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Dagli´Brugsen 
Assensvej 249  5642 Millinge tlf. 62619494 fax. 62619474 mail: 06142@coop.dk 

Butikken er fyldt op med friske varer til fornuftige priser.
Altid sæsonaktuel - ren og indbydende.

Kom og besøg os!
Vi er her når du/I har brug for os  

- HUSK: vi har altid brug for dig/jer.

Mandag-Fredag 7.30-19.00 ∙ Lørdag-Søndag7.30-18.00

Godt at vi har hinanden

Vi er din lokale butik med masser af smil og service

Vi kører varetur hver 
fredag og vores  

varebil er udstyret 
med køleanlæg.  

Vi gør alt for at Du/I 
får friske varer

 og at vi beholder 
vores højt værdsatte 

ELITESMILEY

Vi afholder i årets løb 
mange og hyggelige 
arrangementer og det 

næste arr. er.
”Høstmarked”

den 5. sept.
Tag et program i butikken
Vi glæder os til at se jer.

(sept.-juni)

Assensvej 249 • 5642 Millinge • tlf. 62 61 94 94 • mail: 06142@coop.dk
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Ja, nu troede vi så lige, at der var faldet ro over ge-
mytterne da det blev afgjort, at vi beholder vores 
skole. Vi fik endda sat regler på, hvor mange børn 
der skal være i skoledistriktet for at skolen bevares 
og det ser jo fint ud alt sammen.
Så vi mente, at vi kunne læne os tilbage og puste 
lidt ud, men den gik ikke.
Allerede da det kommunale udvalg for udvikling var 
på besøg i Faldsled gamle Skole, sprang bomben: 
Plejehjemmet skulle nedlægges.
Altså ikke noget med at være rolige. Det er dog en 
sær lidelig idé Faaborg-Midtfyn har fået. Ingen må 
være rolige. Der skal altid lure en vis frygt i lokal-
samfundene. Hvis I bliver for trygge, truer vi med at 
lukke et eller andet hos jer, synes parolen af være. 
Hvad eller hvem der står bag idéen er ikke klart. 
Men politikerne hævder, at det ikke er dem, og em-
bedsmændene siger, at de blot følger indstillinger.
Men så var det jo godt at se, hvor mange af os, der 
mødte op til demonstrationen i Faldsled og brugte 
knubbede ord om kommunevældet. Vi er dog sta-
dig nogle, der følger hjertet! 

■ Produktion
Lokalnyt: Udgives af Lokalrådet for Faldsled,  
Millinge og Svanninge

Tryk: SvendborgTryk, Ryttermarken 17 A,  
5700 Svendborg

Lay-out: Susanne Paulsen, suspau@icloud.com
Lokalnyt udkommer fire gange om året.  
Forår, sommer, efterår og vinter.

Indleveringsfrist: Artikler og annoncer til julenum-
meret af Lokalnyt skal afleveres senest 26. oktober. 
Lokalnyt nummer 43 udkommer 13. november.  
Mail: Svanninge.nyt@gmail.com

■ Kontakt
Ansvarshavende redaktør:  
Jørgen Bygebjerg, DJ, Svanningevej 45, 5600 Faaborg. 
Tlf. 3061 8845, mail: Bygebjerggrevil@gmail.com

■ Forsidebilledet
Nogen prangende sommer har det ikke været indtil nu. 
Til gengæld har det kolde forår og den kølige sommer 
været alle tiders for væksterne. Ikke mindst blomsterne 
har haft en pragtfuld tid. Masser af vand, lys og tempera-
turer, der ikke fik blomsterne til at brænde af. Her er et 
godt eksempel på en rose, der giver, hvad den har midt i 
en blomstrende eng. Ejeren hævder, at der var 326 knop-
per på den inden blomstringen tog fart. Vi tror hende når 
vi ser denne overdådighed.

■ Lokalrådets medlemmer

Formand Niels Erik Jensen: 
Brahesvej 29 
njenggaard@gmail.dk

Næstformand: Henning Bahl, 
Violstræde 11 
henningbahl@mail.dk 

Sekretær: Pusser Hansen
Stenbækvej 47
skovlyplantage@jubii.dk

Susanne Jervelund 
Grubbe Møllegyde 8 A
jervelund@gmail.com

Karl Ejnar Pedersen 
Kirkegyden 62
tlf. 62 61 92 25

Brian Pedersen 
Assensvej 224 
brian.maler@mail.dk 

Henning Wiesinger
Steensgård 
henning@steensgaard.com

Jørgen  Bygebjerg 
Svanningevej
bygebjerggrevil@gmail.com

Webside: 
Susanne Jervelund, 
Pusser Hansen,  
Birgit Bendtsen 
Nygyde 14 
nygyde@gmail.dk

Ikke et 
roligt øjeblik

Bølgerne er gået højt i 
Faldsled i de seneste 
måneder. Her har vi dog 
lånt en bølge ude fra.
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Naturligvis er det vigtigt med skydningen, men det er jo 
også så meget andet. Det er her vi mødes og taler med 
hinanden om løst og fast, stort og småt. Og der er fak-
tisk nok at tale om, for en del af os har ikke set hinanden 
siden sidste år. Og nogle gange er det ligefrem vigtigere, 
og så må Jens Broby Madsen, der er manden, der i årevis 
har kaldt os frem til geværet, gentage opråbet. Man skal 
jo have tid til at stille bajeren, sige til de andre, at jeg 
smutter lige, råbe, ja, ja, ja, nu kommer jeg og kaste sig 
over skyderen. Og så gå tilbage og sige, at det var vist 
en forbier.
Men trods forbierne er det en glad dag. En glad dag 
i godt selskab og man kunne i år også glæde sig over 
de mange unge, der var mødt op. De havde også deres 

børn med og som det blev udtrykt fra flere sider, giver 
det håb om fremtiden.
Fugleskydningen er også et godt sted for nytilflyttere at 
komme i forbindelse med egnens folk. Deres nye naboer 
kender de jo nok og nogle andre forældre har de truffet 
i skolen. Ved fugleskydningen bliver de trukket ind i en 
videre kreds og oplever fællesskabet på den gode måde.

Tidlig start
Men alt sammen starter jo tidligt den dag. Først hentes 
den afgående fuglekonge og det var i år Per Hansen i 
Faldsled. Det er en afhentning, der tager tid for der skal 
musiceres af FDF’s Tambourkorps, der går i spidsen for et 
optog gennem byen.

En af årets helt store begivenheder her på egnen er fugleskyd-
ningen. Den, der på mange måder er fundamentet i Faldsled 
Svanninge Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening.

Det er her vi alle mødes

Fugleskydningen
Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg



LOKAL NYT l EFTERÅR 2015           5

Herfra forlægges til Millinge, hvor der igen er samling 
og hvorfra optoget – efter behørig forfriskning ved Dag-
li’Brugsen marcherer til Idrætspladsen bag hallen.
Her får man en bid mad og så starter skydningen. Imens 
de voksne passer denne del af arrangementet er der 
plads til at børnene kan lege, og glo på Falcks brandbiler 
og brandmænd, der hejser dem højt op kurven og sprøj-
ter med vand der har et noget større tryk på end fra den 
lille vandpistol, man ellers leger med.

Sen slutning
Når skydningen er forbi, går man hver til sit.
Men kun en kort stund. Man skal lige hjem og forberede 
sig til den store fest i hallen, hvor også den nye fugle-
konge skal kåres. Det sker efter sindrige beregninger der 
udelukker dem, der har været skyttekonger gennem den 
seneste 25-årige periode, antallet af afgivne skud og så 
videre.Og når så aftenen er i gang, kan den nye fugle-
konge så hyldes.

1. Optoget på vej mod pladsen med fugle-
skydningen

2. Der er altid piber og trommer i spidsen for 
optoget og det er som altid FDF’s Tambour-
korps, der her musicerer på pladsen.

3. Som afgående fuglekonge har man ret og 
pligt til at affyre det første skud mod den nye 
fugl. Per Hansen, Faldsled tager sigte.

4. Ja, så vi vist godt begynde, siger FS’ nye 
formand, Flemming Lunde til Jens Broby 
Madsen, og dermed en fugleskydningen i 
gang.

Ved årets fugleskydning kunne man glæde sig 
meget over, at der var mange unge med børn 
med ved de mange arrangementer, der er del er 
festen. Glæden var naturligvis over, at det på den 
måde ser ud til at traditionen kan videreføres i 
mange år fremover. Det er også en festlig dag og 
i år var vejret også som det skulle være. Mange 
havde de helt små med i det store optog.
Og oven i hatten er han og hans 

Mange unge til 
fugleskydningen

forsætter side 7

1

2

3 4
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Bedste kvalitet til
laveste pris

En gladere bilist
Som AutoMester arbejder vi for
flere glade bilister.
Det er vi kommet rigtig langt
med. Som kunde er du hos os
altid sikker på en professionel og
ærlig rådgivning. Vores medar-
bejdere deltager i AutoMester´s
obligatoriske uddannelse, som
gør at vi altid har frisk viden og
nyeste udstyr klar.
Det gør at vore kunders biler
spænder fra de helt nye til
veteran.
Det handler om tillid.

Vi udfører også reparation af
plæneklippere, motorsave, buskryddere
m.m. - vi forhandler også mærkerne Stiga, MTD m.fl.

Svanninge Auto & Traktorservice
v/Aage Larsen og René Helding

Svanninge Auto &
Traktorservice A/S
Assensvej 247 . 5642 Millinge . Tel. 62 61 92 39
svanningeauto@mail.dk . www.s-vat.dk

Husk at tilmelde dig disse  
herlige arrangementer: 

Traditionen tro er vi klar med:
3. september kl. 18.00 

HøsTfesTival!
Stegt flæsk med persillesovs.

Pris kr. 110.- Børn u/12 år, halv pris.
Husk også æblekagekonkurrencen!

5. november kl. 19.00
Andespil - overskud går til 

renovering af kælder inkl. nye døre og vinduer.

5. december kl. 18.00
Julefrokost

Tilmelding på 62 61 94 46

Kulturhus
Svanninge Sognegaard 

Kirkegyden 3, 5642 Millinge, tlf. 62 61 94 46

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44 Mørkebjergvej 7a, 5600 Faaborg · Tlf. 6261 3096
www.faaborghvidevareservice.dk

Faaborg
Hvidevareservice
Nyt liv til dine hvidevarer

• Reparationer til områdets bedste priser!
• Få en totalløsning til markedspris.
• Altid gode brugte hvidevarer.

Jens Nielsen
Autoriseret el-installatør

Brahesvej 9 · Svanninge
5600Faaborg
www.jensnielsenel.dk
Tlf. 62 61 91 53

����������� • Industri
• Privat
• Landbrug
• Alarm
• Nybyggeri
• Tele og Data
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Og så på Cypern…

Mange år arbejdede Knud Erik Andreasen (th) på Ska-
ko i Faaborg indtil han fik sin pension. Men han har 
dog måttet sande, at så let går det altså heller ikke 
med at komme ud af arbejdsmarkedet.
Næh, fortæller han. Det har vist sig, at min afløser inde 
på Skako gik ned med stress, så nu har de kaldt mig 
ind for at afløse ham.
Og det har jeg jo ikke noget imod. Når bare det ikke 
går ud over fugleskydningen. Den er et meget vigtigt 
element i livets gang her på egnen.

Tilbage i folden
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Og festen er stadig ikke slut. Den nye fuglekonge kan 
nemlig selv bestemme om han vil slutte dagen på hotel 
eller han vil følges hjem, som det så smukt hedder. Føl-
ges han hjem bliver det med stort følge. 
Og oven i hatten er han og hans familie gratis medlem af 
foreningen i det kommende år.
I år er den nye fuglekonge Nicolas Hedemann, Østerby-
vej, der i parentes også er ny murermester her på egnen.

Ny gymnast
Formand for lokalrådet i Svanninge, Millinge og 
Faldsled, Niels Erik Jensen er en såre aktiv mand 
med mange bolde i luften. En af de nyeste er et 
ønske om at få seniorer til at gymnastikke.
Ved fugleskydningen var han ude på at kapre 
”gymnaster” til et hold, der starter til efteråret. 
Her pres-hverver han brugsuddeler Orla Møller. 
Og nåja, såmænd, også ham, der står bag ved 
kameraet.

Man skal være meget forsigtig med, hvilke mails, 
man åbner. Specielt dem man ikke kender.
Det måtte formanden for lokalrådet, Niels Erik 
Jensen, Svanninge, sande. Thi bag det, der til-
syneladende var en uskyldig mail fra Hans Elle-
krog var der en orm, der inficerede hans com-
puter.
Og fra hans mailboks blev der udsendt en histo-
rie til alle mailadresser om, at han var havnet på 
Cypern og her var han pengeløs og pengelæns. 
Papirer havde han heller ikke, men det sid-
ste havde han klaret med ambassaden. Penge 
manglede han dog for at komme hjem og han 
bad da så mindeligt modtageren af mailen om 
at sende han 15.000 kroner.
Noget ubehjælpsom var den da også skrevet 
og i sin efterforskning er Neils Erik Jensen nået 
frem til, at det en araber, der har sendt den. Og 
ham har nu indledt en jagt på, samtidig med at 
han forsøger at restaurere sin mail-konto.
Og netop indholdet i mailen fik da også alle 
modtagere til at lugte lunten og ringe til N.E. 
og slå alarm.
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Seks guldvindere: Danièle  
Malmos, Henrik Malmos, 
Olga Lindekilde, Kurt  
Andersen, Philip Malmos 
og Ketty Steinmetz. Forrest 
et sæt kugler med gris. Et 
egnet sæt koster omkring 
1000 kroner.

Ja, nu har vi da også trænet siden 1995, så det er vel 
også på tide, at vi begynder at vinde, siger Henrik Malm-
mos, Faldsled, der er sammen med Daniéle og sønnen 
Philip nærmest er familien Petanque her på egnen. Danié-
le stammer fra Frankrig og hun har spillet siden hun var 
barn. Og hun havde ikke svært ved først at få Henrik med 
og siden var det helt naturligt at Philip også begyndte.
Det hænger jo nærmest sammen med sproget, siger Phi-
lip. Vi taler som regel også fransk når vi spiller. Så er der 
ikke så mange, der forstår, hvad vi planlægger. For man 
kan tro det eller ej. Der er faktisk en del teknik og taktik 
i det spil.
Og han må vide det. Han spiller ikke kun under DGI i 
Svanninge, men er også med i et par andre klubber som 
han spiller i den danske elitedivision med. Når man er i 
den gruppe, skal man være toptrænet og motiveret, for 
når de store mødes går der let en hel dag med indbyrdes 
dyster, og så kan det ikke nytte at køre træt.
Men heller ikke under DGI er det for tøsedrenge – und-
skyld, piger – at være med helt fremme. Der er dog mere 
spredning i feltet rent aldersmæssigt og faktisk var holdet, 
der vandt guld i sextet – altså seks på hvert af holdene – i 
alderen fra 29 til 81. 
Det er især inden for den sidste snes år, der er kommet 
mere gang i spillet her på egnen og såmænd også lan-
det over med stadig skrappere turneringer. Og der var en 

Gyldne tider i  

petanque-
klubben

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg, m.fl.

Der er pokaler på bordet og 
medaljer om halsen.  
Petanque-spillerne i Svanninge 
Petanque-klub under FSG&IF 
er rykket helt op i toppen  
af de turneringer, de er  
med i. Senest blev det til guld 
i single, double, triple og 
sextet.

”
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gang, da det var Odense, der tog sig af både sølvtøj og 
præmier, men de dage er forbi og nu er det ”De Grønne” 
fra Svanninge, der sætter sig på det hele.
Men der trænes også på livet løs og et lille halvt hundrede 
møder et par gange om ugen ud over når der spilles turne-
ringer. Og skulle det være vinter og sne, så standser spillet 

ikke af den grund. Nej, det er først når grisen svømmer – 
altså flyder ovenpå - at vi er nødt til at holde pause, siger 
Daniéle Malmmos. Men så skal der altså også være meget 
vand på banen og det er der sjældent. Grisen er den lille 
runde kugle, der altid markerer midten og den, man skal 
lægge sine kugler tættest til. 

Petanque er et boldspil, hvor målet er at kaste ens pe-
tanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle 
(grisen).
Spillet spilles normalt på en hård sand- eller grusbane, 
men kan også spilles på græs. Spillet er i familie med 
boccia og spilles både som et underholdningsspil om 
sommeren og som decideret sport.
Petanque er især populært i det sydlige Frankrig, hvor 
der findes hele 480.000 registrerede spillere, som delta-
ger i deciderede turneringer[
En Petanquekamp spilles af to dystende hold. Hvert hold 
består af 3 spillere med hver 2 kugler (triple), eller 2 spil-
lere med hver 3 kugler (double). Det ene hold starter 
kampen med at kaste målkuglen (grisen = cochonnet) 
ud i en afstand af mellem 6 og 10 meter.
En spiller fra dette hold skal så forsøge at kaste sin kugle 
så nær grisen som muligt. Det er nu det andet holds 
tur, indtil det har en kugle nærmest grisen. Når alle 12 
kugler er kastet har et af holdene point efter, hvor man-
ge kugler de har nærmere grisen end modstandernes 
nærmeste kugle. En ny runde kan derpå påbegyndes. 
En kamp spilles til 13 point.
Det franske kuglespil er blandt udøvere kendt som en 
verdensomspændende sport, der dyrkes på alle niveauer 
og af alle aldersgrupper. Kælenavnet for petanque er 

”boules”, som er det franske ord for kugler. Dette navn 
bruges i hverdagssammenhænge: ”Skal vi ud og spille 
kugler?”. Sporten dyrkes på grusunderlag af variende 
art, men altid grus. Banerne kan være tunge og bløde 
sandholdige grusbaner i den nemme ende og nærmest 
asfaltagtige og skærvebelagte i den allermest udfor-
drende ende, som til et verdensmesterskab.
Sporten er traditionelt en hyggebeskæftigelse i sommer-
varmen i det sydlige Europa. Der er en masse kultur og 
traditioner forbundet med at tage at slag petanque. Fx 
er det for de ældre mænd i Frankrig normen at tage en 
pastis i forbindelse med en kamp, når det skal være eks-
tra hyggeligt. I den anden og mere professionelle ende 
af udøverskalaen findes de toptrænede idrætsudøvere, 
der skal være i form teknisk, mentalt og fysisk for at 
være med blandt de bedste.
En turnering spilles typisk over en weekend. Der afhol-
des tripler om lørdagen og doubler om søndagen. Til en 
god turnering i Danmark er der ca. 150 hold med. Til de 
største turneringer i Frankrig kan der være flere tusinde 
tilmeldte hold. Kommer man langt i en turnering kan 
man risikere at skulle stå og dyste om sejren kl. 10-11 
om aftenen. Da en turnering typisk starter kl. 10.00 er 
det mange timer man skal være frisk og kunne koncen-
trere sig. Herudfra sættes kravene til spillere.

Og hvad handler  
petanque så om

Verdensmesterskaberne i petanque hedder Le 
”Mondial la Marseillaise à Pétanque”. Der er over 
12.000 deltagere og 150.000 tilskuere i de 4 dage 
turneringen varer.

Det vidste du ikke  
om petanque:
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Skibsbygger er savfører Jesper Anhøj, der i sit ansigts sved 
lover at bådene er klar til at stå den store prøve på den 
første kapsejlads for legetøjsskibe i åen fra den gamle jern-
baneviadukt ved Baunebjerg til en træbro kort før Grubbe 
Mølle.
Alle både bliver nummereret og ved høstfestivalens auk-
tion i Dagli’brugsen den 5. september kan man spille på 
det skib, man tror, kommer først i den nervepirrende kap-
sejlads.
Et nummer koster 20 kroner og man kan spille på lige så 
mange, man vil. Der er fine præmiepuljer efter hvilke der 
er 400 kroner til deling blandt vinderne, og hundrede til 
de to næstfølgende.
Den glade Lørdag i brugsen er altid en festdag og blandt 
de mange fremmødte er også formanden for lokalrådet 
Niels Erik Jensen og det er hos ham og hans ligesindede 
man kan spille på de små, fikse både.
Kapsejladsen starter lige efter festlighederne er afsluttet 
ved brugsen og man kan herefter begive sig til området 

enten ved viadukten eller ved Grubbe Mølle på den nord-
lige side af landevejen.
Sejladsen ventes at gå ganske hurtigt, efter møller Niels 
Erik Jervelund sørger for hurtig gennemstrømning i åen. 
Det gør han ved en time eller to i forvejen at begynde at 
tømme mølledammen.
De 25 fartøjer søsættes samtidig fra bredden ved viaduk-
ten og publikum kan følge med i afsejlingen og se, at alt 
går rigtigt for sig. Tvivlstilfælde afgøres af advokat Jesper 
Anhøj, der er sejladsens overdommer.
Kuldsejlede eller grundstødte både kan få hjælp af kon-
trollører, men hænger en både fast sættes den ikke fri før 
hovedfeltet er passeret. Det er heller ikke tilladt hverken 
kontrollører eller overdommer at spille med i ræset for på 
den måde at undgå anklager om urent trav, om man så 
må sige.
Man kan følge kapsejladsen fra bredden og møller Jer-
velund sørger for at græsset er slået, så man kan gå sikkert 
op og ned langs åen.

Skibsbygger fuldfører 
25 både til å-sejlads

Med et let tilbagetræk og sporing i træet, efterfulgt 
at faste og præcise fremføringer af en fukssvans er de 
afsluttende byggerier at 25 både til de kommende ræs 
i Grubbe Mølleå ved at være til ende.

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Der er smukt langs Grubbe Mølleå og 
det bliver der rig lejlighed til at kigger 
nærmere på den 5. spetember. Som 
det fremgår af billedet er de første 
tilskuere allerede mødt op. De har  
lovet at holde sig på den venstre ned-
strøms å-bred under kapsejladsen.

”

Savfører Jesper Anhøj ses her under 
fremstillingen af den 25 fartøjer, der 
indgår i kapsejladsen.
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KIRKEBLAD
84. ÅRGANG
EFTERÅR 2015

   FALSLED KIRKE    SVANNINGE KIRKE

Ud og se eller .. jage efter vind?  
For nylig læste jeg om en mand, som havde besøgt 
alle verdens lande og som stadig rejste ud. Han 
kunne slet ikke lade være! Alt blev minutiøst 
tilrettelagt, og det slog mig, at han gik mere op i 
at overholde sine rejseplaner end i at få kvalitets-
tid på de steder, han besøgte! Det lignede næsten 
”tomhed og jagen efter vind”, som der står i Prædi-
kerens Bog i Det gamle Testamente. 
Jagen efter vind, denne rastløse jagt efter nye 
oplevelser!  Ved nærmere eftertanke er det noget, 
som mange rejsende gør sig skyldige i, om end i 
mindre målestok! Jeg havde selv en snert i mine 
unge dage, og der er mange steder, jeg ikke rigtigt 
husker, fordi jeg havde så travlt med at tjekke 
listen af: Been there, done that! I dag er mine 
rejsevaner anderledes! Jeg kan stadig rejse efter 
nye destinationer, men jeg gør det ikke længere for 
at få dem ”krydset af”. Nu vil jeg helst opleve et 
landskab, et miljø, en stemning, en kultur og jeg 
vil, hvis tiden tillader det, have lov til at være til 
stede i det uden at piske for meget rundt!      
Jeg har desværre aldrig været god til badeferier og  
palmestrande. I min luftfartstid var jeg engang på 
den nu hundedyre og eksklusive øgruppe Seychel-
lerne i Det indiske Ocean! Der var smukt og meget 
varmt! Nu var der jo masser af svalende badevand, 
men der var lige en detalje: En derboende englæn-
der rådede os til at være forsigtige med at bade i 
havet, ” for de lokale turistmyndigheder taler helst 

ikke om, at hajerne kan komme tæt på! ”. Jeg tog 
dog nogle pjasketure i strandkanten, og en morgen 
så jeg en skygge, der fulgte mig lidt længere ude. 
Det var en haj på en meters penge, ikke ”dødens 
gab”, men dog en haj, så jeg trak tæerne til mig! 
Da jeg senere på en aftensoppetur blev anduvet af 
en muræne, forsvandt al lyst til tropisk havbadning 
for evigt! Resten af tiden holdt jeg mig  til hotel-
lets pool! Den tur lærte mig, at det er spild af tid 
og penge at flyve i tolv timer for at ligge ved en 
svømmepøl og stirre op i en palme! Det kan man 
gøre billigere mange steder i Sydeuropa, hvis man 
insisterer, og en gin-tonic smager jo lige godt over-
alt! Jeg vil nok hellere på en rundtur i Australien 
og i det vestlige USA. Men det er langt væk;  jeg 
kæmper meget med jet-lag, og de lange natflyvnin-
ger  i flyselskabernes sammenstuvede turistklasser 
er den rene tortur for mig!   
Vi har alle forskellige rejsevaner og ønsker! Især 
de unge skal på aktiv- og oplevelsesferier, mens 
børnefamilien har andre behov. Børn er ligeglade 
med, om badevandet ligger i Klitmøller, Lalandia, 
Spanien eller i Thailand, og jo kortere transporttid, 
desto bedre er det for dem! Hr og fru ”Midaldren-
de”  stiller derimod større krav. De er begyndt at 
forkæle sig selv og ofrer gerne lidt mere på rejsen. 
Og 60+ erne har ofte rejseønsker, de vil realisere, 
inden det bliver for sent. Men under alle omstæn-
digheder: vi er ofte afhængige af at være på et 

fortsættes side 4

Nordkap i godt vejr
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GUDSTJENESTER EFTERÅR  2015

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN:
SOGNEPRÆSTEN:
Vibeke Hammerum
Bjergevej 1, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 94 54
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl.12-13. Mandag fri
E-mail: vrh@km.dk

ORGANIST:
Winnie Platz
Svendborgvej 174
5600 Faaborg
Tlf. 60 81 29 30

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

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

KIRKEVÆRGE
SVANNINGE OG FALSLED:
P.t. Benthe Rasmussen 
(se formand)

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

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

August  
16. aug. 11. søndag e. trinitatis 
09.30: Falsled (kk) 
11.00: Svanninge 

23. aug. 12. søndag e. trinitatis 
09.00: Svanninge
10.00: Falsled 

30. aug. 13. søndag e. trinitatis 
09.30: Falsled 
11.00: Svanninge 
 
September 
6. sep. 14. søndag e.  trinitatis
11.00: Falsled  
19.00: Svanninge  (I)*
*  Festivalsgudstjeneste 

13. sep. 15. søndag e. trinitatis   
09.30: Svanninge       
19.00: Falsled     

20. sep. 16. søndag e. trinitatis   
09.00: Svanninge (J. Svärd)  
Ingen: Falsled 

27. sep. 17. søndag e. trinitatis  
09.30: Falsled  (kk, I) 
11.00: Svanninge (I)
Høstgudstjenester  

Oktober 
4. okt. 18. søndag e. trinitatis 
09.30: Svanninge  (kk)
11.00: Falsled 

11. okt. 19. søndag e. trinitatis 
09.00: Falsled 
10.00: Svanninge 

18. okt. 20. søndag e. trinitatis 
09.30: Svanninge   
11.00: Falsled  

25. okt. 21. søndag e. trinitatis   
11.00: Svanninge*      
19.00: Falsled
* Busk-gudstjeneste 

November 
1. nov. Allehelgens søndag   
09.30: Svanninge  (I)    
11.00: Falsled   (I) 

8. nov. 23. søndag e. trinitatis    
10.00: Falsled (J. Svärd)  
Ingen: Svanninge    

15. nov. 24. søndag e. trinitatis  
09.30: Falsled (kk)
11.00: Svanninge 

22. nov. Sidste søndag i kirkeår 
11.00: Svanninge (I) 
16.00: Falsled (I)    
   

Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

KIRKEBIL: 

FORKORTELSER:
kk:  kirkekaffe
I:      Indsamling  

RG. Sognepræst  
Rikke Godtfredsen, 
Jordløse-Håstrup  
VH:   Vibeke Hammerum 

STEENSVANG 
ÆLDRECENTER 

KL. 11.00

 27. aug. VH 
 10.  sep. RG   
 24.  sep. VH   
 8. okt. RG 
 22. okt. VH 
 5.nov. RG
 19. nov. VH 
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Høstfestival
Svanninge ∙ Millinge ∙ Faldsled

29. august - 6. september  2015
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Høstfestival 2015
Faldsled ∙ Millinge ∙ Svanninge29. AUGUST - 6. SepTember 2015

KunstaKtiviteter
Til støtte for 
Høstfestivalen 
- og for smil og stemning - 
maler kunstnerne
skilte med høstmotiver.

Skiltene vil blive opsat
langs vejene den 26. august.

Formålet med høstfestivalen er at fremme et lokalt samspil mellem 
forskellige institutioner, kunstnere, foreninger og erhvervsliv - og 
at gøre de mange aktiviteter og muligheder synlige for både lokale 
borgere, for turister og for andre, som måske overvejer at slå sig ned i 
vores dejlige område.  
Det er håbet, at synligheden giver mange flere lyst til at engagere sig og 
bidrage til et endnu mere aktivt lokalområde.
I år har høstfestivalen Krop og Sjæl som særligt tema. 
Temaet har inspireret til et par spændende nye arrangementer.

Høstfestivalen gennemføres i et samspil mellem frivillige kræfter og en 
række sponsorer, der med gavekort, donationer og økonomisk støtte 
gør det muligt at fastholde tilbagevendende aktiviteter og at afprøve nye 
muligheder.
Et eventuelt overskud fra høstfestivalen kan efter konkret henvendelse fra 
Lokalrådet bevilges til andre lokale formål og projekter.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden: 
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

ÅbenT HUS  
ArrAnGemenTer

Vm blomSTer

Assensvej 273, 5642 Millinge 
Gratis halm til høstpyntning kan afhentes i perioden 
21. august - 30. august. Maks. 2 baller pr. husstand. 
Afhentning af baller forudsætter tilmelding til høst-
pyntet hus.  Kontakt personalet ved VM Blomster ved 
afhentning, der skal ske i åbningstiden.
Hverdage kl. 10-18, weekend kl. 10-16. Tirsdag 
lukket.

poSTlUdieT

Assensvej 220, 5642 Millinge 
Fyns største udvalg i billedkunst - mange fynske male-
re. Et af Danmarks største udvalg i keramik og stentøj. 
Stort 20-kroners marked under Høstfestivalen. 
der bydes på kaffe - af en antik kop. mandag - 
lørdag, kl. 10-17.  Søndag kl. 12-17. 

GrUbbe mølle

Grubbemøllegyden 1, 5600 Faaborg 
Oplev den særlige stemning, når møllerne kører og 
kamhjulene rumler - forudsat vind og vand vil det!
Alle dage i høstfestivalen, kl. 11-16

JUUl & STreicH KerAmiK 

Assensvej 279, 5642 Millinge 
Åbent keramikværksted.  Kom og se skulpturer i haven 
- og kig ind i butikken!
Fredag 4. september, kl. 12-17

SKoVdAGpleJen

Skelbanke 5, 5600 Faaborg. 
www.skovdagpleje.dk 
Skovdagplejen holder ”åben-skov”. Alle er velkomne 
til at kigge ind.  Mulle og Heidi ønsker alle en god 
høstfestival. 
Fredag 4. september, kl. 10-15.

KASTAnielUnd

Brahesvej 14, Svanninge, 5600 Faaborg 
Bed & Breakfast. www.kastanielund.com
Åbent hus og loppemarked, søndag 30. august, 
kl. 10-15
Kontakt for stadeplads: 41 28 79 00

deT GAmle bAGeri, v/lise duus

Assensvej 269, 5642 Millinge
Oplev stemningen i det hyggelige gamle bageri. rund-
visning kl. 14 og 16.
lørdag 29. august.

SVAnninGe FolKemindeSAmlinG

Kirkegyden 3, 5642 Millinge
Årets sommer/efterårsudstilling ”Markante kvinder i 

fortid og nutid” åbner torsdag 6. august, kl. 19. 
Udstillingen er åben i høstfestivalugen torsdag 
d. 3. september, kl. 16-18 og kl. 20-22. recepti-
on afholdes kl. 16.30.

FAAborG GolFKlUb

Gårdspladsen ved Dalkildegaard, Dalkildegårds 
Allé.
Bent Hansen viser frem og fortæller historien om 
Dalkildegaard. Hør om klubbens ånd og sjæl, prøv at 
svinge en golfkølle. Hør ”klikket” - og mærk suset!
mandag 31. august, kl. 16.00 
Varighed 2 timer.

STeenSGAArd 
rUndViSninG, GrillHyGGe oG mUSiK

Steensgaard 7, 5642 Millinge
Kom og få en rundvisning på Steensgaard med Ann 
og Henning Wiesinger, der undervejs fortæller om de 
nyeste tiltag på Steensgaard. Efter rundvisningen står 
Steensgaards slagtere klar ved grillen udenfor Spise-
riet, hvor der er mulighed for at købe en af Steens-
gaards lækre, grillede pølser og ikke mindst nyde 
musikken, som igen i år leveres af Faaborg Blæserne 
og Horne Mandskor. 
lørdag den 5. september.
program:
Kl. 16.30:  rundvisning på Steensgaard med Ann 

& Henning Wiesinger
Kl. 18.00: Grillarrangement ved Spiseriet
Kl. 19.00:  Underholdning ved Faaborg 

blæserne og Horne mandskor
Kl. 20.00: Tak for i dag!

Tilmelding til arrangementet kan ske ved at sende en 
mail til camilla@steensgaard.dk. Der er et begrænset 
antal pladser, som fordeles efter først til mølle prin-
cippet. Rundvisning og underholdning er gratis 
- pølser og drikkelse kan købes til en fordelagtig 
pris.

KildeGAArd

Assensvej 302, 5642 Millinge. 
Oplev Kildegårdens dyr boltre sig i det fri - ved den ris-
lende kilde. Der bydes velkommen i gårdbutikken med 
smagsprøver, selvfølgelig fra gårdens egen produktion. 
Arrangementet er for både børn og voksne. Afgang i 
samlet flok kl. 15.
lørdag 29. august, kl. 15. 

SolbJerGGAArd

Assensvej 298, 5642 Millinge
luksus bed & breakfast & designbutik.  www.
bb-fyn.dk
Værelser af høj kvalitet - med egen indgang, køkken, 
bad og toilet. Kom og kig!
Åbent hus tirsdag 1. september, kl. 14-17  
- med mulighed for at købe kaffe og hjemmebagt kage 
(den gode retro smørkage fra 60’erne).

FirKløVereT

børnehaven og fritidshjemmet fylder 25 år i 
2015. 
Fødselsdagen fejres - program: 
Kl. 13.30 - 14.30: Forestilling kun for børn med Trold-
manden fra Samsø. 
Kl. 15.00: Kagebord hvor ”gamle” børn er velkomne. 
Kl. 17-19.00: Fællesspisning for institutionen. 

millinGe rideKlUb

Assensvej 320 A, 5642 Millinge
Der fejres 5 års fødselsdag for rideklubben og 25 års 
jubilæum for Faaborg Ridecenter. Prøv en hest.  
Showridning i spring og dressur.
lørdag den 5. september, kl. 14-17.

TemA  
Krop & SJÆl

ÅbenT HUS i idrÆTSForeninGen 
oG SVAnninGe HAllen

Kom og prøv fitnesscentret - med spinning, zumba og 
meget mere! Også aktiviteter for børnene!

Samtidig vil Det Blå Hus fra Faaborg være til stede og 
præsentere forskellige alternative tilbud.

Kom og få en dejlig aften i hallen, køb et sundt måltid 
i kantinen - og giv gerne input til, hvad hallen kan gøre 
for dig og dit lokalsamfund.
mandag den 31. august, kl. 16-19. Svanninge 
Hallen

Krop oG SJÆl - i KÆrliGHed

er du klar til en stor oplevelse? 
oplev et brag af et foredrag med den 
kendte Joan ørting. 

Joan giver os en forrygende og kærlig rusketur - så vi 
mærker både krop, sjæl og kærlighed.

I pausen serverer Sognegården små smagsprøver på 
husets kulinariske kunnen.  Dertil er der mulighed for at 
købe ”Høstfestivals øllen 2015” (se omtalen andet sted 
i programmet) og andre drikkevarer. 

Entre pr. person 225 kr., inkl. kulinariske smags-
prøver (men uden drikkevarer).  
Antallet af pladser er begrænset. 
Så vent ikke med tilmeldingen! 
Senest 31. august til: 
lars@tidselkroggaard.dk.

Oplys navn og antallet af personer ved tilmeldingen.
Svanninge Sognegård, 
fredag 4. september, kl. 19.

Høstfestival - Hvorfor?

lørdAG 
29. AUGUST

Vm blomster, kl. 10-16. 
postludiet, kl. 10-17.  
Grubbe mølle, kl. 11-16.
det Gamle bageri, rundvis-
ning, kl. 14.00 og kl. 16.00
Kildegård, 
rundvisning, kl. 15.00

SKATTeJAGT

SøndAG 
30. AUGUST

Vm blomster, kl. 10-16.
Kastanielund, åbent hus, 
loppemarked, kl. 10-15.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
postludiet, kl. 12-17.
Svanninge Kirke, kirke-
gårdsvandring, kl. 15.

SKATTeJAGT

mAndAG 
31. AUGUST

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Faaborg Golfklub, kl. 16.
Svanninge Hallen, 
aktiviteter, kl. 16-19.

SKATTeJAGT

TirSdAG 
1. SepTember

postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Solbjerggaard, 
åbent hus, kl. 14-17.

SKATTeJAGT

onSdAG 
2. SepTember

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
cykeltur og petanqueturne-
ring, kl. 17-21.
Kunsten i Svanninge Skole, 
kl. 19.30.

SKATTeJAGT

TorSdAG 
3. SepTember

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Folkemindesamling, recep- 
tion kl. 16.30, udstilling 
kl. 16-18 og kl. 20-22. 
Stegt flæsk og persillesovs, 
Sognegården, kl. 18.

SKATTeJAGT

FredAG 
4. SepTember

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Skovdagplejen, åbent hus, 
kl. 10-15.
Firkløveret, fødselsdagsfest, 
kl. 13.30-19.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Juul & Streich Keramik, 
kl. 12-17.
Galleri Strandholmen, 
Fernisering, kl. 17.
”Krop, sjæl og kærlighed”. 
Foredrag v/Joan ørting, 
Svanninge Sognegaard, 
kl. 19.

SKATTeJAGT

lørdAG 
5. SepTember

dagli’brugsens høstmarked, 
kl. 8-14.
Vm blomster, kl. 10-18.
FdF, legens dag, kl. 10-13, 
dagli´brugsen.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Galleri Strandholmen, 
kunstudstilling, kl. 11-17.
millinge rideklub, 
fødselsdagsfest, kl. 14-17.
Anderæs, kl. 14.09.
Steensgaard, rundvisning, 
grill, kor og musik, kl. 16.30.

SKATTeJAGT

SøndAG 
6. SepTember

Vm blomster, kl. 10-16.
Grubbe mølle, kl. 11-16
Galleri Strandholmen, 
kunstudstillingen, kl. 11-17.
postludiet, kl. 12-17.
Aftengudstjeneste og fak-
keltog, Svanninge Kirke, 
kl. 19.

SKATTeJAGT

HøSTFeSTiVAl
KAlender 2015

Tak for i år
og på gensyn

næste år!

✃

✃
✃

Kunsten
i svanninge sKole
på Svanninge Skole hænger nogle imponerende billeder 
malet af Thorkild Knudsen.

Tidligere skoleinspektør Kirsten møller og tidligere lærer 
Karl ejnar pedersen fortæller om de flotte malerier og 
deres tilblivelse og historie. 
Arr.: Svanninge Folkemindesamling og skolen.

onSdAG den 2. SepTember Kl. 19.30

Aulaen

fernisering
og Kunstudstilling

GAllerieT STrAndHolmen 9, FAldSled

Fernisering kunstudstilling 
• lokale kunstneres egne billeder • 

FredAG 4. SepTember, Kl. 17.00

Alle er velkomne!

UdSTillinGen er Åben lørdAG den 5. oG 
SøndAG den 6. SepTember, Kl. 11-17.

Der udstilles værker af:  
• Edel Østergaard • Ellen og Aage Jørgensen 

• Anne Gerd Juul • Phillip Streich • Anne Mortensen
• Anita Køtlum Petersen • Jette og Peter Bork-Johansen 

• Bente Cooper • Rita Vikkelsøe • Margit Damkjær • Finn Wiggers •

Kunstlotteri
Flere lokale kunstnere støtter igen 
i år Høstfestivalen ved at donere 
værker til et kunstlotteri, som er 
med til at finansiere festivalen.
Følgende kunstnere bidrager med et 
værk til lotteriet:
Ellen og Aage Jørgensen, Anne Gerd 
Juul, Phillip Streich, Anita Køtlum 
Petersen, Jette og Peter Bork-Jo-
hansen, Bente Cooper, Rita Vikkel-
søe, Finn Wiggers,  
Margit Damkjær

Lodder kan købes ved de større 
arrangementer og i Dagli’Brugsen. 
Værkerne vil være udstillet i  
Dagli’Brugsen. 
Udtrækning ved det afsluttende 
arrangement søndag aften. 
Vinderlodderne ophænges i 
Dagli’Brugsen fra mandag 
den 7. september - og præmierne 
udleveres efter nærmere aftale.
En stor og varm tak til kunstnerne 
for denne flotte gestus!



Høstfestival 2015
Faldsled ∙ Millinge ∙ Svanninge29. AUGUST - 6. SepTember 2015

KunstaKtiviteter
Til støtte for 
Høstfestivalen 
- og for smil og stemning - 
maler kunstnerne
skilte med høstmotiver.

Skiltene vil blive opsat
langs vejene den 26. august.

Formålet med høstfestivalen er at fremme et lokalt samspil mellem 
forskellige institutioner, kunstnere, foreninger og erhvervsliv - og 
at gøre de mange aktiviteter og muligheder synlige for både lokale 
borgere, for turister og for andre, som måske overvejer at slå sig ned i 
vores dejlige område.  
Det er håbet, at synligheden giver mange flere lyst til at engagere sig og 
bidrage til et endnu mere aktivt lokalområde.
I år har høstfestivalen Krop og Sjæl som særligt tema. 
Temaet har inspireret til et par spændende nye arrangementer.

Høstfestivalen gennemføres i et samspil mellem frivillige kræfter og en 
række sponsorer, der med gavekort, donationer og økonomisk støtte 
gør det muligt at fastholde tilbagevendende aktiviteter og at afprøve nye 
muligheder.
Et eventuelt overskud fra høstfestivalen kan efter konkret henvendelse fra 
Lokalrådet bevilges til andre lokale formål og projekter.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden: 
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

ÅbenT HUS  
ArrAnGemenTer

Vm blomSTer

Assensvej 273, 5642 Millinge 
Gratis halm til høstpyntning kan afhentes i perioden 
21. august - 30. august. Maks. 2 baller pr. husstand. 
Afhentning af baller forudsætter tilmelding til høst-
pyntet hus.  Kontakt personalet ved VM Blomster ved 
afhentning, der skal ske i åbningstiden.
Hverdage kl. 10-18, weekend kl. 10-16. Tirsdag 
lukket.

poSTlUdieT

Assensvej 220, 5642 Millinge 
Fyns største udvalg i billedkunst - mange fynske male-
re. Et af Danmarks største udvalg i keramik og stentøj. 
Stort 20-kroners marked under Høstfestivalen. 
der bydes på kaffe - af en antik kop. mandag - 
lørdag, kl. 10-17.  Søndag kl. 12-17. 

GrUbbe mølle

Grubbemøllegyden 1, 5600 Faaborg 
Oplev den særlige stemning, når møllerne kører og 
kamhjulene rumler - forudsat vind og vand vil det!
Alle dage i høstfestivalen, kl. 11-16

JUUl & STreicH KerAmiK 

Assensvej 279, 5642 Millinge 
Åbent keramikværksted.  Kom og se skulpturer i haven 
- og kig ind i butikken!
Fredag 4. september, kl. 12-17

SKoVdAGpleJen

Skelbanke 5, 5600 Faaborg. 
www.skovdagpleje.dk 
Skovdagplejen holder ”åben-skov”. Alle er velkomne 
til at kigge ind.  Mulle og Heidi ønsker alle en god 
høstfestival. 
Fredag 4. september, kl. 10-15.

KASTAnielUnd

Brahesvej 14, Svanninge, 5600 Faaborg 
Bed & Breakfast. www.kastanielund.com
Åbent hus og loppemarked, søndag 30. august, 
kl. 10-15
Kontakt for stadeplads: 41 28 79 00

deT GAmle bAGeri, v/lise duus

Assensvej 269, 5642 Millinge
Oplev stemningen i det hyggelige gamle bageri. rund-
visning kl. 14 og 16.
lørdag 29. august.

SVAnninGe FolKemindeSAmlinG

Kirkegyden 3, 5642 Millinge
Årets sommer/efterårsudstilling ”Markante kvinder i 

fortid og nutid” åbner torsdag 6. august, kl. 19. 
Udstillingen er åben i høstfestivalugen torsdag 
d. 3. september, kl. 16-18 og kl. 20-22. recepti-
on afholdes kl. 16.30.

FAAborG GolFKlUb

Gårdspladsen ved Dalkildegaard, Dalkildegårds 
Allé.
Bent Hansen viser frem og fortæller historien om 
Dalkildegaard. Hør om klubbens ånd og sjæl, prøv at 
svinge en golfkølle. Hør ”klikket” - og mærk suset!
mandag 31. august, kl. 16.00 
Varighed 2 timer.

STeenSGAArd 
rUndViSninG, GrillHyGGe oG mUSiK

Steensgaard 7, 5642 Millinge
Kom og få en rundvisning på Steensgaard med Ann 
og Henning Wiesinger, der undervejs fortæller om de 
nyeste tiltag på Steensgaard. Efter rundvisningen står 
Steensgaards slagtere klar ved grillen udenfor Spise-
riet, hvor der er mulighed for at købe en af Steens-
gaards lækre, grillede pølser og ikke mindst nyde 
musikken, som igen i år leveres af Faaborg Blæserne 
og Horne Mandskor. 
lørdag den 5. september.
program:
Kl. 16.30:  rundvisning på Steensgaard med Ann 

& Henning Wiesinger
Kl. 18.00: Grillarrangement ved Spiseriet
Kl. 19.00:  Underholdning ved Faaborg 

blæserne og Horne mandskor
Kl. 20.00: Tak for i dag!

Tilmelding til arrangementet kan ske ved at sende en 
mail til camilla@steensgaard.dk. Der er et begrænset 
antal pladser, som fordeles efter først til mølle prin-
cippet. Rundvisning og underholdning er gratis 
- pølser og drikkelse kan købes til en fordelagtig 
pris.

KildeGAArd

Assensvej 302, 5642 Millinge. 
Oplev Kildegårdens dyr boltre sig i det fri - ved den ris-
lende kilde. Der bydes velkommen i gårdbutikken med 
smagsprøver, selvfølgelig fra gårdens egen produktion. 
Arrangementet er for både børn og voksne. Afgang i 
samlet flok kl. 15.
lørdag 29. august, kl. 15. 

SolbJerGGAArd

Assensvej 298, 5642 Millinge
luksus bed & breakfast & designbutik.  www.
bb-fyn.dk
Værelser af høj kvalitet - med egen indgang, køkken, 
bad og toilet. Kom og kig!
Åbent hus tirsdag 1. september, kl. 14-17  
- med mulighed for at købe kaffe og hjemmebagt kage 
(den gode retro smørkage fra 60’erne).

FirKløVereT

børnehaven og fritidshjemmet fylder 25 år i 
2015. 
Fødselsdagen fejres - program: 
Kl. 13.30 - 14.30: Forestilling kun for børn med Trold-
manden fra Samsø. 
Kl. 15.00: Kagebord hvor ”gamle” børn er velkomne. 
Kl. 17-19.00: Fællesspisning for institutionen. 

millinGe rideKlUb

Assensvej 320 A, 5642 Millinge
Der fejres 5 års fødselsdag for rideklubben og 25 års 
jubilæum for Faaborg Ridecenter. Prøv en hest.  
Showridning i spring og dressur.
lørdag den 5. september, kl. 14-17.

TemA  
Krop & SJÆl

ÅbenT HUS i idrÆTSForeninGen 
oG SVAnninGe HAllen

Kom og prøv fitnesscentret - med spinning, zumba og 
meget mere! Også aktiviteter for børnene!

Samtidig vil Det Blå Hus fra Faaborg være til stede og 
præsentere forskellige alternative tilbud.

Kom og få en dejlig aften i hallen, køb et sundt måltid 
i kantinen - og giv gerne input til, hvad hallen kan gøre 
for dig og dit lokalsamfund.
mandag den 31. august, kl. 16-19. Svanninge 
Hallen

Krop oG SJÆl - i KÆrliGHed

er du klar til en stor oplevelse? 
oplev et brag af et foredrag med den 
kendte Joan ørting. 

Joan giver os en forrygende og kærlig rusketur - så vi 
mærker både krop, sjæl og kærlighed.

I pausen serverer Sognegården små smagsprøver på 
husets kulinariske kunnen.  Dertil er der mulighed for at 
købe ”Høstfestivals øllen 2015” (se omtalen andet sted 
i programmet) og andre drikkevarer. 

Entre pr. person 225 kr., inkl. kulinariske smags-
prøver (men uden drikkevarer).  
Antallet af pladser er begrænset. 
Så vent ikke med tilmeldingen! 
Senest 31. august til: 
lars@tidselkroggaard.dk.

Oplys navn og antallet af personer ved tilmeldingen.
Svanninge Sognegård, 
fredag 4. september, kl. 19.

Høstfestival - Hvorfor?

lørdAG 
29. AUGUST

Vm blomster, kl. 10-16. 
postludiet, kl. 10-17.  
Grubbe mølle, kl. 11-16.
det Gamle bageri, rundvis-
ning, kl. 14.00 og kl. 16.00
Kildegård, 
rundvisning, kl. 15.00

SKATTeJAGT

SøndAG 
30. AUGUST

Vm blomster, kl. 10-16.
Kastanielund, åbent hus, 
loppemarked, kl. 10-15.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
postludiet, kl. 12-17.
Svanninge Kirke, kirke-
gårdsvandring, kl. 15.

SKATTeJAGT

mAndAG 
31. AUGUST

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Faaborg Golfklub, kl. 16.
Svanninge Hallen, 
aktiviteter, kl. 16-19.

SKATTeJAGT

TirSdAG 
1. SepTember

postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Solbjerggaard, 
åbent hus, kl. 14-17.

SKATTeJAGT

onSdAG 
2. SepTember

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
cykeltur og petanqueturne-
ring, kl. 17-21.
Kunsten i Svanninge Skole, 
kl. 19.30.

SKATTeJAGT

TorSdAG 
3. SepTember

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Folkemindesamling, recep- 
tion kl. 16.30, udstilling 
kl. 16-18 og kl. 20-22. 
Stegt flæsk og persillesovs, 
Sognegården, kl. 18.

SKATTeJAGT

FredAG 
4. SepTember

Vm blomster, kl. 10-18.
postludiet, kl. 10-17.
Skovdagplejen, åbent hus, 
kl. 10-15.
Firkløveret, fødselsdagsfest, 
kl. 13.30-19.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Juul & Streich Keramik, 
kl. 12-17.
Galleri Strandholmen, 
Fernisering, kl. 17.
”Krop, sjæl og kærlighed”. 
Foredrag v/Joan ørting, 
Svanninge Sognegaard, 
kl. 19.

SKATTeJAGT

lørdAG 
5. SepTember

dagli’brugsens høstmarked, 
kl. 8-14.
Vm blomster, kl. 10-18.
FdF, legens dag, kl. 10-13, 
dagli´brugsen.
postludiet, kl. 10-17.
Grubbe mølle, kl. 11-16.
Galleri Strandholmen, 
kunstudstilling, kl. 11-17.
millinge rideklub, 
fødselsdagsfest, kl. 14-17.
Anderæs, kl. 14.09.
Steensgaard, rundvisning, 
grill, kor og musik, kl. 16.30.

SKATTeJAGT

SøndAG 
6. SepTember

Vm blomster, kl. 10-16.
Grubbe mølle, kl. 11-16
Galleri Strandholmen, 
kunstudstillingen, kl. 11-17.
postludiet, kl. 12-17.
Aftengudstjeneste og fak-
keltog, Svanninge Kirke, 
kl. 19.

SKATTeJAGT

HøSTFeSTiVAl
KAlender 2015

Tak for i år
og på gensyn

næste år!

✃

✃
✃

Kunsten
i svanninge sKole
på Svanninge Skole hænger nogle imponerende billeder 
malet af Thorkild Knudsen.

Tidligere skoleinspektør Kirsten møller og tidligere lærer 
Karl ejnar pedersen fortæller om de flotte malerier og 
deres tilblivelse og historie. 
Arr.: Svanninge Folkemindesamling og skolen.

onSdAG den 2. SepTember Kl. 19.30

Aulaen

fernisering
og Kunstudstilling

GAllerieT STrAndHolmen 9, FAldSled

Fernisering kunstudstilling 
• lokale kunstneres egne billeder • 

FredAG 4. SepTember, Kl. 17.00

Alle er velkomne!

UdSTillinGen er Åben lørdAG den 5. oG 
SøndAG den 6. SepTember, Kl. 11-17.

Der udstilles værker af:  
• Edel Østergaard • Ellen og Aage Jørgensen 

• Anne Gerd Juul • Phillip Streich • Anne Mortensen
• Anita Køtlum Petersen • Jette og Peter Bork-Johansen 

• Bente Cooper • Rita Vikkelsøe • Margit Damkjær • Finn Wiggers •

Kunstlotteri
Flere lokale kunstnere støtter igen 
i år Høstfestivalen ved at donere 
værker til et kunstlotteri, som er 
med til at finansiere festivalen.
Følgende kunstnere bidrager med et 
værk til lotteriet:
Ellen og Aage Jørgensen, Anne Gerd 
Juul, Phillip Streich, Anita Køtlum 
Petersen, Jette og Peter Bork-Jo-
hansen, Bente Cooper, Rita Vikkel-
søe, Finn Wiggers,  
Margit Damkjær

Lodder kan købes ved de større 
arrangementer og i Dagli’Brugsen. 
Værkerne vil være udstillet i  
Dagli’Brugsen. 
Udtrækning ved det afsluttende 
arrangement søndag aften. 
Vinderlodderne ophænges i 
Dagli’Brugsen fra mandag 
den 7. september - og præmierne 
udleveres efter nærmere aftale.
En stor og varm tak til kunstnerne 
for denne flotte gestus!
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Faldsled ∙ Millinge ∙ Svanninge

Høstfestival 2015

Arbejdsgruppen bag høstfestivalen:
Tina Knudsen, tlf. 20 62 26 21
Orla Møller, tlf. 62 61 94 63 / 20 11 27 69
Lars Erlandsen Brun, tlf. 60 19 85 50 / 62 61 85 50

Niels Erik Jensen, tlf. 40 52 94 32
Leila Hansen, tlf. 20 96 32 30
Henrik Hansen, tlf. 28 44 32 73
Jette og Peter Bork-Johansen, tlf. 41 50 15 17 / 25 71 15 17

Rikke Larsen, tlf. 22 62 82 51
Bruno Clausen, tlf.: 62 61 93 66

Aftengudstjeneste 
fAkkeltog og Afslutning på høstfestivAl

Søndag 6. september, kl. 19
Svanninge Kirke, Brahesvej 28

Høstfestivalen rundes af med aftengudstjeneste i 
Svanninge Kirke v/sognepræst Vibeke Hammerum.  
Efter gudstjenesten går deltagerne i fakkeltog til 
præstegårdshaven - ledsaget af FDFs tamburkorps!

Udtrækning af vindere: Tur i Rolls Royce, 
kunstlotteri, skattejagt - og høstpyntet hus!

høstpynt dit hus - og vind:
• Brunch på solBjerggAArd for fire personer
• gAvepAkke frA tAllerkengAlleriet

Gratis halmballer til høstpyntning kan afhentes hos VM Blomster 
fra lørdag 21. august - i åbningstiden! Maks. 2 baller pr. husstand. 
Kontakt VM Blomster ved afhentningen, der forudsætter tilmelding 
til høstpyntning.

Tilmelding kan ske fra 21. august til og med 30. august til 
VM Blomster i forbindelse med afhentning af halmballer 
- eller til Birgit Løkken, telefon 66 11 51 74 / 26 39 14 32,  
e-mail: birgit.loekken@gmail.com

Vinderen kåres af et hemmeligt panel. Det vil være helt fantastisk, 
hvis rigtig mange deltager med et høstpyntet hus! Og det behøver ikke være vildt avanceret 
- en halmballe, høstblomster i en krukke, en kurv med frugt. Alt er tilladt!

tAk
- til sponsorerne
Høstfestivalen gennemføres i et 
samspil mellem frivillige kræfter 
og en række sponsorer, som gør 
det muligt at fastholde tilbageven-
dende aktiviteter og afprøve nye 
muligheder.  
Årets sponsorer er følgende:

GAVER og GAVEKORT:
•  Lokale kunstnere med kunst-

værker til lotteri: Ellen og Aage 

Jørgensen, Anne Gerd Juul, 
Phillip Streich, Anita Køtlum 
Petersen, Jette og Peter 
Bork-Johansen, Bente Cooper, 
Rita Vikkelsøe, Finn Wiggers, 
Margit Damkjær, Mikael Larsen 
og Vibeke Pope

•  Advokat Jesper Anhøj med en 
tur i Rolls Royce

•  Solbjerggaard med brunch for 
den vindende familie, høstpyn-
tet hus

• Stark Faaborg 
•  Tømrermester Johnny Madsen

• Tallerkengalleriet
• Korsvejens Blomster
• JHL rengøring
•  Bent Andersen, Solagergaard 

(med halmballer)
• Grevegaarden
• Bike Shop

ØKOnOMiSK STØTTE:
• steensgAArd
• Elinstallatør Jens Nielsen
• Falsled kro
• Poul Martin
• Dagli’Brugsen

• Postludiet
• Faldsled Byg
•  Svanninge Bogholderi 

Service
• Brd. Lysemose Anlæg A/S
• Svanninge Sognegaard
• EDC Faaborg
• Faaborg Hvidevareservice
• Svanninge Malerforretning
• Millinge Maskinstation
• Faaborg Campingcenter
• VM Blomster
•  Svanninge Auto- og Traktor-

service

• Revision Faaborg
• Tømrermester Arne nielsen
• Heino Larsen
• Le Bock ApS
• Faldsled Camping
•  Murermester nicolas Hede-

mann
• Finds Tømrerforretning
• Fyns Bageriservice
• Scooter Gården
• Salon Lindegård

Besøg dAgli’Brugsens 
høstmArked

Assensvej 249, Millinge

lørdAg 5. septemBer, kl. 8-14
Kl. 8-10: Gratis morgenbord
Kl. 10: Underholdning
Kl. 11: Auktion (effekter kan ses fra kl. 10)
Kl. 13: Trækning af vindere. Amerikansk Lotteri

På pladsen er der ostemarked, frugt & grønt, lotteri, 
grillpølser, kolde fadøl, vand & vin samt varme popcorn.

Ekstra gode høsttilbud i butikken. Loppemarked, 
stadesalg m.m. Se program, som kan afhentes i 
butikken. Bestil stadeplads ved Orla.

kirkegårdsvAndring 
svAnninge kirke

Henning Lynghøj og Bruno Clausen fra Svanninge 
Folkemindesamling fortæller historien om slægten bag 
nogle af gravstederne.
P-pladsen ved Svanninge Kirke, søndag 30. 
august, kl. 15

cykeltur 
- og åBen petAnqueturnering

Cykeltur med start fra Faldsled Havn kl. 17 - og mål ved 
petanquebanen bag Svanninge Hallen ca. kl. 18.15, 
hvor den medbragte mad nydes. De gæve cyklister fra 
Faldsled leder turen gennem flotte landskaber ad små 
og snoede lokale veje. Tilmelding er ikke nødvendig - 
bare mød op med madpakke, godt humør og gode ben!

Efter spisningen er der mulighed for at deltage i en 
uformel, åben petanqueturnering kl. 19-21. Kom alene 
eller dan et hold med familiemedlemmer, naboer eller 
kolleger.  Garvede petanquespillere står klar ved pe-
tanquebanen med instruktion, Gl. Byvej (bag Svanninge 
Hallen).

NB! Klubben har petanquekugler, som man kan låne!  
Onsdag 2. september, kl. 17-21

stegt flæsk, æBlekAge- 
konkurrence - og underholdning

Sognegården, Kirkegyden 3, 
5642 Millinge
Torsdag 3. september, kl. 18.

Kuvertpris: kr. 110,00, børn under 12 år halv pris.

Tilmelding til Johnny i Sognegården på telefon 62 
61 94 46 - senest mandag 31. august!

Lav din favorit æblekage og aflever den i Sognegården 
den 3. september, senest kl. 18 - med en seddel med 
navn, adresse og telefonnummer.

Æblekagesmagningen foregår umiddelbart efter spis-
ningen. Præmien for bedste æblekage er et gavekort på 

300 kr., anden præmie 200 kr. - og tredje præmie 100 
kr. Præmierne sponsoreres af Dagli’Brugsen.

legens dAg med fdf

FDF indbyder alle legesyge børn og voksne til fejring af 
Legens Dag. Lær nye, gamle og sjove lege. Bålpande-
kager og skattejagt. Se, hør og oplev hvad FDF tilbyder.
Lørdag den 5. september kl. 10-13, Dagli´Brugsen.

Anderæs ved gruBBe mølle

Lokalrådet arrangerer anderæs i Grubbe Mølleå. En 
flok kåde badeænder slippes løs ved stedet, hvor den 
gamle stampemølle lå. Hvilken and når først til Grubbe 
Mølle? Der kan spilles på de nummererede ænder. 
Kontante præmier.
Grubbe Mølle, lørdag 5. september, kl. 14.09.

skAttejAgt

Igen i år er der arrangeret en spændende skattejagt - 
både børn og voksne kan deltage!
Skattejagten varer hele høstfestivalperioden 
- og der er fine præmier!!!!

kAptAjn lAndkrABBes hemmelighed
De gamle beretninger fortæller om den mest frygtede 
pirat i hele Helnæs Bugten, Kaptajn Landkrabbe. Da 
skibet dramatisk forliste nordøst for Vigø, skulle han 
efter sigende have reddet værdierne fra hans skib - 
og have begravet dem i land. I hans fornyligt fundne 
dagbog står skrevet:

Over stok og sten, 
må du slås med arme og ben. 

Tænk og brug dit hoved, 
for at knække min hemmelige kode. 

Kæmp og gå ej omkuld, 
min skat sig gemmer i den sorte muld. 

Hent deltager kupon ved VM blomster i åbningstiden. 
Hverdage kl. 10-18, weekend kl. 10-16. Tirsdag lukket.

køB lodsedler 
- og vind en tur i en rolls royce!

Køb et eller flere lodder med chance for at vinde en 
fantastisk tur i en Rolls Royce. Lodderne sælges 
ved alle større arrangementer under høstfestivalen 
og i Dagli’Brugsen. Turen er på ca. 1 time, og vejret 
afgør, om det bliver i en åben eller lukket model. Rolls 
Roycen kan besigtiges på pladsen ved Dagli’Brugsen 
i forbindelse med høstmarkedet lørdag 5. september.  
Overskuddet går ubeskåret til høstfestivalen.

Vi ses!

ølBrygning
Som noget helt nyt bliver der 
i forbindelse med årets 
høstfestival brygget 
en specialøl 
til anledningen.
”høstfestivAls 
øllen 2015” 
vil blive en øl med lighed til Ale nr. 16.

Øllen sælges ved alle større 
arrangementer under høstfestivalen 
- kom og smag den!
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Konfirmandforberedelsen indledes iflg. aftale med 
Toftegårdsskolen efter efterårsferien. I løbet af august 
sendes tilmeldingsskemaer ud til de hjem, hvis børn gik 
ud af Svanninge skoles 6. klasse før sommerferien. Vær 
venligst opmærksom på, at de tilmeldingsskemaer, der 
ligger på Toftegårdsskolens forældreintra, kun gælder 
for børn, der skal  konfirmeres i Faaborg!     
Forældre til eventuelle konfirmander, som ikke er afgået 
fra Svanninge Skoles 6. klasse, må selv kontakte mig 
ang. undervisning og konfirmation! 

 

”Guds skrøbelige arvinger”  
Tidl. sognepræst i Københavns  
Domkirke, Johannes Værge, Hellerup
onsdag den 7. oktober kl. 19.30 i  Horne kirke
Johannes Værge  tager et kritisk blik på vestkirkens 
traditionelle forståelse af syndefaldet, som tegner et pro-
blematisk billede af forholdet mellem Gud og menneske.  
Johannes Værge vil hellere tale mennesket op end ned og 
fortæller, at syndefaldet også gav mennesket nye mulig-
heder! Med inspiration fra bl.a. oldkirken peger Værge 
på en anden tolkning, der lukker op for et mere positivt 
menneskesyn. For nok er vi faldne skabninger, men vi er 
samtidig Guds arvinger, der skal modnes og fuldendes i 
Kristus, så vi når frem til vores bestemmelse som sande 
mennesker.   

Arrangør: aktivitetsudvalgene i Horne og Svanninge 
sogn.  Kirkecafeen er åben i pausen, og kirkebilen  
kan benyttes!

Opsang fra de varme lande 
– oplevelser som feltpræst i  
Helmand og Kabul i Afghanistan 

Sognepræst Henrik Nedergaard, 
Faaborg. 
Onsdag den 4. november kl. 19.30  
i Svanninge præstegård 

I ord, billeder og film fortæller felt- og sognepræst Henrik 
Nedergaard, Faaborg om sin udsendelse i 2014. Udover 
opgaverne som feltpræst, vil Henrik Nedergaard berette 
om landets spændende historie, den nuværende politiske 
situation i området og Danmarks militære indsats gennem 
næsten 15 år. Der vil naturligvis også være lejlighed til at 
stille spørgsmål.  

Arrangør: Aktivitetsudvalget i Svanninge sogn.  
Pris kr. 20 inkl. kaffe. Kirkebilen kan benyttes.   

VIGTIGT: KONFIRMAND- 
UNDERVISNING 2015-16

NOTITSER:

MÅNEDENS AFTEN

Kirken er udsmykket af den danske kunstner Peter Brandes.Den titaniumbeklædte Nordlyskatedral i Alta.

•  Allehelgens søndag: Vi mindes vore døde! Efter 
prædiken er der en kort mindestund, med oplæs-
ning af navnene på de folkekirkemedlemmer, vi 
har mistet siden Allehelgensdag 2014. 

•  Musikalsk legestue. Den musikalske legestue 
for områdets dagplejebørn fortsætter til efteråret, 
efter aftale med dagplejemødrene.  Legestuen  er 
et ca. 45  minutters forløb med musik og sanglege, 
der aktiverer børnene på forskellig vis! Der er en 
saftevandspause, og både små og store tager hjem 
fra konfirmandstuen med et Fader Vor og Guds 
velsignelse i ryggen!  

•  I øvrigt: Efteråret byder på børne-ungdomsguds- 
tjeneste søndag den 25. oktober i Svanninge kirke  
og i forbindelse med julemarkedet i Falsled den  
22. november, er der Skumringsandagt i Falsled  
kirke.  Der kommer flere oplysninger, når tiden 
nærmer sig! 
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Som tidligere omtalt står Svanninge kirke over for en 
istandsættelse! Det hele startede med, at vi blot skulle 
have ny varmeanlæg, da det nuværende er underdi-
mensioneret. Men pludselig blev det en større sag!  
Menighedsrådet har i samråd med arkitekt og kon-
servator fremsat nogle ønsker i forbindelse med 
renoveringen. Da gulvet i midtergangen alligevel skal 
brækkes op under arbejdet med varmeanlægget, er det 
vort ønske at komme af med tæppebelægningen og få 
genskabt det gulv af teglfliser, som oprindeligt lå i kir-
ken. Ligeledes har vi et ønske om at fjerne pulpiturer-
ne, så vi dermed får bedre lysindfald i ’korsarmene’. 
Flere har måske undret sig over de forskellige farve- 
prøver på de øverste bænke i kirken! Ved første øje-
kast kan de virke mørke, især når vi længe har talt om 
at få en lysere kirke! Sammen med konservatoren er 
vi nået frem til, at vægpanelerne skal være lyse, gul-
vet skal være lyst og bænkene grønne, således at det 
færdige resultat vil fremstå som en harmonisk enhed. 
Men først skal alle kirkelige instanser på banen og 

give deres tilladelser! Det tager tid, og derfor er der 
brug for tålmodighed! Lige nu afventer vi besøg af 
Nationalmuseets konsulenttjeneste, som skal besigtige 
kirkens historiske inventar.  
Dette sker i begyndelsen af september. Dernæst stiller 
Fyens Stift med deres konsulenter til et møde, hvor 
vi får at vide, hvad vi kan få tilladelse til at ændre. Så 
en konkret tidsplan over arbejdet kan vi derfor ikke 
oplyse i skrivende stund! 
Nu har vi heldigvis to kirker i sognet, så ud over de 
faste gudstjenester kan kirkelige handlinger forlæg-
ges til Falsled kirke, mens Svanninge kirke er under 
restaurering. Desuden har vi en dejlig konfirmandstue, 
hvor vi også har planer om at holde  gudstjenester 
undervejs!  
Så med lidt velvilje fra alle sider tror vi, at ”operatio-
nen” vil lykkes til glæde for alle! Vi giver besked, så 
snart vi ved mere! 

På menighedsrådets vegne
Benthe Rasmussen  

SVANNINGE KIRKES MAKEOVER! 

bestemt sted på et bestemt tidspunkt, hvis vi altså 
vil opleve noget, og somme tider kommer vi til at 
jage efter vind, også uden at ville det! 
Jeg har været i Nordnorge og i Lapland i sommer- 
ferien. Nogle vanlige rejsefæller foreslog turen, 
som ligger i den dyrere ende af skalaen , og den er 
også lidt krævende! Vi fløj ud og hjem, og kørte 
dertil ca.  2000 km i bus. Rejsen var både ladet 
med mange oplevelser og monotone kørestræk. 
Vort norske broderfolk har virkelig noget at tilbyde 
turisterne, og de er dygtige til at sætte det i scene! 
På et tidspunkt blev sanserne overbelastet; jeg 
fik fjord- og fjeldforstoppelse og længtes efter en 
lille dosis ”storby”! Desværre blev det kun til en 
aften i smukke Tromsø! Bortset fra det, så har jeg 
ø-hoppet med en sværm af småfærger, jeg har set 
fire havørne svæve over mit hoved, på en ’hvalsa-
fari’ så jeg spækhuggere lege i Norskehavet, men 
da den efterstræbte kaskelothval ’Johnny Handso-
me’ endelig dukkede op til showtime, havde jeg, 
der ellers aldrig bliver søsyg så travlt med at ofre 
til havguderne, at intet kunne lokke mig ud på det 
rullende dæk igen! Til gengæld har jeg håndfodret 
et (turistvenligt) rensdyr, jeg er blevet stukket af 
de finske myg, jeg har besøgt same-samfund, jeg 
har prøvet at vaske guld (uden held); jeg  har set 
finske skove og søer og jeg har hver nat sovet godt 
under midnatssolen! Det var ti dage med mange 
oplevelser, som aldrig har stået på min ”to –do” 

liste! Nogle var uforglemmelige, andre kunne jeg 
have været foruden! Men, på en sådan grupperejse 
skal der være noget for enhver smag, og man må 
bare følge med! 
Nu har jeg certifikat på, at jeg har besøgt Europas 
nordligste punkt! Det er nu et fromt turistbedrag, 
for der ligger en odde i nærheden, som rager 
længere ud i Barentshavet! Knivskjellodden er 
imidlertid svært tilgængelig og ikke så spektakulær 
som den 307 m høje Nordkapklippe, der i århund-
reder har været et orienteringspunkt for søfarere. 
Selve Nordkap er egentlig en turistfælde, om end 
én af de bedre af slagsen! Den får mine bedste 
anbefalinger! Turistsæsonen er kort og hektisk,  og 
jeg har fuld forståelse for, at de lokale prøver at få 
det bedste ud af den! 
Sådan kommer vi hjem hver især,  med nye 
indtryk og nye oplevelser, trætte og grydeklare til 
en driverferie til at komme sig på! De, som  blev 
hjemme, var måske de klogeste! i år fik de en lille 
hedebølge, og de kunne tage til stranden eller i 
haven og nyde det gode vejr i godt selskab, med 
saftevand, en kølig pilsner og en håndfuld pølser 
på grillen. Ved nærmere eftertanke: Måske fik de i 
virkeligheden slappet mere af, fordi de ikke havde 
så travlt med at fare rundt efter oplevelser og – 
måske – jage efter vind? 

VrH 
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Hvis der opnås en tilslutning på 55% af de nævnte hus-
stande/virksomheder, så vil Energi Fyn etablere fibernet 
til standardpris, hvilket for husstande betyder kr. 1995,- 
ved grav-selv fra vej til sokkel eller 2995,- når Energi 
Fyn skal grave ind til huset. Man binder sig desuden til 
et abonnement (50/50 Mbit/s) til 279,- pr. måned, de 
første 6 måneder dog kun 179,- pr. måned. Virksomhe-
der får individuelle tilbud/løsninger.

Lokalrådets fibernet arbejdsgruppe holder indledende 
møde med Energi Fyn ultimo august eller primo sep-
tember, hvorefter hvervekampagnen sættes i gang.

Tilslutning forventes at ske i andet halvår 2016.  
Kontakt Susanne Bang Stald på sbs@commercius.dk 
eller 29 26 77 02, hvis du har spørgsmål til projektet.

Fibernet til alle

Energi Fyn tilbyder at etablere fibernet til alle i lokal-
området. Der er for nuværende 276 husstande/virksom-
heder i lokalområdet, som ikke kan få fibernet i dag.

Tekst: Susanne Bang Stald   Foto: Energi Fyn

De svajer, hvirvler og danser. Snart i svimlende 
piruetter, snart i betagende pas-de-deux.

Det er da i hvert fald en måde at betragte tingene 
på. En anden er, at de bevæger sig som vinden blæ-
ser. Og vi må vel nok sige, at i denne sommer har 
det mere været hopsa og polka end det har været 
engelsk vals.
Men påklædningen har der ikke været noget at 
udsætte på.
Når man kommer på Fru Valmues Danseinstitut skal 
tøjet være i orden og passe til lejligheden. Så se blot 
på den yndige frøken Papaver fra Mellemøsten, der 
her lige giver et blik på dekolletagen.

Frem med 
festtøjet
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Det er nænsomt bygget om, så det kan rumme en hel 
institution. 
Lillely startede i 2012 med to dagplejere, og blev efter 
et år godkendt som privat institution. Nu er der 12 
vuggestuebørn, 18 børnehavebørn, fem pædagoger, 
tre medhjælpere og en stor, engageret forældreflok.
Vuggestuebørnene nyder hverdagen i deres egen lille 
have og hyggelige stue indenfor, mens børnehavebør-
nene har god plads i den anden ende af huset og i den 
store have.
Når man træder ind i Lillely, ser man med det samme, 
at stedet minder mere om et hjem end en institution. 
“Målet er at børnene skal være i landlige omgivelser, 
der ligner et hjem i både indretning, aktiviteter og 
stemning. Når de er på deres daglige tur i skoven eller 
besøger dyrene på Steensgaard, lærer de små om na-
turen og madens vej fra jord-til-bord. Det er en kæmpe 
værdi, at de er ude hver dag hele året rundt og mærker 
årstidernes skiften og alle de motoriske udfordringer, 
der følger med, når skoven er deres legeplads,” siger 
Pernille Robdrup, der er mor til Jakob i børnehaven.
“Forældrene har været med til at bygge institutionen 
op fra bunden. Det oplever vi til fester, arrangementer 

og hygge ved bålet hver fredag, hvor forældrene møder 
talstærkt op,” siger hun.

Fasterrutiner
Børnehaven og vuggestuen har hver sit daglige liv, men 
er sammen i ydertimerne. Begge steder spiser børnene 
og de voksne sammen et varmt måltid midt på dagen. 
Børnene fra vuggestuen leger ude i haven hver dag og 
der er mange aktiviteter. De kan kigge over deres lille 
pilehegn til børnehaven, og det gør overgangen fra 
vuggestue til børnehave tryg og nem for det enkelte 
barn. 
Børnene i vuggestuen sover selvfølgelig til middag hver 
dag, og de skal ikke undvære middagshvilet helt, når 
de kommer i børnehave. Børnehaven har en halv times 
hviletid hver dag.
“Hvert barn har et tæppe og en dyne at ligge på, og så 
ligger vi helt i ro på gulvet i børnehaven. Her lærer bør-
nene mange af de kompetencer, de senere skal bruge 
i skolen - at være stille og ligge stille uden udefrakom-
mende stimuli. De kan mærke sig selv og fordøjer da-
gens indtryk. Når de bliver hentet har de stadig kræfter 
til en eftermiddag med mor og far, indkøb, legeaftaler 

Lillely med vokseværk

I et bindingsværkshus i skoven mellem Millinge og 
Haastrup ligger skovbørnehaven og vuggestuen 
Lillely, som lige har fejret tre års fødselsdag. Lillely 
lejer sig ind i et af Steensgaards huse.
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osv. Alle mennesker – store som små har brug for en 
stille stund i løbet af en lang dag,” siger leder og stifter 
af Lillely, Julie Haugaard Jørgensen.
“Lillely er ikke større end at alle kender alle, og derfor 
føler alle sig som medlem af en stor familie og det er 
altid trygt at aflevere sit barn. Der er hver morgen en 
kendt voksen at aflevere til og masser af tid og nærvær. 
Huset har et hyggeligt køkken i midten, som alle børn 
holder meget af at hjælpe til i. Hver dag laver pædago-
gerne varm økologisk mad med masser af grøntsager 
sammen med børnene, og vi forældre elsker at vi aldrig 
skal tænke på madpakker,” siger Louise Kjems, der er 
mor til to børn i Lillely.
Hun er også i forældrebestyrelsen, der mødes en gang 
hver anden måned og tager sig af praktiske ting som 
for eksempel åbent hus-arrangementer og planlæg-
ning af arbejdsdage. Bestyrelsen er også forældrenes 
stemme i forhold til personalet og kommunen, når der 
er noget, man ønsker anderledes.

Glade for samarbejde med kommunen
Samarbejdet med kommunen fylder meget i en institu-
tions hverdag, selvom den er privat. 
“Vi er heldige at bo i en kommune, der har prioriteret 
et godt samarbejde med de private institutioner. Vi har 
en god kontakt til kommunens fagfolk, og det er en 
stor hjælp, når vi har et barn med brug for ekstra støtte 
til for eksempel talepædagog eller børnepsykolog. 
Samtidig har alle familier ret til den samme økonomiske 
hjælp som børn i kommunale institutioner,” fortæller 
Julie Haugaard Jørgensen. 
På grund af Lillelys størrelse er det en udfordring at 
finde tid til alt det administrative med dokumentation 
af pædagogisk praksis, læreplaner, kvalitetstandard 

med mere, som private institutioner skal leve op til på 
lige vilkår med de kommunale større institutioner. Men 
heldigvis er det med tiden og erfaringen lykkedes at få 
alle ender til at mødes.
”Vi sætter utrolig stor pris på vores størrelse, der gør 
hverdagen tryg for både store og små og så må vi tage 
de udfordringer der følger med,” siger leder Julie Hau-
gaard Jørgensen. 
Grundværdierne i Lillely er inspireret af Rudolf Steiners 
pædagogik. Det betyder blandt andet, at der er stort 
fokus på børnenes omgivelser og sanseindtryk, at der 
bliver sunget meget og at børnene altid ved, hvad 
dagen bringer. Det sker ud fra den grundtanke, at kun 
når børn er trygge og i balance, kan de udvikle sig og 
tilegne sig alle de kompetencer de skal bruge i livet 
efter børnehaven.
“Vi har netop sendt de første tre børn, der har haft 
hele deres børnehavetid i Lillely, i skole. Det var helt 
særligt for os. Børnene var meget skoleparate og hel-
digvis var både børnene og deres forældre meget glade 
for deres børnehavetid,” siger Julie. 
 Hun glæder sig også over den gode modtagelse Lillely 
har fået i lokalsamfundet og ikke mindst nabobørneha-
ven i Haastrup. 
”Vi samarbejder om kurser, er i et meget givende leder-
netværk sammen og vi henviser til hinanden, hvis vi ved 
der er ledige pladser hos naboen,” siger hun.
I Lillelys børnehave er der netop nu fire ledige pladser, 
mens vuggestuen er fyldt op to år frem.  
“Når vi afleverer vores børn om morgenen, er det i 
nogle fantastiske omgivelser. Børnene har tillid til de 
voksne, og for os som forældre er det dejligt at se at 
både børn og medarbejdere trives i Lillelys fællesskab,” 
siger Louise Kjems. 
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Egentlig startede det med oplæg til et forholdsvis fredeligt 
møde med tre politikere fra kommunalbestyrelsens plan- 
udvalg, der gerne vide lidt om, hvilke ønsker der sår på 
den lokale ønskeseddel.
Først og fremmest var der skuffelse over, at blot tre ud at 
syv udvalgsmedlemmer var mødt op. Det viste sig, at de 
fleste af de øvrige var mere interesseret i et landskommu-
nalt møde i Aalborg. Det var naturligvis også mere inte-
ressant eftersom der var både middage, overnatning, un-
derholdning og den slags. Det kunne en kande vand i Den 
gamle Skole i Faldsled ikke hamle op med.
Men de lokale mødte op. I stort tal og der skulle hele tiden 
hentes flere stole ind i takt med at folk indfandt sig. 
Og de tre fremmødte politikere, Jan Valbak, Bo Petersen 
og Kristian Nielsen fik da også meget at vide om loka-
le problemer og fortrædeligheder. Og havde også stan-
dard-svaret klar: Det er noget, vi tager med! Hvorhen var 
der ingen oplysninger om.
Det handlede om den elendige – nærmest ikke-eksisterede 
kollektive trafik, den lige så elendige skærvebelægning på 
vejen gennem byen, de høje hastigheder, der køres med. 
Græsslåning på boldbanerne, badebroens vedligeholdelse 
og så videre.
Lige indtil sparekataloget blev nævnt og det kom frem, at 
Steensvang Plejehjem måske lukkes.
Så var der nærmest orkansus gennem forsamlingen og 
søen rejste sig voldsomt. Og selv om de tre politikere for-
søgte at gyde olie på de oprørte vandet med mere eller 

Høj sø i Faldsled

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Man kan bestemt ikke sige, at der fiskes i rørte vande i 
Faldsled i disse tider. Tilsyneladende er det kun havnefesten, 
der forløber som den skal, mens meget andet rejser bølger-
ne i en højde der ligger flere lårhøjder over dagligt vande.

Tre politikere i Faldsled gamle Skole: Jan 
Valbak, Bo Petersen og Kristian Nielsen



Fremmødet af beboere 

fra hele sognet var stort, 

men de fleste var dog 

fra Faldsled og mange 

havde noget at sige.
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Udstillingen er åben to gange i august og det 
er den 19. og 27. begge dage fra 19 til 22. 

Under høstfestivalen er der åbent torsdag den 3. 
september før og efter spisningen i sognegården. 
Det er fra 15 til 18 og 20 til 22. Der er reception 
klokken 16.30.
Udstillingen fortsætter i september med åbning 
den 7., 14. og 23. Alle dage er om aftenen fra 19 

til 22 i arkivet i sognegården. Også i oktober er det 
muligt at komme til at se nærmere på de markante 
og derudover naturligvis også efter aftale.

Kontakter i folkemindesamlingen:  
Formand Susanne Jervelund, 62641819/21736718.  
Arkivleder Bruno Clausen, 62619366  
Museumsleder Arne Rasmussen, 24528110.

Nyt fra 
folkemindesamlingen

Markante kvinder. Svanninge Folkemindesamling har netop taget hul på sin 
sensommerudstilling om markante kvinder i fortid og nutid. Og dem er der 
faktisk ganske mange af i sognet, bedyrer arkivleder Bruno Clausen.

mindre helhjertede løfter om at det ikke kommer til at ske 
inden for overskuelig fremtid, var sejlene blæst ud, ræerne 
flækket og vanter og stag i en sørgelig forfatning.
Mødet trak naturligvis også ud længere end tilsigtet.
Og troede man nu, at stormen havde lagt sig efter mø-
dets ophør, kunne man roligt tro om igen. Hele egnen står 
sammen om plejehjemmet og det sammenhold viste sig 
virkelig, da over 400 mennesker fra hele sognet samledes 
til demonstration ved Steensvang nogle få dage senere.
Så blev da også lukke-planerne da lagt i skuffen ved det 
næste kommunalbestyrelsesmøde. Men på egnen havde 
man dog nok helst set, at planerne var smidt i papirkur-
ven i stedet for i skuffen. Papirkurve tømmes, men skuffer 
bruges nu en gang til at opbevare ting og sager i. Og disse 

kan igen tages frem når man synes. Siden hen kom der så 
igen en forkert sø, da det meddeltes fra kommunalt hold, 
at Faldsled også skal tage sin del af Syriens-flygtninge. Det 
synes nogle er helt i orden mens andre mildt sagt er knap 
så begejstrede. Under alle omstændigheder er de flyttet 
ind i de boliger, der egentlig er tilegnet pårørende til bebo-
ere på plejehjemmet Steensvang.
Endelig kom i slutningen af juli havnefesten og så blev det 
igen magsvejr og smult vande i Nørrefjorden og landet 
bag den.
Men klart vejr er der ikke hele horisonten rundt så i sognet 
står vi klar ved braser og fald og er klar til at rebe, hvis søen 
igen rejser sig.

Brug tiden fornuftigt... - lad os om bogføringen!
Vi udfører bogføring og regnskaber for selvstændige, erhvervsdrivende, 
mindre virksomheder, landbrug og håndværkere.
Har du brug for rådgivning inden for bogføring og regnskab, 
så kan jeg også være behjælpelig med det.
Vil du vide mere så kontakt Gitte eller Marianne på 51 51 57 32, 
eller besøg www.kontorfyn.dk

Kontor Fyn - Assensvej 517, Falsled - 5642 Millinge
Tlf: 51 51 57 32 · gitte@kontorfyn.dk · www.kontorfyn.dk
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Mørkebjergvej 2 - 5600 Faaborg 

Tlf: 6261 3999
Åbningstider: 

Mandag -Torsdag: 07.00 - 16.30
Fredag: 07.00 - 15.30

rig g
jul samt et

godt nytår

Murerfirmaet

Heino Larsen ApS

Assensvej 375 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9562 · Mobil 2062 9562

www.dogsenscare.dk

PROFESSIONEL

MASSAGE
TIL DIN HUNDD

Mobil 6160 1926
mail@dogsenscare.dk

Samt salgaf foder mm.F.eks. hundefoder12 kg.
Kun 289,-
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At multitaske betyder, at man er i stand til at foretage sig 
flere end en ting ad gangen. Tidligere hed det at have flere 
bolde i luften, men så blev man til en blæksprutte og nu skal 
man altså multitaske. Reelt kan man sige, at man multitakser 
når man står og ser fodbold, mens man drikker en bajer og 
klør sig i rumpen – alt på samme tid. Ja, det er altså bare en 
af måderne. Men her ser vi en helt anden multitasker. Det er 
Henning Lynghøj, der er leder af tambourkorpset og som ved 
fugleskydningen også var våbenbærer. Dertil skulle han så 
også marchere og spille fløjte.
Altså hele tre ting. Og det kan han altså godt.

Lynghøj som
multitasker

Konkurrencen om egnens nye logo er overstået og 
der har været mange fine forslag. Men alle kan ikke 
vinde og det blev såmænd i vores egne rækker, at vi 
har fundet det logo, der bedst betegner vores egn.
Det er medlem af lokalrådet, mmm., Susanne  
Jervelund, der står bag, og hun har høstet man-
ge roser for logoet. Blandt andet skriver anima-
tor og tegner Asger Thor Grevil, Der fortiden ar-
bejder på Statens Filmskole: ”Det viser, hvad det 
drejer sig om. Der er vand, skov, grønne bakker, 
lys og lyst. Fin farvekombination og ingen far-
ver, der stikker af fra de øvrige. Det er deri- 
mod understregninger af samhørigheden. Et flot 
logo.”

Og det er jo ikke så ringe endda. Skulle nogen un-
dre sig over den lilla farve, så betegner for de man-
ge syrenhegn, vi har. Den gule er strandene.

Vores nye logo

MURERMESTER
NICOLAS HEDEMANN

TLF: 24 62 09 27

Vi udfører alle former for murerarbejde

ØsterbyVej 8, 5642 Millinge

Revisorassistent Susanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 93 83 · Bil 22 37 24 86
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Man behøver ikke 
hænge sutten i et træ. 
Et hegn kan såmænd 
også godt gøre det.

Første kolde 
tyrker

Trindt om land findes der suttetræer, hvor stakkels 
børn mere eller mindre bliver tvunget til at afleve-
re deres elskede narresut. Glade pleje-, bedste- el-
ler blot forældre hænger glade ungernes nærmeste 
trøst op i træet og vil have at alle er glade.
Fra tid til anden går familien så forbi træet for at se, 
hvordan det står til med sutten, der hænger og vajer 
i vinden, udsat for kulde, sne, regn og savn.
Se! så lille var du en gang, at du var nødt til at bruge 
sut, siger de voksne, mens ungen med længsel stirrer 
på sin bab.
Med en enkelt aflevering af sin trøster er barnet ryk-
ket en klasse op og stimuleres herefter til en lang 
række af avancementer i livet: Dagpleje, børnehave, 
skole, SFO og så videre. Meget skal nås, overstås og 
forsages i årene fremover.
Afleveringen af sutten er den første kolde tyrker. 
Hårdt og brutalt blive sutten revet ud af munden på 
ungen, der hyler i den største kvide, som tænkes kan.
Så kan man måske overveje om det nu også er nød-
vendigt med den kolde tyrker. For som regel kom-
mer den slags af sig selv. Afkommet vokser ganske 
enkelt fra sin sut helt uden voksnes mellemkomst.
Har man nogensinde set børn møde op til første skole- 
dag med sut i munden?

På et eller andet tidspunkt skal 
det jo ske. Og måske hellere 
først som sidst. Hvem ved? 

”

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

SYDFYNS HAVE OG ANLÆG

• Græsklip
• Lugning
• Hækklip

www.sydfynshave.dk - mail: info@sydfynshave.dk

Telefon 30 11 63 13

Kontakt os for et uforbindende tilbud

Alt i anlæg og 

vedligeholdelse

sydfyns have og anlæg - 2x40 sp.indd   1 05-07-2013   07:43:57

• Græsklip
• Lugning
• Hækklip
• Træfældning

• Beskæring
• Fliselægning
•  Opsyn med  

sommerhuse

•  Aut. bekæmpelse 
af muldvarper og 
mosegrise

• 20 års erfaring

www.sydfynshave.dk - sydfynshave@gmail.com
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Ludvigs
Lad gå med at det regner. Det kan jeg ikke li’, 
men jeg tåler det. Lad gå med at det er koldt. 
Det kan jeg heller ikke li’. Det bærer jeg osse. 
Men når det oven i det hele også blæser, er det 
altså for meget. Det hujer og hyler og hvisler og 
skramler. Og så kan jeg ikke høre så meget som 
den mindste lillebitte mus. Det er rent forskræk-
keligt. Men så er det jo et held at huset er hult 
indvendigt og der er et blødt tæppe og en god 
sofa. Selv om den måske er lidt for kort i den ene 
ende når man skal strække sig. Ludvig

meriter

vanninge
 kovservice A/S

   Tlf. 62 61 99 89  
    www.svanningeskovservice.dk

Peder 20 29 75 23 • Jens 40 29 03 62

Trindt om i Svanninge og Millinge har Karl Einar Pedersen, 
Hardy Madsen og Henry Ravn været på bænke-opsæt-
nings-mission. Bænkene er opsat med så passende af-
stand til hinanden, at det skulle være muligt for langt de 
fleste at gå en bænketur, hvis man skulle få lyst til det. En 
bænk er sat op ved Stævnegården, en ved kirken og den 
tredje ved sognegården.

Alle er behørigt afprøvet af flere troværdige personer, der 
med tungtvejende argumenter har sagt god for holdbar-
hed og konstruktion.
Så nu er de beredt og venter blot på at blive slidt blanke af 
skiftende buksebage. En fjerde bænk er også produceret 
hos Niels Murer og leveret videre til Faldsled, hvor det er 
beboerforeningen, der står for opsætningen.

Bænke sat op

MURERMESTER
PER BEKKELUND
Mørkebjergvej 11B · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 75 20 · Mobil 2164 8116

murer
tømrer

udføres
- vi bygger både stort og småt

HUSK AT
Onsdag d. 9. september, 
kl. 12.00,  
Svanninge Sognegård:

Start på madcafé. 
Tilmelding senest mandag



Som lokal murermester i Faldsled  
tilbyder jeg...

Bedste pris på: 
• Tilbygninger • Totalentreprise • Badeværelser • Renovering 

- og naturligvis kvalitet, service og finish i top.

Så kontakt mig og få et uforpligtende tilbud på jeres næste  
mureropgaver.

Vi er specialister i badeværelser, 
flisearbejde, kommer gerne med et 

uforpligtende tilbud!!!
Ring tlf. 2141 7474
Husk håndværker fradraget  

gælder stadig. 


