tdl. eng, og var såmænd en drøj start. For 
at få centralvarme i huset på Vesterled, solgte mine forældre 
Petersmindemarken (Stenhøje) til Mogens og Inger Bisgård.
Jeg startede med en skovl, et slidt roegreb og en fork 
(høtyv). Far var altid på rejse da han var handelsrejsende, 
så der var ikke meget tid han havde til at yde hjælp. Min 
mor var en stor hjælp, og med hjælp fra gode kammerater 
gik det. Hest lånte jeg af de forskellige gårde og kunne 
efterhånden arbejde det af. Det var en stor dag for mig den 
dag jeg kunne købe min egen 2-årig Nordbakker hest og 
bliver selvkørende. 

Bedriften voksede stille og rolig og til sidst drev vi 30 tdl. 
Vores kulturer bestod af tulipanløg, der var hovedkulturen 
på 3-4 tdl. Vi havde også 4 tdl. jordbær og 6-7 tdl. med 
spiseløg og på resten af jorden blev der dyrket korn. Det 
største år solgte vi 500.000 løg – håndtalte, tre i den ene 
hånd og to i den anden.

Inge og jeg blev gift i 1966. Inge var en meget stor hjælp, 
trods hun aldrig havde haft jord under neglene. Hun var 
udlært økonoma. Hendes barndom blev tilbragt i Haarby, 
men hun kom til Falsled fra en plads i København. Per 
kom til verden i 1967, på mors dag, samtidig med det var 
pinsedag. Dorthe kom to år senere, den 20. april, også 
hun var et søndagsbarn. De havde meget glæde af farmor 
og farfar og omvendt, når Inge og jeg var i marken. Da de 
blev større løb de et smut til os og det var skønne besøg og 
afbræk fra det hårde arbejde. 

Det ene år skrev Inge 101 lønsedler, hvor nogle af 
arbejderne tjente meget og andre lidt. Dette gik der 25 år 
med, 23 gode år og de sidste to år var dårlige. Ja, så dårlige 
at vi måtte give op. 

Vi bor heldigvis stadig på Vesterled og nyder den smukke 
udsigt hver dag og forsøger at passe det hele så godt vi 
formår, som alle andre huse i Falsled. 

I dag, 20. november 2005 er det jul i Falsled og vi har smukt 
vejr. Det er morsomt at følge hvad der sker. Det sker rigtig 
meget og forretningslivet gør alt for at reklamere. Vi følger 
det meget nøje, her fra Vesterled. Alle Gittes heste er i sving, 
pyntet med lidt rødt, og børnene der rider hestene er iført 
nissehuer, som sig hør og bør. 

Kirsten, Mogens og julemanden kører forrest i optoget med 
hest og vogn. I eftermiddag er der gudstjeneste i kirken og 
måske bliver den fyldt op dette år også. Mandag vil der stå i 
avisen hvor mange besøgende der har været i vores gode by. 
Sidst år var der ca. 1000 besøgende.
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Høsten er i hus – og 
Høstfestivallen 2019 vel 
overstået 
En stor tak for endnu en god og vellykket høstfestival! 

Igen i år kunne store og små deltage i de mange fine arrangementer 
der blev afholdt i lokalområdet i anledning af Høstfestvallen. 

Der blev bl.a. afholdt meget vellykket høstmarked ved Dagli´ 
Brugsen, kirkegårdsvandring ved Svanninge Kirke, Cykelsponsorløb 
ved hallen, åbent hus på Toftebjerggård og guidet tur i 
Overmarken/Nørremarken, fællesspisning i Sognegården – med 
kagekonkurrence, udstilling i Folkemindesamlingen og åbent 
værksted hos en række lokale kunstnere og meget mere. Alt 
sammen meget velbesøgt. Håber alle hyggede sig, og fik gode 
oplevelser.

Arrangementsgruppen siger tusind tak til alle kunstnerne, alle 
dem der har været vært ved et arrangement, alle der har deltaget 
i arrangementerne, hjulpet med skilte, doneret blomster til 
udsmykning og tak til alle der havde pyntet op ved vejen og gjort en 
tur igennem vores by rigtig hyggelig. 

Hvis du allerede nu går med en god idé til en aktivitet, 
arrangement eller andet du kunne tænke dig at byde ind med 
til næste års høstfestival er du velkommen til at kontakte Pusser: 
skovlyplantage@jubii.dk.

Det samme gør sig gældende hvis du har lyst til at engagere dig 
i den lille hyggelige koordineringsgruppe.  Gruppen varetager 
det overordnede koordineringsarbejde i forbindelse med 
planlægning af høstfestivallen hvilket indebærer, koordinering med 
arrangementsansvarlige, sammensætning af program, tema samt 
reklame og markedsføring og mødes ca. 4-6 gange i løbet af foråret 
og sommeren.

Vi ses til Høstfestivallen 2020!

Husk at følge Høstfestivallen på Facebook: Høstfestival Svanninge-
Millinge-Faldsled
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Fællesskab, forskønnelse 
og forældresamarbejde
En grå fredag eftermiddag i september trodsede forældre og børn 
efterårets lune og mødtes på skolen efter endt børnehavedag/
skoledag/arbejdsdag. Bevæbnet med arbejdshandsker, koben, 
trailere, højtryksrensere, spader, planteskeer og godt humør.

Klar til at tage fat på den lange liste med gøremål, der havde til 
formål at forskønne udeområderne ved skole og børnehave. Der 
skulle rives udtjente bygninger ned, udskiftes hegn ved SFOens 
sandkasse, plantes planter i skolegården og rengøres borde/bænke. 
Alt sammen små ting, der forhåbentlig vil være med til at gøre 
områderne mere attraktive og inspirerende, for alle med daglig 
gang på skolen, samt gæster. 

Børnene forsvandt hurtigt ned i gymnastiksalen, hvor store og små 
hyggede sig med boldspil, suppleret med saftevand og kage. Dejligt 
at opleve hvordan de store tager ansvar for de små, og de små soler 
sig i selskabet med de store. Et helt unikt fællesskab som er med til 
at gøre vores skole noget helt særligt. 

De voksne fik hurtigt sved på panden og lange arme. Så da kokken 
efter et par timer kaldte til spisning, var alle godt sultne, og lækker 
pasta med kødsovs blev meget velfortjent indtaget ved langbord i 
skolekøkkenet. Inden alle pakkede sammen og tog godt trætte hjem, 
lige i tide til fredagsslik og Disney i sofaen. 
Listen med ønsker var lang og på grund af vejret, nåede de ellers 
meget arbejdssomme forældre ikke det hele. Der bliver derfor 
afholdt forskønnelsesdag igen til foråret hvor der bl.a. skal males 
borde/bænke mm. Forældre der ikke kunne deltage sidst, får 
dermed en ny mulighed for at deltage i fællesskabet. Nærmere info 
følger. 
Håber alle vil påskønne de nye tiltag og passe godt på det. 
Tak til Faaborg-Midtfyn Kommune for at sponsorere planter og tak 
til skolen for betaling af mad. 

En dejlig måde at bruge en fredag eftermiddag på, hvor fælleskabet 
blev dyrket for både børn og forældre, skolens udeområder blev 
forskønnet og forældresamarbejdet styrket.
Takker for højt humør og godt arbejde!

Tekst: Forældrerepræsentanterne i fællesbestyrelsen
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

 www.fsfodbold.dk
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

BliKKenslAgeRMesTeR
gRØnnegADe 19 · fAABORg · Tlf. 62 61 05 45

v/ Tømrermester 
Arne Nielsen
Grubbemøllegyden 20 
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 86 16  
Bil 22 33 70 27

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15

NYT  FOR  SENIORER
Som noget helt nyt vil vi i FSSG&I forsøge os med et spændende 
tiltag.

Så mød op 3. juledag (27. december) til en hyggelig dag i 
Svanningehallen med forskellige aktiviteter, det kan være bevægelse 
- spil - dans og lidt mere stille ting, så der er mulighed for, at alle 
kan være med.

Vi forestiller os, at det starter kl. 15.00, og så slutter vi af med 
fællesspisning.

Der vil komme nærmere information i dagspressen om tidspunkt, 
pris, m.v.  – men reserver dagen.

Med venlig hilsen                                                                                                                                           
Gerde Høj Hansen



Med kvaliteten i højsædet og et særdeles 
kompetent og veluddannet personale, 
løser vi alt indenfor entreprenøropgaver

Vi løser opgaver for både private, boligforeninger,
store som små virksomheder og offentlige virksomheder.

•  Nedbrydning
•  Jordarbejde
•  Betonarbejde
•  Anlægsarbejde
•  Belægning
•  Oprensning af forurening
•  Landbrug
•  Vintertjeneste

•  Slamsugning og spuling
•  Avanceret TV-inspektion med rapport
•  Forsikringsskader – vi håndterer sagen
•  Rep. af rørskade uden opgravning
•  Alt indenfor kloakarbejde

Egenskrog 12 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9027
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Yoga i FS-Fitness
Der findes mange former for yoga, og yogaen rummer ca. 
84000 øvelser (Asanas) plus variationer. Det der gør forskellen er 
sammensætningen af øvelser (Asanas) og tempoet. 

Yoga betyder “forening af det individuelle med det universelle” - 
for mig er det: et redskab til at få ro og balance i mit sind og liv, så 
jeg får overskud og et glad og sundt liv. Et liv i her og nu: fysisk, 
mentalt og sjæleligt.

Min yogaform er dynamisk og forholdsvis hurtig - ikke så 
mediterende. 

Jeg blander Hatha yoga med Ashtanga, som er en dynamisk, 
kraftfuld form for yoga, der giver øget smidighed, styrke og 
udholdenhed. Derfor kalder jeg det “styrkeyoga” 

Målet er at forene det kropslige, mentale og åndelige - uden at 
være religiøs om det - ved at udføre korrekte vejrtrækninger, svære 
stillinger og fokuseringspunkter og dermed kontrol over sanserne 
og hvad vi kan - trods evt. skavanker, alder, køn og vægt.

Jeg forsøger at forbinde øvelserne i et flow (serier) startende med 
opvarmning efterfulgt af en serie øvelser og til sidst afslapning/
afspænding.

Der er pt. yogahold onsdag kl. 17.30 og 18.45 samt lørdag kl. 9.45 af 
75 minutters varighed. 

Kursisterne er en blanding af alle aldre og køn, og deres erfaring er 
fra øvede til nybegyndere. 
Det er alle hold med bookingsystem. 

Er man medlem af FS Fitness er det gratis, er man ikke, kan man 
deltage for kr. 50, hvis der er plads.

Jeg forsøger at “stave” mig gennem øvelserne, så alle kan være med. 
Nogle bliver et sted, hvor andre fortsætter øvelsen et niveau længere 
pga erfaring/øvelse/bedre styrke.

Yoga er en fantastisk effektiv og god form for motion - også for folk 
med handikap/udfordringer/skader.
1. Fordi kroppen ikke udsættes for en masse stød og 

overbelastning.
2. Fordi yogaen motionerer kroppen i et roligt tempo.

Her kan alle deltage uanset fysisk form og opnå ro og bevidsthed.

Kom gerne for evt. spørgsmål eller guidning.

Tekst: Ann Nøhr

Løvfaldstur med Danske 
Seniorer
48 forventningsfulde seniorer samledes ved Kulturhus Svanninge 
Sognegård kl. 13.00.

Turen gik til Medicinhaverne ved Tranekær Slot. Vejrguderne var 
med os – solen skinnede fra en skyfri himmel.

På vejen kommer vi forbi godserne Nakkebølle og 
Margrethesminde, hvor Poul (Fiat) fortalte om ejerskab, land- og 
skovbrugsarealer, og senere forbi Hvidkilde Slot med dets flotte 
søområde
.
Vi ankom til Tranekær, hvor der var en lille gåtur op til haverne, 
og der stod 2 guider og modtog os. De fortalte lidt om havernes 
tilblivelse i 1993 og op til i dag, hvor det er et meget stort område. 
Planterne er delt op i grupper, som hver især kan bruges mod 
forskellige dårligdomme. Guiderne var gode fortællere, og haverne 
ligger højt med fantastisk udsigt. Det er flot anlagt.

Kaffen drak vi på ”Generalen” – den gamle herskabsstald, opkaldt 
efter Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, også kendt som 
Generalen (født 17. november 1760 på Bjørnemose i Svendborg og 
døde 18. marts 1832 på Tranekær Slot). 

Hjemturen gik over Stenstrup, og vi skulle slutte dagen af med 
snitter, kaffe og te i Sognegården.

Det var en rigtig god oplevelse, og vi kan kun anbefale en tur til 
Medicinhaverne.

Tekst: Jytte Hansen
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Steensgaard 7    5642 Millinge    www.steensgaard.dk    T: 62619452    M: post@steensgaard.dk          steensgaard_denmark

LOKALE LÆKKERIER PÅ PÅSKEBORDET

STEENSGAARD
MADHÅNDVÆRK - KVALITET - RENE RÅVARER  

LeBOCK tilbyder alle LOKALNYTs læsere en specialrabat, når du 
handler på LeBOCK.dk i november og december. Brug rabatkoden LOKAL1 
og spar 20% på ALT undertøj i merinould. Vælg ”afhentning” hos LeBOCK
og spar portoen! Så kan du evt. også prøve varen, når du henter den.

LeBOCK ApS • L. Frandsensvej 2 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 68 27 27 • www.LeBOCK.dk
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Børnehaven
Det er fredag formiddag. Børnehavens børn i alderen 4-6 
år er gået ovenpå for at øve sang og musik og blive klar til 
børnemusikfestivalen 1. november.

Imens samles de yngste børnehavebørn og de tre ældste børn fra 
vuggestuen og laver leg og bevægelse i børnehaven. Først samles vi 
i en rundkreds, hvor terningen introduceres. Børnene skiftes til at 
kaste terningen, og herefter skal vi lave den bevægelse, som billedet 
på terningen viser. Vi øver os i at hoppe både på et og to ben, vi 
snurrer rundt om os selv, vi går på hælene, mens tæerne peger 
mod loftet, og vi sidder på numsen, mens vi løfter arme og ben. 
Når terningen lander på nar-hatten, må det barn, som har kastet 
terningen, vælge hvilken bevægelse vi skal lave.

Terningen bliver lagt væk, og vi går sammen to og to, hvor vi 
triller en bold til hinanden. Vi øver os også i at balancere med en 
ærtepose på hovedet.

Når vi leger lege som disse, styrkes børnenes motoriske 
færdigheder, samtidig med at de har det sjovt. Vi lærer at 
samarbejde og øver os i at skiftes og vente på tur. Nye venskaber 
opstår, og de små fra vuggestuen bliver introduceret til livet i 
børnehaven, så overgangen fra vuggestue til børnehave bliver en 
god og tryg oplevelse, og der skabes en rød tråd i barnets liv. De 
motoriske færdigheder er meget vigtige og med til at styrke barnet i 
forhold til læring både nu og senere. 

SÅ STARTER VI I 
SVANNINGEHALLEN.
Kalenderen siger nu efterår, og regn og blæst gør det knapt så 
hyggeligt at være ude i længere tid, så nu flytter den private 
pasningsordning og vores kolleger ind i Svanningehallen. 

Vi kan samle 5 voksne og 23 børn, så vi har masser af plads at boltre 
os på og til at udfordre børnenes motorik. 

Vi skal være aktive med vores børn, hoppe, trille, løbe, spille bold 
og hygge og have det sjovt. 

Når vi så har være rigtig aktive i en time, så er sulten også ved 
at melde sig, og vi går alle ind i Lars’ kantine og spiser vores 
madpakker. Den sidste energi skal lige leges ud inden turen nu går 
hjem i barnevognene.

Vi glæder os meget til at opstarte denne aktivitet for den er hyggelig 
for både børn og voksne.

Husk, at alle der går hjemme med deres børn ( 0-3 år) er 
velkommen til at komme om onsdagen og lege med en masse 
andre, glade børn.

Onsdage kl 9.45-10.45 og madpakker bagefter.

Vi glæder os til vi ses
Heidi og Mulle, Skovhulen
Skelbanke 5
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Nyt fra Lillely
I september har der været Ridderfest i børnehaven. Børnene 
har hørt eventyret om Ridder Georg der tager ud i verden, for at 
redde prinsessen og dræbe den frygtelige drage. På dagen lever 
børnene sig ind i eventyret. De er alle klædt ud som riddere. De 
har stjernebånd om panden, røde ridderkapper på og så har de 
selv snittet deres sværd, som de kan dræbe dragerne med. Dagen 
sluttes med ridderbrød og drageblod - der vidst nok smager lidt af 
hyldebær.

Her er et uddrag af hvordan Tinke (3 år) og Elly (5 år) oplevede 
dagen i skoven.

Inden Ridderfesten 

Tinke: “Jeg er kun lidt bange!”

Elly: “Jeg er ikke bange… jeg vil dræbe dragen, med sværdet vi har snittet.”

Tinke: “Jeg tror, at F bliver bange for dragen.”

Elly: Jeg tror ikke, jeg vil dræbe dragen... jeg vil hellere ned fra bakken. For 
at vise, at jeg er modig!

Hvad er det for en bakke?

Elly: ”Modighedsbakken! Sidste år kunne A ikke komme op så hun skreg!… 
Man kunne næsten ikke se hendes ansigt.” Elly griner. “Nu er vi 5(år) så nu 
tør vi godt.

Men Tinke må hellere holde fast i mig!“

Tinke: ”Jeg glæder mig, men jeg er lidt bange!”

Elly: “I er overhovedet ikke bange, hun siger, hun har set en ægte drage.”

Efter Ridderfesten

Tinke: ”Vi hørte en drage og Elly så en drage.”
Elly: “N og mig så en drage. Vi stak den, med sværdene. Vi så mange drager
(hvisken) vi har stjernestøv på sværdet. A gav os stjernestøv på.”
“Dragen sad og drak vand… vi listede ned til den. Hvis man løber væk 
kommer der flere drager. og de spyr ild og det der...det der…det er noget med 
gift eller noget…” 
“Den så os og spyede ild på træet der væltede! og så fløj den. Vi var nede ved 
sumpen. Al og mig.”

Hvor var Tinke? 

Tinke: “Jeg var ikke så langt nede… nede i hullet. Jeg faldt to gange og 
kunne ikke komme op. Så tog jeg fat i en gren og så hapsede den mig.”
Hvad hapsede dig?
“En tornegren der sad fast i min kjole... 
Vi hørte bare en drage!”

Elly: JEG SÅ EN DRAGE!!!

Elly og Tinke bryder ud i sang: “Vi er Skt. Mickaels tapre mænd, Vi er Skt. 
Mickaels tapre mænd, dragen dræber vi med sværd.”

Fik i noget speciel mad og drikke? 

Elly: ”Næ… det vi plejer… 

Hvad er det?

Elly: “… Drageblod.” Elly smiler.

Var det en spændende dag?

Tinke: ”Ja.”

Elly:”Ja. Det var kun F og M der synes det var farligt.”

Fortalt af pigerne til deres far før og efter.
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