
Naturen i bakkerne u Folkemindesamlingen u Svejseren i den gamle smedie 
Klar til kunstgræs u Skolen og værdigrundlaget u Penge til FDF 

Friske fisk i Møllebækken u Dilettant i sognegården.
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Vi er her når Du har brug for os

kl. 7.30 – 18.00
Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag

Godt vi har hinanden

Vi h

Ved Du/I hvordan det går i Brugsen
?

Kan vi klare os på sigt
?

Tror vi på fremtiden
?

hvordan går det efter moderniseringen
?

KOM TIL GENERALFORSAMLING

OG FÅ SVAR

Er der noget Du/I er utilfredse med
?

Er Du/I tilfredse
?

Er personalet ok
?

Er der noget som kan gøres bedre
?

KOM TIL GENERALFORSAMLING
OG SIG DET

TORSDAG D. 23/4 GENERALFORSAMLING
i Svanninge Sognegård
Dagsorden iflg. Lovene

Efter generalforsamlingen
er Dagli´Brugsen vært
ved et let traktement

samt kaffe 

I Dagli´Brugsen
Er nogle varer mærket X-tra

Et godt køb 
Til en X-tra god pris.

Skal I holde fest, har vi altid et godt 
tilbud på, vin - øl og vand

og bli´r der ikke drukket op
ta´r vi de ”fulde” retur.

Havefrø – spagnum – haveredskaber –
gødning – og udplantningsplanter.

Via net-torvet er vi 

Havetraktorer – plæneklippere – 
drivhuse – møbler – grill o.m.m.
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  Følg med på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
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Svanninge Bakker
            

-

-

-

-

-

 
Et skovland

-
-
-

Tekst: 

Foto: 
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Oldefars natur

-

Naturværdier

-

Hestebakken

-

-
-

Gyvelen begrænses

-

-
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installatør

Faaborg 
Hvidevareservice
Brian Mosegaard, Østerbyvej 7, 5642 Millinge

nyt liv til dine 

hvidevarer

Tlf.: 62 61 30 96 · Mobil: 26 70 63 29

Brugte hvidevarer istandsat og 100% i orden.
Sælges med 6 mdr. totalgaranti. 
Værksted og udstilling åben efter aftale.

Din garanti for laveste pris og top service 
ved reparation af hårde hvidvarer.

Åbener skærtorsdag d. 9/4
Åbent i påsken samt fredage, lørdage

og søndage, kl. 12 til 19.
Fra 1. maj åbent alle dage kl. 12 til 20.

Vi sælger:

FALDSLED 
HAVNEKIOSK
Ved Poul og Tove · tlf. 62 68 20 21
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Nielsen.  

Svanninge Folkemindesamling

Mere kvælstof

-

-

 

Overdrev genskabes

-

-

-

.... Fortsættes fra side 5
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Skibsbyggeri

-

-

Ingen lokale

 

-

Der er faldet ro 
  

Tekst og Fotos: i den gamle smedie.
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Tommy og Peter

-

-

Byggede i Svanninge
-

Ambolten

Fremtiden
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Kim L. Pedersen, 

Formand

Foreningsfitness i Svanninge Hallen 

Informationsmøde den 11. marts kl. 19.00

Der afholdes informationsmøde 
for alle interesserede i

Svanninge hallen d. 11/3 kl. 19.00 – 22.00
 

- Med venlig hilsen
Faldsled Svanninge SG&I
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U6 og U7,  årgang  - 2002 både drenge og piger

U8 og U9 drenge, årgang 2001-2002

U10 og U11 drenge,  årgang 1998-1999

U10 og U11 piger , årgang 1998-1999

U12-U14 piger, årgang 1995-1997

U13-U15 drenge, årgang 1994-1997

U18 piger, årgang 1992-1995

U17 drenge, årgang 1992-1993

U19 drenge, årgang 1990-1991

Herre senior

Damer

Oldboys

Træningstider 

-

Til sommer 
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Velkommen i vores gårdbutik
Hos os finder du garanteret kvalitet:

 Steensgaard Jersey kalvekød

 Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

 Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!

 Mel fra Skærtoft Mølle

 Specialøl fra Indslev Bryggeri

 Og masser af andre lækre delikatessevarer

Åbningstider: Torsdag og fredag 13-17 · Lørdag 10-13

STEENSGAARD GODS ApS
DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 58 (godskontor 62 61 94 52)  
gaardbutik@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk
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Nyt fra 

Legepladsen

Indskrivning
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Assensvej 273 · 5642 Millinge · Tlf. 51 37 06 89

Stueplanter, store indedørs grønne planter, 
orkidéer, stort udvalg i frugttræer, træer og buske, 

udendørs haveplanter, udplantningsplanter, 
hækplanter og meget mere...

Havecenter
Læg vejen forbi VM Blomsters

Mail: kontakt@vmblomster.dk

Hjemmelavet kryddersnaps & øl fra 

Midtfyns Bryghus samt spændende ting til hus og have

Assensvej 102 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 89 74 · Fax: 62 61 73 75
Åbningstider:
Hverdage: kl. 6.30 - 22.00
Lør-, søn- og helligdage kl. 7.00 - 22.00

  Blomster   Tips   Lotto   Kiosk    Fastfood

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

A.L. UDESERVICE
 klipper græs og hække 
 lægger fliser
 luger haver
 snerydning

 træfældning
 beskærer 
 passer sommerhuse
 private og erhverv

v/Amdy Jensen 
Assensvej 317 · 5642 Millinge
Mobil 4043 4825
a.l.udeservice@mail.dk · www.al-udeservice.dk

Svanninge Malerforretning ApS
BRIAN PEDERSEN

Mobil: 20 21 77 95
PEDER FIND

Mobil: 28 57 98 80

Tlf.: 62 61 77 95 · Fax: 62 61 77 91 · brian.maler@mail.dk



Menighedsrådet har talt på knapper i et 

stykke tid:  Skulle vi opgive det hidtidige 

kirkeblad og gå med i samarbejdet om 

Lokalnyt? Meget talte for det: LokalNyt 

omdeles  til næsten hele det geografiske 

Svanninge sogn og læses ivrigt! Desuden 

var trykning m.m. blevet til en pæn post på 

budgettet, og Post Danmarks udfald mod 

de små foreningsblade gjorde ikke sagen 

lettere! Og endelig var der jo en overhæng-

ende fare for, at Kirkebladet forsvandt i den 

uendelige syndflod af reklamer & tryksager, 

der vælter ned i vore brevkasser!

Det var imidlertid et minus, at LokalNyt 

hidtil har været afhængig af frivillig arbejds-

kraft. Det gjorde det sårbart for uregelmæs-

sigheder, derfor trak vi beslutningen! Men 

da Lokalrådet Falsled-Millinge-Svanninge 

i efteråret 2008 præsenterede et foreløbig 

to-årigt oplæg med Jørgen Bygebjerg som 

redaktør, syntes vi ikke at der var så meget 

at betænke sig på. 

Nu er Kirkebladet ikke en ”reklame”, selv 

om nogle måske opfatter det sådan! Det er 

en slags ”oplysning til borger og samfund” 

da sognepræsten varetager en række admin-

istrative opgaver for beboerne, – uanset 

om de er medlemmer af folkekirken eller 

ej.  Det forhindrer os selvfølgelig ikke i at 

”reklamere” for særlige gudstjenester og ar-

rangementer! 

Kirkebladet har eksisteret i snart 75 år, 

det meste af tiden i beskedent format. I de 

første mange år var bladet en fælles tryksag 

for  fire-fem sogne. Bladet udkom hver 

måned, og det var kun gudstjenestelisten, 

mødenotitser og kirkebilsruten, som gav 

det lidt lokalkolorit. De øvrige tre sider var 

fyldt op med indforskrevne andagtsstykker 

til kirkeåret og andre opbyggelige artikler; i 

1963 kunne man f. eks. læse om det uhen-

sigtsmæssige i at have ”samliv” inden man 

blev gift. I dag trækker vi på smilebåndet, 

men sådan var det jo dengang!  

Vi skal hen til pastor Wisboms em-

bedstid (1981) før bladet blev helt lokalt.  

Senere kom der også billeder og vignetter 

til og en enkelt farvestribe på forsiden!  I 

efteråret 1999 gav Svend -Aage Nielsen fra 

Riber-Reklame bladet et nyt lay-out, som 

har holdt indtil nu.  

Menighedsrådet har reserveret tre sider 

til kirkestof i LokalNyt. Om sommeren af-

giver vi dog den ene side til Idrætsforenin-

gen og dens aktiviteter. Vi håber, at læserne 

tager godt imod det nye format! 

VrH 

Kirkebladet flytter med!

SOGNEPRÆSTEN: 

Vibeke Hammerum

Bjergevej 1, Svanninge 

5600 Faaborg 

Tlf. 62 61 94 54

Træffes bedste tirsdag-fredag kl. 

12 –13

Mandag fri 

E-mail: vrh@km.dk 

ORGANIST: 

Bodil Olsen 

Nyvej 10, Diernæs 

5600 Faaborg

tlf. 62 61 19 72 

Mandag fri 

KIRKESANGER: 

Jens Drost

Holsteinshuusvej 1, Korinth

5600 Faaborg

Tlf. 62 65 13 93 

Mandag fri 

SVANNINGE OG FALSLED 

KIRKEGÅRDE: 

Graver Dorte Matthiesen

Bjergevej 2, Svanninge 

5600 Faaborg

Tlf. 62 61 72 33 

Mandag fri 

KIRKEVÆRGE SVANNINGE: 

Gurli Haller

Vestermarken 13, Svanninge 

5600 Faaborg 

tlf. 62 61 90 53 

KIRKEVÆRGE FALSLED: 

Kirsten Jørgensen

Strandgyden 9, Falsled

5642 Millinge

tlf. 62 68 14 45 

MENIGHEDSRÅDETS 

FORMAND: 

Benthe Rasmussen 

Smedevænget 3, Svanninge

5600 Faaborg

Tlf. 62 61 94 92 

MENIGHEDSRÅDETS 

KASSERER: 

Kurt Rosendahl Hansen

Irisvej 5A, Falsled

5642 Millinge 

tlf. 62 68 13 90 

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN:

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

74. ÅRGANG 
FORÅR 2009
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FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Billede af Vibeke Hammerup foran Svan-
ninge Kirke



MÅNEDENS AFTEN, ONSDAG DEN 11. MARTS 
KL .19.30 I SVANNINGE KIRKE:

I samarbejde med Horne sogns menighed-

sråd præsenteres: Tidl. sognepræst, cand. 

theol. 

Lisbeth Smedegaard 
Andersen, København: 

»Bibelens billedsprog 
i moderne salmer«. 

Med den nye salmebog er der skabt forøget 

interesse for moderne salmer. Der bliver også 

stillet principielle spørgsmål som: Hvad er en 
salme? Hvordan kan man forny en så gammel 
genre?  Er det overhovedet muligt og nødvendigt 
at skrive salmer i dag? 

Lisbeth Smede-

gaard Andersen ta-

ger udgangspunkt 

i egne salmer, når 

hun fortæller om at 

skrive salmer i dag 

og om at skabe et 

billedsprog, som er 

relevant for sam-

tiden.  

Lisbeth Smede-

gaard Andersen er 

en moderne sal-

medigter med en 

bemærkelsesvær-

dig karriere. Efter 

mange år som hjemme-gående hustru og mor 

til fire begyndte hun at læse teologi ved Århus 

Universitet. Mens hun var sognepræst ved 

Risskov kirke supplerede hun med en bifagsek-

samen i kunsthistorie. Fra  1990 til 1996 var 

hun sognepræst i Holmens kirke i København 

og tilmed landets første kvindelige orlogs-præst. 

Hun har endvidere haft vikariater ved danske 

kirker i udlandet.   

Ud over sine salmeværker tegner Lis- 

beth Smedegaard Andersen sig for en stor 

produktion af bøger om religiøs kunst, senest 

meget den roste ”Guds moder og himlens 

veninde” om jomfru Maria.   

Grækenland er andet end solskinsvelsignede 

øer – hvor dejlige de end er! 

Sognepræsterne Kristina Bay, Faaborg, Ole 

Buhl Nielsen, Brahetrolleborg og Vibeke Ham-

merum, Svanninge samarbejder om en fælles 

menighedsrejse til Grækenland i begyndelsen 

af maj 2010, efter konfirmationerne! Unitas 

Rejser har som teknisk arrangør sammensat et 

program til en alsidig syvdages rejse, med vægt 

på den sydlige halvdel af fastlandet. Et af turens 

holdepunkter bliver besøget i Korinth, hvor 

apostlen Paulus grundlagde en stor menighed.  

Turen inkluderer et besøg i det særprægede 

landskab ved Meteora, som  er kendt for sine 

”svævende klostre” i 300 meters højde.  I Me-

teoras storhedstid i middelalderen balancerede 

24 klostre på toppen af de lodrette sandstensk-

lipper,  nu er der kun seks tilbage. Måske kan 

midaldrende James Bond fans genkende land-

skabet fra  ”For your eyes only” (1981) 

Nærmere oplysninger følger i næste udgave 

af Lokalnyt.

Mange kender den populære adventsguds-

tjeneste ”De ni læsninger”, som ligger fast på 

2. søndag i advent i Svanninge kirke. I 2008 

forsøgte vi os  med  ”De syv læsninger til 

påske” som en pendant i Falsled kirke. Denne 

musikgudstjeneste blev så vel modtaget, at vi 

gentager den i år, også med  den lokale sanger 

Inge-Merethe Tholstrup som solist. Med bibel-

læsninger, solosang, menighedens salmesang 

og musik forbereder vi os på påskens drama og 

kristendommens største fest!   
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Lisbeth Smedegaard 
Andersen 

DE SYV LÆSNINGER 
TIL PÅSKE 

Inge-Merethe Tholstrup (foto: sognepræsten) 
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MENIGHEDSREJSE 
TIL GRÆKENLAND  2010 

og musik forbereder vi os på påskens drama og 

kristendommens største fest!  



KONFIRMATIONER 
2009 

NOTITSER: 

KIRKEBIL

Konfirmandgudstjenste i Svanninge kirke

onsdag den 25. marts kl. 19.00

Vi præsenterers de salmer, der skal synges 

til årets konfirmationer og orienterer om 

alt det praktiske i forbindelse hermed. Efter 

tjenesten bydes på kaffe og sodavand i våben-

huset. Varighed ca. 1 time.  

Falsled kirke, fredag den 8. maj kl. 10.30:

Frederik Kildeberg Bahl, Andreas Bock, Fre-

derik Hartmann Christensen, Simon Hul-

gaard Madsen, Camilla Bonde Raun, Fie 

Jasmin Dalsgaard Teusch, Ditte Wiig Thol-

strup, Iben Lei Aagaard og Fie Nielsen. 

Svanninge kirke, 

søndag den 10. maj 10.30: 

Marius Birkemose, Tobias Thybo Brandt, Es-

ben Gammelgaard, Andreas Brink Gregersen, 

Jannick Daniel Justesen, Laura Larsen, Sis-

sel Skovgaard Madsen, Jost Maltha Müller, 

Nicolai Harsbo Pedersen, Jakob Brun Mai-

bom Pedersen, Peter Brun Maibom Peder-

sen,  Simon Brun Maibom Pedersen, Samuel 

Bastiani Storm, Martin Frehr Sundahl og 

Mindy Frimodt Sørensen.

 Der er menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 

i præstegården, onsdage den 4. marts, samt tirs-

dag den 28. april og den 2. juni.  

 Den 1. marts er datoen for den årlige sogneind-

samling til Folkekirkens Nødhjælp, som sam-

ler ind til verdens sultende. Torben Banke (tlf. 

62618061) er leder indsamlingen, som altid kan 

bruge flere hjælpere. Jeg beder sognets folk om at 

tage godt imod de indsamlere, som med de kara-

kteristiske pengebøsser trodser vind og vejr for at 

støtte et godt formål. 

 Tag tæppe og madpakke med til »Alpeguds-

tjeneste« den 21. maj ved talerstolen i Svanninge 

Bakker. I tilfælde af regn eller blæst holder vi fam-

iliegudstjeneste i Svanninge kirke, stadig kl. 11.

Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00 

Bestilling senest dagen før  

GUDSTJENESTER FORÅR 2009  

MARTS

1. mar.  1. søndag i fasten 

 09.30: Falsled (Jesper Svärd) 

 19.00: Svanninge (Niels Rønnest) 

8. mar. 2. søndag i fasten          

 09.30: Falsled   (kk)   

 11.00: Svanninge   

15. mar. 3. søndag i fasten    

 09.30: Svanninge (kk)       

 11.00: Falsled       

22. mar. Midfaste søndag  

 09.30: Falsled  

 11.00: Svanninge 

29. mar. Mariæ Bebudelsesdag  

 09.30: Svanninge 

 19.00: Falsled  

APRIL

5. apr.    Palmesøndag  

 09.30: Svanninge 

 11.00: Falsled*

 * De syv læsninger til påske  

9. apr. Skærtorsdag  

 11.00: Falsled  

 19.00: Svanninge 

10. apr.   Langfredag *   

 09.30: Falsled  

 11.00: Svanninge 

 Passionsgudstjeneste    

12. apr.   Påskedag 

 09.30: Falsled (kk, I) 

 11.00: Svanninge (kk, I)   

13. apr. 2. Påskedag  

 09.30: Svanninge (Jesper Svärd) 

 11.00: Falsled (Palle Jensen) 

19. apr.  1. søndag efter påske 

 11.00: Svanninge (Jesper Svärd) 

 Ingen: Falsled 

26. apr.  2. søndag efter påske 

 09.00: Falsled (Jesper Svärd) 

 19.00: Svanninge 

 (Einar Fog-Nielsen) 

FORKORTELSER: 

kk= kirkekaffe

K: Konfirmation 

I: Indsamling 

MAJ 

 3. maj   3. søndag efter påske

 09.30: Svanninge  (kk) 

 11.00: Falsled 

8. maj   Bededag  

 10.30: Falsled (K, I) 

 Ingen: Svanninge 

10. maj  4. søndag efter Påske

 10.30: Svanninge (K,I) 

 Ingen: Falsled 

17. maj   5. søndag efter Påske 

 09.30: Falsled  (kk) 

 11.00 Svanninge 

21. maj   Kristi Himmelfartsdag 

 11.00: ”Alpegudstjeneste” 

 i Svanninge Bakker 

 * I tilfælde af regn eller blæst:  

 familiegudstjeneste i 

 Svanninge kirke

 19.00: Falsled 

24. maj   6. søndag efter påske 

 09.30: Falsled

 19.00 Svanninge 

31. maj   Pinsedag 

 09.30: Falsled (kk,I) 

 11.00: Svanninge (kk,I) 

JUNI 

1. jun.   2. Pinsedag 

 09.30: Svanninge (I)  

 11.00: Falsled (I) 

 7. jun.   Trinitatis søndag 

 (Jesper Svärd) 

 09.00: Falsled 

 11.30: Svanninge 

STEENSVANG ÆLDRECENTER 
KL. 11.00: 
12. mar. RG   

26. mar. VH 

23. apr. RG  

07. maj. VH 

04. jun. VH

18. jun. RG   

RG = Rikke Godtfredsen, 

Jordløse-Håstrup  

VH = Vibeke Hammerum  

Der er Gudstjeneste i Svan-

ninge Bakker den 21. maj i 

år. Tidspunktet er klokken 

11. Det er en god idé at tage 

et tæppe med til at lejre sig på 

eller en stol at sidde på. Husk 

også madpakken.

I tilfælde af regn eller stærk 

blæst holdes familiegudstjen-

este i kirken.
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GUDSTJENESTE 
I ALPERNE 
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- For Lisbet hun er særlig sød og kærlig, 
hun passer på os alle, til mor og far si’r stop.
I vores Svanerede er vi glade, 
vi leger hele dagen og det er bare top!
Tra.la.la.la.la.la….hurra!

FDF 

Tekst og Foto

25 år
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Peder Norman Frederiksen
privatrådgiver
telefon 6520 4920
pnf@fioniabank.dk

Forvent
rådgivning, der kommer 
hele vejen rundt

www.fioniabank.dk

FODER
til hunde, katte, heste, høns, kaniner tamme 

og vilde fugle m.m. samt masser af tilbehør til kæledyr.

Dyrenes Butik
Assensvej 390 · 5642 Millinge · Tlf. 62681242

Salon Lilli
v/Lilli Pedersen
Kirkegyden 62, 

Svanninge, Faaborg
Tlf. 6261 9225  

-

-

Præstens
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Frit løb 
Tekst og Foto
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Stof til 
opslagstavlen

Alle begivenheder kan 
optages i Lokal-nyt og bringes 
på opslagstavlen. Send os en 

mail og så bringer vi 
dit budskab videre.

Bygebjergs@gmail.com
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vanninge
  kovservice A/S

TLF. 62 61 99 89

åben for besøgende fra 1. juni til 31. juli alle dage, 
undtagen mandage.

 
Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg ·

Vind- og vandmølle

So
g

n
eg

år
d

LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer.
Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446 eller
mail på al-bruun@mail.dk

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446
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Det koster årligt kr. 100,- pr. husstand. 
(1.1.2009 – 31.12.2009) -

Husk at anføre navn og adresse.

-

Svanninge 

Telemarken · Faaborg
Tlf. 62 61 71 05

www.faaborgcampingcenter.dk

Aut. forhandler af:
LMC Münsterland, Knaus, Hobby, 
Fendt, Eifelland og Combicamp

Hverdage kl. 09 - 17 
Lør-, søndag kl. 10 - 16

BKom og   
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ApS

Assensvej 375 · 5642 Millinge 
Tel 62 61 95 62 · Mobil 20 62 95 62

SUSANNE LYNGHØJ
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86

Som professionel coach kan jeg guide dig til at finde dit mål og din vej til 
forbedring. Ring eller mail for at aftale uforpligtende snak om, hvordan 
jeg kan hjælpe dig. Jeg skal konstant træne og udvikle mine coachevner, 
derfor tilbyder jeg rimelige træningspriser i lokalområdet.

Susanne Bang Stald · Nørremarken 25, Svanninge · 5600 Faaborg 

Telefon 29 26 77 02 · sbs@commercius.dk · www.commercius.dk

Ondt i livet, jobbet, teamet, virksomheden?

                                udfører dokumentation
på alle maskiner og anlæg, herunder: 
risikovurdering, brugervejledninger, zone-
klassi-ficering og CEmærkning.

DOKUMENTATION...
Står du og mangler dokumentation på  
en maskine eller et anlæg, så kontakt mig 
for en snak og et uforpligtende tilbud!

Kontakt mig på telefon 29 28 20 79 eller 
på e-mail: post@poulmartin.dk

Kom 
til banko i 

Falsled gamle skole

IDE GRUPPEN
VEST

Hver onsdag
kl. 19.00

Mange fine 
gevinster. Støt 
en god sag, til 
fordel for om- 
rådets beboer.
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Tekst og Foto
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Annoncer 

Bilreklamer 

Brevpapir 

Brochurer 

Digitaltryk 

Facadeskilte

Fotostyring 

Kalendere 

Kataloger 

Kuverter  

Logo-design 

Magasiner 

Plakater 

Skrabelodder

Storprint 

Visitkort 

Web-design 

Camping 2009 ::
Ferie for alle

C A M P I N G M A G A S I N  2 0 0 9

11 skønne 
campingpladser 
I DANMARK

11 lovely 
campsites 
IN DENMARK

11 schöne 
Campingplätze 
IN DÄNEMARK
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mann.

– i Sognegården

Tekst: Foto:

opslagstavlenStof til 




