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Lokalrådet arbejder i øjeblikket med:
-  Cykelforhold i Millinge
-  Bevarende lokalplan for Faldsled
-  Egen hjemmeside
-  Lokalt magasin
- Sikring af kryds 
 Østerbyvej/Kirkegyden/Assensvej
-  Kultur og Fritid i Faaborg 2004 – 2010
-  Tilføjelse af stednavne på adresser
-  Cykeltunnel under Nyborgvej
-  Natursti
-  Nærtrafik
-   Udviklingsplan for lokalområdet

Vi har halvårlige møder med borgmesteren og 
kommunaldirektøren, hvor vi har mulighed 
for at fremføre forhold til diskussion. Vi har 
møder med de øvrige lokalråd i kommunen 
efter behov.

LOKAL-NYT
Lokalrådet står bag produktionen af LOKAL-
NYT.
Hvis nogen ønsker at bidrage med ideér/ 
aktiviteter/annoncer til bladet er man meget 
velkommen. Kontakt en af lokalrådsmedlem-
merne eller send en mail til kh@svt.dk

Lokalrådet består i dag af:

Henning Bahl Bent Ludvigsen
Violstræde 11  Østerbyvej 27
5642 Millinge  5642 Millinge
Tlf. 6268 1236  Tlf. 6261 9151 

Birgit Bendtsen  Karina Hviid Lindenskov
Nygyde 14   Lindegårdsvej 21 
5642 Millinge  5642 Millinge
Tlf. 6261 8568  Tlf. 6261 8174

Ove Matras
Assensvej 321
5642 Millinge
Tlf. 6261 9798

250.000,- kr.’s puljen

De forskellige lokalområder i Faaborg Kommune 
har mulighed for at søge om kommunal støtte til et 
blivende kulturelt projekt. Oprindeligt var der afsat 
et beløb til hvert område hvert år, men efter ønske fra 
lokalrådenes fællesudvalg blev det ændret til et årligt 
beløb på 250.000,- kr., der så skulle gå på skift mellem 
områderne.
Første modtager var Korinth, som brugte beløbet til 
deres kulturhus. Året efter var det så Vester Åby der 
fik beløbet til indretning af have med petanque og 
bålplads mm. ved Abildhuset. I år er det Horne der 
har mulighed for at søge beløbet og næste år er det 
Haastrup’s tur.

Først i 2007 er det Faldsled-Millinge-Svanninge der 
står for tur. Det store spørgsmål er imidlertid om 
det bliver til noget! Ikke fordi vi ikke i området har 
nogle projekt forslag, men fra 1. januar 2007 hører 
vort område under den nye storkommune Faaborg 
– Midtfyn. 

Vi har nu flere muligheder. Enten kan vi pænt vente og 
håbe på, at en del af de nuværende byrådsmedlemmer 
i Faaborg Kommune får sæde i storkommunens byråd, 
og at det vil lykkedes at få storkommunen til at støtte 
et projekt i vort lokalområde med mindst 250.000,- kr. 
Eller vi kan presse på for at få det nuværende byråd til 
at give støtte til et projekt i vort område allerede i 2006. 
(Uden at det går ud over et andet lokalområde.)

Projekter

1. Sognegården: Allerede sidste år forsøgte lokalrådet 
at få støtte fra lokalrådspuljen til en meget tiltrængt 
forbedring af Sognegårdens lokaler. Som det vil være 
bekendt strandede dette på at byrådet besluttede, at 
den en gang vedtagne rækkefølge skulle fastholdes, og 
beløbet gik derfor til Vester Åby. 

2. Cykelstiprojektet: Igennem mange år har det 
været et ønske at få en cykelsti gennem Millinge og 
gerne helt til Faaborg. (Beløbet vil ikke kunne dække 
omkostningerne herved men måske være medvirkende 
til at Amtet vil betale resten?

3. Airtrack: Køb af airtrack til benyttelse af skole, 
daginstitution, idrætforening og hallen. 

Fælles for alle tre forslag er, at man kan mene at de 
burde finansieres ved at søge midler andet sted fra.

Lokalrådet beder derfor om respons fra områdets 
beboere: Giv din/Jeres mening tilkende omkring 
ovenstående og kom gerne med forslag til projekter, 
du/I mener burde have støtte.  

På lokalrådets vegne

Ove Matras



En funden perle
I juleferien 2002 var vi en sviptur i Faaborg for at ”lugte” 
til atmosfæren i byen. Faaborg var da ikke andet for os 
end en prik på landkortet. Grunden til denne tur var, at 
Poul Martin havde fået et jobtilbud, der dårligt kunne af-
slås. Det var imidlertid vigtigt for os, at træffe den rigtige 
beslutning på et solidt grundlag, da vi har tre børn, der 
også skulle falde til og trives i årene fremover. 

Allerede ved det første øjekast fi k vi et meget godt ind-
tryk af byen. Folk var meget smilende, åbne og imøde-
kommende. Et besøg i Brugsen, og vi følte allerede at vi 
”kendte” nogen, da vi gik ud af butikken.

På trods af gode jobs på Færøerne, med hver sin spæn-
dende karriere, blev Faaborg endnu mere interessant efter 
vores første indtryk af stedet og folket. Vores første prio-
ritet blev nu at fi nde den rigtige skole til børnene, Suni og 
Lovisa. Vi kontaktede fl ere skoler på egnen. Da Kirsten 
Møller var den, der bedst var i stand til at sælge skolen, 
valgte vi at undersøge ejendomsmarkedet i nærheden af 
Svanninge Skole. Over Internettet begyndte vi at se os 
om efter bopælsmuligheder. Pludselig en dag var huset 
der, et indfl ytningsklart hus. I midten af maj 2003 tog 
vi fl yet en fredag og besigtigede huset lørdag. Foruden 
at sikre os et godt hus, snakkede vi også med naboer og 

folk i kvarteret. De gav et meget positivt billede af livet 
i Svanninge, børnenes aktivitetstilbud, skoleforhold og 
pasningsmuligheder. Søndag rejste vi hjem igen med en 
underskrevet købsaftale.

Børnene blev skrevet ind i Svanninge skole og gik i gang 
med at skrive breve til deres respektive klasser. De skulle 
helst kende nogen inden deres første skoledag på en ny 
skole! Der gik ikke lang tid før de fi k respons, breve, teg-
ninger, telefonnumre og adresser. En kontakt var etable-
ret.

1. juli fl yttede vi ind i vores dejlige hus. Det viste sig 
ret hurtigt, at vi ikke bare havde skudt papegøjen med 
hensyn til huset, men at vi også havde gjort det med na-
boerne, som en efter en kiggede forbi med blomster og 
velkomsthilsener. 

Vi har nu boet her i to forrygende år med mange sjove 
oplevelser og positive overraskelser. Suni blev konfi rme-
ret sidste år, og det overraskede os meget at se, at naboer-
ne havde hejst fl aget og lagt en kuvert til ham, blot for at 
nævne et lille eksempel. I disse to år har børnene fundet 
mange venner, som de er sammen med, både i skolen, til 
diverse aktiviteter og i fritiden. Den mindste fi k en plads 
i Regnbuen fra dag til dag, takket være en stor fl eksibi-
litet fra institutionens side, da mor pludselig også skulle 
på arbejde. Vi voksne har fået gode arbejdskolleger og en 
god omgangskreds inden for kort tid og har travlt med at 
få tiden til at hænge sammen. Tit møder vi andre voksne, 
der er oprigtigt interesserede i, at vi trives, og de prøver 
på alle mulige måder at inddrage os i diverse aktiviteter 
og komsammen. 

Faaborg er ikke mere en prik på landkortet, men en fun-
den perle. Den smukke natur sætter vi meget pris på og 
benytter den fl ittigt med ture i lange baner. Vi fortryder 
ikke, at vi fl yttede hertil, men glæder os derimod over de 
nye bekendtskaber og oplevelser.

Anita arbejder som lærer på Toftegaardsskolen

Poul Martin er ansat på Faaborg Jern

Suni er ved at afslutte 8. klasse og Lovisa 4. klasse.

Johannes stortrives som skovtrold i Regnbuen.

Svanninge den 14. juni 2005

Anita og Poul Martin

F R A  F Æ R Ø E R N E  T I L  S V A N N I N G E

Anita, Johannes, Suni, Lovisa og Poul Martin.





Aktivitets-
kalender

Ferieplan for skoleåret 2005/06

I forlængelse af Undervisningsministeriets beslutning om, at 

sommerferieperioden i fremtiden skal starte sidst i juni og slutte 

midt i august får det den betydning, at ferien for skoleåret 2005 

begynder den 18. juni og slutter onsdag den 10. august 2005. 

Begge dage incl. 

I 2006 begynder sommerferien den 23. juni 2006 og slutter den 

13. august 2006. 

I 2007 begynder sommerferien den 29. juni 2007. 

Sommerferie 18.06.05 - 10.08.05.

Efterårsferie 15.10.05 - 23.10.05 (uge 42)

Juleferie   
23.12.05 - 02.01.06

Vinterferie  18.02.06-26.02.06 (uge 8)

Påskeferie  
08.04.06-17.04.06

St. Bededag   12.05.06

Kr. Himmelfarts-ferie 25.05.06-28.05.06

Pinse (incl. grundlovsdag) 03.06.06-05.06.06

Sommerferie  23. juni 2006 - 13. august 2006

Alle nævnte datoer er ferie- og fridage 

Første skoledag efter sommerferien 2005 

er torsdag d. 11. august kl. 9.00 - 11.30

Svanninge Skoles bestyrelse, personale og ledelse ønsker alle 

en rigtig god sommerferie

Fredagsåbentpå Svanninge Skole
30. september 2005 28. oktober 2005 2. december 2005 3. februar 2006 3. marts 2006 19. maj 2006 - bakketur 

Deadline for afl evering af tekster til næste nummer af LOKAL-NYT er den 20. sep. 2005.

HUSK at støtte vore lokale forret-ninger

Høst-

marked

den 13. 

august ved 

Brugsen i 

Millin
ge
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Energivej 2 • 5600 FaaborgTlf. 62 61 75 31
www.gamleskole.dk



Assensvej 249, Millinge

Har åben hver dag - hele ugen

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

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

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

Varetur - torsdag (gebyr kr. 10,-)

Postbutik (mandag - fredag kl. 15-17)

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

Flg. aktiviteter er planlagt:
13. august Høstmarked - 6. oktober Vinaften

31. oktober Halloween - 18. december Julearrangement
(sæt x i kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af en god oplevelse)

Telefon 6261 9494 · Fax 6261 9474



Steensgaard Herregårdspension byder 
Dem hjertelig velkommen til familiefest 
eller til mindre kursus-arrangementer. 
Hovedbygningen, der stammer fra det 
14.århundrede, gennemgik den sidste 
restaurering i begyndelsen af dette år-
hundrede og er i dag indrettet med alle 
moderne bekvemmeligheder - uden at 
den historiske atmosfære dog er gået 
tabt.

Foruden Spisestuen, der kan rumme op 
til 50 gæster, og Den Gule Salon, hvor 
der kan danses eller dækkes op til 40 
gæster, fi ndes fl ere saloner, bibliotek og 
billard. Pensionen har 20 stilfulde dob-
beltværelser med mulighed for ekstra 
opredninger.

Værtsparret tilstræber at føre herregårds-
køkkenet videre med nænsom hånd. 
Vi byder i dag på et fantasifuldt, på-
lideligt og moderne køkken. Til daglig 
tilbydes et skiftende mindre á la carte, 
men særlige ønsker kan også efterkom-
mes.

DK-5642 Millinge · Tlf. +45 62 61 94 90 · Fax +45 63 61 78 61
E-mail: steensgaard@herregaardspension.dk · www.herregaardspension.dk



Steensgaard Herregård
Mellem Millinge og Faldsled, gemt bag bakkerne og 
skoven, beskyttet mod sydvestenvinden, åbner der sig 
et landskab mod nord og øst med enge og de smukke 
sydfynske alper.

Her ligger Steensgaard med den smukke kampestens- og 
bindingsværkshovedbygning omgivet af en smuk åben 
park og store og velholdte avlsbygninger.

Hovedbygningen danner rammen om den kendte  
Herregårdspension og sammen med de øvrige bygninger 
og godt 1.000 ha land- og skovbrug ligger her en mo-
derne virksomhed, der hele tiden forsøger at følge med 
udviklingen i samfundet.

Herregårdens  historie kan spores tilbage til omkring 
1310, hvor man første gang hører om Steensgaard og fra 
hvilken tid den ældste del af hovedbygningen stammer. 
Oprindelig bestod hovedbygningen af tre enkelt liggende 
huse, som i midten af 1500 tallet blev forbundet med hin-
anden ved at bygge hjørnestuerne til. I midten af 1700 
tallet brændte noget af den nordlige fløj, som derefter 
blev genopbygget i bindingsværk, men pudset og hvid-
kalket. Hovedbygningens nuværende udseende skyldes 
lensgreve Henrik Bille Brahe Selby, som i årene 1910 
til 1913 foretog en gennemgribende restaurering, såvel 
indvendigt som udvendigt. Således blev pudset fjernet og 
bygningen fik sit nuværende udseende.

Steensgaard har som alle andre herregårde også sit spø-
gelse. Otte Emmiksen – kaldet den Onde – blev i 1594 
myrdet af en af sine folk, der var i ledtog med hans 3.  
hustru Dorte Hested. Hun kunne ikke udholde ægteman-
dens ondskab, men hun må hver nat vende tilbage for at 
skure blodpletten fra sin mands mord bort.

Fra midten af 1700 tallet indgik Steensgaard som en del 
af Stamhuset Hvedholm, senere grevskabet Brahesminde, 
der ejedes af adelsslægten Bille Brahe Selby. Søn efter-
fulgte far indtil arvingerne efter lensgreve Henrik Bille 

Brahe Selby i 1938 solgte Steensgaard til bogforlægger 
M. Th. Hansen, hvis søn, Godsejer C.P.M. Hansen og 
dennes børn i dag er ejere af godset.

Godsets samlede jordtillæggende udgør 1025 ha, hvoraf 
325 er landbrug og 670 ha er skovbrug.

Godset har en af landets største og ældste Jerseybesæt-
ninger, som i dag leverer mælken  til godsets eget mejeri, 
som fremstiller smør, yoghurt og ost efter gamle hånd-
værksmæssige traditioner.

Foruden traditionelt land- og skovbrug driver godset 
også en veludstyret trestjernet campingplads i Faldsled 
der specielt henvender sig til familier, samt jagtudlej-
ning, udlejning af boliger og Herregårdspension i hoved-
bygning.

Steensgaard Herregårdspension har siden 1956 dannet 
rammen om et helt unikt sted med ganske særlige tilbud 
til pensionens gæster. Under ledelse af Ella Bille-Brahe 
Selby. (den ældste datter af den tidligere ejer) startede 
de mange traditioner for Steensgaard, som den dag i dag 
bliver ført videre og værnet om.

Her kan man komme og nyde de pragtfulde omgivelser 
og for en stund lade krop og sjæl fornemme husets man-
ge og lange traditioner og mindet om en svundet tid.

Steensgaard Herregårdspension med sine 18 smukke 
dobbeltværelser drives i dag som et Herregårdshotel med 
én spændende og kreativ á la carte restaurant. Her hol-
des åbent året rundt med mulighed for større eller mindre 
selskaber, møde- eller kursus arrangementer, eller blot 
for at forkæle sig selv og sine nærmeste med et Herre-
gårdsophold i herskablige omgivelser.

Steensgaard Gods er med sine mangeartede aktiviteter 
således en stor og moderne virksomhed, der også i dag 
beskæftiger mange mennesker og udgør en væsentlig del 
af lokalsamfundet.

H I S T O R I E N  O M  S T E E N S G A A R D  H E R R E G Å R D



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

Bestyrelsens årsmøde
Den 12. maj var der mulighed for at høre, hvad 
bestyrelsen går og pusler med. Det var der 17 
forældre, der valgte at bruge tid på. Og de fi k masser af 
informationer om de større sager og indsatsområder, 
som bestyrelse og ledelse har arbejdet med gennem 
det seneste år. Foruden formand Lars’ beretning var 
der særligt fokus på byggeplaner, BU21, læringsstile 
og øvrige indsatsområder. 8. klasse stillede op med 
forplejning fra skoleboden, som fortsat skal levere 
sund mad jf. enighed blandt forældre, ledelse og 
bestyrelse.
Hanne Søndergaard fortalte om de spændende 
byggeplaner, som blev forelagt for byrådet i 
maj. Det afgøres i forbindelse med kommunens 
budgetfastlæggelse for kommende år, hvorvidt vi får 
lov at gå i gang med byggeriet i 2006. Undertegnede 
fortalte lidt om BU21 projektet, som er skabelsen 
af en overordnet politik for kommunens samlede 
arbejde med børn og unge og hvor grundsubstansen 
er resultat af indsats fra pædagoger, lærere, ledelser, 
forældre og koordinatorer. Delopgaven med at skabe 
et værdi_ og handlegrundlag for området er netop 
nu i høring. Se alt vedrørende arbejdet med BU21 på 
www.faaborg.dk __> kommunen __> børn og unge 
__> BU21.
Lærer Kirsten Jenslev fortalte om det spændende 
arbejde med forskellige læringsstile og det under-
visningsmateriale lærerne har udarbejdet. Ved den 
efterfølgende demonstration og leg med de ny 
materialer blev såvel lærere som forældre enige om, 
at det er rigtig godt at fokusere på børns forskellige 
måde at lære på og at de tilstedeværende såmænd også 
kunne lære nyt eller genopfriske efter metoderne.
Kirsten Møller fortalte om indsatsområderne, hvor 
der har været fokus på børns læringsstile, udvikling 
af pædagogisk servicecenter, arbejdsmiljø for både 
elever og medarbejdere,  udvikling af undervisningen 
i 7.-9. klasse, erfaringsudveksling med andre skoler i 
udvalgte fag samt arbejdet med BU21.
Aftenen sluttede med et kort rids af årets gang i 
klasserne, spørgsmål og en konklusion om at det var 
en god og informativ aften. De tilstedeværende kan 
kun opfordre øvrige forældre til at investere et par 
timer, når næste årsmøde løber af stablen i maj 2006. 
Tak for interesse og fremmøde.

Lejrskole i 5. klasse
Før lejrskolen havde klassen arbejdet med Skagen og 
alt det, som vi skulle se, og før vi tog af sted havde hver 
elev fremlagt for klassen, så alle var godt forberedte.
Vi mødtes kl. 8.00 ved skolen, og vi nåede vores mål, 
Skagen Tennis- og Badmintonhaller kl. 17.30. Der gik 
ikke lang tid, før de første elever havde gang i en bold 
i hallen, og der blev i løbet af ugen brugt megen energi 
her. Om aftenen gik vi til Den Tilsandede Kirke.
Næste dag stod den på gåtur til Grenen. Undervejs 
besøgte vi Drachmanns Hus, og vi så de tre fyr. 
Desværre blev det regnvejr, da vi nåede Grenen, så 
vi tog toget hjem inde fra byen. Da vi kom hjem, viste 
det sig, at der havde været indbrud, mens vi var væk, 
og politiet kom og optog rapport.
Onsdag havde vi lejet en bus, og vi besøgte 
ørnereservatet og Råbjerg Mile. Derfra blev vi kørt 
til Skagen Odde Naturcenter, og om aftenen var vi i 
svømmehal.
Torsdag var vi på Skagens Museum og i Anna og 
Michael Anchers Hus. Derefter shopping og om 
aftenen afskedsfest.
Alle steder, hvor det var muligt havde vi bestilt 
undervisning, og det var dejligt at opleve, at eleverne 
var rigtig gode til at lytte og stille gode spørgsmål. Alt 
i alt en rigtig god lejrskole med mange spændende 
oplevelser.
 IB
Lejrskole i 8. klasse
En noget udmattet 8. klasse kom hjem fredag den 
27. maj fra en forrygende lejrtur i Norge. De 
var mættet med en masse gode oplevelser og 
udfordringer. I Norge blev 8. klasse indlogeret på en 
hyggelig lille campingplads i små hytter. Bogstavelig 
talt meget små. Eleverne blev sat på lidt af en prøve, 
de skulle nemlig selv sørge for mad hver dag, og 
regelmæssig rengøring. Men udover madlavning og 
rengøring blev eleverne også stillet overfor endnu 
større udfordringer. Bl.a. var de ude at riverrafte, 
kanosejle, forskellige team-buildingsøvelser og hårde 
vandreture. Mange fi k overskredet og afprøvet nye 
grænser. De havde en rigtig god tur med en masse 
sammenhold og fællesskab, de lavede en masse fysiske 
ting og de oplevede at skulle samarbejde. Alt i alt var 
det en dejlig uge, som har sat sine spor i alles hjerter. 
Så vi kan stærkt anbefale andre klasser at tage turen 
til Norge.
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• Selskabsarrangementer
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Lokalrådet kan igen se tilbage på det forgange år med 
begivenhedsrige briller
Den største lokale begivenhed blev desværre nok 
lukningen af Sparkøbmanden i Faldsled. Lukningen 
stiller straks det spørgsmål, hvad der vil ske med byen 
uden lokal dagligvarehandel. Svaret er indtil videre 
ikke helt klart, ud over at det givetvis har givet andre 
dagligvareforretninger i lokalområdet mere handel. På 
lidt længere sigt må det vise sig om bystørrelsen giver 
mulighed for måske andre indkøbsmuligheder, som er 
af passet bedre efter borgernes indkøbsmønstre anno 
2005. Kreative personer kan sagtens finde en fornuftig 
udnyttelse af de nye muligheder som byder sig.

Lokalrådet har netop udsendt 2. nummer af vores 
magasin LOKAL-NYT
Magasinet har primært til opgave at formidle lokale 
nyheder/begivenheder, samt at fortælle omverdenen, 
hvad vores lokalområde kan byde på. Magasinet 
bliver derfor omdelt til samtlige husstande i 
lokalområdet, sommerhuse og ejendomsmæglere. 
Sidstnævnte, fordi vi mener magasinet kan danne 
fortrop i markedsføringen af vores område. Magasinet 
skulle gerne udvikle sig således at alle foreninger/
institutioner/erhvervsvirksomheder og privatpersoner 
vil fylde magasinet med nyheder, tanker og ideer. Vi har 
fået mange positive tilkendegivelser tilbage på vores  
1. nummer, og glæder os til at følge udviklingen.

Vores hjemmeside er under opbygning
Hjemmesiden vil give lokalrådet helt nye muligheder 
for at synliggøre hvilke udfordringer vi arbejder med 
i øjeblikket. Budskaber kan meget hurtigt videregives, 
og der bliver en meget god mulighed for at folk kan 
tilkendegive deres synspunkter overfor os. Mulighederne 
er mange, og vi glæder os til at høre folks meninger.

Cykelstier i vores område
Noget som altid har fyldt meget, og forhåbentligt altid 
vil gøre det, er cykelstier i vores område. Lokalrådet ser 
det som en naturlig opgave hele tiden at have fokus på 
netop dette område. Vi har en meget spændende natur 
omkring os, som vi ved folk meget gerne vil begive sig 
rundt i. Det er derfor vigtigt for os, at der hele tiden 
videreudvikles på cykestinettet, således at ung som 
gammel har mulighed for at færdes på en betryggende 
måde i vores område. Stinettet behøver derfor ikke 
nødvendigvis at følge de mest trafikerede veje efter 
vores mening. Lokalrådet vil til stadighed bevare 
fokus på dette område, som vi ved har meget stor lokal 
opbakning.

Natursti
Uden sammenligning i øvrigt glæder vi os meget over 
den kommende natursti, som bliver etableret i vores 
område i år 2006. Stien vil utvivlsomt give os flere 
mennesker i området, vores opgave bliver således at 
vise disse mennesker hvilke aktiver vores område kan 
tilbyde.

Fyns Amt trafikafdeling
Vi har også i løbet af året haft brevskrivning med  
Fyns Amt trafikafdeling, denne gang om forsøgsvis 
nedsættelse af hastigheden igennem Faldsled, hvor 
hastigheden i en forsøgsperiode på et år er nedsat 
til 40 km. De første erfaringer viser en helt mærkbar 
virkning, men det har ligeledes vist sig at problemerne 
med hastigheden bare flytter sig til andre områder. 
Det er derfor stadigvæk vores mening at permanente 
hastighedsdæmpende foranstaltninger er en nødven-
dighed.
Det har desværre ikke været muligt rent ressource-
mæssigt fra amtets side at give lokalrådet udskrifter 
fra de permanente hastighedsdisplays, som er opstillet i 
Millinge og Faldsled.
Disse målinger kunne i givet fald bruges til at bekræfte 
vores påstande eller afkræfte dem.
Amtet har desværre heller ikke kunnet prioritere 
fortove i Millinge by så højt, at der kunne skaffes 
midler til indkøb af fliser og asfalt, således at den flotte 
sti i Kirkegyden kunne videreføres helt til bygrænsen. 
Mange skolebørn bliver derfor tvunget til at køre på 
den stærkt trafikerede Assensvej gennem Millinge by. 
Der er foretaget henvendelse til Park og Vej afdelingen 
under Faaborg Kommune for at høre om de optagne 
fliser i Mellemgade og senere Østergade kunne 
anvendes som fortov gennem Millinge by, svaret kendes 
ikke på nuværende tidspunkt.

Lokalrådets rolle i den fremtidige struktur bliver meget 
spændende at følge
Fra det første indledende møde afholdt i Krarup 
har lokalområderne klart tilkendegivet at vi ønsker 
samarbejde. På trods af mange opfordringer er det dog 
et fåtal af lokalpolitikerne som har givet tilsagn om, at 
man ønsker aktive lokalsamfund gennem samarbejde.
Med så mange lokalsamfund i den kommende 
kommune bliver det altafgørende om man forstår at 
samarbejde. Hvis først lokalsamfundene bliver inaktive 
har strukturen spillet fallit.
Aktive lokalsamfund bør derfor blive en klar målsætning 
for den kommende storkommune. Udspillet fra 
politikerne vil vi derfor imødese med stor spænding.

Det kommende projekttilskud årligt kr. 250.000,- blev 
sidste år tildelt Vester Aaby, som brugte pengene til et 
dejligt projekt omkring Abildhuset
Dette og tidligere projekter viser med al tydelighed at 
de afsatte penge bruges fornuftigt af lokalområderne, 
og denne ordning bør efter vores mening fortsætte. 
Såfremt der ikke afsættes penge til lokalområderne, 
risikerer vi at alle investeringer bliver foretaget i vores 
nye centerby.
Lokalrådet vil sørge for at når det bliver vores tur, vil 
pengene blive brugt hvor flest mennesker får gavn af 
beløbet.

L O K A L R Å D E T S  B E R E T N I N G af Henning Bahl



Den bevarende lokalplan for Faldsled har været i 
offentlig høring
I den forbindelse afholdtes indledende møde med 
embedsmænd fra kommunen, samt et par politikere.
Tilkendegivelserne på det indledende møde med 
embedsmænd fra kommunen, samt et par politikere var 
overvejende imødekommende fra embedsmændenes 
side. Senere samlede Faldsled beboerforening og 
lokalrådet en gruppe meget engagerede borgere til 
udfærdigelse af en meget gennemarbejdet indsigelse. På 
trods af, at indsigelsesfristen var primo december måned 
har lokalplanen endnu ikke været forelagt byrådet. 
Det ser dog ud, ifølge avisartikler, at embedsmændene 
allerede er begyndt at agere ud fra at lokalplanen var 
vedtaget. Og ifølge avisomtalen er embedsmændene 
ikke så imødekommende, som der blev givet udtryk for 
på indledende møde.
Beboerforening, lokalråd og borgere som var med 
til udfærdigelse af indsigelse, har en klar forventning 
om at vores indsigelse bliver taget alvorligt af 
embedsmændene, og den endelige vedtagne lokalplan 
har et tydeligt eftertryk af vores punkter. Der er 
generelt et ønske om en bevarende lokalplan, som dog 
afspejler, at vi lever i et moderne samfund anno 2005.
Udtalelse af Grethe Justesen den 18.04.05:
Der er en balancegang – vi kan ikke både have et levende 
samfund med erhvervsliv og butikker, og samtidig bevare 
byen fuldstændig, som den var engang.
Udtagelsen drejer sig ikke om Faldsled, men er dog 
meget rammende for lokalplanen.

Lokalrådet vil gerne bidrage til den kommuneplan
Derfor har lokalrådet i samarbejde med skolebestyrelsen 
for Svanninge Skole taget initiativ til udarbejdelse 
af en udviklingsplan for netop vores lokalområde. 
Udviklingsplanen tager udgangspunkt i nogle nøgle-
områder, hvor der er valgt tovholdere. Disse tovholdere 
skal så via deres netværk udfærdige en klar vision for 
fremtiden.
Udviklingsplanen forpligter begge veje, og vi er helt klar 
over vores ansvar overfor en sådan udviklingsplan.
Planen skal være klar til offentliggørelse lige efter 
sommerferien, og næste møde i gruppen er 25. maj.

Fremtiden:
Hjemmeside.
Udviklingsplan.
Hensigtsmæssig sammensætning af lokalrådet.
Bedre samarbejde mellem foreninger/institutioner/
erhverv og borgere.
Cykelstiprojekt ud i den grønne kile. Forventning 
om at projektet bliver medtaget på det kommende 
budgetseminar.
Synliggøre erhvervs- og bosætningsmuligheder i 
lokalområdet. Der findes i øjeblikket både erhvervs- 
og bosætningsarealer i området. Positivt at der sker 
nybyggeri. Lejeboliger/andelsboliger og parcelhuse.
Attraktivt område for alle andre.

En stor tak til alle der har hjulpet lokalrådet i 2004.

V A L G
Lokalrådets ”valgperiode” er ved at rinde 
ud (slutter sammen med kalenderåret). Det 
nuværende lokalråd blev valgt ved et så-
kaldt fredsvalg, da der kun var opstillet 7 
personer.

Næste valgperiode 1.1.06 – 31.12.09 bliver 
dermed et år under den nuværende Faaborg 
Kommune og tre år i den nye storkommune 
Faaborg – Midtfyn (Hvis den da får lov til at 
hedde det).

Nye kandidater er påkrævet : På nuværende 
tidspunkt består lokalrådet, som det frem-
går andet sted i bladet, kun af 5 personer. Vi 
mangler altså 2 medlemmer blot for at blive 
fuldtallig. Det er pt. uafklaret, hvor mange 
der genopstiller.

Kampvalg: 
I lokalrådet er vi enige om, at det er ønskeligt 
med et kampvalg. Dels fordi det vil give en 
debat blandt lokalområdets beboere om 
hvad lokalrådets opgave skal være. Dels 
fordi det giver kandidaterne mulighed for 
gennem opstillingsmøde, lokale medier  
(bl.a. Lokalnyt) at præsentere, hvem de er 
og hvad de står for.

Ildsjæle søges: 
Netop nu på tærsklen af de nye storkom-
muner er det vigtigt med et lokalråd der 
kan markere sig. Derudover er ærgerligt, 
hvis der slet ikke kan sammensættes et 
nyt lokalråd, og de nye tiltag med bladet  
”Lokalnyt” og hjemmesiden www.faldsled-
millinge-svanninge.dk falder til jorden.

På lokalrådets vegne

Ove Matras



Gudstjenesteliste, 
sommer 2005
 
Dato  Svanninge Falsled  
      
 3.7 11.00   09.30   
  (kirkekaffe) 
10.7 09.30 11.00

17.7  11.30 10.00  

24.7   10.00 09.00  

31.7  09.30   11.00
  (kirkekaffe)  

 7.8  11.00 09.30  

14.8 09.30 11.00

21.8 11.00 JS* 09.30 JS*

28.8 09.30 11.00  

4.9  11.00 09.30 
  (kirkekaffe)

*Jesper Svärd (d. 26.6, 21.8) 
Øvrige datoer: Vibeke Hammerum 

Indenrigsministeriet
Afdelingen for personregistrering
Trommesalen 2.5
1614 København V

Til kommunalbestyrelsen

Jeg skal hermed henlede kommunalbestyrelsens opmærk-
somhed på, at landsbynavne og gårdnavne i den sidste halve 
snes år i større og større omfang er gledet ud ved kommu-
nernes og statens adressering. Såvel af kulturhistoriske som 
praktiske grunde finder jeg dette højst betænkeligt og i strid 
med den lokale befolknings ønsker.

Jeg skal derfor henstille til kommunalbestyrelsen i langt 
videre omfang at anvende disse navne i adresseringen til 
borgerne.

Rent praktisk bør der ske en indberetning til det centrale 
personregister (CPR), således at landsbynavne og gård-
navne kan anføres ved adresseringen fra såvel statslige som 

kommunale brugere af CPR, hvilket vil sige stort set hele 
den offentlige forvaltning.

Under alle omstændigheder skal henvendelser fra grund-
ejerforeninger m.fl., eller ejere af gårde med historiske 
navne, bevares positivt, således at der foretages indberetning 
til CPR af de pågældende navne.

Folkeregisterne er i en CPR-meddelelse orienteret om 
foranstående og om den tekniske fremgangsmåde ved ind-
beretningen af geografiske navne til CPR, således som den 
fremgår af CPR-instruksen til folkeregisterne.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at ministeren for offentlige arbejder 
har besluttet, at lokale ønsker, der går imod nedlæggelsen af 
postnumre, skal imødekommes.

Med venlig hilsen

Britta Schall Holberg

Birkelygaard har 10 værelser med i alt 36 senge

Brug os hvis du skal have gæster

Brug os hvis du/eller dit firma skal holde 
   kurser/seminarer etc.

Brug os til dagmøder

Brug os til familiesammenkomster

 
I juli måned tryller kokken ved grillen med 
lækkerier i ”Madladen” her er du velkommen
 ”Husk der skal bestilles bord” 

ASSENSVEJ 521, FALDSLED, 5642 MILLINGE
TLF. 29902240, MAIL:VANGSHOLD@GET2NET.DK   
WWW.FALDSLED.DK 



Vidste du dette? 
Jorden i Svanninge Bakker er sandet og mager. 
En optegnelse fra 1681 beretter: I Svanninge Rug-
mark kunne man på de bedste steder avle sæden igen - 
men på mange andre steder var der aldeles intet uden 
blåurt og andet ukrudt. De enkelte rugaks, som fand-
tes, var uden kerner”. Man kan stadig se lave jord-
volde og enkelte stendiger i bakkerne - det er rester 
af de diger, der omgav markerne. Korndyrkningen 
foregik i dalene. På bakkerne havde bønderne fælles 
græsningsarealer.

Omkring 1750  beskrev præsten fra Ollerup De Fynske  
Alper - det er første gang benævnelsen optræder.  
På den tid indrettedes Tyveknappen (2) som henrettelses-
plads. Det markante højdedrag var dengang uden træer 
og kunne ses både fra Faaborg- Odensevejen, der lå, hvor 
den ligger i dag, og fra Nyborg-Bøjdenvejen, der forløb 
lige syd for Bakkerne.

I forbindelse med udskiftningen af Svanninge, blev de 
lyngklædte bakker udlagt til græsningslodder - de gik un-
der betegnelsen ”Svanninge bjergelodder”.
l begyndelsen af  1800-tallet blomstrede romantikken, 
og det københavnske borgerskab dyrkede ”vildmarks- 
turisme” - bl.a. rejste man til Jylland og Fyn, hvor mange 
besøgte Svanninge Bakker - det kuperede landskab be-
gyndte at blive kendt.

l mange år havde området været åbent og præget af he-
delyng og gyvel. I 1883 beplantede man et område nord 
for restaurant Skovlyst med gran og tyr. Svendborg Amt 
afholdt udgifterne, og formålet var at dæmpe sandflugten, 
der af og til generede færdselen på landevejen Faaborg-
Odense.

l 1910 - 1920 kom derfor alvor fart i tilplantningen af 
bakkerne på begge sider at landevejen Faaborg - Odense. 
Der blev overvejende plantet nåletræer.

l 1953 blev de centrale dele af Svanninge Bakker fredet. 
Et af formålene med fredningen var at genskabe det åbne 
landskab, som det havde været før tilplantningen, men 
bakkerne groede alligevel mere og mere til. Siden 1970 
har Fyns Amt og Fyns Statsskovdistrikt under Skov- og 
Naturstyrelsen opkøbt større arealer i Svanninge Bakker 
med de formål at give befolkningen lettere adgang til 
området og genskabe det åbne landskab.

Omkring århundredeskiftet malede flere kunstnere moti-
ver fra Svanninge Bakker. Blandt de mest kendte er Jens 
Birkholm, Fritz Syberg og Peter Hansen. l 1910 indviede 
folkeltingsmanden, fabrikanten og kunstelskeren Mads 
Rasmussen ”Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst” i 
sit hjem. Museet ligger stadig i Grønnegade nr. 75 - for 
enden at gågaden Østergade i Faaborg. Et besøg på mu-
seet kan varmt anbefales.

I 1926 opførte gårdejer Jens Andersen den første restau-
rant Skovlyst. Han var interesseret i astronomi og i 1935 
opførte han det 18 m høje tårn bag restauranten. I toppen 
var der placeret en stjernekikkert. I dag kan man opleve 
en storslået udsigt fra tårnet, og på de 5 etager er der en 
udstilling om Svanninge Bakkers natur- og kulturhisto-
rie.

Landsbyen Svanninge
I 1688 bestod byen af 30 gårde og 11 huse. Det er en 
idyllisk landsby med gamle gårde i bindingsværk og fine 
have- og markgærder. Udflytningen af gårdene i Svan-
ninge begyndte i 1801, men landsbypræget eksisterer 
stadig. En tur i Svanninge Bakker kan med fordel be-
gynde i Svanninge, idet bakkernes former opleves godt 
herfra.

Kilde: Skov- og naturstyrelsen
Læs mere på www.skovognatur.dk

S V A N N I N G E  B A K K E R

Vandretur i Svanninge Bakker, 
torsdag den 7/7 - 14/7 - 21/7 - 28/7 - 4/8
Tag med på en spændende bjergvandretur i 
Svanninge Bakker, nyd de flotte udsigter, hør 
om områdets geologi og landskab, kulturhisto-
rie og naturpleje. Hør også om dyr, planter, sagn 
og myter. Se hvordan vand, vind og vejr har 
præget området gennem tiderne. Der vil også 
være mulighed for at høre om malerkunst. Ikke 
for gangbesværede. Husk fornuftigt fodtøj.

Tilmelding: Faaborg Turistbureau: 
  tlf. 6261-0707

Turleder:  Geolog Søren Skibsted. 

Sted:  Mødested: P-pladsen ved 
  Restaurant Skovlyst, 
  Odensevej 169, 5600 Faaborg
Tidspunkt: kl. 09.45 til ca. kl. 12.15
Pris:  40 kr. pr. person
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BESTYRELSEN
Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revisor:
Lis Bebe
Faaborg Revisionskontor
Mørkebjergvej 3
5600  Faaborg
Tlf. 63 61 50 20
Mail: lbn@Faaborg.Revisionskontor.dk
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Vi søger instruktører til følgende gymnastik-hold 
for sæsonen 2005-2006:

Børn 6-7 år      Piger 8-9 år

Du behøver ikke nødvendigvis at være en erfaren gymnastikinstruktør.
Hvis du har lyst til at arbejde med børn og bevægelse, har vi mulighed for

at tilbyde relevant efteruddannelse.

Henvendelse til Gymnastikudvalget v/ Annita Svendsen, telefon: 6261 8111
eller e-mail: bjergehus@wanadoo.dk



Fugleskydning i Svanninge Hallen igen en stor succes!
Den 10. og 11. juni var der Fugleskydning i Svanninge Hallen.
Det blev en festlig weekend både for børn, unge og forældre.

På festpladsen var der stort festtelt, boder, mooncars og en kæmpe 
hoppepude.

I løbet af weekenden var der fest for de unge, firma-/gadefodbold, 
gratis sildebord, optog gennem byen med FDF og fuglekongen, 
fugleskydning og naturligvis cowshitting.

Lørdag aften blev festlig for dem der deltog. Der var stor fest i 
Svanninge Hallen. Maden blev leveret af Svanninge Sognegård.
Musikken stod Henrik og Kim for.

Årets nye fuglekonge blev Michael Nielsen.

Vi glæder os til at se jer til næste år.
Arrangementet holdes 2. weekend i juni 2006.



Aut. el-installatør 

Jens Nielsen ApS
Brahesvej 9, Svanninge, 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 91 53
Fax 62 61 91 54

Lad hellere 
din lokale 

El-installatør klare 
opgaven... 

Lad hellere 
din lokale 

El-installatør klare 
opgaven... 



Svanninge Søgård Camping
Tlf.  6261-7794

                                                                          

  NYT Minigolf, åbent for alle. 
 

Square Dance
Hver tirsdag i juni og juli kl. 19.00 – 21.30.

Hytteudlejning
Har du brug for ekstra overnatningsplads til gæster.  

Lej en hytte. Priser fra kr. 300,- for 2 personer.

Fælleshus
Udlejes til familietræf.   

 Lone og Torben Kjærulff

Kiosk



STEENSGAARD GODS ApS
Steensgaard 7, DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 52, fax 62 61 74 61
mail:post@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk

Vi har kødet til en vellykket grillaften!

Sommeråbningstider i Gårdbutikken uge 28-31: 
Tirsdag til fredag kl. 13 - 17, Lørdag og søndag kl. 10 - 13
Almindelig åbningstid: Torsdag og fredag kl. 13 - 17, Lørdag og søndag kl. 10 - 13

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

Headset med AM/FM radio medfølger 
alle Yard Man og Cub Cadet traktorer.
Gælder indtil 30. juli 2005 eller så 
længe lager haves.

Bedste kvalitet til laveste pris
Vor mest solgte havetraktor
Komfort rat, bioklip, cruise control, støbt for-
aksel, 96 cm Fast Attach klippebord, 13,5 HK 
B&S Intek OHV motor – alt dette og meget 
mere får du på vor mest solgte havetraktor.

Praktisk plæneklipper
Med udkast, opsamler og bioklip 
– 46 cm klippebredde, 5,8 HK motor

Spar 

3.565,-

AF 6135
Før 17.560,-

13.995,-
 incl. moms

Ym5518 SPH

3.995,-
incl. moms

Gårdbutikken på Steensgaard Gods er det oplagte sted at handle, hvis man holder af kvalitetvarer, 
der smager af noget. Man kan selvfølgelig købe produkter fra herregårdsmejeriet og kød fra vore 
gourmetkalve, men vi har også et sortiment af andre varer såsom honning, råsyltede marmelader, 
vin, special øl og andre delikatesser.

Alt til grill...· lækre højrebskoteletter· specielle frankfurtere· øl og kølige vine

Hele året!
Bestil i butikken - pr. e-mail, fax eller telefon.
Kødpakke forpart ca. 12,5 kg
F.eks Bov, tykkam, bryst, kraftben, hakket kalvekød,
Osso buco i alt kr. 495,-
Kødpakke bagpart - ca. 10 kg
F.eks. Steg (kalvesteg og roastbeef), T-bone, koteletter, 
schnitzler, hakket kalvekød, evt. mørbradstykke i alt kr. 695,-
Hakket kalvekød - pakke á 5 kg - i alt kr. 225,-



Shell Faaborg - Assensvej 102 - 5600 Faaborg - Tlf. 6261 8974 - Fax 6261 7375

LeBOCK ApS - Højstræde 16 
DK-5642 Millinge
Telefon  (+45) 62 68 27 27
Fax  (+45) 62 68 17 86
E-mail: lebock@lebock.dk  

Hvem er vi?
LeBOCK producerer og distribuerer professionelt 
fodtøj til alle der ønsker et professionelt produkt til 
yderst fornuftige priser.

LeBOCK ApS blev grundlagt i 1995 og havde fra star-
ten den vision, kun at producere og distribuere fodtøj 
som fi rmaet 100% kunne stå inde for både hvad angår 
kvalitet, slidstyrke, pasform samt pris. Derfor sælger 
LeBOCK i dag også kun CE EN certifi ceret fodtøj, såle-
des at forbrugeren får sikkerhed for, at de med CE EN 
godkendelsen opnår de optimale målbare krav og slid-
styrke i vores fodtøj.

LeBOCK leverer idag sikkerhedsfodtøj direkte til mange 
arbejdpladser i Danmark. Vi har valgt at gå udenom det 
fordyrende forhandlernet, da vi synes at denne besparelse 
skal være til fordel for DIG, i form af billigere priser!
Samtidig har LeBOCK deltaget i og vundet udbud på 
levering af uniforms-, sikkerheds- og specialfodtøj 
til mange offentlige institutioner blandt andre; Post 
Danmark, Rigspolitiet, Københavns Kommune, Flyve-
materialkommandoen, Hærens materialkommando m.m.

LeBOCK har i dag i Falsled altid et lager på 15-20.000 
par sko/støvletter/støvler samt tilbehør i form af pleje-
midler og specialstrømper.
Udover dette lager ligger vores leverandører med stød-
pudelager i anselig størrelse i form af færdige produkter 

til omgående levering samt halvfabrikata med 2-3 ugers 
leveringstid. Disse faktorer gør os i stand til at løse selv 
store opgaver med rimelig kort varsel.

Hos LeBOCK betyder et godt forhold til alle vores kun-
der meget. Det skal være hyggeligt og sjovt at ringe til 
en af LeBOCKs medarbejdere men samtidig skal du som 
kunde også være forsikret om at personen som du taler 
med er yderst professionel og klar til at hjælpe uanset 
hvad dit ønske måtte være.

LeBOCK har både et digitalt og fysisk showroom. Da 
vi ikke har nogle forhandlere du kan tage ud og prøve 
vores fodtøj hos, har vi lavet et digitalt showroom på 
www.lebock.dk Du kan se alle vores modeller på hjem-
mesiden. 

Det fysiske showroom ligger i forbindelse med vores 
lager i Falsled på Sydfyn. Så er du lige i nærheden er du 
altid velkommen til at kigge forbi og prøve det fodtøj du 
er interesseret i. 

I vores showroom kan du besigtige alle LeBOCKs mo-
deller, og naturligvis også prøve den/de modeller du er 
interesseret i. HUSK dog at ringe i forvejen da vi ikke 
har faste åbningstider. Du kan ringe på tlf: 62 68 27 27 
og aftale et besøg. 
Telefonerne er åbne: Mandag - Torsdag 8.00 til 16.00 
Fredag 8.00 til 14.00

På bagsiden kan du 
se nogle af vores
af vores modeller.

E N  V I R K S O M H E D  I  L O K A L O M R Å D E T

VIL DU OGSÅ VÆRE GODT GÅENDE?
 MED FODTØJ FRA LeBOCK FÅR DU KVALITETSFODTØJ TIL SPOTPRIS!

LeBOCK ER MERE END FRITIDSFODTØJ - VI HAR OGSÅ SIKKERHEDSFODTØJ TIL ERHVERVSLIVET!

På www.LeBOCK.dk kan du se alt vores CE certifi ceret fodtøj!

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

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

Ring for yderligere information: tlf. 6363 6000

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MODEL 34 2863
• 35-42
• Beige
• PU ydersål
• Elastisk Lycra
• LeBOCK® GW System

Den ekstrem støbabsorbe-
rende  indlægssål giver dig 
en bedre og yderst behage-
lig dag. 
Skal prøves!

Se  ere modeller på 
www.LeBOCK.dk

MODEL 22 2406
• CE EN 347 OE ORO
• 35-49 (48-49 +20%)
• Sort
• PU spalt
• LeBOCK® LFS System

LeBOCK LeFLEX træsko er 
med en stødabsorberende 
indlægssål i hele træde-
 aden. Indlægssålen kan 
udskiftes.

Fås også som kaptræsko, 
og som sikkerhedstræsko.

29500
MARKEDPRIS: 475,-
SPAR 37%

54500
MARKEDSPRIS: 799,-
SPAR 31%

NYHED!

KLASSIKER!



Assensvej 461, 5642 Millinge, Tlf.: 62 68 10 95, Fax:62 61 74 61
 mail: post@faldsled-strand-camping.dk, www.faldsled-strand-camping.dk

- De bedste læ-forhold
- Børnevenlig legeplads
- Udlejning af robåde og vandcykler
- Minigolf
- Hoppeborg
- Swimming Pool
- Terrasse og grillplads
- Opholdsstue med TV
- Helt moderne sanitære installationer
- Velassorteret minimarked
- Familierum
- Handicaprum
- 3 ferielejligheder til udlejning året rundt
- Hytteudlejning
- Udlejning af tipi

Vi har morgenbrød fra 
Guldbageren i Horne
Bestilling på morgenbrød 
m.m. modtages inden 
kl. 18.30 eller på telefon 
62 68 10 95

Flaskegas sælges

Butikkens
Åbningstider: 
kl. 7.30 - 21.00



Nu har du chancen for
at finde ud af om golf
er noget for dig og din
øvrige familie.

Bliv prøvemedlem 
i Faaborg Golfklub. 
2 måneders prøve-

medlemskab der inkluderer 5 lektioner med vor
professionelle træner, regelmøde og frit spil på
par 3 banen. Der er også fri adgang til alle 
øvrige øveområder og klubhusfaciliteter.

Pris kun kr. 800.-
Vi gør opmærksom på at vi ikke har venteliste
på ”rigtigt” medlemskab.

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Allè 1                                         
5600  Faaborg
Tlf. 6261 7743 · 6261 7539 (træner)
www.faaborggolfklub.dk

PRØVEMEDLEM
i Faaborg Golfklub

2
måneders

golf
på prøve!



VIL DU OGSÅ VÆRE GODT GÅENDE?
 MED FODTØJ FRA LeBOCK FÅR DU KVALITETSFODTØJ TIL SPOTPRIS!

LeBOCK ER MERE END FRITIDSFODTØJ - VI HAR OGSÅ SIKKERHEDSFODTØJ TIL ERHVERVSLIVET!

På www.LeBOCK.dk kan du se alt vores CE certifi ceret fodtøj!

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

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

Ring for yderligere information: tlf. 6363 6000

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MODEL 34 2863
• 35-42
• Beige
• PU ydersål
• Elastisk Lycra
• LeBOCK® GW System

Den ekstrem støbabsorbe-
rende  indlægssål giver dig 
en bedre og yderst behage-
lig dag. 
Skal prøves!

Se  ere modeller på 
www.LeBOCK.dk

MODEL 22 2406
• CE EN 347 OE ORO
• 35-49 (48-49 +20%)
• Sort
• PU spalt
• LeBOCK® LFS System

LeBOCK LeFLEX træsko er 
med en stødabsorberende 
indlægssål i hele træde-
 aden. Indlægssålen kan 
udskiftes.

Fås også som kaptræsko, 
og som sikkerhedstræsko.

29500
MARKEDPRIS: 475,-
SPAR 37%

54500
MARKEDSPRIS: 799,-
SPAR 31%

NYHED!

KLASSIKER!


