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KKuullttuurrhhuuss  SSvvaannnniinnggee  SSooggnneeggaaaarrdd  

MMeeddlleemmsskkoorrtt  22002222  
Navn: 
Adr.: 

Kr. 100,- _________________________ 
Kvittering 

Bank  00882288    88001100000033335511     MobilePay 2288996622 
Husk at påføre afsender ved digital betaling 

Bliv medlem af foreningen 
KKuullttuurrhhuuss  SSvvaannnniinnggee  SSooggnneeggaaaarrdd  
DDeett  kkoosstteerr  kkrr..  110000,,--  pprr..  hhuussssttaanndd..  
BBeelløøbbeett  kkaann  iinnddssæætttteess  ppåå  kkoonnttoo  nnrr..  
00882288    88001100000033335511  eelllleerr    
MMoobbiilleePPaayy  2288996622  eelllleerr  iinnddbbeettaalleess  ii  
DDaaggllii´́BBrruuggsseenn  MMiilllliinnggee..  HHUUSSKK  AATT  
OOPPLLYYSSEE  NNAAVVNN  OOGG  AADDRREESSSSEE..  
DDeett  eerr  vviiggttiiggtt  aatt  SSooggnneeggaaaarrddeenn  hhaarr  mmaannggee  
mmeeddlleemmmmeerr,,  nnåårr  ddeerr  bbll..aa..  sskkaall    
ssøøggeess  mmiiddlleerr  ffrraa  ffoonnddee  mm..mm..  

Vi har også været hårdt ramt af ”CORONA” og har fået aflyst mange fester  
og som følge deraf manglende indtægter. 

Vi håber I vil gentegne/forny jeres medlemskab og at nye melder sig ind i foreningen. 

Der afholdes generalforsamling torsdag den 31. marts kl. 19.30 

Hold din næste fest i Svanninge Sognegaard 

    

VI HAR PLADS FOR OP TIL 150 PERSONER 
VI LEVERER OGSÅ MAD UD AF HUSET 

                  
 

Svanninge Sognegaard Kirkegyden 3 , 5642 Millinge 
Tlf.: 62 61 94 46  Mobil: 2325 1327

Se menukort på:    
www.cafedalkilden.dk 
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Vi har sunget og danset omkring!
Siden sidst i Svanninge Børnehus.. Vi har haft 
en dejlig  december,  hvor vi har haft et stort og 
flot juletræ på legepladsen, som vi  har sunget 
og danset omkring. 
I år var børnene så heldige, at nissen tog med 
dem hjem på skift i december måned.  Børnene 
tog hver især et billede hjemmefra, som de så 
kunne fortælle  deres oplevelser ud fra. De var 
rigtig gode til at fortælle og lytte til hinanden. 

Den ene morgen kunne vi pludselig se ud ad 
vinduet,  at nissen havde tændt et hyggeligt 
bål på legepladsen. I kan tro,  vi var hurtige til at 
komme ud og se på det. Vi sang  julesange ved 
bålet. 
Ældstegruppen har været på tur og samlet pin-
de, som de har snittet og malet. Det blev til nogle 
flotte nisser.  Nu er vi så tilbage i børnehaven ef-
ter en lang  juleferie. Vi har været på ture rundt 
i nærmiljøet. Den ene gang  vi var ude at gå, var 
det så tåget,  at børnene var spændte på, om vi 
kunne finde hjem. På turen fandt vi en stor gry-
de der viste sig at være tom, men nysgerrighe-
den  over,  hvad der kunne have været i gryden,  
var stor, og der kom forskellige forslag herom.

 

I år har vi lavet fuglemad på grangrene, som vi 
har hængt op på legepladsen.  Så har fuglene  
haft lidt vinter foder.
 Vi har også sagt farvel til vores leder Lisbet,  der 
går på efterløn midt i januar. Vi siger stort tak 
for mange gode år, hun har været her og sat sit 
præg på vores institution, og vi ønsker hende alt 
godt på hendes videre færd.

NYT FRA SVANNINGE BØRNEHUS  |  Af Lone Vie 
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LANDSBYUDVIKLINGSPROJEKT   |  Af Torben Søndergaard

Er det FUP? 
Nej
Er det et KUP? 
Nej
Det er LUP
- et LandsbyUdviklingsProjekt!
Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge har til-
meldt sig et landsbyudviklingsprojekt, som begyndte i 
november 2021 og løber frem til maj 2022.  Forløbet er 
etableret som et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn 
Kommune og paraplyorganisationen Fynsland. 

Formålet med LUP er dels at styrke landsbyområdernes 
fortælling om drømme, ambitioner og udviklingsmål, 
dels at understøtte landsbyområderne i de aktiviteter, 
de allerede arbejder med, dels mobilisere borgere i fæl-
les visioner, udviklingsspor og handlinger og endelig 
bidrage til samskabelse af visioner og udviklingsspor 
mellem kommune og landsbyer.

Forud for forløbet har lokalrådet følgende 2 
værktøjer, som ligger til grund for det videre 
arbejde i LUP:

1. En omfattende analyse af alle landsbyer i kom-
munen, som kan læses på Faaborg-Midtfyn Kom-
munes hjemmeside: ”Landsbyanalysen 2019”.

2. Lokalrådets egen udviklingsplan 2014-18 og 
efterfølgeren fra 2020, hvor vi havde borgermøde 
i Svanninge Sognegaard, og hvor der blev udar-
bejdet nærmere beskrivelse af status og udvik-
lingspotentiale for otte områder: Bosætning, børn 
& unge, erhverv, idræt & fritid, infrastruktur, kultur, 
natur og turisme. 

Begge disse udviklingsplaner fremgår af lokalrådets 
hjemmeside.

Og hvordan griber vi det så an?
Lokalrådet har udpeget en styregruppe, som sammen 
med borgere fra landsbyerne skal udvikle en langsigtet 
vision for vores lokalområde. Denne vision samles i 3 - 5 
udviklingsspor, som vi over 100 dage vil afprøve gen-
nem konkrete handlinger i hverdagen i 2022.

Det er herefter meningen at landsbyområdernes visi-
oner og udviklingsspor vil blive samlet i nogle visuelle 
og illustrative plakater. Disse visuelle landsbyplaner 
fungerer som navigationsværktøj for landsbyernes lø-
bende udvikling af aktiviteter og fællesskaber om vores 
drømme og ambitioner for fremtiden.

Vi håber, at I vi kan bruge forløbet til at få understøttet 
de udviklingstiltag, som vi allerede arbejder godt med - 
og at vi ser værdi i at få set lidt længere ud i fremtiden 
og få sat gang i nogle såvel langsigtede som kortsigte-
de udviklingsambitioner for vores landsbyer.

Se omtalen på side 11: ”VISION FOR VORES LANDSBY”, 
hvor det er muligt at give udtryk for dine visioner, ind-
sende dem til nedenstående mailadresse og derved 
medvirke til at udvikle de langsigtede udviklingsmål for 
vores landsbyer.
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BRAHESMINDE SKOLER OG BØRNEHUSE  |  Af Vibeke K. T. Munck

NY LEDER AF  
BRAHESMINDE SKOLER 
OG BØRNEHUS

Hej, jeg hedder  
Vibeke K. T. Munck  

og er ny leder  
af Landsbyordningen  

Brahesminde skoler  
og børnehuse. 

Jeg startede mandag  
1. november 2021.

Jeg har tidligere været leder af Landsbyordningen 
Espe Skole & Børnehave i godt seks år. Jeg har væ-
ret super glad for at være på Espe Skole & Børneha-
ve, men var klar til nye udfordringer, hvorfor jeg har 
søgt og fået stillingen som leder af Brahesminde. 

Jeg glæder mig til samarbejdet med 
alle forældrene og til samarbejdet 
med lokalområdet – sammen skaber 
vi det bedste dagtilbud (vuggestue og 
børnehave) samt skole og SFO for alle 
vores dejlige børn. 
”Dialogen er en forudsætning, for at 
vi lykkes” er én af værdisætningerne 
i Faaborg-Midtfyn Kommune. I er der-
for altid velkomne til at kontakte mig;  
her er mine kontaktoplysninger:
E-mail: vibem@fmk.dk og  
telefon 72 53 39 42.
Har I et barn, der skal starte i For-
års-SFO til 1. april og i skole til 1. august 
2022, er I meget velkomne til at kom-

me og få en rundvisning og høre om, hvad Brahes-
minde kan gøre for jer og jeres barn. Ring gerne og 
aftal en tid i forvejen. 
I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte 
os for at komme og besøge os, hvis I står og overve-
jer at melde jeres barn ind i vuggestue, børnehave, 
SFO eller skole, eller hvis jeres barn bare trænger til 
et skift. 

”DIALOGEN ER EN   
FORUDSÆTNING,  
FOR AT VI LYKKES” 

BRAHESMINDE SKOLE 
OG BØRNEHUSES VISION

At forme livsduelige børn gennem leg og læring
Vi tager hånd om:

- Mangfoldighed - forskellighed er en ressource
- Det grønne og det aktive liv
- Tryghed, trivsel og glæde
- Du, jeg og vi - i et forpligtende fællesskab
- Vores læring
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LOKALRÅDET SER  
                      FREMAD

DET NYE LOKALRÅD
Det nye lokalråd blev valgt den 16. november 
2021, og vi byder nye og gamle medlemmer vel-
komne og glæder os over at være kommet godt 
i gang med arbejdet. Der skal også lyde en tak 
til afgående lokalrådsformand Niels Erik Jen-
sen, som har varetaget posten fra 2007 til 2021. 
Vi ser dog frem til fortsat samarbejde om lokale 
projekter.

DEN KOMMUNALE AMBITION
Faaborg-Midtfyn Kommune har 64 landsbyer. 
Ifølge Faaborg-Midtfyn Kommunes webside er 
de organiseret i 21 lokalråd, der skal understøtte 
engagement og samarbejde i lokale netværk og 
fungere som talerør i sager, der vedrører lokal-
området. Der står også, at lokalrådene er vigtige 
partnere i kommunens løbende dialog med bor-
gerne om initiativer og politikker, der bidrager til 
stærke og levende lokalsamfund.
Den kommunale ambition med lokalrådet er, at 
de skal varetage lokalsamfundets interesser, 
fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet,  
bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og 
demokratiske værdier i lokalsamfundet, søge at 
få medindflydelse i anliggender, som vedrører 
lokalsamfundet og fremme samarbejdet mel-
lem lokalsamfundets interessenter, politikere 
og myndigheder.

HØJE AMBITIONER
Vi synes det er meget høje ambitioner, som vi 
måske ikke helt kan love at leve op til. 
På et at de første møder blev lokalrådets ved-
tægter ”støvet af”, og her er formålsparagraffen 
mere ”beskeden”:
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 samarbejdet mellem lo-
kalområdets beboere, foreninger, politikere og 
myndigheder.
Vi tilslutter os vores ”egen” målsætning, og har 
i den kommende periode sigte på at fortsæt-
te aktiviteter, herunder for eksempel det store 
projekt Faldsled Strandepark. Men særligt i de 
kommende måneder gælder det også arbejde 
med landsbyudviklingsplanen, som der kan læ-
ses om andetsteds i bladet.  
Lokalrådet vil løbende informere om arbejdet i 
LokalNyt, på facebook og på lokalrådets webs-
ide faldsled-millinge-svanninge.com. I det hele 
taget er ambitionen, at lokalrådet skal være 
mere kendt, og flere skal være involveret i gode 
lokale projekter.
Er der noget du synes lokalrådet bør vide el-
ler arbejde med, er du meget velkommen til at  
kontakte en af lokalrådets medlemmer for en 
drøftelse.

LOKALRÅDET   |  Af Susanne Jervelund  
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HENNING BAHL
54 år, gift med Lene. 2 børn, drenge 26 og 29 år.
Har boet i lokalområdet hele mit liv. Arbejder 
som rådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn. 
Jeg vil gerne arbejde for at vi som lokalområde 
udvikler os, som vi der bor her ønsker os. Hvis 
vi står sammen om udvikling, så står vi meget 
stærkt.
Jeg har været i rådet i 12 år, hvor jeg har arbejdet 
med infrastruktur, cykelstier, udviklingsplaner.
De næste 4 år forventer jeg at arbejde med 
landsbyplan, Faldsled strandpark og infrastruk-
tur.

LINE NORRE 
Er ny i lokalrådet, men har boet i lokalområdet 
gennem flere år. Line har fokus på bæredygtig-
hed og den grønne omstilling. Det gælder om 
både at være bæredygtig på klima og det men-
neskelige plan. Vores landsbyområde skal være 
kendt for grøn varmeforsyning, sundt grund-
vand og lokal produktion af fødevarer.

TORBEN SØNDERGAARD
67-årig glad pensionist, som har boet i Faldsled 
i 20 år.
Har været gift med Grethe i mere end 40 år (…!) 
og har 2 voksne børn og 3 børnebørn.
Fritiden går mest med cykling – mountainbike 
og racer – og jeg tager desuden jævnligt på golf-
banen sammen med gode venner. Om somme-
ren sejler vi øhavet tyndt og lægger ofte til på 
vores yndlingsø, Lyø.
Har tidligere været aktiv i hesteverdenen, bl.a. 
som dommer og formand for Dansk Islands- 
hesteforening.
Sammen med Henning Bahl og Flemming Lun-
de har jeg forestået det forberedende arbejde 
med ”Faldsled Strandpark” lige fra de første tan-
ker og borgermøder i 2016 til i år, hvor vi forven-
ter at se det endelige resultat med tilbud til alle 
borgere og turister i vores lokalområde.
I mit jobliv har jeg hovedsagligt arbejdet med 
ledelse indenfor børn- og ungeområdet i både 
offentligt og privat regi.
I Lokalrådet vil jeg især lægge kræfter i et 
landsbyudviklingsprojekt, hvor vi vil beskrive og  
facilitere forskellige trivselsmæssige indsatser i 
vores tre landsbyer.

LUCA TRUC 
Jeg er en 17-årig dreng, hvilket gør mig til det 
yngste medlem af lokalrådet. Jeg bor i Millinge.  
I min hverdag går jeg på Faaborg gymnasium, 
og er flaskedreng i den lokale Daglig Brugs. 
I lokalrådet vil jeg gerne være de unges stemme,  
og gøre et forsøg på at gøre vores område til 
et federe sted at være  for de unge. Som ung 
i Faldsled-Millinge-Svanninge-området er det 
svært at komme frem og tilbage fra skole/by i 
løbet af dagen. Derfor vil jeg forsøge at gøre det 
nemmere at kunne komme hjem fra fest i byen 
eller  sikkert jeg hjem fra skole, og uden at spilde 
for meget tid.

PUSSER HANSEN 
Bor på en ejendom på Millinge Mark med 21 
tønder land. Har været i lokalrådet i ca. 10 år.
Af fysiske ting har jeg i den periode været  
involveret i: etableret bænke i området - lavet 
kløversti - arr. affaldsindsamling - lavet lokal-
blad - arr. bladomdeling - arr. ”gå-venner” i lokal-
området - været i udvalg om ”ensomme ældre”, 
samt det sidste projekt - der er afsluttet er 10 
stk. affaldssvaner, der skal placeres i området.
Fremadrettet vil jeg stadig arbejde med for- 
skønnelse af vort lokalområde/natur, hjælpe 
tilflyttere og erhverv og selvfølgelig sørge for 
at hjemmesiden bliver udbygget/opdateret og 
Lokal Nyt fortsat eksisterer.
Jeg ser det også som en opgave at udbyg-
ge samarbejde mellem vores tre landsbyer: 
Faldsled-Millinge-Svanninge. 

SUSANNE JERVELUND  
Bor ved Grubbe Mølle og har været med i lokal-
rådet gennem 10 år. Har været med til at opbyg-
ge lokalrådets webside og etableringen af Klø-
verstierne.
Jeg vil gerne arbejde for at udvikle lokalområdet 
til gavn for nuværende og kommende genera-
tioner, hvor vi passer på de lokale værdier. Det 
gælder særligt projekter, der kan bevare kultur-
arven og forskønne området, men også fremme 
fællesskaber.

PRÆSENTATION AF LOKALRÅDETS MEDLEMMER



10 LOKAL NYT NR. 21 | Faldsled | Millinge | Svanninge  

Lokal Nyt
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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

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

Lokal Nyt - Nr 16.indd   11Lokal Nyt - Nr 16.indd   11 25.11.2020   10.3125.11.2020   10.31

Lokal Nyt

11

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

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

Lokal Nyt - Nr 16.indd   11Lokal Nyt - Nr 16.indd   11 25.11.2020   10.3125.11.2020   10.31

Lokal Nyt

11

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

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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Auto & Traktorservice A/S

Auto & Traktorservice A/S

Telefon 62 61 92 39

Det serviceminded Det serviceminded 
værksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:
• Traktorer
• Entreprenørmaskiner 
• Have-Park maskiner

• Biler 
• Trailer 
• Campingvogne

værkstedværksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:

• Have-Park maskiner • Campingvogne

Ring hvis du er 

»gået i stå«, så kommer vi 

næsten døgnet rundt!

Salg og service på stedet af 
hydraulikslanger og fi ttings, 

vi har et stort udvalg.
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CAMPINGUDSTYR.DK
HKS
Campingshop.dk

www.skcaravan.dk

Kontakt: Jørgen Møller Madsen, formand - Tlf. 24 46 23 75
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VISIONER FOR  
VORES LANDSBY 

LANDSBYPLAN 2022 

1

2

3

4

5

Lokalrådet for Faldsled, Millinge og 
Svanninge ønsker med deltagelse i 
projektet at:

Styrke lokalområdets fortælling, hvor loka-
le stedbundne ressourcer bringes i spil som  
udgangspunkt for drømme, ambitioner og 
udviklingsmål

Styrke lokalområdet i strategiske og mere 
langsigtede udviklingsmål, herunder en fæl-
les fortælling og retning for de forskellige 
landsbyer, som lokalområdet består af.

Understøtte lokalområdet i de aktiviteter de 
allerede arbejder med i en strategisk kon-
tekst, herunder etablerede friluftsaktiviteter 
og kommende planer

Bidrage til samskabelse mellem lokalom-
rådet og kommunen om visioner og udvik-
lingsspor. Der er behov for at have en fælles 
retning og vision for udvikling hos hhv. kom-
mune og lokalområde.

Lokalrådet har arbejdet med en udviklings-
plan for området, men der er brug for bistand 
til at udforme en egentlig landsbyplan.

Visionstanker og styrker

q Hvad drømmer vi om for vores  
 landsbyområde?

q Hvad er det for en forandring vi  
 ønsker at se?

q Hvad er vores lokale styrker?

q Hvad er vi særligt stolte over?

q Hvilke udfordringer skal vi være  
 opmærksomme på?

Dit/jeres bidrag kan mailes til:  
torben.faldsled@gmail.com

Læs om eksperimentworkshop side 22.
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NYT FRA FALDSLED/SVANNINGE S. G & I  |  Håndbold

KOM OG VÆR MED...
Alder, vægt, om du har spillet før eller ikke, 
er ikke nogen hindring!
Som nogen måske har set og hørt, har vi været heldige at 
kunne skrabe et Herre serie 4 hold på benene.  
Efter et par vanskelige år med kun et damehold, er der 
blevet kæmpet en kamp for nye tiltag, hvilket vi er stolte 
af i vores lille klub.
Vi er på udkig efter flere nye herre- og damespillere som 
kunne have interesse i at prøve at spille håndbold. Alder, 
vægt, om du har spillet før eller ikke, er ikke noget vi går 
op i, men til gængæld går vi op i at det skal være socialt 
og sjovt at være med. Vi træner hver onsdag fra kl. 18.00 
til 19.30.
Vi vil gerne takke vores hjælpsomme lokale sponsorere, 
som i denne sæson har kunne klæde det nye herrehold 
på til at stå knivskarpt på banen i den kommende sæson.
Tak til BB Entreprenøren v/Brian Bahl, Svanninge Hallens 
Café v/ Lars Stenner Bahl, Korinth Entreprenørfirma A/S 
og Zejr v/Jeppe Holm.  

Faldsled/Svanninge SG & I  
den LOKALE IDRÆTSFORENING 
med de mange spændende tilbud

  Se mere på www.faldsledsvanninge.dk                       Følg os på Facebook

FODBOLD

PETANQUE

HÅNDBOLD

FITNESS

BADMINTON

GYMNASTIK

FLOORBALL

SVØMNING

TENNIS

TRÆKLATRING

ÆLDREGYMNASTIK

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Faldsled/Svanninge S.G. & I

afholder ordinær generalforsamling 

MANDAG 28. FEBRUAR 2022 KL. 19.30
i Svanninge Hallen

Dagsorden iht. vedtægterne
Bestyrelsen



FORENINGEN ØSTERBY  
BAGERIMUSEUM holder  
ordinær generalforsamling 
Torsdag den 10/3-2022 kl. 19.00 på Assensvej 
269, Millinge, hvis der ikke er sundhedsre-
striktioner. 
Man kan blive medlem for 100 kr. pr. år.
Museet glæder sig til at holde åbent flere gan-
ge i årets løb, blandt andet til høstfestivalen.
For yderligere information kontakt formand 
Lise Duus Grumsrud, tlf 6269 5771.
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NYT FRA DANSKE SENIORER SVANNINGE

ARRANGEMENTER
P.g.a  coronasituationen har vi desværre været 
nødt til at aflyse/udsætte vores planlagte arran-
gementer i januar og begyndelsen af februar. 
Incl. vores generalforsamling, så derfor er der 
undtagelsesvis arrangementer 31/3 og 21/4.

MADCAFE 
Forventet opstart onsdag den 23. februar. 
Altid  2. og 4. onsdag kl. 12.00 i sognegården.
Husk tilmelding senest mandag kl. 12 til Pusser 
Hansen på tlf 21 43 23 14 eller mail: 
skovlyplantage@jubii.dk 
Bemærk ny kontaktperson!

ØVRIGE ARRANGEMENTER
Torsdag d. 3. marts kl 14-17 i sognegården. 
Generalforsamling med kaffe og småkager, 
Dagsorden udsendt. Derefter vil Orla Møller for-
tælle om ”Et liv fyldt med oplevelser”. Undervejs 
underholder ”Svane-Enge koret” under ledelse  
af Helene Blum. Foreningen inviterer på tre  
snitter til slut.

Torsdag d. 17. marts kl 14-16.30 i sognegården. 
Fællessang med husets orkester.

Torsdag d. 31. marts kl 14-16.30 i sognegården. 
”Sammen om livet – hvordan hjælper vi hinan-
den ind i lokale fællesskaber” ved Karin Otto-
sen, projektleder i FMK.

Torsdag d. 21 april kl 14-16.30 i sognegården. 
Gensyn med 4. klasse fra Svanninge Skole. Vi 
spiller brætspil og synger fællessange.

Glæd jer til: Sommerudflugt til Middelfart og 
Humlemagasinet i Harndrup torsdag den 16. 
juni. Nærmere information udsendes senere.

BEMÆRK:  
Tilmelding nødvendig til alle torsdags-
arrangementer senest onsdag kl. 12 til:
Margit Pedersen på tlf 40 21 08 12 eller  
mail: maka@familie.tele.dk
Jørgen Møller Madsen på tlf 24 46 23 78 eller 
mail: jorgen.m.madsen@gmail.com

HUSK VENLIGST OGSÅ CORONAPAS MM TIL ALLE ARRANGEMENTER 

FORENINGEN ØSTERBY BAGERIMUSEUM



NYT FRA SVANNINGE FOLKEMINDESAMLING  |  Af Bruno Clausen

I Svanninge Folkemindesamling glæder vi os 
over de mange arkivalier, der i vinter, som i alle 
arkivets snart 48 år, er blevet afleveret.   
Her skal blot nævnes fra sidst i 1800-tallet et 
smukt gammelt indrammet familiebillede fra 
Birkelygaard i Faldsled, og fra 1955 et smukt 
maleri af Svanninge Kirke, Stenhuset  og Rin-
gerhuset, udført af Vester Aaby-maleren Harald 
Madsen. Begge er nu hængt op i mødelokalet 
i Folkemindesamlingen, hvor alle indrammede 
billeder naturligvis ikke kan hænge på en gang, 
så der finder udskiftning sted efter skøn.
Folkemindesamlingen har åbent hver søndag 
kl. 10-12 til udgangen af marts og desuden hele 
året 1. mandag i hver måned kl. 19-22. Der kan 
også åbnes efter aftale. Alle arkivalier som papi-
rer, billeder m.m.om sognets historie modtages 
med tak, enten i original eller til kopiering hos 
os. Spørgsmål om sognets historie løser vi også 
gerne om muligt. Folkemindesamlingen håber i 
år at kunne afholde ordinær generalforsamling 
i maj måned, og denne gang bliver emnet efter 
planen fra Svanninge Mark. Nærmere meddeles 
senere. Ved generalforsamlingen skal et nyt be-
styrelsesmedlem indvælges, gerne fra Faldsled, 
men alle med interesse for Svanninge Sogns 
historie er velkomne, og det medfører ikke stor 
arbejdsbyrde!

Årets sommer/efterårsudstilling bliver med mu-
sik og kunst som tema. Det skal være en hyl-
dest til skolens to faste mangeårige musiklære-
re, Sigurd Windeballe, der ville være fyldt 100, 
og hans 10 år yngre kollega, Mogens Clement i 
Faldsled. Hvis nogen har bidrag til udstillingens 
emner, er I velkomne til at kontakte os.
Folkemindesamlingen har til huse i Svanninge 
Sognegaard på 1. sal med indgang i gavlen fra 
Ryttervej.
    

MAN KAN KONTAKTE:
Bruno Clausen, arkivleder, tlf. 62 61 93 66 
Susanne Jervelund, formand, tlf. 21 73 67 18 
Jon Ingemansen, museumsleder, tlf. 51 21 90 17
Mail: svanninge.arkiv@gmail.com

Dit Lokalhistoriske Arkiv og museum

Tak til vore firmamedlemmer:
Antik Postludiet, Murermester Bekkelund,  
Murermester Heino Larsen,  
Elinstallatør Jens Nielsen samt  
Svanninge Auto- og Traktorservice  
for sponsorering 2020/21.
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KIRKEBL A D

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Foråret er på vej og vi går mod lysere tider!
I skrivende stund skinner solen 
fra en skyfri himmel, der begyn-
der så småt at komme grønne 
knopper på træer og buske og 
det fornemmes tydeligt at foråret 
er på vej og at vi går mod lysere 
tider. Det trænger vi også til.  
I mere end en forstand. De sidste 
par år har vi levet i skyggen af 
Corona og vores samfund har 
forandret sig.    

Forandringen ses tydeligt i den måde 
vi omgås hinanden på. Alt har hand-
let om Corona. Det gælder både den 
måde vi taler, tænker og gebærder os 
på. Meget af forandringen er styret af frygt for det 
ukendte – for sygdommen og hvad den bringer med 
sig.
Frygt er en stærk følelse. Siden tidernes morgen har 
vi ofret alt fra små figurer, forråd, dyr og sågar men-
nesker i håbet om, at det, vi var bange for, ville for-
svinde. På mange måder har vi gennem de seneste to 
år ofret meget af samme årsag. Frygten har på meget 
kort tid vokset sig meget stor. Den må standses nu, og 
kun kærligheden og glæden og livsmodet kan få bugt 
med den igen. 
Livet kan vi kun leve ved at overgive os til livet, og 
tage imod det som en gave. Ellers dør det. Og lige 
præcis derfor er det så skønt at vi er på vej mod lyse-
re tider, hvor kærligheden, glæden og livsmodet igen 
kan få lov til at tage over. 
Vi må som mennesker vende os mod hinanden og 
styrke hinanden, uanset vores individuelle valg og 
holdninger. Polarisering og splittelse er frygtens af-
tryk. Vi må vende os om, og begynde at drømme nye 
drømme. 

Kærligheden imellem mennesker har 
kraft til at skabe en helt ny verden, 
når vi forbinder os i ånden og hjælper 
hinanden ud af mørket og ind i lyset, 
ind i det spirende forår.
Vi må insistere på at møde hinanden 
med åbent sind, acceptere hinandens 
holdninger og valg, og ikke forledes 
til at lade os styre af frygt og tage af-
stand til vores medmenneske – uan-
set livsvalg og livsforudsætning. 
Derfor har vi også i Svanninge og 
Falsled kirker tilrettelagt et program 
for foråret, der giver os mulighed for 
at mødes og plante glæden og livsmo-
det i os alle igen. Blandt andet kan vi 
se frem til to musikarrangementer af 
en meget høj kvalitet. Det første ar-
rangement er med den unge violinist 

Emma Kragh-Elmøe, en af morgendagens helt store 
stjerner på musikscenen, som kommer sammen med 
sin trio “Stundom” til Svanninge kirke den 23. marts. 
Den 4. maj står atter i musikkens tegn, når Falsled 
kirke slår dørene op og inviterer indenfor til en stor-
slået koncert med sopranen Nickie Johansson, der vil 
stå i befrielsens tegn. Lys, eftertanke, håb og fest vil 
spejle sig i musikken denne aften. 
Nybrud, forelskelse og forår vil det også komme til at 
handle om, når Niels Jørgen Langkilde atter gæster 
sognet ved en højskoleaften den 27. april kl. 19.00 og 
fortæller om H. C. Andersen og dennes ungdoms-
kærlighed, Faaborg-kvinden Riborg Voigt. 
Der vil ligeledes være gudstjeneste på samtlige søn-
dage og helligdage, som alle vil tage farve af den sær-
lige tid på året vi går i møde, i naturen såvel som i 
kirkeåret. 
Vel mødt hen over et spirende forår i kirkerne, hvor 
kærligheden, glæden og livsmodet igen kan få lov til 
at slå rod og tage bolig i os alle. 

Mange gode hilsener fra Sognepræst  
Therese Strand Kudajewski

15



Befrielseskoncert med sopran Nickie Johansson 

Som en af Danmarks bedste sopraner har Nickie Johansson længe stået 
højt på ønskelisten til en koncert i Falsled kirke. 
Med en vidunderlig stemme, stor charme og et særdeles bredt repertoire, 
som spænder lige fra tidlig musik til helt nyskrevne værker og alt der imel-
lem, er hun allerede en garvet solist med mange koncerter og operaroller 
bag sig. Koncerten, hvor Nickie Johansson akkompagneres af sin pianist, 
vil stå i befrielsens tegn. 
Lys, eftertanke, håb og fest vil spejle sig i musikken denne aften. 
Vel mødt - der er gratis entré. 

Onsdag den. 4. maj 2022 kl. 19.30 i Falsled kirke

Koncert med trioen “Stundom” i Svanninge kirke  
onsdag d. 23. marts 2022 kl.19.30

Den unge violinist Emma Kragh-
Elmøe er en af morgendagens helt 
store stjerner på musikscenen.
Sammen med sin trio “Stundom” (Julian Svejgaard: 
klaver og Villads Hoffmann: cittern) har hun allere-
de opnået stor succes på både danske og europæiske  
musikfestivaler, modtaget en Danish Music Award, 
som årets nye folk navn 2015, og bliver ofte spillet på 
DR P2.
“Stundoms” seneste cd “Må jeg holde din hånd”, der 
udkom i september 2021, har høstet strålende anmel-
delser og er at finde på internationale playlister.
Vel mødt til en livgivende koncert med tre virtuose  
instrumentalister, der mestrer de inderlige momenter i 
samspil med stor energiudladning. 

Der er gratis entré
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Med H. C. Andersen og Riborg Voigt i Faaborg og Brasilien
Kom til denne aften, hvor du hører om og du synger med H. C. 
Andersen om hans ungdomskærlighed, Faaborg-kvinden Riborg 
Voigt. Mag.art. 
Niels Jørgen Langkilde fra H. C. Andersen Instituttet i Sandholts 
Lyndelse kommer og fortæller om H. C. Andersens ungdom og 
hans litterære gennembrud.
Efter kaffen fortsætter Niels Jørgen Langkilde med at fortælle om 
H. C. Andersens Instituttets virke i Brasilien, ligesom han kort vil 
berøre de kirkelige forhold i dette store land, som står overfor et 
spændende præsidentvalg senere på året.”

Det er den 27. april 2022 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved  
Svanninge præstegård
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PÅSKEN 2022

Skærtorsdagsspisning
14. APRIL I FALSLED KIRKE  

Behøver vi at blive mindet om, at måltidet er betydnings-
fuldt, ikke kun fysisk, men i særlig grad også åndeligt? 
Måltidet er fællesskabsstiftende, det er kulturbærende og 
frem for alt en tilbagevendende anledning til at påskønne 
det givne. 
Det gælder i særlig grad påskemåltidet, at det er en fæl-
lesskabsbekræftende og kulturbærende rite. Påskemåltidet 
formidler Gudsfolkets mytiske historie, fra jødedom til 
kristendom, ingrediens for ingrediens: Ikke bare er offer-
lammet sakralt, den revne æblesalat der spises som tilbe-
hør til lammekødet symboliserer leret i Faraos teglværker, 
de salte urter er folkets udgydte tårer, ja, hele udfrielsen fra 
Egypten kommer på tallerkenen.
Netop fordi måltidet er så betydningsfuldt, vil vi gerne 
starte en ny tradition med fællesspisning i sognet på skær-
torsdage. Vi dækker bord i kirken og spiser sammen. Tag 
børn, børnebørn, en god ven eller andre i hånden og kom 
og vær med.

Fællesspisningen indledes med en kort gudstjeneste, hvori 
måltidet indstiftes og herefter deler vi et vidunderligt mål-
tid ved langborde i selve Falsled kirke. Det er den 14. april 
2022 i Falsled kirke og vi starter kl. 17.00. Nærmere infor-
mation følger i dagspressen og på kirkens Facebook-side, 
men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Tilmelding kan ske til Menighedsrådsformand Benthe  
Rasmussen på 6261 9492 eller til sognepræsten på 4240 
9747 eller matn@km.dk senest søndag den 10. april.

Lang, langfredag i tre akter 
15. APRIL I SVANNINGE KIRKE FRA 19.00-21.00
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor langfredagsguds-
tjenesten var trukket i langdrag og foldet ud hen over tre 
selvstændige akter. Alle akter reflekterer Kristi lidelsesfor-
tælling og korsdød i musik, ord og stilhed. Denne aften vil 
stå i jazzens og den dybeste klangbunds fortegn. En aften 
i mol.   

Påskegudstjeneste 
17. APRIL I SVANNINGE KIRKE KL. 09.30  

OG I FALSLED KIRKE KL. 11.00
Vi fejrer påskemorgens grænsesprængende virkelighed, 
som giver os et helt nyt syn at se på livet med. Halleluja, 
Kristus er opstanden!
Efter gudstjenesten i Falsled kirke kl. 11.00 markeres kir-
kens 90 års jubilæum ved en reception.  

2. påskedagsvandring 
18. APRIL I FALSLED KIRKE KL. 09.30

Vi starter med en afsendelsesgudstjeneste fra Falsled kirke 
den 18. april kl. 09.30 med forventet ankomst i Svanninge 
kirke kl. 11.00 til en kort andagt, hvor Svane-enge koret 
deltager. Herefter går vi i konfirmandstuen og nyder vores 
medbragte madpakker. Menighedsrådet byder på drikke-
varer til madpakken. For gangbesværede vil det være mu-
ligt at køre i bil imellem de to kirker, så dårlig mobilitet er 
ingen hæmsko for deltagelse.  

Fastelavn med tøndeslagning i præstegårdshaven 
Et sogn. To kirker. Tre byer. 
Talrige mennesker, som går sammen om at 
skabe en fantastisk fastelavnsfest for både 
børn og voksne. 
Festlighederne indledes med en fastelavns-
gudstjeneste kl. 11.00 i Svanninge kirke, 
hvor alle, børn såvel som voksne, inviteres 
til at komme udklædte.

Kirkens børnekor vil deltage i gudstjenesten 
denne dag, og efter gudstjenesten i børne-
højde vil der være tøndeslagning i præste-
gårdshaven, hvor menighedsrådet også vil 
være vært ved fastelavnsboller, kaffe, the mv. 

Søndag den 27. februar kl. 11.00



GUDSTJENESTEPLAN - FORÅR 2022
  Dagens navn Dato Svanninge Falsled

Sidste søndag efter  
Helligtrekonger   6. februar 11.00 09.30
Septuagesima 13. februar 09.30 11.00
Seksagesima 20. februar 14.00 - Ole Buhl Nielsen 
Fastelavn 27. februar 11.00 med efterfølgende tøn-
   deslagning i præstegårdshaven 
1. søndag i fasten   6. marts 11.00 09.30
2. søndag i fasten 13. marts 09.30 11.00
3. søndag i fasten 20. marts  14.00 - Ole Buhl Nielsen
Musik 23. marts 19.30 
Midfaste 27. marts 11.00 09.30
Mariæ bebudelsesdag   3. april  11.00
Palmesøndag 10. april 11.00 
Skærtorsdag 14. april  17.00 (Fællesspisning)
Langfredag 15. april  19.00 - 21.00  
Påskedag 17. april 09.30 11.00 (Jubilæum) 
2. påskedag 18. april  09.30 (Påskevandring)
1. søndag efter påske 24. april 14.00 - Ole Buhl Nielsen 
Højskoleaften 27. april 19.00  
   Niels Jørgen Langkilde om H.C. Andersen i konfirmandhuset
2. søndag efter påske    1. maj 09.30 11.00
Befrielseskoncert   4. maj  19.30
3. søndag efter påske   8. maj 11.00 09.30
Konfirmation, Bededag 13. maj  11.00 (Konfirmation)
Konfirmation 14. maj 11.00 (Konfirmation) 
Konfirmation 15. maj 11.00 (Konfirmation)4. søndag efter påske  

SOGNEPRÆSTEN
Therese Strand Kudajewski 
Bjergevej 1, Svanninge 
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 94 54 
Mobil: 42 40 97 47 
MATN@km.dk
Fredag er fridag

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

ORGANIST
Helene Blum
Tlf. 29 61 68 30
helene@heleneblum.dk

KIRKEBIL
Faaborg Taxa
Tlf. 62 61 88 00
Bestilles senest dagen før

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

KIRKEVÆRGE
SVANNINGE OG  
FALSLED
Felix Bering Pedersen
Præstevænget 4
5642 Millinge
Tlf. 40 21 52 86

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

KIRKEGÅRDE
SVANNINGE OG  
FALSLED 
Graver Dorte Matthiesen
Bjergevej 2, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33 / 30 55 54 70
svanninge-falsled@mail.dk
Mandag er fridag

Foto: Jørn Ungstrup

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
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45 personer var tilmeldt.
Der var fælles afgang med bus fra Svanninge-
hallen kl. 9.30 tirsdag den 30/11-2021. Turen gik 
til Bowl`n`Fun i Svendborg, hvor der blev spillet 
minigolf og bowling. Herefter var der frokost 
med efterfølgende kaffe.
Kl. 13.30 kørte bussen retur til Svanningehallen.
Arrangementet var en kæmpe succes, og alle 
var meget glade og taknemmelige.

NYT FRA FALDSLED/SVANNINGE S. G & I:  |  Gerda Høj Hansen

TIRSDAGSGYMNASTIKKEN 

”STÅ OP TIL NOGET GODT” 
MODTOG 15.000 KR. TIL AKTIVITETER

HØSTFESTIVAL 2022  |  Høstudvalget

PLANLÆGNINGSARBEJDET 
ER I FULD GANG...
Også i 2022 glæder vi os til en spændende høstfestival i 
august-september, hvortil arrangementer er under plan-
lægning, men der er også plads til forslag fra dig.
I styregruppen for høstfestivalen er både ”gamle” og nye 
medlemmer klar til at få alt på plads, men der er plads til 
endnu flere i planlægningsarbejdet.
Kultur og sammenhold er nøgleord for en god festival.
De nøjagtige datoer vil være klar til næste nummer af Lokal Nyt.

Man kan kontakte:  
Mia Helstrup, miahelstrup@gmail.com tlf. 3110 1433,  
eller Bruno Clausen, tlf. 6261 9366.
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TILFLYTTER HISTORIE   |  Af Annette og Bjørn, Faldsled

Den 1. marts 2021 var 
dagen, hvor vi flyttede 
fra Odense til Faldsled. 
Vi havde solgt vores hus 
i Odense, da vi syntes 
det var for stort, nu vores 
to store børn var flyttet 
hjemmefra.
Vi hedder Annette og 
Bjørn, er begge født og 
opvokset i Odense, hvor 
vi altid har boet, de sid-
ste 28 år i Odense SV. 
Vi arbejder begge i 
Odense, og udover vo-
res to dejlige børn har 
vi labradoren Bruce og 
hankatten Oliver (som er 
hjemmeboende).

Inden vi satte vores hus til salg, var vi lidt i tvivl 
om vi skulle have et lille rækkehus i Odense  og 
så et sommerhus, men blev ret hurtige enige om 
at vi ikke var interesserede i at skulle holde to 
huse og haver. Vi havde en drøm om at finde et 
sted i nærheden af vand og natur i rolige om-
givelser, og vi havde kigget både i Strib, Svend-
borg og Kerteminde.
Men i sommeren 2019 var vi ved Damsbo 
strand, som vi ofte kørte til når der skulle bades. 
Vi kørte nogen gange til Faldsled efter strand-
turen og blev ret begejstrede for byen, da her 
virkede roligt og rart og vand samt natur var her 
jo masser af.
En dag i bilen på vej til Faldsled, hvor vi lige var 
kommet ud af Damsboskoven og kunne se Hel-
næsbugten, snakkede vi om  at vi faktisk blev 
helt glade når vi så denne udsigt – det føltes rig-
tigt, og så blev beslutningen taget – vi ville ger-
ne til Faldsled.
Vi begyndte derfor at kigge efter hvad der var 
til salg af både byggegrunde og huse, mens vi 
afventede at vores eget hus blev solgt.

Der var ikke så mange boliger til salg, – men så 
kom Violstræde 3 til salg, og vi besluttede os til 
at vi ville bestille en fremvisning. 
Huset var nok ikke lige det som vi havde forestil-
let os skulle være vores fremtidige bolig. Vi hav-
de en forventning om at det skulle være i etplan 
og gerne med to toiletter.

Men --- men, som så ofte er det sådan at ens 
mavefornemmelse betyder rigtig meget, og da 
vi så huset 1. gang, var vi meget begejstrede, og 
efter 2. fremvisning brugte vi lige en dag, og så 
afgav vi et bud – handlen gik i orden, og den 1. 
marts rykkede vi så ind med hund og kat.
Vi er så glade for vores valg faldt af Faldsled. Vi 
elsker naturen, vandet og har fået nogle rigtig 
gode naboer. Vi er i gang med en masse pro-
jekter i og uden for vores lille hus, som nok kan 
holde os i gang mange år frem. Her er en god 
stemning, og det er dejligt at man hilser på hin-
anden, når man mødes på gåturen.
Vi er overraskede over så mange ting der sker 
i Faldsled. Der er virkelig nogen ildsjæle som 
laver en masse forskellige arrangementer. Vi 
har både været med til åbning af Vandkanten, 
sankthansbål og By-Fest og følger med på de 
forskellige Facebook-sider.

Vi elsker naturen, vandet og har 
fået nogle rigtig gode naboer 

Kan kun sige at vi glæ-
der os til mange gode år 
her i Faldsled.



LANTERNEFEST
 Når den mørke tid for alvor er over os, begynder 
vi at lave lanterner i børnehaven. Vi har sunget 
om sol, måne og stjerner. Det er ved den tid på 
året, at man ofte får månen og stjernerne at se 
om morgenen, når man er på vej til børnehave. 
Vi har sunget sange om Morten Lygtemand, 
der vandrer rundt i skoven med sit lys, og ikke 
mindst hans kone, som bager de dejligste sol-
, måne- og stjernesmåkager. En eftermiddag, i 
november hvor mørket var faldet på, var foræl-
dre og børn inviteret til lanternefest. Vi så et lille 
dukkespil om to små børn, der må vandre rundt 
for at finde lys til deres lanterne. Bagefter gik 
vi samlet i en lang række ud i skoven med vo-
res tændte lanterner og sang lanternesangene 
– vi lignede en lysende perlekæde, som snoe-
de sig ind og ud mellem træerne. Inde i skoven 
kaldte vi på Morten Lygtemand med sang, og 
minsandten om han ikke også i år kom med sin 
lange vandrestav, og i en sæk på ryggen havde 
han sin kones dejlige småkager, som han delte 
ud. Da vi kom tilbage til Lillely, sad vi ved det var-
me bål og drak varm saft og spise lækre boller.

ADVENTSSPIRAL
 I starten af december holdt vi adventsspiral. En 
lille højtidsstund, som indleder adventstiden, 
og hvor børnene oplever den ro, varme, glæde 
og forventning, som adventstiden er. På selve 
dagen blev der lagt en granspiral på gulvet, og 
i midten var placeret et stort lys. Børnene havde 
hver deres lille lys, der sad i et rødt æble. Vi sang 
jule- og adventssange. En efter en gik børnene 
ind i spiralen, tændte deres lys ved det store lys 
og satte det derefter i spiralen på vejen ud. 

KRYBBESPIL 
Hver dag i december spillede vi et lille julespil 
med Jomfru Maria, Josef, værterne i Betlehem, 
hyrderne og englene. Børnene blev på skift 
klædt ud til de forskellige roller. Den sidste ef-
termiddag før juleferien spillede børnene det for 
forældrene. Bagefter spiste vi lækre småkager 
ved bålet. 

SKOVTURE
I december fik vi sne til stor glæde for børnene. 
Vi nød en tur i skoven og på kælkebakken.

I løbet af februar laver vi mad til fuglene som 
f.eks. fuglekugler af grankogler og hænger dem 
i hele haven. De næste uger går med ivrigt at 
iagttage fuglene helt tæt på og se, hvor glade 
de er for vores vinterbidrag til dem.

“HER GÅR JEG MED MIN “HER GÅR JEG MED MIN 
LANTERNE,  LANTERNE,  
HER GÅR MIN  HER GÅR MIN  
LANTERNE MED MIG”LANTERNE MED MIG”  

LILLELY SKOVBØRNEHAVE OG VUGGESTUE

21JANUAR 2022
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EKSPERIMENT-
WORKSHOP 
Om den lokale udviklingsplan  den 10. marts 2022 
kl. 17.00 i Kulturhus Svanninge Sognegaard.
Nærmere information på faldsled-millinge-svanninge.com 
og opslag i Dagli’Brugsen, mv.

LOKALRÅDET INVITERER    
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Alle der i de første dage inde i det nye 
år har været omkring Dagli’Brugsen i 
Millinge har måttet notere sig at der 
sker ting og sager! 
Brugsen er i gang med en større oprydning for-
anlediget af den nyansatte uddeler Rikke Krog, 
der tiltrådte stillingen den 3. januar. 
Hun er allerede i fuld gang med at rykke ind og 
rykke om i Brugsen og har mange planer for 
fremtiden for forretningen. Hun overtager job-
bet efter Jan Pedersen, der har været uddeler i 
butikken siden 2019.
Rikke bor selv i Tommerup med kæreste og 
hund, men kører gerne turen til Millinge for at 
arbejde. Rikke har en fortid i Fakta og i Årslev og 
senest som uddeler i Nr. Broby og har derigen-
nem arbejdet sig til en masse praktisk erfaring 
som købmand i COOP.  
Det er ingen hemmelighed at vores brugs ikke 
har haft det så godt i de sidste år, og der er da 
heller ikke udsigt til overskud på bundlinje det 
næste stykke tid, som hun ser det. Som så man-
ge andre steder er konkurrencen fra lavprisbu-
tikkerne hård, og finanskrisen har givet forbru-
gerne et skub i den retning, og det holder ved, 
siger Rikke. Det er dog hendes ambition også 
at tiltrække børnefamilier og de yngre genera-
tioner, som måske ikke er så vandt til at handle 
lokalt og derved sikre byens centrum i lang tid 
fremover. Mange ældre mennesker bruger bu-
tikken og får leveret varer herfra, og Rikke vil 
også sikre dem et højt serviceniveau fremover. 
En stor opgave at få underskud vendt til over-
skud, som Rikke ser frem til at løse med godt 
humør og masser af fest og farver.

Et nyt tiltag,  der snart ser dagens lys, er for 
eksempel muligheden for at snuppe en fransk 
hotdog i farten. Noget der gerne skulle tiltræk-
ke flere af dem der kører forbi på vejen. Et sup-
plement til ”kaffen to go” og rundstykkerne der 
allerede er at finde i butikken. Mange håndvær-
kere kører forbi på Assensvej, og de er oplagte 
at få ind som nye kunder.
Det er også en ambition at tiltrække flere af  
områdets turister ved at satse på flere lokale 
produkter i butikken og at skabe mere synlig-
hed om butikken. Lige nu er der produkter fra 
Kildegården og gavekurve med fynske speciali-
teter, men der må meget gerne komme flere af 
denne slags varer til. Mange bruger vores skøn-
ne område og kommer lige forbi døren. Derfor 
skal der være flere varer, der henvender sig til 
feriefolket, mener Rikke.
Rikke glæder sig over den meget varme vel-
komst og opbakning, hun har fået fra lokale der 
kommer i butikken, og udtaler at faktisk allerede 
efter den første uge føles det som om hun har 
været ansat her i butikken i 10 år. Hun ser frem 
til et godt samarbejde med de lokale foreninger 
også og lover at være en aktiv del af lokalmiljøet.
Rikke har ikke kun blikket rettet fremad, men 
har også blik for den lange historie Brugsen har 
i lokalmiljøet og drømmer om engang at kunne 
invitere til fremvisning af blandt andet de gamle 
vogne og jernbanespor der stadig findes i kæl-
deren og som vidner om tidligere tiders vækst 
og handel i andelsbevægelsens tidligste dage. 
Måske allerede til Høstfestivallen i september.

NY UDDELER I DAGLI’ BRUGSEN I MILLINGE

FART OVER FELTET  
HOS DEN NYE  
UDDELER I  
DAGLIG’BRUGSEN 

Rikke glæder sig over den meget 
varme velkomst og opbakning, 
hun har fået fra lokale der kom-
mer i butikken 
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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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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

Lokal Nyt - Nr 16.indd   5Lokal Nyt - Nr 16.indd   5 25.11.2020   10.3025.11.2020   10.30

Mangler DIN annonce i Lokalnyt?

Skal din virksomhed være tydelig  
i lokalsamfundet... 
Ønsker du at støtte Lokal Nyt,  
et blad der skrives og redigeres  
af frivillige i lokalsamfundet  

- for alle i lokalsamfundet.

Kontakt: lokalnytannonce@gmail.com

Der er mulighed fire forskellige størrelser.  
1/8 side, 1/4 side, 1/2 side og 1/1 side. 

Tegn en kontrakt for et år, altså fire annoncer.  
- så får du 1 annonce gratis. 

Det er også muligt, at tegne kontrakt for bare én  
annonce ad gangen.
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AFFALDSSVANER   |  Af Lokalrådet

FLOTTE AFFALDSSVANER 
PÅ VEJ – SVANEPASSERE 
SØGES!

Henkastet affald langs veje og i naturområder 
er et problem, som mange gerne ser begræn-
set. I Faldsled, Millinge og Svanninge kender vi 
også til de vejstrækninger og steder, hvor af-
fald typisk bliver smidt. 
Vi har deltaget ved de årlige affaldsindsam-
linger arrangeret af DN, hvor der indsamles en 
hel del affald. Men det er ikke helt tilfredsstillen-
de kun at samle affaldet én gang årligt. Derfor 
ønsker vi med projektet ”affaldssvaner” at åbne 
op for muligheden for at flere kan være med til 
at reducere mængden af henkastet affald og 
være med i et fællesskab om at forskønne vores 
område. 
Inspiration kommer blandt andet fra Haastrup, 
hvor der gennem flere år har været opsat så-
danne affaldsspande lange vejen, de såkaldte 
”Vejsvin”.

Hensigten med projektet ”Affaldssvaner” er at 
inspirere alle der færdes i vores område, til at bi-
drage til at undgå henkastet affald og bidrage til 
indsamling af affald. Hvis der er affaldsspande 
på strategiske steder, vil det både kunne med-
virke til at affaldet havner i en affaldsspand, og 
dels tilskynde alle der færdes til fods eller på cy-
kel til at indsamle henkastet affald og lægge det 
i den nærmeste affaldssvane. 
Planen er at der skal opstilles 10 affaldssvaner 
på strategiske steder i lokalområdet omkring 
Faldsled, Milling og Svanninge. 
Svanerne monteres på låget af de gamle me-
talaffaldsstativer og placeres efter nærmere af-
tale med Faaborg-Midtfyn Kommune og lokale 
”svanepassere”, der står for at passe og tømme 
affaldsposerne når der er behov for det. 
Målet med opstilling af affaldssvaner er, at 
mængden af henkastet affald reduceres mar-
kant, således at vores lokalområde fremtræder 
uden henkastet affald. Det er også kendt, at 
mindre henkastet affald reducerer yderligere 
affald. 
Alle der færdes i lokalområdet omkring Faldsled, 
Millinge og Svanninge vil få glæde af opsætnin-
gen af de 10 affaldssvaner. Vi håber at mulig-
heden for at aflevere affald i en af svanerne, 
vil tiltale alle aldersgrupper, og at mængden af 
henkastet affald vil blive reduceret betydeligt.
Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Renovation  
A/S er involveret i projektet, idet der i 2017 i 
kommunalbestyrelsen blev nikket ja til projek-
tet, hvor frivillige håndterer henkastet affald. 
Der er i 2021 blevet fremstillet en model af en 
affaldsvane, og vi håber at det vil blive muligt 
at realisere projektet ved produktion af yderli-
gere ni affaldssvaner i 2022. Lokalrådet søger 
nu et antal svanepassere, der vil være med til 
at passe affaldsstativerne. Vil du vide mere om 
projektet eller er du interesseret i at blive sva-
nepasser, bedes du kontakte Pusser Hansen på 
telefon 21 43 23 14.
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MADKURSUS I 
SVANNINGE SKOLE  

FISK FRA FÆRØERNE   |  Af Lokalrådet

Lokalrådet er vært for et nyt og spændende 
arrangement, hvor vi sammen skal fremstille 
fiskeretter med fisk fra Færøerne.

Vi starter kl. 15 og kl. 18.30 skulle alt gerne være parat  
til en festlig middag i skolens aula. Vi slutter af kl. 21.
Hver deltager kan invitere en gæst med til spisningen.
Kurset afvikles i samarbejde med vores lokale  
fiskehandler Poul Martin Petersen fra Nordfra Danmark  
og kokken Michael Lind Olsen fra Undergroundkitchen.
Både kursister og gæster betaler kr. 100,- for deltagelse.
Man skal medbringe egne drikkevarer og tallerkener m.m.
Har du lyst til at deltage, så sæt allerede nu x i kalenderen.

Lørdag den 2. april
Endeligt program med oplysning 
om tilmelding og betaling kan ses 
på Lokalrådets facebook-side fra 
den 7. marts, og der kommer ligele-
des opslag op rundt omkring i  lokal-
området.

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
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Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG
Reparation og vedligeholdelse
Badeværelser og vådrum
Flise- og klinkearbejde
Byggerådgivning
Fugearbejde


