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L O K A L R Å D E T  F A L D S L E D / M I L L I N G E / S V A N N I N G E

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

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

Kom og hør hvad der 
rør sig i dit lokalområde

Lokalrådet holder årsmøde 
den 26. april kl. 19.00 i Svanninge hallen

Det har gennem årtier været en udfordring at holde liv 
og skabe udvikling i landdistrikter og mindre bysamfund. 

Udfordringen bliver ikke mindre i de kommende år.

Kom og hør hvilke opgaver, vi arbejder med at løse i lokalrådet.

Vel mødt!



ÅBNER IGEN ONSDAG D. 16. MARTS

Assensvej 517 · Faldsled tel. 2167 4494.  www.ta l lerkengal ler iet .dk

ÅBNINGSTIDER 2005

Vi har malet, flyttet rundt, købt ind

og glæder os meget til en ny sæson

med masser af spændende nyheder.

I den første åbningsuge vil der være

specialpriser på udvalgte varer.

Velkommen !

ONSDAG & TORSDAG 12-17, FREDAG & LØRDAG 10-17



Fra byens forsamlingshus til keramisk værksted
Huset Assensvej 279 i Millinge har været anvendt til 
flere forskellige formål, siden det opførtes i midten 
af 1800-tallet. Først tilhørte det malermester Rasmus 
Peder Hansen, da var der iøvrigt jord til så der kunne 
holdes en ko. I 1884 skete der det at malermesteren 
tillige med sin lærling kuldsejlede og druknede på vej 
hjem fra arbejde på Illumø. Konen sad så tilbage med 
3 - 4 børn hvoraf den yngste var ca. 1 måned gammel, 
der var ingen enkepension eller børnecheck til den tid.
Der blev så indrettet en mødesal i husets østlige ende 
hvor maleren havde haft værksted, den blev kaldt 
malersalen, den blev brugt til sammenkomster af byens 
borgere indtil forsamlingshuset blev indviet i 1904 så 
blev den overflødig og indrettet til en lille lejlighed.

I 1920 blev huset købt af en ung købmand fra Langeland 
som hed Georg Hansen. Det blev en blandet landhandel 
hvor næsten alt kunne købes, lide fra foderstoffer, 
kunstgødning og brændsel, samt de fleste dagligvarer 
og lidt manukfakturer og isenkram.

Kødvarer og mejeriprodukter blev der ikke handlet 
med da der var både slagerforretning og mejeri her 
i byen. Kartofler og andre grøntsager blev der heller 
ikke handlet med. Der var en gang kommet en lærer 

fra København til Millinge Skole, han kom nok så fint 
ind til købmanden for at købe kartofler, det handler jeg 
desværre ikke med sagde Købmanden. Hvem skulle 
dog købe dem, de har alle i deres egen mark eller 
have. Købmanden døde i 1963, hvorefter sønnen Hans 
Kristian fortsatte, han døde allerede i 1972 hvorefter 
Kaj og Birthe Christiansen købte forretningen som 
ophørte i 1978.

Ca. 6 år senere blev huset købt af Inger Nødskov som 
indrettede det til legetøjsmuseum, det fungere til midt 
i halvfemserne, da blev det købt af Philip Streich der 
bruger det til keramisk værksted.

I næste blad tager vi udgangpunkt i en ny bygning.
Du kan også få et stort indblik i lokalhistorien ved at 
besøge Lokalhistorisk Museum i Svanninge Sognegård. 
Der er åbent hver søndag mellem kl. 10.00 og 12.00.

H I S T O R I E  -  A S S E N S V E J  2 9 7

-skrevet af Hans Møller

T R O L D E L A N D  -  N A T U R L E G E P L A D S

Gåsebjergsand ved Svanninge Bakker

Naturlegepladsen er et resultat af et samarbejde 
mellem Naturturisme I/S, Friluftsrådet samt 
Skov- og Naturstyrelsen - www.sns.dk 
(søg på ordet troldeland), ved Fyns Statsskovdistrikt, 
som har stået for arbejdet med naturlegepladsen.
Naturlegepladsen er allerede en succes. 

I den første weekend var legepladsen fyldt med børn, 
der boltrede sig på gynger, klatrereb og hængegynger m.v.

Naturlegepladsen er et fantastisk udflugtsmål for hele familien.
Der er bænke og borde, så det er oplagt at tage kaffe og 
picnickurv med.

God fornøjelse!



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

Pædagogisk udvikling på Svanninge Skole
Lærere og bestyrelse ved Svanninge Skole har i 
samarbejde fundet frem til 4 ledetråde, som skal 
være kendetegnende ved vores omgang med børn og 
hinanden. De 4 ledetråde er
· Se mig som den, jeg er
· Vis mig hvem jeg kan blive
· Lad mig opleve fællesskabet
· Udfordre mig tilpas
Dette lyder måske meget enkelt og ligetil, men der er 
ganske meget at leve op til. 
For at støtte vores bestræbelser på at leve op til 
disse 4 ledetråde har vi i dette skoleår nedsat nogle 
studiegrupper. Disse studiegrupper skal drøfte, hvordan 
vi kan undervise bedst muligt.
I den forbindelse har vi fokus på ny viden om børns 
læringsstile. Læringsstile betyder, at nogle børn lærer 
bedst nyt og svært stof, når de ser det, andre lærer bedst, 
når nogen fortæller om det, andre igen lærer bedst, når 
de kan røre ved ting og føle dem og endelig er der 
nogen, der lærer bedst, når de kan bevæge sig.
Denne viden om læringsstile kan bruges fornuftigt i en 
skolesammenhæng, men skal ikke bruges til at være 
magelig.
Vi har planlagt 3 pædagogiske dage, hvor vi har dette 
tema til drøftelse.

KM

Nyheder fra Svanninge Skole
Svanninge Skole har i november/december fået 
renoveret gymnastiksalen og omklædningsrummet. Det 
hele fremstår nu lyst og venligt, og vi håber, at de lokale 
brugere af vore gymnastikfaciliteter vil glæde sig lige 
så meget over de nye omgivelser, som vi selv gør. Vi er 
meget tilfredse med resultatet.
Vi er desuden i gang med at beskrive et projekt, der 
vil munde ud i en ny indskolings-/fritidshjemsfløj. 
Et nedsat byggeudvalg med repræsentanter fra skole 
og fritidshjem arbejder sammen med arkitektfirmaet 
Archifield om projektbeskrivelsen, som vi regner med at 
sende videre i det politiske system inden sommerferien. 
Vi glæder os til at kunne komme i gang med byggeriet
I skrivende stund arbejder 7. og 8. klasse sammen med 
Søren Bøje, Morten Christensen og Kirsten Jenslev med 
at få lagt sidste hånd på musicalʼen, der opføres onsdag 
d. 9. marts ved skolefesten for de store. Vi glæder os til 
at se resultatet.
Andre nyheder fra Svanninge Skole kan ses ved at følge 
med på skolens hjemmeside: www.svanningeskole.dk

JP

Invitation
Skolebestyrelsen ved Svanninge Skole inviterer alle 
forældre til årsmøde torsdag d. 12. maj kl. 19.00 i 
skolens aula. Udover bestyrelsens årlige beretning vil 
aftenen komme til at handle om læringsstile, som er et 
af skolens indsatsområder i dette skoleår. Forældrene 
vil kunne få kortlagt deres egne læringsstile,og der vil 
blive demonstreret undervisningsmaterialer, som er 
udarbejdet med henblik på forskellige læringsstile. Vi 
vil kraftigt opfordre forældrene til at deltage i årsmødet. 
Indholdet er meget spændende.

JP

ØV !!
Det følgende kan nemt opfattes som et surt opstød, og 
det er vel i virkeligheden også, hvad det er. Svanninge 
Skole var mellem jul og nytår desværre ramt af et dumt 
og ærgerligt hærværk. I alt 4 store ruder blev smadret 
og der blev kastet genstande ind gennem vinduerne. 
Det er dobbelt ærgerligt.
For det første ærgrer jeg mig over, at der åbenbart 
er nogen i vores omegn, der kan få fornøjelse af at 
ødelægge fælles ejendom, som en skole jo er, - i stedet 
for at foretage sig noget fornuftigt. Jeg kan måske til 
nød forstå, at nogen kan finde på at stjæle noget for at 
bruge det. Men at ødelægge uden noget som helst andet 
formål end det at ødelægge, - det er mere end dumt.
For det andet ærgrer det mig, at vi skal ud af skolens 
eget (sparsomme) budget skal betale ca. 10.000 kr. for 
andres dumheder. Vores forsikring dækker desværre 
ikke sådanne former for ødelæggelser, så der er kun 
skolen til at betale, især da der ikke er særlig stor 
sandsynlighed for at de skyldige findes og kan drages 
til ansvar for deres handlinger. 
Når vi så ydermere er ved at vride hjernen af led 
for at få budgetterne til at slå til - ikke mindst for 
undervisningsmidlernes vedkommende - ja så er det 
dobbelt surt at skulle bruge ca. 3,5 % af undervisnings
middelbudgettet (276.000 kr)  til at betale for smadrede 
ruder. Vi kunne have fået fx et helt historiesystem til 7. 
- 9. klasse for det beløb, eller vi kunne have sendt en hel 
klasse på lejrskole i næsten en uge. Nu har vi i stedet 
brugt pengene på 4 stk. smadrede ruder.  Og derfor 
kommer jeg endnu engang med et mavesurt ØV!!!!!

JP

I Regnbuen har vi sat tre projekter i gang, der bl.a. 
har til formål at børnene i Regnbuen skal bevæge sig 
noget mere:  

En skov- og naturgruppe i Regnbuen
Udeliv for alle 4-6 årige i Regnbuen

Formål:
-  At alle Regnbuen 4-6 årige børn skal opholde sig  
 i naturen en stor del af dagen 
-  At børnene får tid og ro til at fordybe sig i   
 naturens planter og dyr
-  At børn for mere tid sammen med en voksen
-  At børnene hjemme i Regnbuen får mere plads  
 og mere voksenkontakt
-  At børnene får lov til at udfolde sig motorisk
-  At børnene lærer om naturen og natur-   
 fænomener med alle sanser
-  At børnene bliver styrket motorisk
-  At børnene bliver mere socialt ansvarlige overfor  
 hinanden 

En gruppe på 16 børn og 2 ansatte får hjemmebase 
i ”Kometen” (den lille pavillon) og i en bus indkøbt 
og indrettet til ophold i naturen. De øvrige 4-6 årige 
børn deles i tre grupper på 12 – 14 børn og en ansat 
i hver gruppe. Disse grupper tager med bussen og 
naturgruppen på skift i tre uger ad gangen. Bussen 
kører til skov, mark, sø, å og strand, men grupperne har 
en fast base i Sollerup ved ”Kioskstien”, som fremover 
er det faste ”stoppested” i naturen. Grupperne er ude 
af huset  fra kl. 9.30 til 14.00 fire dage om ugen bortset 
fra skoleferierne. 

Idræt For Sjov
Et samarbejde mellem Faldsled/Svanninge Idræts-
forening og Regnbuens Fritidshjem omkring de  
6 til 10 årige.

Formål: 
-  At tilbyde et idrætsforløb for samtlige børn i  
 0.- 3. kl.
-  At børnene oplever bevægeglæde.
-  At få børn som ikke er med i idrætsforeningen til  
 at få interesse for sport.
-  At styrke det sociale sammenhold i den del-  
 tagende gruppe, samt give mulighed for dannelse  
 af nye relationer, og derigennem bidrage til det   
 enkelte barns identitetsdannelse.
- At præsentere børnene for idrætsgrene på en   

anderledes måde, således at fordomme over for   
en idrætsgren ikke ligger til grund for manglende  
 lyst til bevægelse. F.eks. at den stille pige oplever  
 sjove elementer ved fodbold.
-  At flere børn fremover vil deltage mere i fysiske  
 aktiviteter, og derigennem skabe mere trivsel og  
 velvære.
-  At børnene opnår den brede idrætsforståelse   
gennem leg med afsæt i badminton, håndbold,   
fodbold, basket og gymnastik.

To pædagoger fra fritidshjemmet deltager sammen 
med en instruktør fra idrætsforeningen. Der veksles 
mellem de fem beskrevne idrætsgrene.

Børnene deles i fire grupper:
- Hver gruppe skal præsenteres tre gange for   
 følgende fem idrætsgrene: badminton, håndbold,  
 fodbold, basket og gymnastik.
-  Der afsættes effektivt 35 min. til hver gruppe,   
 således at alle fire grupper er igennem på samme  
 dag.
-  Aktiviteterne skal bestå af leg og kamp, hvor   
 f.eks. fodbolden indgår den dag vi samarbejder  
 med fodboldinstruktøren. Legen skal være   
 motivationsfaktoren, der gør at aktiviteten er   
 sjov, og kampen er udfordringen, der skaber den  
 indre energi, og giver sved på panden.
- Børnene skal have succesoplevelser, aktiviteterne  
 skal tilrettelægges således at alle dyster på   
 nogenlunde lige niveau, og samtidig skal der   
 være udfordring.

Idrætsprojekt for de 3-årige  
Gymnastik for de 3-4årige 
Gymnastikudvalget i Faldsled- Svanninge Gymnastik- 
og Idrætsforening har sammen med daginstitutionen 
Regnbuen startet et bevægelsesprojekt i efteråret 2004 
for de 3-årige børne-havebørn.

Formålet er:
- at børnene gennem leg tidligt bliver styrket i deres 
grundmotorik.
- at få de motorisk svage børn til at synes at det er sjovt 
at bevæge sig, samt at få børn til generelt at dyrke 
mere idræt. 

Der tilbydes en times instruktion ugentlig med 
gymnastikinstruktør i samarbejde med ”Solens” 
ansatte.



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

Pædagogisk udvikling på Svanninge Skole
Lærere og bestyrelse ved Svanninge Skole har i 
samarbejde fundet frem til 4 ledetråde, som skal 
være kendetegnende ved vores omgang med børn og 
hinanden. De 4 ledetråde er
· Se mig som den, jeg er
· Vis mig hvem jeg kan blive
· Lad mig opleve fællesskabet
· Udfordre mig tilpas
Dette lyder måske meget enkelt og ligetil, men der er 
ganske meget at leve op til. 
For at støtte vores bestræbelser på at leve op til 
disse 4 ledetråde har vi i dette skoleår nedsat nogle 
studiegrupper. Disse studiegrupper skal drøfte, hvordan 
vi kan undervise bedst muligt.
I den forbindelse har vi fokus på ny viden om børns 
læringsstile. Læringsstile betyder, at nogle børn lærer 
bedst nyt og svært stof, når de ser det, andre lærer bedst, 
når nogen fortæller om det, andre igen lærer bedst, når 
de kan røre ved ting og føle dem og endelig er der 
nogen, der lærer bedst, når de kan bevæge sig.
Denne viden om læringsstile kan bruges fornuftigt i en 
skolesammenhæng, men skal ikke bruges til at være 
magelig.
Vi har planlagt 3 pædagogiske dage, hvor vi har dette 
tema til drøftelse.

KM

Nyheder fra Svanninge Skole
Svanninge Skole har i november/december fået 
renoveret gymnastiksalen og omklædningsrummet. Det 
hele fremstår nu lyst og venligt, og vi håber, at de lokale 
brugere af vore gymnastikfaciliteter vil glæde sig lige 
så meget over de nye omgivelser, som vi selv gør. Vi er 
meget tilfredse med resultatet.
Vi er desuden i gang med at beskrive et projekt, der 
vil munde ud i en ny indskolings-/fritidshjemsfløj. 
Et nedsat byggeudvalg med repræsentanter fra skole 
og fritidshjem arbejder sammen med arkitektfirmaet 
Archifield om projektbeskrivelsen, som vi regner med at 
sende videre i det politiske system inden sommerferien. 
Vi glæder os til at kunne komme i gang med byggeriet
I skrivende stund arbejder 7. og 8. klasse sammen med 
Søren Bøje, Morten Christensen og Kirsten Jenslev med 
at få lagt sidste hånd på musicalʼen, der opføres onsdag 
d. 9. marts ved skolefesten for de store. Vi glæder os til 
at se resultatet.
Andre nyheder fra Svanninge Skole kan ses ved at følge 
med på skolens hjemmeside: www.svanningeskole.dk
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Invitation
Skolebestyrelsen ved Svanninge Skole inviterer alle 
forældre til årsmøde torsdag d. 12. maj kl. 19.00 i 
skolens aula. Udover bestyrelsens årlige beretning vil 
aftenen komme til at handle om læringsstile, som er et 
af skolens indsatsområder i dette skoleår. Forældrene 
vil kunne få kortlagt deres egne læringsstile,og der vil 
blive demonstreret undervisningsmaterialer, som er 
udarbejdet med henblik på forskellige læringsstile. Vi 
vil kraftigt opfordre forældrene til at deltage i årsmødet. 
Indholdet er meget spændende.

JP

ØV !!
Det følgende kan nemt opfattes som et surt opstød, og 
det er vel i virkeligheden også, hvad det er. Svanninge 
Skole var mellem jul og nytår desværre ramt af et dumt 
og ærgerligt hærværk. I alt 4 store ruder blev smadret 
og der blev kastet genstande ind gennem vinduerne. 
Det er dobbelt ærgerligt.
For det første ærgrer jeg mig over, at der åbenbart 
er nogen i vores omegn, der kan få fornøjelse af at 
ødelægge fælles ejendom, som en skole jo er, - i stedet 
for at foretage sig noget fornuftigt. Jeg kan måske til 
nød forstå, at nogen kan finde på at stjæle noget for at 
bruge det. Men at ødelægge uden noget som helst andet 
formål end det at ødelægge, - det er mere end dumt.
For det andet ærgrer det mig, at vi skal ud af skolens 
eget (sparsomme) budget skal betale ca. 10.000 kr. for 
andres dumheder. Vores forsikring dækker desværre 
ikke sådanne former for ødelæggelser, så der er kun 
skolen til at betale, især da der ikke er særlig stor 
sandsynlighed for at de skyldige findes og kan drages 
til ansvar for deres handlinger. 
Når vi så ydermere er ved at vride hjernen af led 
for at få budgetterne til at slå til - ikke mindst for 
undervisningsmidlernes vedkommende - ja så er det 
dobbelt surt at skulle bruge ca. 3,5 % af undervisnings
middelbudgettet (276.000 kr)  til at betale for smadrede 
ruder. Vi kunne have fået fx et helt historiesystem til 7. 
- 9. klasse for det beløb, eller vi kunne have sendt en hel 
klasse på lejrskole i næsten en uge. Nu har vi i stedet 
brugt pengene på 4 stk. smadrede ruder.  Og derfor 
kommer jeg endnu engang med et mavesurt ØV!!!!!

JP

I Regnbuen har vi sat tre projekter i gang, der bl.a. 
har til formål at børnene i Regnbuen skal bevæge sig 
noget mere:  

En skov- og naturgruppe i Regnbuen
Udeliv for alle 4-6 årige i Regnbuen

Formål:
-  At alle Regnbuen 4-6 årige børn skal opholde sig  
 i naturen en stor del af dagen 
-  At børnene får tid og ro til at fordybe sig i   
 naturens planter og dyr
-  At børn for mere tid sammen med en voksen
-  At børnene hjemme i Regnbuen får mere plads  
 og mere voksenkontakt
-  At børnene får lov til at udfolde sig motorisk
-  At børnene lærer om naturen og natur-   
 fænomener med alle sanser
-  At børnene bliver styrket motorisk
-  At børnene bliver mere socialt ansvarlige overfor  
 hinanden 

En gruppe på 16 børn og 2 ansatte får hjemmebase 
i ”Kometen” (den lille pavillon) og i en bus indkøbt 
og indrettet til ophold i naturen. De øvrige 4-6 årige 
børn deles i tre grupper på 12 – 14 børn og en ansat 
i hver gruppe. Disse grupper tager med bussen og 
naturgruppen på skift i tre uger ad gangen. Bussen 
kører til skov, mark, sø, å og strand, men grupperne har 
en fast base i Sollerup ved ”Kioskstien”, som fremover 
er det faste ”stoppested” i naturen. Grupperne er ude 
af huset  fra kl. 9.30 til 14.00 fire dage om ugen bortset 
fra skoleferierne. 

Idræt For Sjov
Et samarbejde mellem Faldsled/Svanninge Idræts-
forening og Regnbuens Fritidshjem omkring de  
6 til 10 årige.

Formål: 
-  At tilbyde et idrætsforløb for samtlige børn i  
 0.- 3. kl.
-  At børnene oplever bevægeglæde.
-  At få børn som ikke er med i idrætsforeningen til  
 at få interesse for sport.
-  At styrke det sociale sammenhold i den del-  
 tagende gruppe, samt give mulighed for dannelse  
 af nye relationer, og derigennem bidrage til det   
 enkelte barns identitetsdannelse.
- At præsentere børnene for idrætsgrene på en   

anderledes måde, således at fordomme over for   
en idrætsgren ikke ligger til grund for manglende  
 lyst til bevægelse. F.eks. at den stille pige oplever  
 sjove elementer ved fodbold.
-  At flere børn fremover vil deltage mere i fysiske  
 aktiviteter, og derigennem skabe mere trivsel og  
 velvære.
-  At børnene opnår den brede idrætsforståelse   
gennem leg med afsæt i badminton, håndbold,   
fodbold, basket og gymnastik.

To pædagoger fra fritidshjemmet deltager sammen 
med en instruktør fra idrætsforeningen. Der veksles 
mellem de fem beskrevne idrætsgrene.

Børnene deles i fire grupper:
- Hver gruppe skal præsenteres tre gange for   
 følgende fem idrætsgrene: badminton, håndbold,  
 fodbold, basket og gymnastik.
-  Der afsættes effektivt 35 min. til hver gruppe,   
 således at alle fire grupper er igennem på samme  
 dag.
-  Aktiviteterne skal bestå af leg og kamp, hvor   
 f.eks. fodbolden indgår den dag vi samarbejder  
 med fodboldinstruktøren. Legen skal være   
 motivationsfaktoren, der gør at aktiviteten er   
 sjov, og kampen er udfordringen, der skaber den  
 indre energi, og giver sved på panden.
- Børnene skal have succesoplevelser, aktiviteterne  
 skal tilrettelægges således at alle dyster på   
 nogenlunde lige niveau, og samtidig skal der   
 være udfordring.

Idrætsprojekt for de 3-årige  
Gymnastik for de 3-4årige 
Gymnastikudvalget i Faldsled- Svanninge Gymnastik- 
og Idrætsforening har sammen med daginstitutionen 
Regnbuen startet et bevægelsesprojekt i efteråret 2004 
for de 3-årige børne-havebørn.

Formålet er:
- at børnene gennem leg tidligt bliver styrket i deres 
grundmotorik.
- at få de motorisk svage børn til at synes at det er sjovt 
at bevæge sig, samt at få børn til generelt at dyrke 
mere idræt. 

Der tilbydes en times instruktion ugentlig med 
gymnastikinstruktør i samarbejde med ”Solens” 
ansatte.



Aktivitets-
kalender

Svanninge Skoles kalenderdata:

Fredag d. 22.04.: Bededagsferie

Fredag d. 22.04.: Konfirmation i Falsled Kirke

Søndag d. 24.04.: Konfirmation i 

Svanninge Kirke

Torsdag/fredag d. 05./06.05: 

Kr. himmelfartsferie

Torsdag d. 12.05.: 

Skolebestyrelsens årsmøde kl. 19.00 i aulaen

Lørdag-mandag d. 14.-16.05.: Pinseferie

Mandag d. 06.06.: Skolebestyrelsesmøde

Torsdag d. 16.06.: Dimission for 9. klasse

Fredag d. 17.06.: Sidste skoledag 

før sommerferien 

(Skolestart: torsdag d. 11.08.05)

Øvrige kalenderoplysninger kan ses på Skolens 

kalender under www.svanningeskole.dk

Der er ledige pladser i vores frysehus.
Pris pr. år kr. 390,-Bent LudvigsenTlf. 6261 9151Frysehuset ligger efter Østerbyvej 12. 

Deadline for aflevering af tekster til næste nummer af LOKAL-NYT er den 14. maj. 2005.

HUSK at støtte vore lokale forret-ninger

Lokalrådet 

holder 

årsmøde 

den 26. april 

kl. 1
9.00 i 

Svanninge 

Hallen Energivej 2·  5600 FaaborgTlf. 6261 7531·  Fax 6261 7548www.gamleskole.dk

Energivej 2·  5600 FaaborgTlf. 6261 7531·  Fax 6261 7548www.gamleskole.dk

Kvalitetslegesager 
findes hos



Millinge

Har åben hver dag - hele ugen

kl. 7.30 - 18.00
Fra 27.6 - 28.8 kl. 7.30 - 19.00

Vi har:
Stort udvalg i dagli  ̓varer, Friske frugt og grøntsager
Friskbagt bagerbrød, Steensgårds mejeriprodukter

Håndkøbsudsalg, Film & fotoservice
Kopiering & telefax, Tips, lotto og skrabespil

Varetur - torsdag (gebyr kr. 10,-)

Postbutik (mandag - fredag kl. 15-17)

Kæmpe varerudsalg på NETtorvet www.coop.dk
Ugentlig Tilbudsavis som gælder fra fredag - torsdag

Flg. aktiviteter er planlagt:
28. april Generalforsamling  - 26. maj Open by night

13. august Høstmarked - 6. oktober Vinaften
31. oktober Halloween - 18. december Julearrangement

(sæt x i kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af en god oplevelse)



Det har gennem årtier været en udfordring at holde liv og 
skabe udvikling i landdistrikter og mindre bysamfund. 
Udfordringen bliver ikke mindre i de kommende år. 
Den nye kommunalreform vil også få betydning. 
Reformen kan medføre et demokratisk vakuum. Et 
vakuum som på én gang vil være en udfordring og en 
mulig for lokalområderne.
Lokalrådet for Falsled/Millinge/Svanninge har nu taget 
initiativ til at løfte denne udfordring.  

I februar måned udsendte Lokalrådet mødeinvitationer 
til en lang række personer fra organisationer, 
institutioner og erhverv. Der blev indkaldt til et 
indledende møde den 15. februar, hvor initiativer til 
styrkelse af lokalområdet blev drøftet. Tanken er at 
lave en overordnet udviklingsplan for lokalområdet. 
Blandt mødedeltagerne var der stor opbakning til 
ideen – og diskussionerne var livlige. Den deltagende 
kommunalpolitikker så initiativet som et fremragende 
middel til udvikling af lokalområdet. På det indledende 
møde blev der blandt andet drøftet udviklingsplanens 
formål, indhold, proces og tidshorisonten for arbejdet.

Formålet med udviklingsplanen er:
· At fremme lokalområdets politiske indflydelse 
 –  ikke mindst efter kommende kommunalreform.
· At synliggøre og udvikle værdierne i lokalområdet  
 for kommunalpolitikere, potentielle tilflyttere 
 - og nuværende beboere. 
· At fremme samarbejdet mellem de forskellige  
 interessenter i lokalområdet – til fælles gavn og  
 glæde.
· At styrke bosætning og etablering af virk-  
 somheder i lokalområdet.

Udviklingsplanen udarbejdes på baggrund af en 
kortlægning af nøgleområder med betydning for 
lokalområdet. På det indledende idémøde blev der 
peget på en række nøgleområder (erhverv, bosætning, 
turisme, børn og unge, infrastruktur, kultur, natur 
og miljø).

På en række af nøgleområderne blev der udpeget 
tovholdere. Det er nu tovholdernes opgave at være 
ansvarlige for udarbejdelse af korte, præcise og 
forpligtende beskrivelser af værdier og visioner på 
nøgleområderne. De beskrevne værdier og visioner 
skal være fundamentet for konkrete handlinger på de 
enkelte nøgleområder. 

De enkelte tovholdere skal tage initiativ til at inddrage 
andre relevante og interessere personer i baglandet i 
opgaven. 
Der skal med andre ord etableres arbejdsgrupper på 
de enkelte nøgleområder. Arbejdsgrupperne skal i juni 
kunne levere oplæg til Lokalrådet. Lokalrådet vil herefter 
samle oplæggene i et udkast til en udviklingsplan. 
Dette vil helt sikker være et stort arbejde for Lokalrådet 
- mange af nøgleområder hænger indbyrdes sammen. 
Lokalrådet skal præsentere udkastet på et opfølgende 
offentligt møde. Herefter har Lokalrådet til opgave at 
udarbejde et færdigt produkt. Dette produkt skal være 
færdigt medio august. Fra Lokalrådet er Henning Bahl 
udpeget som hovedansvarlig for opgaven.

Nøgleområder Tovholdere
Turisme Helle Strandmark, Hans Winbjerg
Erhverv  Orla Møller, Søren Teusch, Ole Bock
Bosætning Henning Bahl
Børn og Unge Lars Erlandsen Brun
Kultur 
Natur og Miljø 

Det er vigtigt med stor lokal opbakning. Ideelt set skal 
alle i lokalområdet kunne stå inde for visionerne og 
målsætningerne i udviklingsplanen. Første trin i dette 
er kendskab til initiativet. Alle i lokalområdet skal 
have kendskab til det igangsatte arbejde. Hjælp os 
med at udbrede kendskabet til udviklingsplanen – snak 
med dine naboer om udviklingsplanen. Kendskab til 
initiativet vil også betyde indflydelse på indholdet 
i udviklingsplanen. Alle er særdeles velkomne til 
at komme med synspunkter og bemærkninger til 
udviklingsplanen. Nedsættelsen af arbejdsgrupperne 
skulle også gerne bidrage til lokal opbakning. Alle 
med interesse i nøgleområderne opfordres hermed til 
at komme med bidrag til arbejdet. Vi vil også meget 
gerne have tovholdere til de ”tomme” nøgleområder.

For at udbrede kendskabet til arbejdet vil Lokalrådet 
under hele forløbet aktivt informere lokalsamfundet. 
Der vil blive fulgt op med artikler i Lokal-Nyt. Vi vil 
også forsøge at få omtale i aviserne. 

Arbejdet med en udviklingsplan vil i sagens natur 
aldrig kunne afsluttes. Udviklingsplanen skal jævnligt 
tages op til revision. Der skal også jævnligt følges op 
på hvilke konkrete projekter udviklingsplanen har 
affødt.

Henning Bahl, Lokalrådet - Lars Erlandsen Brun, 
Skolebestyrelsen, Svanninge Skole

S T Y R K E L S E  A F  L O K A L O M R Å D E T





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... 



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
NYHED: Vi sælger specialøl fra gårdbutikken.

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

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



HUSK     HUSK     HUSK     HUSK     HUSK     HUSK

Svømmeinstruktør til Plaskehold.

Vi kommer eventuelt til at mangle en instruktør til  
vores plaskehold til næste sæson. Hvis du kunne 
være interesseret eller du kender nogen som kunne 
være det, så henvend dig til Svømmeudvalget Hanne  
Søndergaard tlf. 6261 8889, grubbehus @tdcadsl.dk.

Vi har to Plaskehold, Deltagerne er børn i alderen fra 
4 – 7 år. Vi forsøger så vidt muligt at dele børnene op 
aldersmæssigt og svømmemæssigt lige, således at de 
yngste er samlet på det  tidligste hold. Det er vigtigt at 
børnene har det sjovt og bliver fortrolige med vandet.
Derudover forberedes børnene på den egentlige svømme-
undervisning og svømmer og leger.

Andre aktiviteter.

Hvis du er interesseret i, at se hvad vi kan tilbyde 
så kig ned i svømmehallen tirsdag aften, hvor der er 
svømning for børn eller mandag morgen, hvor der er 
vandgymnastik.  Vi har ledige pladser på nogle hold, 
og man kan sagtens få en prøvetime for, at se om det 
er noget. Kontakt ovennævnte.  På idrætsforeningens 
hjemmeside www.faldsled-svanninge.dk/  kan man i 
øvrigt se hvilke aktiviteter vi har.

Fugleskydning
Den 10. og 11. juni 2005

Vi mangler nogle der gerne vil
hjælpe med div. opgaver

til fugleskydningen.
Så skynd dig at ringe til Ib Lillemark på telefon 6261 9113

Svømmeafdelingen i  
Idrætsforeningen

HJÆLP   HJÆLP   HJÆLP     

Vi mangler personer til et aktivitetsudvalg. 
Dette udvalg vil få som opgaver:

At arrangere fugleskydning - Div. Fester - Opsøge sponsorer
Så skynd dig at ringe til Ib Lillemark på telefon 6261 9113



15-03-05

BESTYRELSEN
Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TØM VORES LAGER! 
VI SKAL HAVE PLADS TIL NYE MODELLER, OG SÆLGER UD AF UDGÅEDE MODELLER

KOM TIL SKOUDSALG HOS LeBOCK - KUN NEDENSTÅENDE DAGE:

Torsdag, d. 7. april, kl. 10-18 * Fredag d. 8. april, kl. 10-18 * Lørdag d. 9. april, kl. 10-14

Torsdag, d. 28. april, kl. 10-18 * Fredag d. 29. april, kl. 10-18 * Lørdag d. 30. april, kl. 10-14

ALT SKAL VÆK!
KØB DE VISTE MODELLER SAMT 

MANGE FLERE MED STOR BESPARELSE.

SPAR OP 
TIL 70% 

PÅ UNIFORMS-, SPORTS- 
OG FRITIDSFODTØJ. 

Du kan selvfølgelig handle 24 timer i døgnet på LeBOCK.dk hvor du blandt andet får 
fragtfrit leveret, og 14 dages fuld returret. Men som beboer i lokalområdet har 

du endvidere mulighed for at besøge os på Højstræde 16, Falsled, 5642 Millinge, 
hver torsdag mellem kl. 12-15 for salg af katalogvarer. 

Ring for yderligere information: tlf. 6363 6000

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.


