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

(sept.-juni)
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Det er drøje tider for vores skole for tiden. Forældre og 
børn føler sig med rette utrygge og usikre på fremtiden. 
Kommunen rasler med sablen og truer med at lukke sko-
len, fordi der mangler penge i kommunekassen.
Derfor er der slet ikke så få forældre, der har valgt at finde 
en privatskole til deres børn, og det er her, skruen uden 
ende begynder. Det er fuldt forståeligt, at forældre vil sikre 
en tryg skolegang. Men det er også her vi starter en afvik-
ling af vores lokalsamfund i stedet for en udvikling.
Uden skole går det hårdt ud over os alle sammen. Vi kan 
forvente fraflytning af ressourcestærke voksne med børn. 
Vi kan forvente faldende priser på vores boliger. Vi kan for-
vente lukning af forretninger, udflytning af virksomheder, 
nedlægning af lokalråd. Den blomstrende landsby begyn-
der at visne. Skylden til den (måske) kommende deroute 
ligger hos politikerne. Det er dem, der skal sikre trygge 
rammer for borgerne. Det er dem, der skulle have stukket 
retningslinjer ud til administrationen når det gælder bespa-
relser. I stedet er det omvendt. Embedsmændene medde-
ler politikerne at de skal sørge for besparelser inden for en 

lang række områder – og altså også skoleområdet. Som 
sædvanlig slår politikerne hælene sammen når embeds-
vældet melder ud.
Og så opstår disse ulykkelige situationer, som den, vi står 
i nu. Fire skoler i den sydlige del af kommunen er i spil og 
det er stensikkert, at ikke alle overlever.
Der bliver færre børn i skolen, lyder det fra administratio-
nen. Det kan ikke undre. Halvdelen af børnene i flere sko-
ledistrikter går nemlig allerede i privatskole.
Ganske enkelt fordi kommunen ikke har evnet at skabe 
den tryghed der som noget ganske naturligt skal være i et 
lokalsamfund, omkring en skole.
Sådan er det ikke, når politikere ikke har evnen til at styre, 
men lader sig styre.
Mangler der penge i kassen. Nå, ja. Er det for meget for-
langt at ledende embedsmænd bor i den kommune, de 
leder? Det kunne man jo starte med. Det skal nok skæppe 
i kassen.
Og lad os så få en garanti mod skolelukninger. Så skal der 
nok også komme gang i tilflytningen.

■ 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 efterårs- og jule-
nummeret af Lokalnyt skal afleveres senest 28. oktober.  
Lokalnyt efterår nr. 38 udkommer 15. november.

■ Kontakt
Ansvarshavende redaktør:  
Jørgen Bygebjerg, DJ, Svanningevej 45, 5600 Faaborg. 
Tlf. 30618845, mail: Bygebjerggrevil@gmail.com

■ Forsidebilledet
Flere hundrede voksne og børn var med i en demonstration 
for bevaring af Svanninge skole. En demonstration der lige så 
meget var en opfordring til stærke embedsmænd og svage 
politikere om at falde til ro og bevare et godt og velfungerende 
skolemiljø..

■ 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

Afvikling eller 
udvikling
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Der var protestoptog fra DagliBrugsen til skolen med 
deltagelse af både børn og voksne, unge og gamle. For-
rest kørte rendegravere for ved deres tilstedeværelse at 
protestere mod den undergravende virksomhed man 
mener, der bliver lagt for dagen.
Arrangør af stormødet var Fynske Medier og det politi-
ske fremmøde bestod af Jakob Holm fra SF og Jan Val-
bak fra sig egen liste.
Og selve protesttoget var kommet lynhurtigt ud af det 
blå og grønblusede demonstranter fyldte pladsen ved 
brugsen inden der blev givet tegn til opbrud. Først kørte 
en lang række biler ned ad Kirkegyden og blev derefter 

fulgt af de store traktorer og derefter den mange gåen-
de i det stor optog.
Slagordene føg gennem luften og der blev både råbt og 
hujet. På skolen var der stor trængsel og alarm. Der var 
begrænset deltagerantal, men presset var så stort, at det 
hurtigt blev besluttet at lade alle komme ind. Nærmest 
ud fra det synspunkt, at det ikke ville være muligt at 
kontrollere om de fremmødte nu også havde meldt sig 
til, som man have opfordret til i avisen.
Der var en ulmende vrede i de fremmødte og politikerne 
kan herefter ikke være i tvivl om, at en eventuel beslut-
ning om at lukke skolen, kan være dyrekøbt.

Hvis Faaborg-Midtfyn kommunes politikere havde lullet sig ind i en for-
modning om, at de her i løbet af de næste par måneder, bare kan gøre 
som embedsmændene forlanger og muligvis lukker Svanninge skole og 
tre andre skoler i den sydlige del af kommunen, kom de ud af deres vild-
farelse, da de fik set den massive protest, som 250 borgere mødte frem 
med da der var folkemøde på Svanninge skole kort før sommerferien. 

Massive protester 
mod en mulig lukning

Hold fingrene fra Svanninge skole!

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg
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0. Protesttoget udgik fra Daglig’Brugsen i 
Millinge og videre ned ad Kirkegyden.

1. Flokrigt fylkedes vi i aulaen, der slet 
ikke kunne rumme de mange fremmødte

2. Jakob Holm 

3. Fra kommunalbestyrelsen mødte Jan 
Valbak og Jakob Holm 

4. Der var virkelig trængsel frem mod 
trappen ind til mødelokalet på Svanninge 
skole

2

3

4

0

1

Se brevveksling mellem murermester 
Kasper Boe Rasmussen, Faldsled, og 
borgmester Chr. Thygesen, Faaborg.
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Et spørgsmål – og et svar

Jeg er som tilflytter til Falsled, bekymret for de 
udspil der ligger omkring Lukningen af Svanninge 
skole
Jeg flyttede til Falsled i 2009 sammen med min familie. 
Jeg er en ung iværksætter, som startede som selvstæn-
dig 2007 i en alder af 26 år.
I dag er vi 5 mand i mit Firma.
Grunden til at vi flyttede til Falsled var, at jeg så gode 
muligheder i lokalsamfundet for at drive min virksom-
hed, men også på grund af det unikke der er i vores 
område:
•  Vi har et fantastisk sammenhold, med engagerede 

borgere - mange små tiltag som gavner alle. 
•  Alle hjælper til og interesseret sig for landsbyen

•  Fantastiske Svanninge Bakker
•  Strand
•  Et stærkt erhvervsliv, med mange små og mellemstore 

virksomheder som står sammen og støtter hinanden. 
Men uden en skole, var vi nok aldrig flyttet hertil.
Vi har to børn som vi gerne vil have i trygge rammer og 
det har vi fundet på Svanninge skole
Efter Pressemeddelelsen i torsdags (19. juni, red.), tænk-
te jeg, at nu måtte det være på tide at høre lidt om 
hvordan andre selvstændige i Svanninge/Millinge/Fals-
led forholder sig til tanken, om en by uden en skole.
På bare to timer har jeg samlet omkring 50 erhvervs-
drivende, som alle mener, at de vil tabe på en skoleluk-
ning. Og dermed vil I også tabe på vækst i kommunen. 

Murermester Kasper Boe Rasmussen er uforstående over for truslen 
om lukning af Svanninge skole og i den anledning sendte han neden-
stående til borgmester Christian Thygesen i håb om at få et fornuftigt 
svar og en afklaring på, hvad det egentlig er kommunen har tænkt sig 
med skolerne.
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Hej Kasper
Tak for din mail, og jeres udtryk for bekymring om-
kring en eventuel lukning af Svanninge skole. 
Vi står overfor store udfordringer i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Over 4-5 år er vores befolkningstal faldet 
med over 1000 personer. Det betyder, at vi hvert år har 
50 mio. kr. mindre at lave service for. Det er utroligt 
vigtigt for os som kommune at få vendt denne udvik-
ling, så vi igen får befolkningstilvækst, fordi vi ellers 
bliver fanget i en negativ spiral, hvor vi bare løbende 
må tilpasse vores serviceniveau til faldende indtægter.
Derfor ligger det mig meget på sinde, at vi skal inve-
stere i at skabe en positiv udvikling i vores kommune. 
Vi skal simpelthen have flere borgere, så vi kan få flere 
skatteindtægter, så vi har råd til at fastholde vores ser-
viceniveau.
MEN for at gøre det, har vi brug for at frigøre midler 
i vores drift, som kan bruges til målrettede investerin-
ger i at tiltrække nye borgere. Derfor har vi politikere 
bedt vores administration om at komme med forslag 
til, hvordan vi kan få råd til at foretage de nødvendige 
investeringer. Administrationen har peget på en lang 
række forslag, som vi i kommunalbestyrelsen skal be-
handle i løbet af august og september. Der vil i denne 
periode blive arrangeret en række muligheder for, at I 
som borgere kan komme i dialog med kommunalbe-
styrelsen, så I kan give os jeres meninger om de frem-
satte forslag. Der er også mulighed for at komme med 
høringssvar på de konkrete forslag, når budgetmateri-
alet bliver sendt til høring i slutningen af august.
Jeg er fuldt bevidst om, at de forslag, der er lagt på 
bordet har konsekvenser. Jeg ved også, at de berører 
tilbud, som der er mange borgere, der er glade for. Det 
er en naturlig konsekvens af, at vi som kommune er 
nødt til at se på helt fundamentale ydelser, når vi skal 
finde midler. Vi har allerede skåret helt ind til benet.
Det er imidlertid også vigtigt at være opmærksom på, 
at vi ikke står med et valg om at fastholde den virke-
lighed vi kender nu. Dels betyder, den demografiske 
udvikling, at vi skal finde midler til at finansiere de ud-
gifter, der opstår i de kommende 10 år, fordi vi bliver 
flere og flere ældre i vores kommune. Det betyder fak-
tisk, at vi skal finde 80 mio. kr. over de næste fire år. 
Det er en bunden opgave. Dels betyder det faldende 
børnetal, at vi er uroligt pressede i både daginstitutio-
ner og skoler. Så selv, hvis vi valgte ikke at finde penge 
til at investere i at vende udviklingen, ville vi stå med et 
behov for at gennemføre effektiviseringer, omstillinger 
og besparelser. 
Jeg vil endnu en gang understrege, at de forslag, der 
er lagt frem om eksempelvis skolelukninger endnu 
ikke er blevet behandlet politisk. Og jeg vil opfordre til 
at benytte de muligheder, der kommer for at komme 
i dialog med os politikere inden vi skal træffe beslut-
ningerne om næste års budget i løbet af efteråret. Du 
og andre borgere har med andre ord mulighed for at 
præge debatten og komme med forlag til løsninger 
og initiativer.  

Jeg håber, at dette svar giver dig lidt forståelse for, 
hvad det er for en proces vi er i gang med og hvorfor vi 
er nødt til at diskutere mulige ændringer i vores tilbud.

Jeg kunne have samlet mange flere, for vi er rigtig mange 
selvstændige her i området. Men tiden var knap.
Sammen har vi lavet denne forside på ugeavisen Faaborg 
(annonce 24. juni, red.), som jeg håber I lægger mærke 
til.Jeg håber at I kan se hvor vigtig det er for erhvervsli-
vet, at vi har en skole som Svanninge skole, der altid er 
på forkant med udviklingen indenfor skoleverdenen, som 
kan uddanne og udvikle vores børn i trygge omgivelser. 
Det er jo netop skolen, der gør, at folk som mig og min 
familie, og mange andre, vælger at flytte her til området 
og starte virksomhed.
Jeg vil gerne opfordre Jer til at åbne øjnene for de ud-
viklingsplaner og tiltag som er en naturlig del af skolen i 
dens hverdag, og ikke fordi der bliver truet med skoleluk-
ninger. Brug den unikke og højt fagligt kvalificerede skole 
i det vi allerede har. Giv borgere tryghed - Giv tilflyttere 
tryghed - Giv erhvervslivet tryghed!
Giv skolen arbejdsro - sådan at den kan forsætte med at 
bruge sit krudt på, at være på forkant med udviklingen - 
som den altid har været. 
Ellers risikerer I fremadrettet at miste et stort erhvervs-
område, hvor tilflyttere netop vælger at bosætte sig, på 
grund af beliggenhed og skole.

Venlig Hilsen  Kasper Boe Rasmussen, Boe Byg ApS
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Men en alder på 182 år er vel også en slags alder. I 
1892 blev møllen flyttet fra Nordgården i Nykøbing 
S. til Grubbe Mølle, hvor den stadig står. På stedet 
har vindmøllen således stået i 122 år. Vandmøllen er 
også gammel og nævnes første gang i 1502, men da 
var det allerede en ”stor, gammel mølle”. De ældste 
vandmøller i Danmark, der er fundet i arkæologiske 
udgravninger, kan dateres til tiden omkring år 1000, 
måske lidt før – og det er ikke umuligt at der også 
på Grubbe Mølle har været vandmølle i over 1000 år. 
Driften af møllerne ophørte som virksomhed i 1960, 
men siden den tid er det heldigvis lykkedes at beva-
re begge møller intakte. Nu er Grubbe Mølle et af 
de kun fire steder i Danmark, hvor der findes både 
vandmøllen og vindmølle bevaret på samme sted. 

De fire steder er Blåbæk Mølle ved Fakse, Dorf Mølle 
ved Dronninglund og Vibæk Mølle på Als. 
Begge møller er fredet i dag. Vindmøllen blev byg-
ningsfredet i 1959. Vandmøllen er bygningsfredet 
i 1997 og denne fredning er udvidet til at omfatte 
omgivelser i 2011. Hermed er vandmøllen på Grub-
be Mølle en af de 17 møller som er udvalgt til fred-
ningsudvidelse, og tilmed en af de under 20 funge-
rende vandmøller vi har tilbage i Danmark. 
Det kræver en stor indsats at bevare møllerne, og 
som støtte til det arbejde blev der i 1989 dannet for-
eningen ”Grubbe Mølles Venner”. I årenes løb har 
foreningen været involveret i flere større projekter 
på begge møller. I 1990 blev vindmøllen spåntæk-
ning fornyet. Der er ca. 25.000 spåner på møllen. 

Grubbe Mølles Venner

Vindmøllen og vandmøllen ved Grubbe Mølle er gamle, men ”still going 
strong”. Vindmøllen nævnes første gang i 1832, så den er nok ældre end det.

Tekst af Susanne Jervelund foto af Jørgen Bygebjerg

Nok er der en møl-
ledag en gang om 
året, men Grubbe 
Mølle er åbent 
hele sommeren, 
undtagen om 
mandagen. Rund-
visning er der en 
gang om dagen

”



LOKAL NYT l EFTERÅR 2014           9

Derefter fulgte en række fine år, med mange aktivi-
teter i møllerne. De mange ældre møllere der deltog 
i arbejdet, var med til at gennemgå alle kværne og 
sigter, så alt er blevet bragt i funktion. Det var der-
for en slem ulykke da vinger og hathjul blæste ned 
under orkanen den 4. december 1999. Der skulle gå 
syv år, før det lykkedes at få nye vinger på møllen 
igen i 2006. 
Men midt i alle disse store projekter, som det har væ-
ret muligt at gennemføre takke være velvillige fon-
de er der utallige løbende opgaver der hele tiden 
skal løses. Der er dels daglig rengøring og smøring af 
mølleværkets dele. Vindmøllen kræver, at der altid 

holdes øje med vindrosens gang og vejrsituationen. 
Er der udsigt til storm, orkan m.v. skal møllen sik-
res ekstra. Er der udsigt til regnskyl, ja så skal stem-
meværket ved vandmøllen kontrolleres. Faktisk kan 
man bruge hele dagen hver dag på diverse gøremål. 
Men – det er jo svært at praktisere i virkeligheden. 
Aktive medlemmer af Grubbe Mølles Venner hjæl-
per med større og minde projekter. Der er altid brug 
for modige personer, der ikke lider af højdeskræk. 
Det er en fordel når de kiler, der holder vingerne på 
plads i akselhovedet skal kontrolleres og slås fast. 
Det bør nævnes, at den slags aktivitet sker iført be-
hørig sikkerhedssele. 

I vandmøllen er bindingsværket blevet 
restaureret og et større projekt med 
sikring af bygningens fundament er 
gennemfør i 2009. Dermed er vand-
møllebygningen i meget fin stand  
i dag. 

Men der er mange andre 
opgaver og vi arbejder i 
møllerne den første lørdag 
i hver måned fra kl. 9 til 12. 

Interesserede kan  
kontakte Arne Rasmussen 
tlf: 6261 8110 eller Susanne 
Jervelund tlf: 2173 6718 for 
nærmere info. Se også  
www.grubbemoelle.dk

Den tredje søndag er altid Dansk Mølledag og således 
også i år, hvor der var stort rykind på de to Grubbe 
Møller. Vejret var fint og der var mange, der benytte-
de sig af det gode vejr til at stikke omkring møllerne 
og se, hvad det egentlig er, der foregår i en vand-
mølle og i en vindmølle. Der var også rundvisninger 
hele dagen, had der nok kan synes meget passende 
eftersom den hele går lidt i ring på sådan en mølle.
Her på egnen er vi meget heldige at have to velfun-
gerende møller. Tidligere var der mange møller rundt 
om i landet, men antallet er reduceret ganske be-
tragteligt. Vindmøllen ved Grubbe er en umanerlig 
flot restaureret mølle, der senest fik nye vinger efter 

at orkanen i 99 blæste hele herligheden i stumper og 
stykker. Vandmøllen er en turbine-mølle, og det vil 
sige, at vandet bliver til strøm når turbinen er slået 
til og på den måde giver kraft til kværnen. Helst ville 
møller Jervelund dog have at den blev drevet med 
et stort møllehjul. Planerne er der da også, men der 
mangler de nødvendige donationer for at arbejdet 
kan gennemføres.
Det hele er dog ikke mindre interessant af den grund 
og imponerende er det da også, at Grubbe Mølleå 
tidligere har givet vand til to møller. Længere oppe 
ad åen var der en stampemølle, men den er for længst 
taget ned og står i dag i Den gamle By i Aarhus.

Else Schiøler og Ester Kolath Larsen ses her  
ved mølledagen, hvor de passer billetteringen

Det er kraftigt gods, der driver kværnene i 
vindmøllen.

Vingerne på møllen drejer rundt, rundt, rundt
Tekst: Jørgen Bygebjerg
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Bedste kvalitet til 
laveste pris

En gladere bilist
Som AutoMester arbejder vi for 
fl ere 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

F A L D S L E D  H O S T E L
VA N D R E R H J E M

Et sundt og stærkt lokalsamfund
er en del af Sydfyns turisme

Assensvej 521 ∙ Faldsled ∙ 5642 Millinge ∙ Tlf. 29 90 22 40
www.faldsled.dk ∙ mail@faldsled.dk

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.

Revisorassistent Susanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 93 83 · Bil 22 37 24 86

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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Der var rigtig mange mennesker med i demonstrati-
onen mod eventuel skolelukning i Svanninge. En af 
dem var brugsuddeler Orla Møller, og Lokalnyt har 
overtalt ham til at sponsere to gavekort på hver 100 
kroner i forbindelse med en lille sensommerspøg.
Billedet viser et udpluk af de mange der drog fra Dag-
li’Brugsen i Millinge til Svanninge skole. 

Kig godt efter og se om du kan finde Orla blandt de 
mange på billedet. Kan du dette, skal du slå en ring 
om ham på billedet, udfylde kuponen og aflevere det 
hele i Dagli’Brugsen. Så er du med i lodtrækningen 
om gavekort på 100 kroner. Navnene på vinderne be-
kendtgøres ved opslag i brugsen fra den 1. septem-
ber, så hold øje med opslagstavlen.

Navn:

Adresse:

    Find Orla  
– og vind gavekort

✁
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�
FS BADMINTON - TILMELDING TIL SÆSONEN 2014/15

Senior/motionsspillere/ungdomsspillere

Sæsonstart:  Tirsdag den 3/9 September, i Svanninge Hallen. 

Tilmelding motionister: Senest tirsdag d. 28/8  på mailadressen: 

formand@falsledsvanninge.dk

Bemærk: Tildeling af baner til nye medlemmer sker efter princippet ”først til mølle”. 

”Gamle” spillere har fortrinsret til de tider, de havde i den foregående sæson. 

Kontingent betales via hjemmeside adressen FMK.halbooking.dk 

(beskrivelse ligger på www.faldsledsvanninge.dk- FS Badminton). 

Der spilles på følgende tidspunkter:

Senior / motionsspillere:            Tirsdag  kl. 18.00 – 20.00

 Motionsspillere                     Mandag kl. 19.00 – 21.00

(der kan være anden idræt i hallen samtidig)

Børne og ungdomsspillere:               Tirsdag kl. 16.00  – 18.00

Inddeling sker, når vi er kommet i gang med træningen. 

Der vil være differentieret træning for ungdomsspillere ikke alle spiller 2 timer.

 

Priser pr. person: Senior/motion 1 time    kr. 575,-

Senior/motion 2 timer kr. 900,-

U9-U13 kr. 500,-

U15-U17 kr. 550,-

For ungdomsspillere er kontingent incl. bolde til træning, stævnedeltagelse er for 

egen regning.

Nærmere oplysninger ved Kim Pedersen – tlf. 40837352

Badmintonudvalget
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Formandens klumme 
Det forpligtende fællesskab som danske foreninger er bygget 
op omkring, skal stå sin prøve for alvor i nyere tid. 

Sommeren er ved at være slut, jeg håber alle har 
nydt de lyse og lune aftenstunder. Set med de lo-
kale briller har det også været en lummer sommer 
– der har nemlig fra politisk/embedsmandsværket 
været disket op med besparelser på idrætshaller, 
øgede omkostninger til brug af boldbaner og en-
delig en trussel om skolelukning af 1 eller flere 
skoler i lokalsamfundet.
Det har givet stof til eftertanke, med disse udmeldinger 
og vi ser også omkring os hvordan der reklameres for 
ikke at lukke skolerne. Men hvad med Svanninge skole 
og Idrætsforeningen hvad gør de, mangles der synlig-
hed ?  og taber vi det hele på gulvet ? 
Fra idrætsforeningen side er vi stadig aktive i vort ar-
bejde på at sikre de idrætter vi har forsætter med ufor-
mindsket styrke. Dog har vi i øjeblikket akut behov for 
personer til at hjælpe i badminton afdelingen.
Vi arbejder også med nye spændende idrætter som 
RULLESKØJTE løb, det er blevet testet før i hallen og 
det blev modtaget rigtig flot.  
Men det er i disse tider ikke nok bare at sætte nyt 
iværk, vi har i foreningen kigget indad også. Fra det 
har vi lært at vi ikke er synlige og tilgængelige nok på 
Visuelle medier.  Det har betydet at vi har arbejde i gang 
med at opbygge en ny hjemmeside og vi tester et nyt 
bookingsystem. Ligesom vi sammen med skolen, Brug-
sen og lokalrådet arbejder med at etablere infoskærme, 
flere steder.
Netop det med at samarbejde fik vi også øjnene op for 
i foreningen, ikke fordi vi ikke har gjort det før for med 
skolen og andre er det en integreret del af vores eksi-
stens. Men der er mange andre foreninger og interessen-
ter omkring os og et øget samarbejde kunne forvente- 
ligt føre til mere dynamik i lokalområdet.

Idrætsforeningen tog i samarbejde med Lokalrådet initia- 
tiv til at lave et Netværksmøde. 30 interessenter var invi-
teret heraf langt den overvejende del lokale foreninger 
fra  Falsled, Millinge og Svanninge. Vi havde et rigtig 
godt og iderigt møde med 14 deltagere.  Tanken med 
et sådanne møde var at vi som personer kommer til at 
kende hinanden bedre, udveksler ideer og sætter ting i 
værk på tværs af forenings, virksomheds og skoleskel.
Missionen lykkedes umiddelbart rigtig godt for det var 
rigtig meget godt der blev budt ind med.  Der blev 
etableret et udvalg omkring info-skærme hvor Pusser 
fra lokalrådet er tovholder, et omkring tilfytterdag, hvor 
undertegnede er tovholder, et med radiospot som sko-
len er tovholder på.
Næste fællesmøde holdes  d. 17. september kl. 18.00 
på skolen, hvor alle med tilhør til en forening eller virk-
somhed i området er velkommen til at deltage. 
Slutteligt vil jeg konkludere at der stadig er megen 
energi og virkelyst i det lokale, men vi har i særdeleshed 
behov for at flere melder sig på banen som frivillig. Det 
behøver ikke være mange timer hver uge, det kan nemt 
være nogle få hver måned som kan gøre en kæmpe 
forskel. 
Jeg ved i går derude og når vi spørger springer i  altid 
til, problemet er bare vi har ikke altid tid til at komme 
ud at spørge jer alle.
 Så en lille bøn – hvis du har lyst til at hjælpe som frivillig 
med et eller andet i hele lokalmrådet ikke nødvendigvis 
idræt, så send en mail til  formand@falsledsvanninge.
dk med navn og tlf.nr og gerne hvor mange timer du vil 
bruge og på hvad, så kontakter vi dig.
Og selvfølgelig velkommen til den nye sæson i idræts-
foreningen (forventeligt med rulleskøjter).
Sommerhilsen Kim Pedersen, formand FS.

Tekst af Kim Pedersen
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Vi kørte i den grønne bus til Lærkedal, hvor vi mød-
tes med Ulrik - naturvejleder. Og så gik den store 
samarbejdsøvelse i gang, for der skulle fiskes med 
sænke net i søen. Børnene halede ivrigt den ene ka-

russe efter den anden op i baljerne. Det blev også til 
et par salamander, der kom med sænkenettene op. 
En dejlig fællesdag hvor nogle prøvede at kysse en 
karusse.

At kysse en karusse
O. klasse og ældstegruppen i børnehaven 
var på fælles tur før sommerferien.



KIRKEBLAD
84. ÅRGANG
EFTERÅR 2014

   FALSLED KIRKE    SVANNINGE KIRKE

Langt fra Danmark uden …. alt det hjemmefra!  
Et af vore indsamlingsformål er DSUK. Bag denne for- 
kortelse gemmer sig Danske Sømands- og Udlands kir-
ker; lidt gumpetungt måske, men det fortæller nøjagtigt, 
hvad det handler om: Folkekirkens arbejde for danske 
søfolk og danskere i udlandet. Der er danske kirker, 
hvor der anløber mange danske skibe og/eller hvor der 
bor mange danskere. Således er DSUK repræsenteret 
i bl.a. Sydslesvig, Paris, Berlin, Hamborg, Bruxelles, 
Rotterdam og på den spanske solkyst, lige som der 
er danske kirker i Canada, New York, Hong Kong, 
Singapore og Sydney. På den store sognerejse i maj til 
Yorkshire besøgte de 35 deltagere den danske sø-
mandskirke i Hull, hvor de fik et lille indblik i DSUKs 
arbejde! Det blev en god oplevelse! 
Det er næppe mærkeligt, at der er en dansk kirke i 
London, hvor mange danskere slår sig ned. Men Hull 
i Yorkshire? Kingston-upon-Hull, som byen officielt 
hedder, er måske ikke en af udkantsenglands mest 
ophidsende byer! Men den har et fodboldhold i Premier 
League og så ligger den i et stort havnedistrikt ved 
Humberfloden, hvor danske skibe - ud over Hull – også 
anløber havnene i Goole, Grimsby og Immingham. 
Det giver fast arbejde til sømandspræst Torben Elmbæk 

Jørgensen! Da besætningerne sjældent har tid til at 
komme til kirken, går præsten i stedet på besøg i 
havnene! Torben bliver godt modtaget på danske skibe, 
ikke mindst dem, som kun har få danske besætnings-
medlemmer. For de har brug for et dansk input! Torben 
har danske aviser og bøger med og får sig en snak over 
en kop kaffe! Der kan også være brug for en fortrolig 
samtale, for søfolk er hjemmefra i længere tid, og hvis 

Sømandspræst Torben Elmbæk Jørgensen mellem
Dorthe Hostick t.v. og Marie-Louise Watson

For at komme til Hull sydfra må man passere en engelsk national 
ingeniørstolthed: Humber Bridge. Broen blev indviet i 1981 og 
var med sit 1410 m lange spænd verdens længste hængebro, 
indtil den blev slået af en japansk udgave 17 år senere. Østbroen 
på Storebælt har siden overhalet Humber-broen som Europas 
længste hængebro!

fortsættes
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Høstfe
stival

Svan
ninge ∙Millinge ∙ Faldsled

6. september - 14. septemb
er 2
014

GUDSTJENESTER SENSOMMER-EFTERÅR 2014

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:
vakant

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  
10. aug. 8. søndag e. trinitatis 
09.30: Falsled  
11.00: Svanninge  

17. aug. 9. søndag e. trinitatis 
09.30: Svanninge   
11.00: Falsled  

24. aug. 10. søndag e. trinitatis 
10.30: Svanninge (J. Svärd) 
Ingen: Falsled 

31. aug. 11. søndag e. trinitatis  
09.30: Svanninge 
11.00: Falsled
 
September 
7. sep. 12. søndag e. trinitatis 
09.30: Falsled   
11.00: Svanninge  

14. sep. 13. søndag e.  trinitatis
11.00: Falsled  
19.00: Svanninge  (I)*
*  Festivalsgudstjeneste 

21. sep. 14. søndag e. trinitatis
09.30: Falsled (kk) 
11.00: Svanninge 

28. sep. 15. søndag e. trinitatis
11.30: Falsled (J.Svärd) 
Ingen: Svanninge 

Oktober 
5. okt. 16. søndag e. trinitatis
11.00: Svanninge (I)  
19.00: Falsled (I) 
Årets høstgudstjenester!  

12. okt. 17. søndag e. trinitatis 
09.30: Svanninge (kk) 
11.00: Falsled 

19. okt. 18. søndag e. trinitatis 
11.00: Falsled
19.00: Svanninge

26. okt. 19. søndag e. trinitatis 
09.30: Falsled
11.00: Svanninge*
* Børne-ungdomsgudstjeneste 

November 
2. nov. Alle Helgens søndag
11.00: Svanninge (I)
09.30: Falsled (I) 

9. nov. 21. søndag e. trinitatis
09.30: Svanninge (kk)
11.00: Falsled 

16. nov. 22. søndag e. trinitatis
09.30: Svanninge (J. Svärd) 
Ingen: Falsled   
   

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

 14. aug. (VH) 
 28. aug. (RG) 
 11. sep. (VH ) 
 25. sep. (RG)
 9. okt. (VH) 
 23. okt. ( RG) 
  6. nov. (VH) 



LOKAL NYT l EFTERÅR 2014           17

Høstfe
stival

Svan
ninge ∙Millinge ∙ Faldsled

6. september - 14. septemb
er 2
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HØSTFESTIVAL-KALENDER 2014
LØRDAG

6. september

FREDAG
12. september

LØRDAG
13. september

SØNDAG
14. september

SØNDAG
7. september

MANDAG
8. september

TIRSDAG
9. september

ONSDAG
10. september

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 12-16
Kunstner-event: 
Maledag, tema ”Mad”
Kl. 16-18 og kl. 20-22
Folkeminde-samlingen
Kl. 18
Stegt fl æsk og 
æblekagekonkurrence

Hele dagen:
Privat-dagplejen
Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18
VM Blomster
Kl. 10-16
Juul & Streich 
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 16.30-20
Steensgaard, inkl. 
musikalsk arrangement
Kl. 17
Fernisering 
kunstudstilling

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 11-17
Kunstudstilling
Kl. 11
Steensgaard
Kl.15
Grevegården

Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 11-17
Kunstudstilling
Kl. 12-17
Postludiet
Kl. 19
Aftengudstjeneste 
og fakkeltog 
Afslutning på 
høstfestival!

Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 12-17
Postludiet
Kl. 13-16
Kastanielund
Kl. 14-16
Kildegaard

Tak for i år 
og på gensyn 

næste år

HØSTFESTIVAL – HVORFOR?
Formålet med høstfestivalen er at fremme et lokalt 
samspil mellem forskellige institutioner, kunstnere, 
foreninger og erhvervsliv – og at gøre de mange aktivi-
teter og muligheder synlige for både lokale borgere, for 
turister og for andre, som måske overvejer at slå sig ned 
i vores dejlige område.  Og så er det håbet, at synlighe-
den giver mange fl ere lyst til at engagere sig og bidrage 
til et endnu mere aktivt lokalområde.

I år har høstfestivalen med temaet MAD særligt fokus på 
nogle lokale producenter og spisesteder, der åbner op 
og tilbyder smagsprøver – ligesom kunstnergruppen og 
skolen har fokus på temaet!

Høstfestivalen gennemføres i et samspil mellem frivillige 
kræfter og en række sponsorer, der med gavekort, do-
nationer og økonomisk støtte gør det muligt at fastholde 
tilbagevendende aktiviteter og afprøve nye muligheder.
Et eventuelt overskud fra høstfestivalen kan efter kon-
kret henvendelse fra Lokalrådet bevilges til andre lokale 
formål og projekter (fx projekt ”sikker skolevej”).
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden:  
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Assensvej 249, Millinge
Lørdag 6. september, kl. 9-14
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 og vin, varme popcorn.
Ekstra gode høsttilbud i butikken.  
Loppemarked, stadesalg m.m.  
Se program, som kan afhentes i butikken.  
Bestil stadeplads ved Orla.

VM Blomster
Assensvej 273, 5642 Millinge
Gratis halm til høstpyntning kan afhentes i peri-
oden 30. august – 8. september.  Maks. 2 baller 
pr. husstand.  Afhentning af baller forudsætter 
tilmelding til høstpyntet 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
En spændende butik med antik og gammelt. 
www.postludiet.dk
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 12. september, kl. 10-16

Privatdagplejen 
Skelbanke 5, 5600 Faaborg.  
www.skovdagpleje.dk
Igen i år er der åbent hus i skovdagplejen, hvor 
den udsmykkede skov vises frem – og hvor der 
bydes på squashsuppe, lavet over bål.  Mulle og 
Heidi siger:  Velkommen og Velbekomme!
Fredag 12. september – hele dagen!

Kastanielund
Brahesvej 14, Svanninge, 5600 Faaborg
Bed & Breakfast. www.kastanielund.com
Åbent hus søndag 7. september, kl. 13-16

Pilerenseanlæg
Østerbyvej 48, 5642 Millinge
Kom og fi nd ud af, hvordan et pilerenseanlæg 
fungerer!
Tirsdag 9. september, kl. 19

Svanninge Folkemindesamling
Kirkegyden 3, 5642 Millinge
40 års jubilæumsudstilling.  Tema:  ”Idrætten i 
Svanninge Sogn” (åbner onsdag 6. august, 
kl. 19-22)
I høstfestivalperioden er der åbent torsdag 
11. september, kl. 16-18 og kl. 20-22

Arrangementer i forbindelse med temaet:

Steensgaard
Steensgaard 7, 5642 Millinge
Åbent hus fredag 12. september i forbindel-
se med høstfestivalen. Dagen starter med en 
rundvisning med oplæg om principlandbrug – og 
med mulighed for at komme rundt og hilse på 
Steensgaards forskellige dyr. Efter rundvisningen 
stilles grillen frem på plænen ved Hestestalden, 
hvor der er mulighed for at købe en lækker grillet 
pølse fra Steensgaard, og der vil være musik ved 
Faaborg Blæserne og Horne Mandskor. 

Program
Kl. 16.30:  Rundvisning på Steensgaard med kort 

oplæg om stedet og kig til dyreholdet
Kl. 18.00: Grill på plænen ved Hestestalden
Kl. 19.00:  Underholdning ved Faaborg Blæserne 

og Horne Mandskor
Kl. 20.00: Tak for i dag!

For dem, der ikke har mulighed for at deltage 
den 12. september, holdes en ekstra rundvisning 
lørdag den 13. september, kl. 11.
Tilmelding til arrangementet og rundvisning kan 
ske ved at sende en mail til 
hannah@steensgaard.dk
Rundvisninger er gratis  – pølser og drikkelse til 
grillarrangement mod betaling.

Falsled Kro
Assensvej 513, Falsled, 5642 Millinge
www.falsledkro.dk
Åben Have på Falsled Kro onsdag 
10. september, kl. 17-18.30.
Rundtur i kroens have med smagsprøver, fx sup-
pe, salat samt den berømte hjemmerøgede laks,  
efterfulgt af en rundvisning på selve kroen.
Arrangementet foregår i samlet fl ok med start kl. 17.
Deltagelse kr. 50,- pr. person. 
Tilmelding direkte til kroen på tlf. 62 68 11 11 – 
senest 8. september.

Kildegaard
Assensvej 302, 5642 Millinge
Søndag 7. september, kl. 14-16: 
Rundvisning og smagsprøver.
”Nej, Bonderøv – det er hun ikke!”
Kom og mød Lene og Jan på Kildegaard – 
og få et indblik i hverdagen med alle dyrene …
Få smagsprøver på nogle af varerne i gårdbu-
tikken.
Arrangementet er for børn og voksne – 
og man går i samlet fl ok kl. 14.00

Grevegaarden
Assensvej 324, 5642 Millinge
Lørdag 13. september, kl. 15.
Deltagerne mødes kl. 15.00 foran Grevegaar-
dens port, hvor der også er parkering. Rundvis-
ning i vingården og efterfølgende vinsmagning af 
lokalområdets første vinhøst.

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 9. september, kl. 14-17 – med 
mulighed for at købe kaffe og hjemmebagt kage 
(den gode retro smørkage fra 60’erne).

HøstHøstfestival 2014
Faldsled ∙ Millinge ∙ Svanninge

ÅBENT HUS
ARRANGEMENTER

KØB LODSEDLER – OG VIND 
EN TUR I EN ROLLS ROYCE!
Køb et lod – eller fl ere lodder – med chance for at 
vinde en fantastisk tur i en Rolls Royce.  Lodderne 
sælges ved alle større arrangementer under høstfe-
stivalen 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 6. september.  Overskuddet går ubeskåret til 
høstfestivalen.

Kl. 9-17
Gåsebjerg-sand:
”Mad & Leg”
Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 14-17
Solbjerggaard
Kl. 15-17
Børnebilled-skolen
Kl. 19
Pilerenseanlæg
Østerbyvej 48

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18 
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 17-21
Cykeltur og 
petanque-turnering
Kl. 17-18.30
Falsled Kro

TORSDAG
11. september

Kl. 9-14
Høstmarked 
Dagli´Brugsen
Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle

SKATTEJAGT
Igen i år er der arrangeret en spændende skattejagt – og både børn og voksne kan deltage!
Hent skattekortet til jagten på ”Togfører Jensens skjulte skat” i Dagli’Brugsen, hvor jagten 
starter.  Varer hele høstfestivalperioden – og der er fi ne præmier!!!!
Noget er galt, den nedlagte jernbane gennem Millinge gemmer på mange historier og hem-
meligheder, deriblandt togfører Jensens skjulte skat, som han begravede, inden han skulle 
her fra.  Skatten skulle efter sigende være det mest fantastiske og eventyrlige for Jensen, 
men nogle er begyndt at rive op i jagten.  Så fat vandrestøvlerne eller jernhesten og følg 
sporene, før det er for sent!

6. SEPTEMBER – 14. SEPTEMBER 2014

BESØG DAGLI’BRUGSENS HØSTMARKED

Solbjerggaard

Svanninge Folkemindesamling

Fal
Ass
www
Åbe
10.
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Til
sen

Kil
Ass

Arr nter i forbindelse d t et:

TEMA:
MAD

SKATTEJAGT
– hele perioden
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HØSTFESTIVAL-KALENDER 2014
LØRDAG

6. september

FREDAG
12. september

LØRDAG
13. september

SØNDAG
14. september

SØNDAG
7. september

MANDAG
8. september

TIRSDAG
9. september

ONSDAG
10. september

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 12-16
Kunstner-event: 
Maledag, tema ”Mad”
Kl. 16-18 og kl. 20-22
Folkeminde-samlingen
Kl. 18
Stegt fl æsk og 
æblekagekonkurrence

Hele dagen:
Privat-dagplejen
Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18
VM Blomster
Kl. 10-16
Juul & Streich 
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 16.30-20
Steensgaard, inkl. 
musikalsk arrangement
Kl. 17
Fernisering 
kunstudstilling

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 11-17
Kunstudstilling
Kl. 11
Steensgaard
Kl.15
Grevegården

Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 11-17
Kunstudstilling
Kl. 12-17
Postludiet
Kl. 19
Aftengudstjeneste 
og fakkeltog 
Afslutning på 
høstfestival!

Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 12-17
Postludiet
Kl. 13-16
Kastanielund
Kl. 14-16
Kildegaard

Tak for i år 
og på gensyn 

næste år

HØSTFESTIVAL – HVORFOR?
Formålet med høstfestivalen er at fremme et lokalt 
samspil mellem forskellige institutioner, kunstnere, 
foreninger og erhvervsliv – og at gøre de mange aktivi-
teter og muligheder synlige for både lokale borgere, for 
turister og for andre, som måske overvejer at slå sig ned 
i vores dejlige område.  Og så er det håbet, at synlighe-
den giver mange fl ere lyst til at engagere sig og bidrage 
til et endnu mere aktivt lokalområde.

I år har høstfestivalen med temaet MAD særligt fokus på 
nogle lokale producenter og spisesteder, der åbner op 
og tilbyder smagsprøver – ligesom kunstnergruppen og 
skolen har fokus på temaet!

Høstfestivalen gennemføres i et samspil mellem frivillige 
kræfter og en række sponsorer, der med gavekort, do-
nationer og økonomisk støtte gør det muligt at fastholde 
tilbagevendende aktiviteter og afprøve nye muligheder.
Et eventuelt overskud fra høstfestivalen kan efter kon-
kret henvendelse fra Lokalrådet bevilges til andre lokale 
formål og projekter (fx projekt ”sikker skolevej”).
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden:  
www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Assensvej 249, Millinge
Lørdag 6. september, kl. 9-14
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 og vin, varme popcorn.
Ekstra gode høsttilbud i butikken.  
Loppemarked, stadesalg m.m.  
Se program, som kan afhentes i butikken.  
Bestil stadeplads ved Orla.

VM Blomster
Assensvej 273, 5642 Millinge
Gratis halm til høstpyntning kan afhentes i peri-
oden 30. august – 8. september.  Maks. 2 baller 
pr. husstand.  Afhentning af baller forudsætter 
tilmelding til høstpyntet 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
En spændende butik med antik og gammelt. 
www.postludiet.dk
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 12. september, kl. 10-16

Privatdagplejen 
Skelbanke 5, 5600 Faaborg.  
www.skovdagpleje.dk
Igen i år er der åbent hus i skovdagplejen, hvor 
den udsmykkede skov vises frem – og hvor der 
bydes på squashsuppe, lavet over bål.  Mulle og 
Heidi siger:  Velkommen og Velbekomme!
Fredag 12. september – hele dagen!

Kastanielund
Brahesvej 14, Svanninge, 5600 Faaborg
Bed & Breakfast. www.kastanielund.com
Åbent hus søndag 7. september, kl. 13-16

Pilerenseanlæg
Østerbyvej 48, 5642 Millinge
Kom og fi nd ud af, hvordan et pilerenseanlæg 
fungerer!
Tirsdag 9. september, kl. 19

Svanninge Folkemindesamling
Kirkegyden 3, 5642 Millinge
40 års jubilæumsudstilling.  Tema:  ”Idrætten i 
Svanninge Sogn” (åbner onsdag 6. august, 
kl. 19-22)
I høstfestivalperioden er der åbent torsdag 
11. september, kl. 16-18 og kl. 20-22

Arrangementer i forbindelse med temaet:

Steensgaard
Steensgaard 7, 5642 Millinge
Åbent hus fredag 12. september i forbindel-
se med høstfestivalen. Dagen starter med en 
rundvisning med oplæg om principlandbrug – og 
med mulighed for at komme rundt og hilse på 
Steensgaards forskellige dyr. Efter rundvisningen 
stilles grillen frem på plænen ved Hestestalden, 
hvor der er mulighed for at købe en lækker grillet 
pølse fra Steensgaard, og der vil være musik ved 
Faaborg Blæserne og Horne Mandskor. 

Program
Kl. 16.30:  Rundvisning på Steensgaard med kort 

oplæg om stedet og kig til dyreholdet
Kl. 18.00: Grill på plænen ved Hestestalden
Kl. 19.00:  Underholdning ved Faaborg Blæserne 

og Horne Mandskor
Kl. 20.00: Tak for i dag!

For dem, der ikke har mulighed for at deltage 
den 12. september, holdes en ekstra rundvisning 
lørdag den 13. september, kl. 11.
Tilmelding til arrangementet og rundvisning kan 
ske ved at sende en mail til 
hannah@steensgaard.dk
Rundvisninger er gratis  – pølser og drikkelse til 
grillarrangement mod betaling.

Falsled Kro
Assensvej 513, Falsled, 5642 Millinge
www.falsledkro.dk
Åben Have på Falsled Kro onsdag 
10. september, kl. 17-18.30.
Rundtur i kroens have med smagsprøver, fx sup-
pe, salat samt den berømte hjemmerøgede laks,  
efterfulgt af en rundvisning på selve kroen.
Arrangementet foregår i samlet fl ok med start kl. 17.
Deltagelse kr. 50,- pr. person. 
Tilmelding direkte til kroen på tlf. 62 68 11 11 – 
senest 8. september.

Kildegaard
Assensvej 302, 5642 Millinge
Søndag 7. september, kl. 14-16: 
Rundvisning og smagsprøver.
”Nej, Bonderøv – det er hun ikke!”
Kom og mød Lene og Jan på Kildegaard – 
og få et indblik i hverdagen med alle dyrene …
Få smagsprøver på nogle af varerne i gårdbu-
tikken.
Arrangementet er for børn og voksne – 
og man går i samlet fl ok kl. 14.00

Grevegaarden
Assensvej 324, 5642 Millinge
Lørdag 13. september, kl. 15.
Deltagerne mødes kl. 15.00 foran Grevegaar-
dens port, hvor der også er parkering. Rundvis-
ning i vingården og efterfølgende vinsmagning af 
lokalområdets første vinhøst.

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 9. september, kl. 14-17 – med 
mulighed for at købe kaffe og hjemmebagt kage 
(den gode retro smørkage fra 60’erne).

HøstHøstfestival 2014
Faldsled ∙ Millinge ∙ Svanninge

ÅBENT HUS
ARRANGEMENTER

KØB LODSEDLER – OG VIND 
EN TUR I EN ROLLS ROYCE!
Køb et lod – eller fl ere lodder – med chance for at 
vinde en fantastisk tur i en Rolls Royce.  Lodderne 
sælges ved alle større arrangementer under høstfe-
stivalen 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 6. september.  Overskuddet går ubeskåret til 
høstfestivalen.

Kl. 9-17
Gåsebjerg-sand:
”Mad & Leg”
Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 14-17
Solbjerggaard
Kl. 15-17
Børnebilled-skolen
Kl. 19
Pilerenseanlæg
Østerbyvej 48

Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-18 
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle
Kl. 17-21
Cykeltur og 
petanque-turnering
Kl. 17-18.30
Falsled Kro

TORSDAG
11. september

Kl. 9-14
Høstmarked 
Dagli´Brugsen
Kl. 10-17
Postludiet
Kl. 10-16
VM Blomster
Kl. 11-16
Grubbe Mølle

SKATTEJAGT
Igen i år er der arrangeret en spændende skattejagt – og både børn og voksne kan deltage!
Hent skattekortet til jagten på ”Togfører Jensens skjulte skat” i Dagli’Brugsen, hvor jagten 
starter.  Varer hele høstfestivalperioden – og der er fi ne præmier!!!!
Noget er galt, den nedlagte jernbane gennem Millinge gemmer på mange historier og hem-
meligheder, deriblandt togfører Jensens skjulte skat, som han begravede, inden han skulle 
her fra.  Skatten skulle efter sigende være det mest fantastiske og eventyrlige for Jensen, 
men nogle er begyndt at rive op i jagten.  Så fat vandrestøvlerne eller jernhesten og følg 
sporene, før det er for sent!

6. SEPTEMBER – 14. SEPTEMBER 2014

BESØG DAGLI’BRUGSENS HØSTMARKED

Solbjerggaard

Svanninge Folkemindesamling
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Arr nter i forbindelse d t et:

TEMA:
MAD

SKATTEJAGT
– hele perioden
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Arbejdsgruppen bag høstfestivalen:
Lene Andreasen, tlf. 24 85 97 87
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. 62 61 85 44 
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
Anders Pedersen og Birgit Løkken, 
tlf. 66 11 51 74 / 26 39 14 32

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

GAVER og GAVEKORT:
•  Lokale kunstnere med kunstværker 

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 Dam-
kjær, Mikael Larsen og Vibeke Pope

•  Advokat Jesper Anhøj med en tur i 
Rolls Royce

•  Solbjerggaard med brunch for den 
vindende familie, høstpyntet hus

•  Stark Faaborg 
•  Tømrermester Johnny Madsen
•  Tallerkengalleriet
•  Korsvejens Blomster
•  JHL rengøring
•  Bent Andersen, Solagergaard 

(med halmballer)
•  Havnegrillen, Faldsled

Økonomisk støtte:
•  STEENSGAARD
•  Elinstallatør Jens Nielsen
•  Falsled kro
•  Poul Martin
•  Dagli’Brugsen
•  Postludiet
•  Faldsled Byg
•  Lysemose Anlæg
•  Svanninge Sognegaard
•  EDC Faaborg
•  Faaborg Hvidevareservice
•  Svanninge Malerforretning
•  Helsesporten v/Lene Puggaard
•  Millinge Maskinstation
•  Boe Byg
•  Faaborg Campingcenter
•  VM Blomster
•  Svanninge Auto- og Traktorservice
•  Revision Faaborg
•  Tømrermester Arne Nielsen
•  Fyns Bageriservice
•  Scootergården
•  Shell Faaborg
•  Heino Larsen
•  Korinth Autoophug

CYKELTUR OG ÅBEN 
PETANQUETURNERING
Onsdag 10. september, kl. 17-21
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 
fl otte 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.  
Man kan komme alene eller danne hold med 
familiemedlemmer, naboer eller kolleger.  Garvede 
petanquespillere står klar med instruktion – ved 
petanquebanen, Gl. Byvej (bag Svanninge Hallen).
NB! Klubben har petanquekugler, som man kan 
låne!  

KUNSTAKTIVITETER
Maledag med temaet ”Mad”
Torsdag 11. september, kl. 12-16
Lokale kunstnere maler ”stilleben”, festivalens tema 
”Mad” -  hos Ellen og Aage Jørgensen, Galleriet 
Strandholmen 9, Faldsled.  Billederne skænkes 
efterfølgende til Sognegården!
Følgende kunstnere svinger penslerne:
Edel Østergaard, Ellen Jørgensen, Anne Mortensen, 
Anita Køtlum Petersen, Jette og Peter Bork-Johan-
sen, Bente Cooper, Margit Damkjær, Rita Vikkelsøe, 
Finn Wiggers og Vibeke Pope.

Fernisering og kunstudstilling
Fredag 12. september, kl. 17
Galleriet Strandholmen 9, Faldsled
Fernisering kunstudstilling, lokale kunstneres egne 
billeder.  Alle er velkomne!
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, Mikael Larsen og Vibeke Pope.
Samt Børnebilledskolens udstilling af ”Mad i ler”.
Lørdag 13. september og søndag 14. september, 
kl. 11-17:  Kunstudstilling

Kunstneraktivitet med børn
Tirsdag 2. september, kl. 15-17
Anne Gerd Juul og Jette Bork-Johansen arbejder 
med ”Mad i ler” med ungerne i Børnebilledskolen, 
Svanninge Skole
Tirsdag 9. september, kl. 15-17
”Mad i ler” males
Børnenes kunst udstilles i Galleriet Strandholmen 9 
– sammen med lokale kunstneres egne billeder

NATURLEGEPLADSEN
Mandag 8. september, kl. 9-17
Svanninge Skole arrangerer ”Mad & Leg” for børn i alle 
aldre – med fokus på sundhed, mad og bevægelse.  
Arrangementet fi nder sted på naturlegepladsen, 
”Gåsebjergsand”, Rallebæksgyden, 5600 Faaborg. 
Nærmere oplysninger om arrangementet ved henvendelse 
til skolen!

AFTENGUDSTJENESTE 
– FAKKELTOG OG AFSLUT-
NING PÅ HØSTFESTIVAL!
Søndag 14. 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 tamburkorpset!
Udtrækning af vindere: Tur i Rolls Royce, kunstlot-
teri, skattejagt – og høstpyntet hus!

KUNSTLOTTERI
Flere lokale kunstnere støtter igen i år Høstfestivalen ved at 
donere værker til et kunstlotteri, som er med til at fi nansie-
re 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-Johansen, 
Bente Cooper, Rita Vikkelsøe, Finn Wiggers, Margit Dam-
kjær, Mikael Larsen og Vibeke Pope.
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.  
Vinderlodder ophænges i Dagli’Brugsen fra mandag 15. 
september – og præmierne udleveres efter nærmere aftale.  
En stor og varm tak til kunstnerne for denne fl otte gestus!

STEGT FLÆSK, ÆBLEKAGE-
KONKURRENCE – OG UNDER-
HOLDNING
Sognegården, Kirkegyden 3, 5642 Millinge
Torsdag 11. september, kl. 18
Kuvertpris:  kr. 95,00, børn under 12 år halv pris.
Tilmelding til Johnny i Sognegården på telefon 
62 61 94 46 – senest mandag 8. september!
Lav din favorit æblekage og afl ever den i Sognegården den 
11. september, senest kl. 18 – med en seddel med navn, 
adresse og telefonnummer.
Æblekagesmagningen foregår umiddelbart efter spisningen.  
Præmien for bedste æblekage er et gavekort på kr. 300.  
Anden præmie kr. 200 - og tredje præmie kr. 100.  
Præmier sponsoreres af Dagli’Brugsen.

HØSTPYNT DIT HUS – OG VIND:
• Brunch på Solbjerggaard for fi re personer
• Gavepakke fra Tallerkengalleriet
• Gavekort til Havnegrillen, Faldsled 

Gratis halmballer til høstpyntning kan afhentes hos 
VM Blomster fra lørdag 30. august – i åbningstiden!  
Maks. 2 baller pr. husstand.  Kontakt VM Blomster ved
afhentningen, der forudsætter tilmelding til høstpyntning.

Tilmelding kan ske fra lørdag 30. august til og med 8. september 
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!

Faldsled ∙ Millinge ∙ Svanninge

HøstHøstfestival 2014
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WINNIE PLATZ – VORES NY ORGANIST! 

I juni tiltrådte  Winnie Platz, 58,  som organist ved  vore 
kirker!  Winnie er uddannet klassisk pianist og musik-
pædagog fra det fynske musikkonservatorium .  Ud over 
koncertvirksomhed  har hun bl.a. undervist på Skårup 
Seminarium i en årrække. I 2010 konverterede Winnie 
til orgel ,og  under sin organistuddannelse afløste hun i 
forskellige fynske kirker. Selv fortæller Winnie: 
’Det var med stor glæde jeg modtog ansættelsen som 
organist i Svanninge og Faldsled kirker. De seneste år 
har jeg fungeret som vikar forskellige steder på Fyn - 
dog mest i Faaborgområdet med tilhørende øer. 
Jeg er født i Faaborg, hvor jeg boede mine første 
år. Ungdoms- og uddannelsesårene har jeg tilbragt i 
Odense, mens jeg i de fleste af mine arbejdsår har boet i 

Svendborg, dog afbrudt af en 4 års ansættelsesperiode i 
Nuuk Grønland. En dejlig og intens op-
levelse, der har betydet meget for mig. 
Jeg har 3 børn, hvoraf den yngste er 
hjemmeboende og starter på Faaborg 
Gymnasium efter sommerferien. 
Herudover 2 børnebørn tæt på, hvilket 
jeg har meget glæde af. 
Jeg takker for den venlige modta-
gelse, samt den hjælpsomhed jeg 
har mødt af såvel præst, kirkernes 
personale, samt menighedsråd. Sidst 
men ikke mindst glæder jeg mig til 
samarbejdet  og til at lære alle endnu bedre at kende.’

Trods de forlængede skoleskemaer håber vi at fortsætte med 
både kirkekoret og juniorkonfirmander! Efter aftale med 
skolen og SFO øver koret efter skoletid torsdag, og børnene 
får som altid saftevand og en bolle inden de går i gang! 

Winnie Platz kontakter skolen efter sommerferien. Med 
hensyn til juniorkonfirmanderne: jeg kontakter forældre 
til børnene i 4. klasse og hører, hvordan vi bedst placerer 
Juniorkonfirmand 2015. 

KIRKEKOR OG JUNIORKONFIRMANDER 

noget trykker, har de 
mulighed for at vende 
det med en uvildig 
landsmand. ’Sømand-
spræsten er altid 
velkommen ombord’, 
fortæller Torben 
Jørgensen. 
Men kirken i Hull 
har også en opgave 

på landsiden for de danskere, der 
har slået sig ned i området! Der holdes regelmæssige 
gudstjenester ikke blot i Skt. Nikolaj kirke i Hull, men 
også i Newcastle, hvor der er en dansk koloni. Noget, 
der fylder meget er kirkens sociale og kulturelle arbej-
de! Det kan næppe overvurderes! I Hull tilbyder kirken 
dansk frokost hver lørdag; der er basarer og andre 
arrangementer ved højtiderne og til Sankt Hans, lige 
som der er udflugter og foredrag. Desuden har kirken 
en minibutik, hvor der sælges et udvalg af danske varer. 
En lille nebengeschæft er kransekager, som fremstilles 
af Anne Jakobsen, kirkens ’husmor’. Overskuddet fra 
salget går direkte i kirkens slunkne kasse! Til hjælp hav-
de vi medbragt 8 kg marcipan, som er næsten umulig at 
opdrive i England! Dog er kirkesproget i Hulls danske 

kirke efterhånden blevet engelsk. For mange dansk-gifte 
englændere har lært at sætte pris på den danske kirke-
form, og dertil benyttes kirken af andre nordiske borgere 
i området. Mange gør et stort frivilligt arbejde i kirken! 
De praktiske ting skal fra hånden, men man er også nødt 
til at være oppe på mærkerne for at skaffe midler til 
kirkens drift. DSUKs kirker får ikke del i kirkeskatten, 
derfor er de så afhængige af frivillige bidrag hjemmefra! 
Selv om du, kære læser, måske ikke er sømand, så ku’ 
det jo være, at dit barn eller et andet familiemedlem bli-
ver det eller flytter til udlandet og en skønne dag får lyst 
til fællesskabet i en dansk kirke. Skype og Facebook 
holder nok forbindelsen med familie og venner, men 
der kan komme en længsel efter noget dansk, som kun 
kan klares med nærvær og samvær! Sidste efterår så jeg 
i den danske kirke i London, hvordan kirkegængernes 
skuldre sænkede sig, da de istemte en dansk morgen- 
salme og senere hyggede sig over et stykke med karry- 
sild og rullepølse i fællesstuen. Danskere er normalt 
gode til at integrere sig i England, men også de kan føle 
sig ’langt fra hjemmet uden øl, rullepølse, lakridser, sild 
og remoulade’. Men også det klarer de danske kirker! 
Så derfor: Tak, hvis du vil være med til støtte disse små 
danske åndehuller, når vi samler ind! VrH 

kirken i Hull, fortsættelse



14. september, Svanninge kirke kl. 19.00: 
Gudstjenesten afslutter årets høstfestival. Aftenens 
musikalske indslag bliver  med duoen Lars Kirkegaard 
&  Ann Fuglsang på harmonika og marimba. Efter guds-
tjenesten går vi i fakkeltog til præstegårdshaven, hvor 
der venter kaffe, kage og lodtrækning om festi- 
valens præmier! 

4. oktober, begge kirker: 
Høstgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst på marker 
og i haver.  FDFerne plejer at stille med deres fine 
høstkurve! 

19. oktober, Svanninge kirke kl. 19.00: 
Vi holder gudstjeneste om aftenen, da der køres cykel-
løb i bakkerne om dagen!  En god anledning til at runde 
efterårsferien af  med en afslappende ’aftensang’  i  
stearinlysenes skær! 

26. oktober, Svanninge kirke: 
Årets BUSK-gudstjeneste (børn-unge-sogn-kirke) for 
hele familien. I samarbejde med FDF. 

2. november, begge kirker:
Alle Helgens dag, hvor vi mindes årets døde!

HILDEGARD  
af BINGEN  
 Ved forfatter og skuespiller 
Agnethe Bjørn
Onsdag, den 22. oktober  
kl. 19.30 i Horne kirke

Rhinens Sibylle -  et drama- 
tiseret foredrag om en  
af 1100-tallets betydeligste 
kvindeskikkelser, Hildegard  
af Bingen. Hun var nonne, 
digter, komponist, bil-
ledkunstner, urtelæge og 
politiker. Hele sit liv fik hun 
visioner, som kom fra en “ildfyldt kraft”, og derved blev  
hun “En basun for Guds mund”. Hun voksede op  i et 
benediktinerkloster, og blev siden abbedisse for to klostre, 
som hun selv var bygmester på.   

Arrangeret i samarbejde med Horne Menighedsråds 
aktivitetsudvalg.  Kirkecafeen er åben i pausen.

Godnat, Malaysian 370 
Ved sognepræst Vibeke Hammerum. 
Onsdag den 5. november kl. 19.30 i præstegården 

Med en  fortid i luftfartsbranchen måtte sognepræsten 
simpelthen følge med  i  mysteriet  om  det malaysiske 
fly, der  forsvandt  undervejs fra Kuala Lumpur til Bei-
jing.  Vibeke Hammerum forsøger  at skabe et overblik 
over historien, som ikke bare handler om et fly, der blev 
væk.  Den handler også om en presset luftfartsbranche,  
fjernøstlig kultur, religion, politik,  konspirations teorier  
og meget andet! 

Arrangør: Menighedsrådets aktivitetsudvalg.  
Pris kr. 20.00 incl. kaffe. Kirkebilen kan benyttes.  

SÆRLIGE GUDSTJENESTER I 
LØBET AF EFTERÅRET:

•  Den musikalske legestue fortsætter naturligvis til 
efteråret efter aftale med vores dagplejemødre! 

•  På grund af sine øvrige forpligtelser har  Palle Juhl 
Knudsen set sig nødsaget til at træde ud af menig-
hedsrådet. I stedet er 2. suppleant Grethe Hansen trådt 
til. Menighedsrådet  påskønner begges indsats! 

•  Stillingen som kirkesanger er atter ledig, da afstan-
den mellem Hesselager og Svanninge –Falsled  blev 
for uoverkommelig for Claudia Lund Nielsen! Indtil 
en ny sanger er ansat, synger vores faste vikar Linda 
Kragh Hansen samt Jens Drost for på salmerne!  

•  En indtrængende bøn fra de ansatte på Svannin-
ge kirkegård, Dorte Matthiesen og Flemming Kaa: 
Besøgende til kirkegården bedes venligst undlade at 
parkere i indkørslen til kirkegården på Bjergevej på 
hverdage mellem 7 – 15 da vejen skal være farbar 
dels for personalet, dels for  stenhuggere, entrepre- 
nører og kirkens øvrige leverandører. m.v.  
Benyt venligst kirkens parkeringsplads! 

NOTITSER:

MÅNEDENS AFTEN
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Vi lægger vægt på, at børnene oplever en hverdag med 
mange forskellige oplevelser, udfordringer, nærhed og 
glæde. Vi skaber rum til både samvær, leg og igangsatte 
aktiviteter i et miljø, hvor barnet kan føle sig tryg og 
respekteret.
Vi ansatte i har mange forskellige kompetencer, og dem 
vil vi naturligvis gøre brug af. Derfor glæder vi os til at til-
byde: udeliv, hal, gymnastiksal, hygge, kreativ fordybelse 
og masser af mad samt bål.
Så har vi jo også været på koloni med 2 og 3 klasse, i år 
valgte vi at tage til smukke Avernakø!
Efter en fantastisk sejltur med blå himmel, sol og godt 
humør, fik vi cyklet alt vores bagage til den gamle skole 
hvor vi skulle bo. Gitte tog imod, viste os rundt og fortal-
te om hvordan man skal behandle dyrene.
Så gik cykelturen til Nordhavn, hvor Rita ventede med 
forskellige opgaver/lege. Herefter var det tid til en tur i 
vandet, lidt koldt, men børnene var i og det samme var 
et par af de seje voksne.
Efter nogle skønne timer på stranden, havde Rita lavet 
boller i karry over bål, som blev spist med strandkål, tang 
og andre friskplukkede planter fra stranden. Det var slet 
ikke så ringe endda.
Tirsdag skulle vi mødes med et par hyggelige fritidsfi-
skere. De havde levende fisk, rejer og krabber med. Pga 
blæsevejret blev arrangementet ikke helt som planlagt. 
Men det var stadig sjovt og vi fik lækre sandwich til fro-
kost.
Onsdag blæste det endnu mere. Det var lidt koldt så vi 
tilbragte mere tid indenfor med hygge. Vi spillede for-
skellige spil, fik læst historie og nogle gik på tur. Derefter 
fik vi pakket vores ting og skulle nu have alt bagagen til-
bage til færgehavnen og så hjem! Alle frøs og glædede 
sig til varmen derhjemme.
Det blev en dejlig, sjov og hyggelig tur, med mange gode 
grin.

Mange tak fra Anne, Karin, Ida, Anne Gerd og Mikael

Vi er i fuld gang med at omdanne 
juniorklubben til vores nye klub/
SFO 2, og det skal nok blive et  
hyggeligt sted for alle de tilmeldte 
børn (i skrivende stund ca. 20).

Af sted til Avernakø

Husk! 

at tilmelde 

jeres børn
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www.dogsenscare.dk

PROFESSIONEL

MASSAGE
TIL DIN HUND

Mobil 6160 1926
mail@dogsenscare.dk
www.dogsenscare.dk

Samt salg
af foder
mm.

 

 

SOLBJERGGAARD  
Bed & Breakfast 
Bangs’ design - bestillingsopgaver  
sy/design kurser  
www.bb-fyn.dk - 2320 3278 
Assensvej 298 - 5642 Millinge 
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Fugleskydning i 
fugleperspektiv
Som noget helt nyt havde man i år mulighed 
for at se fugleskydningen sådan lidt fra oven.

På pladsen bag ved Svanningehallen havde Falck taget opstilling med to 
brandkøretøjer, som blev flittigt demonstreret. Og afprøvet.
Ikke mindst var den 14 meter høje sprøjteplatform meget populær blandt de 
besøgende, der kunne få lov til at komme med op.
Og var man oppe på det rigtige tidspunkt kunne man se Flemming Lunde afgive 
første skud i FS, der i dagens anledning havde trukket skytteforeningen frem.
Man kunne også få lov til – hvis man havde passende størrelse – at bruge vand-
kanonen og det var godt nok også spændende. 
Som vanligt startede man tidligt på en lang dag med afhentning af den afgående 
fuglekonge og så gik dette ellers i trop og flok gennem byen til pladsen, hvor 
skydningen fandt sted.
Ved festen om aftenen blev den nye fuglekonge fundet efter de sindrige bereg-
ninger, der nu en gang skal til. Det blev i år Finn Hansen fra Faldsled og han og 
hans familie kan nu nyde de mange sportsgrene i Faldsled Skytte-, gymnastik og 
Idrætsforening det næste år. Her på siden et par glimt fra fugleskydningen.

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Æres den som æres bør, hedder 
et gammelt ord og det kom til 
udtryk ved fugleskydningen i juni.
Niels Erik Jensen, mangeårigt ak-
tiv i lokalsamfundet, blandt andet 
som formand med meget mere i 
Faldsled Skytte-, Gymnastik- og 
Idrætsforening og nuværende 
formand for lokalrådet, er blevet 
æresmedlem i idrætsforeningen.
Nu har han fået overrakt en af for-
eningens to æresordener, der blev 
indstiftet i 1988 og overdraget til 
to daværende æresmedlemmer 
Poul Sus Jensen og Børge Bryg-
ger. Siden er Poul Sus Jensen gået 
bort og sønnen Eigil har leveret 
medaljen tilbage til nuværende 
formand Kim Pedersen.
Og samme Kim Pedersen mente 
ikke, at ordenen nu kan hænge 
mere fortjent på nogen anden 
end Niels Erik Jensen. Her ses 
Niels Erik Jensen med den flotte 
orden, der er indstiftet ved fugle-
skydningen og derfor er – en fugl.

Æresmedlem 
nu med orden

1. Formand Kim Pedersen var stor i slaget 
ved årets fugleskydning. Det kan han også 
roligt være for han rammer ganske godt 
med hammeren.

2. Der er en stor vandpistol 

3. Og så kunne man lige komme et smut 
til vejrs med Falcks sprøjtekurvherre, 

4. Og så var der vagtskifte på tornen. Her 
den afgående fuglekonge

2
3

1

4
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Det var et vældigt turismefremstød for egnen, da 
der i slutningen af juni var danmarksmesterskaber 
i cykling gennem Svanninge og en del af Faaborg. 
Det blev til ganske lang tids fjernsyn fra området 
og tusindvis af spaltemillimeter i landets aviser.
Og nok var der fokus på cykelløbene, men der var nu 
heller ikke så få omtaler af vores egn og den flotte natur, 
vi bor i. Indbydende ser den ud og der skal nok også 
være mange, der har besluttet sig for at komme og be-
søge os. Og velkomne skal de da være. Her er nok at se 
på, og hvad enten man vil bo på hotel, i B&B, vandrer-
hjem, hotel eller simpel lejrplads, så har vi det hele.

Der blev da også viftet med flag, klappet og heppet på 
den mange cykelryttere, der kom farende op ad Oden-
sevej, ned ad Svanningevej og pustede sig op ad Bjer-
gevej, ned ad Nørremarken, svingede rundt ved skolen 
på Flægmosevej, hen forbi Karl Ejner på Kirkegyden ned 
forbi de hujende på Vestermarken og ind ad Vængegy-
den op ad Nyborgvej, forbi Vivi Rasmussen hos Shell og 

ind ad Bondedræber Rantzausvej.
Men som med de 10 små cyklister blev der stedse færre 
at heppe på. Faktisk stillede et gros af Danmarks bedste 
cykelryttere op, men kun to dusin fuldførte. De øvrige 
blev lidt efter lidt pillet ud af løbet efterhånden som de 
kom for langt bagud.
En 300 punds official stod ved målstregen og han havde 
en særlig evne til af vifte hånden hen over halsen for at 
fortælle de svedende ryttere, at nu var det slut.
De vidste godt, at det ville blive hårdt, det cykelløb. 
Det var nu Martin Mortensen fra Team Cult Energy, der 
udtrykte det allerbedst:
Det er godt nok en skræmmende rute. Men den er 
eddermame flot. Og Lasse Norman HansenTeam Gar-
min-Sharp (og fra Nr. Lyndelse) tilføjede, at det nærmest 
var frit fald, når de skulle ned ad Nørremarken.
Vejret var også godt og Dannebrog så godt ud i alt det 
grønne. Flag var der langs vejene og folk sad ude under 
parasoller og drak kaffe og børnene samlede drikke-
dunke op efterhånden som rytterne smed dem fra sig. 

Men der er eddermame flot

Tekst of fotos: Jørgen Bygebjerg og René Verner Johansen

Eller noget om danmarksmesterskaberne 
i cykling og 1428 frikadeller

0
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Bagefter kan man så vise sin samling og måske ligefrem 
bytte, så man får dem, man gerne vil have. Det kan jo 
godt gå hen og blive et sejt minde. Godt nok kan man 
købe dunke med de forskellige team-navne, men det er 
jo ikke det samme som at have overtaget Michael Valg-
rens.

Ham var det nemlig, der vandt linjeløbet foran Michael 
Calbert og Michael Mørkøv. Sidstnævnte så vi jo også i 
Tour de France.
Og frikadellerne?
Ja de hører hjemme i statistikken:
Der var 144 ryttere med fra start og med på første tur 
op ad Bjergevej.
Der var 24 ryttere, der fuldførte.
Der var otte ledsagende politibetjente på motorcykler.
Der var fire politibetjente i to biler.
Der var syv hjælpemotorcyklister.
Der var et mindre kompagni hjemmeværnspolitifolk.
Der var 27 ledsagebiler.

Der var en lægebil.
Der var 15 pressefotografer og tv-fotografer.
Der var 23 journalister.

Og frikadellerne?
Jo, ved siden af mållinjen og bag tribunen var der et telt, 
hvor særligt indbudte og pressefolk blev fodret af.
Her stod fru Mortensen fra den arrangerende Odense 
Cykle Club og varmede frikadeller.
Ja, jæ har ette lavet andet hele daui, sagde hun og sved-
te over mikroovnen. Å så ka du jo ta ei ostma, mens du 
veinter på næst ombæring. Å wes du ve vie det: Der er 
68 frikadeller i hver pakke. Der blev varmet 21 pakker 
op. Det giver i alt 1428 frikadeller. Lokalnyts udsendte 
nappede fem.

0. Der var godt nok fart på rundt i svinget 
ved Stævnegården.

1. Flagene var oppe på Vestermarken.

2. Huhej, hvor det går ind ad mod 
Faaborg ad Vængegyden.

3. I fuld fart op ad Brahesvej

4. 120 cykelryttere så denne uelskværdi-
ge herre, der med håndbevægelsen hen 
over struben betydede, at nu gik den 
altså ikke længere.

5. Ja, vi skal da også lige have vinderen: 
Michael Valgren passerer målstregen og 
må nu køre i Dannebrogs-trikot resten af 
året.

6. Stort fremmøde af pressfotografer og 
tv-fotografer.

1

54

2

6

3
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For nogle borgere, virksomheder og institutioner 
i vores lokalområde er fibernet en mulighed, men 
4Gigabyte dækningen er stort set ikke eksisterende.
Og så er vi nogle, for ikke at sige en del, som bor i 
bredbåndsløse områder, hvor 3G er luksus og fiber 
ikke eksisterer.

Årsag? Vi er ikke egnede til at modtage ydelser som 4G 
og fibernet på lige fod med urbane borgere. Det er for 
dyrt at etablere optimal mobildækning og udbredelse 
af fibernet til tyndt befolkede områder, hvor der måske 
oven i købet er bakker og andre forhold, som gør maste-
placering og nedgravning af fiberrør til en forretnings-
mæssigt urentabel investering.

Paradoksalt. Myndighederne kvier sig ikke ved at stil-
le ens krav til samtlige borgere, når det gælder brug af 
elektroniske medier, uanset demografiske forhold. Kra-
vene omfatter enhver form for dialog med og indberet-
ning til myndigheder, børn og unges undervisning og 
dialogen med skoler og uddannelsesinstitutioner, offent-
lige informationer af enhver art etc. etc. Og udbredelsen 
af løsningerne, som stiller borgerne lige, ligger på Fyn 
hos private virksomheder, som udelukkende vurderer 
udbredelsen af løsningerne ud fra et forretningsmæssigt 
synspunkt.

Et andet paradoks er, at der flere steder i lokalområdet er 
op til 3 parallelle fibernet, som er gravet ned på forskel-
lige tidspunkter. Mon ikke samtlige husstande i lokalom-
rådet kunne være dækket ind for de samme midler, hvis 
nedlægningen af rør til fiber havde været koordineret.
Lokalrådet har nu en arbejdsgruppe med formålet; at 
skaffe tidssvarende og optimal bredbåndsdækning til 
samtlige borgere i lokalområdet, på rimelige vilkår.
Kommunen har fokus på udfordringen og er bl.a. obs 
på den udvidede lånepulje på 100 mio. kr. i både 2015 
og 2016 og afventer hvilke krav og begrænsninger der 
bliver for at få andel i lånemidlerne. Der arbejdes på at 
få et strategisk samarbejde med samtlige fynske kom-
muner med bl.a. det formål at få mobilt bredbånds- og 
fiberdækning overalt på Fyn.
Arbejdsgruppen følger udviklingen nøje, og påvirker så 
vidt muligt udviklingen.  Fortæl gerne om fiberløse hul-
ler i lokalområdet.
Kontakt Susanne Bang Stald på sbs@commercius.dk el-
ler 29 26 77 02, hvis du er fiberløs og/eller har lyst til at 
være med i arbejdsgruppen. I første omgang vil vi gerne 
kortlægge dækningen i lokalområdet, dernæst afklare, 
hvor mange af de fiberløse, der er interesserede i fiber-
net. Og sidst, men ikke mindst, arbejder gruppen på at 
sikre total bredbåndsdækning i lokalområdet på ligevær-
dige vilkår.

Bredbånd til de måske egnede

Tekst: Susanne Bang Stald. Foto: Jørgen Bygebjerg

4G mobildækning og fibernet er en selvfølge, 
når man bor urbant
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Fra august indleder vi et samarbejde med to af ministe-
riets konsulenter og Horne skole. Konsulenterne skal 
hjælpe lærere og pædagoger på begge skoler med at 
komme godt i gang med arbejdet med at omsætte de 
nye fælles mål og med arbejdet med at opstille lærings-
mål.Konsulenternes opgave vil være hen over året at 
give sparring til lærere og pædagoger, som skal arbejde 
med såkaldte aktionslæringsforløb, hvor man arbejder i 
praksis med det, man gerne vil styrkes i og blive bedre til. 

Det glæder vi os rigtig meget til. Dels passer det som 
fod i hose med vores egen intention om at sætte fokus 
på læringsmål, med FMKs rammer og retning og med 
intentionerne i FMKs kompetencestrategi.

v. Skoleleder
Annemette Laursen

Læringskonsulenter fra  
Undervisningsministeriet  
på Svanninge skole

Vi har ansøgt om fra 
næste skoleår at få 
tilknyttet lærings-
konsulenter fra 
Undervisningsmini-
steriet til Svanninge 
skole, og vi har fået 
positivt svar. 

Et par 
sjældenheder
Det er sommer og så er det også overra-
skelsernes tid. I hvert fald når det gælder 
gæster. Nogle af dem kan endda være 
sjældne ligesom man ser også nogle, der 
ifølge reglerne slet ikke hører til på disse 
kanter. Men ikke alle følger reglerne og her 
er altså et par stykker. Fyren med de lange 
antenner og den skinnende rustning er no-
get så fornemt som en moskusbuk. Som 
visse andre er den også temmelig interes-
seret i rødvin. Den anden er en iris – en 
sommerfugl, der holder meget af noget, 
der lugter stærkt – gerne en hunde-høm-
høm, og så elsker den seljepil, hvor den 
også lægger sine æg. Men her er de altså i 
en have i Svanninge.
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Brug tiden fornuftigt... - lad mig om bogføringen!
Jeg 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 ring 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

Salg - Service og Reparation
af alle former for scooter og kørestole

Scooter Gården
Nygyde 4 · 5642 Millinge · Tlf. 28 93 61 30

Ape fi ndes fra 47.998,- inkl. moms.
Nu også godkendt som lille invalideknallert

som kan køres uden kørekort.

• ANLÆGSGARTNER 
• ENTREPRENØR

• AUT. KLOAKMESTER 
• SPULING OG 

SLAMSUGNING

Brdr. Lysemose Anlæg ApSBrdr. Lysemose Anlæg ApS
Vængegyden 33 · Svanninge · 5600 FaaborgVængegyden 33 · Svanninge · 5600 Faaborg

TLF. 24 47 69 93 · 24 47 69 38TLF. 24 47 69 93 · 24 47 69 38TLF. 24 47 69 93 · 24 47 69 38
www.brdr-lysemose.dkwww.brdr-lysemose.dk
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Dagplejerne fra Horne og Svanninge/Millinge 
var på dags-koloni på Sinebjerg Camping de tre 
dage op til Grundlovsdag.
Målet med kolonien var at give børnene nogle gode 
naturoplevelser, udfordre og styrke dem motorisk. 
men også at styrke de sociale relationer - og oplevel-
sen af at vi bliver pillet ud af den almindelige daglig-
dag og er sammen på en anden måde.
Dagene blev nydt i smukt vejr - hvor børnene fik en 
masse gode oplevelser. Der blev blandt andet fanget 
rejer og vandmænd ved stranden - og endda en lille 

bitte, bitte HAJ - eller noget der ligner i hvert fald.
På anden-dagen blev den store gode legeplads ud-
forsket, det var et stort hit med trampoliner og hop-
pepude. Vi havde også god gang i sæbeboblerne og 
sandkassen.
Den sidste dag fik vi set campingpladsens geder og 
kaniner inden vi igen gik til stranden.
Forældrene havde kaffekurven med da de kom for at 
hente deres trætte børn, så det blev en hyggelig af-
slutning på tre fantastiske dage med masser af sol, 
gode oplevelser og sand mellem tæerne.

Småtrolde på camping

Nylig blev det første møde holdt i Svanningehallen og 
selv om der godt kunne have været flere end de invitere-
de, var fremmødet tilfredsstillende. 15 personer mødte 
fra FS, Svanninge Sognegaard, Dagli’Brugsen, rideklub-
ben, Svanninge skole, lokalrådet, Møllens Venner, folke-
mindesamlingen og hallen.
Det var formanden for FS, Kim Pedersen, der bød vel-
kommen og han pointerede, hvor vigtigt det er med et 
sammenhold i lokalområdet. Også i forhold til kommu-
nen og politikerne.
Der var mange emner der blev debatteret og der var man-
ge forslag. Blandt andet var det opsætning af infoskær-
me på strategisk rigtige steder. Dertil FS’ Italien-projekt, 

der kombinerer sport med undervisning, rideklubbens 
deltagelse i fugleskydningen, en firvillighedsdatabase, 
høstfestivalen, udviklingsplanen for området, en fælles-
kalender, særlige tilflytterdage og diverse radio-spots.
Til det sidstnævnte skal der i øvrigt søges sponsorer. De 
aktuelle spots skal handle om skolen.
Mødet mundede ud i nedsættelsen af tre udvalg. Til-
flytterudvalget har Kim Pedersen som tovholder, skolen 
tager sig af udvalget om radiospots mens Pusser Hansen 
er tovholder i udvalget om infoskærme.
Netværket kan hele tiden udvides og alle foreninger er 
velkomne til næste møde, der holdes på skolen. Det er 
den 18. september klokken 18.00.

Netværket spændt ud

Tekst af Jørgen Bygebjerg

Med lokalrådet som iværksætter er der nu kommet 
gang i et netværk for egnens foreninger.

I slutningen af august udkommer romanen, Vinter-
mænd, der er skrevet af Jesper Bugge Kold, der bor 
på Svanningevej.
Forfatteren fortæller, at bogen har været fire år under-
vejs og den er udsprunget af hans store interesse for 
tiden omkring 2. verdenskrig.
I sin roman fortæller han om to brødre, der begge bor 
i Hamborg op til krigen og deres forsøg på at undgå at 
komme i berøring med nazismens modbydeligheder.

Det lykkes dog ikke. Langsomt drages de mere eller min-
dre mod deres vilje ind i nazismens favn og bliver medlø-
bere og udøvere af de mest bestialske forbrydelser mod 
menneskeheden.
Sluttelig ender det med, at den ene tager sig eget liv, 
mens den anden flygter til Sydamerika.
Jesper Bugge Kold flyttede til Svanninge med sin fami-
lie for få år siden. Han arbejder ved biblioteksvæsenet i 
Svendborg.

Svanningebo skriver om nazi-historie
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I kan rende os, hvor vi er højest, når vi plukker jordbær.
Skulle kommunens borgere have en anden mening end 
den, vores embedsmænd har, kan de godt pakke sig.
Det kan godt være, at vi måske kunne henvende os til 
de lokalområder, der nu skal have lukket skoler og an-
dre institutioner for at spare på det kommunale budget, 
men ærligt talt: Hvad rager lokalområderne egentlig os?
Det er tilsyneladende den opfattelse, de lokale råd har 
fået af den hetz, der for tiden køres mod kommunens 
landsbyer. Det handler om at lukke. Ikke blot skoler, men 
alt, hvad der foregår i småområderne. Og de kommu-
nale politikere er tilsyneladende ved at falde over deres 
egne ben i bestræbelserne på at få lukket og sendt bør-
nene til de Ringes og Faaborgs uddannelsesfabrikker.
Ingen af de politikere, der muligvis har en vis indflydelse 
på den kommunale udvikling, tager det mindste hensyn 
til lokalområderne.
Magasinet Lokalnyt og lokalrådet i Faldsled, Millinge og 
Svanninge har i et forsøg på at få politikerne til melde 
ud om holdninger til afvikling eller udvikling i lokalom-
råderne, forhørt sig hos andre lokalråd om politikeres 
eller embedvældets interesse for lokale forhold, og om 
de lokale råd har fået nogen form for henvendelse fra 
begge kanter i forbindelse med lukning af skoler eller 
andre institutioner.
Men tilsyneladende ved ingen i Faaborg-Midtfyn kom-
munale administration eller blandt folkevalgte politikere, 
at der i det hele taget findes noget, der hedder lokalråd, 
hvor man ellers på letteste måde kunne skabe kontakt 
til udsatte områder. Og måske på denne måde opnå 
kontakt med den befolkning, den er sat til at hjælpe i 
organiseringen af den bedst tænkelige kommunale ad-
ministration.

Rend mig i 
lokalområdet

Tekst af Jørgen Bygebjerg

Hos os handler det om 
penge. Hvad der foregår 
i lokalområderne er i den 
forbindelse ligegyldigt. Vi 
skal skaffe penge til kom-
munens administration, der 
bestemmer udviklingen i 
Faaborg-Midtfyn kommune. 



LOKAL NYT l EFTERÅR 2014           33

Der er så dejligt ude på landet. Det er ganske vist. 
Ikke mindst på denne årstid og da særligt her hos 
os. Høsten er stort set overstået, men lige inden 
stod det gyldne korn i al sin skønhed, mens omgi-
velserne kantede markerne på smukkeste vis.
Her et par kig ud over mark, skov og vand.

Det er jo lige før det gør ondt…

Der er så dejligt 
ude på landet…

Vi bringer her et par indlæg fra andre lokalråd til 
sekretær i vores egent lokalråd, Pusser Hansen:

Hej Pusser.
Tak for din indsats i forbindelse med kontakt til politi-
kere ang. skolelukninger. 
Bøgebjerg lokalråd har ikke direkte kontaktet po-
litikere, men allerede i 2013 var repræsentanter for 
lokalrådet til budgetmøde i Espe. Her debatterede 
vi skolelukning i Åstrup med Jakob Holm (Sociali-
stisk Folkeparti-formand for børne- og uddannelses-
udvalget, red.). Skolelukningen er bestemt og vores 
mission var bibeholdelse af folkemindesamlingen på 
skolen. Jakob Holm lovede et møde, men vi har ikke 
hørt fra ham. For nylig sendte vi en henvendelse om 
Bøgebjergskolen og mulighed for et møde på skolen. 
Den afventer vi også svar på.
Ellers har vi deltaget i samtlige møder ang. både bør-
nehave- og skolelukninger og ad den vej haft kontakt 
til politikerne. 
Mvh. Conni Hede
V. Aaby

Hej (Pusser, red.)
Jeg har ikke deltaget i den konkrete debat, men kan 
sige ifm (i forbindelse med, red.). lukningen af vores 
lokale børnehave, ”Turbofluen”, i Vantinge - lukker i 
dag, - sagen var på dagsordenen 1. gang lige før jul 
2013. Der var i den forbindelse ingen henvendelser 
fra politikere eller embedsværk.
Vi fik hurtigt etableret en god dialog med pressen Fy-
ens Stiftstidende, T2 Fyn mv. og der igennem fik vi 
politikere i tale. Langt hen ad vejen, blev vi holdt hen 
med, at det kun var et forslag og intet var besluttet, 
- men i bagklogskabens klare lys, har vi været naive, - 
forvaltningen har haft en færdig køreplan hele tiden.
Det er ret skræmmende, at vores politikere ikke har 
en holdning til hvilken kommune - og hvilket service-

niveau der skal være, men alene behandler enkeltfor-
slag fra diverse forvaltninger - uden blik for helheden, 
og hvad det betyder for et område at have en skole, - 
bosætningsmæssigt og hvordan et område fungerer.
Ifm. med lukningen af Turbofluen havde jeg et 1½ 
times langt møde med Christian Thygesen,- men det 
virker altså ikke som om han har nogen plan for hvor 
vi skal hen. Det nytter jo ikke rigtigt at have 50 mio kr. 
til at lave udvikling for, hvis alt er lukket.
Som en sagde - så svarer det til at vande og give gød-
ning, - efter man har givet Round Up.
Jeg foreslår at I inddrager Fynsland i jeres planer, - det 
virker bedre når man har et fællesskab i ryggen.
Venlig hilsen - og god kamp.
Karl Peter Warming
Gestelev-Heden-Vantinge Lokalråd

Hej
Det er rigtigt hvad Karl Peter skriver, her havde lokal-
rådet og Fynsland nogle, synes jeg, ret konstruktive 
møder, men handleperioden var på blot 8 dage, og så 
var den endda forlænget.
Men eftermælet er som Karl Peter skriver.
Fra Fynsland arbejder vi på at få lavet en landdistrikts-
politik fra Knudepunktet og Skov og Bakkelandet, 
som vi kan præsenterer for politikerne, i efteråret.
LP(landdistrikt politik, red.) udvalget har ikke vedta-
get sine opgaver og indsatser endnu, grundet politisk 
uenighed. Derfor sker der ikke noget fra det udvalg i 
indeværende år.
God sommer, hvorefter vi i fællesskab skaber noget 
til politikerne,
Venlig hilsen
Gunnar Landtved

Forsøgt på – hen over sommeren – at få kontakt 
med ansvarlige, har ikke - trods ihærdige forsøg 
- været muligt.

Tekst og foto af Jørgen Bygebjerg
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Mandag den 11. august: 
Svanninge skole: Udvalget  
om infoskærm holder møde

Lørdag den 6. til og med søndag den 14. september: 
Faldsled, Millinge, Svanninge: Høstfestival

Onsdag den 17. september: 
Svanninge skole: Netværksmøde for egnens for-
eninger

Grønne områder i Faldsled
I fællesskab kan vi gøre det bedre for os alle, vil du 
sammen med mig gøre de grønne områder i Fald- 
sled mere attraktive så ring til mig på tlf. 21139335, 
eller send en mail, henningbahl@mail.dk

Skrot og metalindsamling
HUSK! idrætsforeningen samler skrot og metal ind 
i ugerne 42 og 43. Container står på Svanninge 
Hallens parkeringsplads fra d. 10. Oktober til d. 24. 
Oktober.
Stort og småt modtages gerne, og overskud fra 
indsamling går til uddannelse af frivillige trænere i 
idrætsforeningen.

HUSK AT

www.haargalleriet.net
O n l i n e  b o o k i n g

B i r ke ve j  10  ·  Fa l d s l e d ,  5642  M i l l i n ge  ·  T l f .  21  75  25  29
F R I S Ø R  -  S T Y L I S T  -  M A K E U P - A R T I S T

Midt i juni ”fløj” busskuret fra hallens p-plads (med 
lidt hjælp fra en lastbil). Det står nu klar til efter som-
merferien, hvor lokaltrafikken holder bag hallen. Så 
kan skolebørnene gå sikkert på fliser hele vejen fra 
bus til skolen. Busserne undgår også at blande sig 
med cyklister og billister på hallens p plads.  

Nøj - et flyvende busskur

Sommer i landsbyordningen
Sommeren var over os, vi var sammen på 
kryds og tværs af alder i sommerferien. 
Børnene hyggede sig, store som små! 
Der skabes nye legerelationer/venskaber 
og dagene er præget af sommerferie-
stemning. Vi har vandkampe- vandlege 
på solskinsdagene, vi laver bål, og bager 
pandekager. Børnene har ivrigt fulgt 
med i at der er blevet lagt nyt asfalt for-
an skolens indgangsparti. Vi har været 
på små ture i nærområdet, bl.a. til søen 
ved den gamle grusgrav og set på dyrene 

i Svanninge Bakker og på Kastanielund. 
Tempoet er anderledes i sommerferien 
og alle nyder den rolige stemning i hu-
set. Børnene nyder, at der ikke skal kæm-
pes om favorit-cyklen og at der i krogene 
kan leges uforstyrret. Nogle børn begyn-
der at vende tilbage til børnehaven ef-
ter endt ferie, med nye oplevelser som 
alle interesseret lytter til og nysgerrigt 
spørger om. Dem der skal på ferie sene-
re, fortæller ivrigt om det de skal ud og 
opleve.



LOKAL NYT l EFTERÅR 2014           35

Ludvigs
Ja, så er sommeren da ved at være forbi. Længe varer den 
jo ikke. Dårligt nok er jeg faldet i søvn før det begynder at 
se ud til sne. Det er strenge tider. Men måske jeg lade være 
med at sove så meget og i stedet tænke lidt på at løber ud 
og få fat i et par fede høstmus. Nu har jeg ellers ligget her 
og holdt vagt ved et net med fuglefoder. Men jeg tror de 
har tømt det mens jeg blundede. Jeg skulle nok være lidt 
mere opmærksom. Mon en kat kan sove rævesøvn?

Ludvig

Totalentreprise
• Nybygning
• Tilbygning
• Ombygning
• Tagarbejde
• Døre/Vinduer.........

Alt i:
• Reparationsarbejde
•  Glas-/Fugearbejde

Termoglas
• Garderobeskabe
•  Køkkener - Plast - Træ 

- Træ/Alu produkter

HUSK VI ER ALTID KLAR TIL NYE OPGAVER
Bil 20 33 34 76 • Fax 62 68 16 96 • Tlf. 62 68 16 64
Assensvej 531, Faldsled  - 5642 Millinge
www.johnny-madsen.dk
E-mail: jonyma@mail.tele.dk

Vi bygger på kvalitet og tillid! 

meriter

Siden er godt på vej. Der er begyndt at komme hen-
vendelser både til kalender, til annoncer og til sider 
under erhverv. Det er dejligt, at folk har fået øjnene 
op for hjemmesiden og den gavn, den kan gøre for 

os alle i lokalområdet. Bliv endelig ved med at hen-
vende jer til os – vi er også klar til at sætte både ny-
heder og læserbreve på siden. Pusser – tlf. 6268 1122 
– skovlyplantage@jubii.dk 

Hjemmesiden 
www.faldsled-millinge-svanninge.dk



Som lokal murermester i Faldsled 
tilbyder jeg...

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

- og naturligvis kvalitet, service og fi nish i top.

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

Vi er specialister i badeværelser, 
fl isearbejde, kommer gerne med et 

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

gælder stadig.


