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Nyt fra Dagli´Brugsen Millinge 

Vi har skiftet bager og får nu hver dag leveret friskbagt brød fra: 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

Mere nyt: 
Hver torsdag er der friske ferske fisk i køleboksen  

        
        
        
        
         

Alle fisk er rensede og vacumpakkede lige klar til gryderne etc.  
 Prøv det, det er sundt og smager godt. 

Vi har også tænkt på de små. 
Alle former for bleer og babyartikler har vi nedsat med 

20% 
Vi ses i din / jeres butik 

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

Åbningstider 7.30 – 19.00 alle dage 

GULD BAGEREN 
HORNE 

 
  

 

 

 

 

   

 

Brødmontren er hver dag fyldt med friske sprøde rundstykker og andet morgenbrød, store og 
små franskbrød, lækre specialbrød, hjemmebagte rugbrød, lækre kager og meget andet. 
Hvis du / I skal bruge brunsvigermænd eller færdige lagkager etc. klarer vi også det. 

I skal blot huske at bestille dagen før. 

  
 

  

www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Deadline:
For næste blad: 23. Juli 2017

Forventes omdelt: 12. august 2017
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Grethe Hansen
Susanne Lynghøj
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r ikkestl@gmail .com
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Forsidefoto:
Marlene Petersen - Fastelavn i Faldsled

Nyt fra Lokalrådet
Lokalrådet holdt årsmøde og formanden berettede om de 
mange aktivitete, der var sat i værk i det forløbne år. 

Der har været arbejdet med affaldsindsamling – opsætning 
af bænke – etablering af kløverstier – klip af syrenhegn – 
samarbejde mellem 6 lokalråd her i det sydfynske område 
indenfor tilflytterområdet.

En del aktiviteter er stadig på bedding. F.eks. arbejder vi på 
at få sat skraldespande op udenfor bymæssig bebyggelse, vi 
samarbejder med kommunen om fortov gennem Millinge 
(bliver i 2018), et aktivitetsområde ved Baunebjerg er 
under projektering og vi har også planer om oprensning af 
gadekær.

Fælles kalender
En ting, der fylder meget for lokalrådet, er ønsket om en 
fælles kalender. En kalender, hvor man kan se, hvad der sker 
i alle foreninger, klubber, kirker, skolen mm. Alle skal have 
mulighed for at se, hvad der sker på forskellige datoer, så 
man kan undgå at overbooke én dag.

Lokal Nyt har heldigvis fulgt op på vores ønske og har i hvert 
nummer bagerst i bladet en kalender. Der skal herfra lyde en 
opfordring til alle om at give besked til Lokal Nyts redaktion, 
hvis man skal holde et arrangement eller et møde, så det kan 
komme i kalenderen.

Lokalrådsvalg:
Til november er der valg til lokalrådet. Hvis der går 
nogle personer, der har lyst til at gøre noget for vores 
lokalsamfund, så kom endelig frem af busken. Vi vil gerne 
have flere med i arbejdet i lokalrådet.

Hilsen Lokalrådet.

Side 6
Fastelavn er mit 

navn

Side 10
Naturen omkring 

os

Side 25
Projekt 

”Syrensydfyn”
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Steensgaard 7    5642 Millinge    www.steensgaard.dk    Tlf: 62619452

Besøg vores økologiske 
PRINCIPLANDBRUG

GÅRDBUTIK
Køb lækker charcuteri og pålæg lavet på stolte madhåndværkstraditioner.

SPISERI
Smag vores enkle retter, hvor friske råvarer fra gården spiller hovedrollen.

EN AUTENTISK OPLEVELSE
Mød dyrene, se slagterne arbejde og oplev hele værdikæden samlet på et sted. 

Gymnastik for 
mænd
Onsdag aften sørger Pia Gommesen for, at en flok mænd får arbejdet 
hele kroppen godt igennem med øvelser, der gør en masse godt for 
muskler og led. Der varmes godt op, rulles på store bolde og mange 
andre øvelser. Sidst, men ikke mindst bliver der plads til et godt grin.

Der arbejdes og hygges. Sæsonen, der strækker sig fra september til 
april, er nu slut for denne gang. Holdet havde mulighed for at deltage 
i forårsopvisningen i hallen, men det blev ikke aktuelt. 

Pia og hendes hold håber dog på, at endnu flere mænd vil få øjnene 
op for denne gode mulighed for at vedligeholde og styrke kroppen. 
Så opfordringen er hermed: Mød op til sund motion, når holdet 
starter til september.

advokat@anhoej.dkadvokat@anhoej.dk
advokat@anhoej.dk

advokat@anhoej.dk



Fastelavn i 
Dagli´Brugsen

Mandag den 27.2. blev der slået mange slag på Dagli´Brugsens 
parkeringsplads.

Der var hængt 4 tønder op og vi forventede, at der kom ca. 100 
børn og vi blev ikke skuffede.

Ikke mindre end 110 børn mødte op og deltog ihærdigt med at slå 
de 4 tønder ned. De yngste startede med en paptønde, men den 
var hurtigt smadret, så der blev hentet en ny lille trætønde som 
led samme skæbne.

Efter tøndeslagningen fik alle børn udleveret en slikpose og der 
var varm og kold kakaomælk og flødeboller til alle. De voksne blev 
budt på kaffe. 

Der blev kåret 5 konger og 5 dronninger.

Tak til alle børn og de mange voksne som altid bakker op om 
vores arrangementer. En særlig tak til SFO fra skolen som altid 
møder talstærkt op.

1)
Børnene opdeles i grupper 
efter størrelse og alder.

2)
Alle gik til den og de fleste 
var flot udklædte.

3)
Efter ”slaget” er man lidt 
træt og så gør det godt 
med lidt slik og varm 
kakaomælk, og skulle 
der være brug for lægelig 
assistance er den tæt på

4)
Her er de så, alle de nye 
Konger og Dronninger 
anno 2017

1

2

34

Fastelavn i 
Faldsled

Også i Faldsled var mange børn og voksne mødt op til fastelavnsarrangementet ved 
Faldsled Beboerforening. Her blev der kæmpet bragt for at blive kattekonge eller 
kattedronning, hvor fire fint udklædte børn var så heldige at kunne modtage disse titler. 
Endeligt var der fastelavnsboller til alle fremmødte. 
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Sidste skoleår havde vi en emneuge, hvor indskolingen arbejdede 
med hygiejne og sundhed.   I den forbindelse lavede de mad til 
hele skolen, og man spiste sammen i aulaen. Det var en stor succes 
og vi kunne se, hvor meget eleverne hyggede sig på tværs, så vi 
valgte at gøre det til en fast tradition.

Klasserne skiftes til at lave mad på en fordybelsesdag sammen 
med den lærer de har. Der har været hjælpsomme forældre med 
og eleverne er rigtig glade for det. De hygger sig med at spise 
sammen i aulaen, hvor vores pedeller dækker fint op. Eleverne 
tager ansvar for at få lavet maden og de er så stolte, når de serverer 
for deres kammerater. Det er den enkelte klasse som bestemmer, 
hvad vi skal have at spise.
Forældre og personale betaler et lille beløb for denne gode.

Torsdag den 20/4 var det 3.kl, deres lærere og en forælder, som 
havde bagt pizzaer og skåret grøntsagsstave, til resten af skolen.

Rikke Madsen

Fællesspisning på 
Brahesminde skole, afd. 
Svanninge

Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

Peder  Tlf. 20 29 75 23   •   Jens Tlf. 40 29 03 62

Tlf. 62 61 99 89 • www.svanningeskovservice.dk 

Mediepatrulje
I dette skoleår har 7 elever fra 3.- 6. klasse i Svanninge været en 
del af den nystartede Mediepatrulje. Mediepatruljen er en gruppe 
elever, der har meldt sig til at blive klogere på it og undervise 
resten af skolen i det, de har lært.

Sammen med skolens it-vejleder er de mødtes og lært 
noget om præsentationsprogrammerne Google Slides samt 
matematikprogrammet Geogebra, hvorefter de har været rundt i 
alle klasser og lære fra sig.

Det har været en fornøjelse at starte projektet op og se, hvordan 
eleverne i mediepatruljen er vokset med opgaven og tager 
ansvaret på sig rundt i undervisningen, hvor de er blevet taget 
rigtig godt imod af elever og lærere.

Pernille Camuch Mortensen, It vejleder, Brahesminde skole, afd. 
Svanninge.
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Naturen omkring os – 
Vandhullerne i 
Svanninge Bakker
I Lokalområdet er vi velsignet med en spændende og helt unik natur, her 
kan du læse om endnu et af de projekter der er lavet, for at værne om den 
unikke natur, som vi har til nabo og dens beboere. 
Vandhullerne i Svanninge Bakker er levested for de fredede 
padder og krybdyr; springfrø, grøn frø, spidssnudet frø, stor 
vandsalamander og snog. Springfrøen, spidssnudet frø og stor 
vandsalamander er desuden såkaldte Bilag IV-arter, som er 
beskyttet i medfør af EF-habitatdirektivet, som foreskriver, at de 
ikke må fanges, slås ihjel eller forstyrres og deres levested må ikke 
beskadiges eller ødelægges. Springfrøen findes kun i det østlige 
Danmark og mangler helt i Jylland. I modsætning til grøn frø har 
de ingen kvækkeposer og de kan derfor kun høres ca. 10 meter væk. 
Til gengæld kan de springe højt og langt med deres lange bagben – 
deraf navnet.
 
De vågner om foråret fra deres vinterdvale, hvor de har sovet i 
stenbunker, blad- og grenbunker eller væltede rodkerner. Herefter 
søger de ned til et vandhul for at spise og starte yngleperioden 
op. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med levestedet er en 
naturlig sammensætning af overvintringssteder og ynglesteder, da 
de lever delvist i vand og delvist på land. Der behøves ikke være 
vand i hullet over hele året, men det er afgørende, at der er vand 
nok til, at larver fra den store vandsalamander og haletudser fra 
springfrøen kan nå at vokse sig store nok til, at de har fået ben og 
kan gå på land. Det er også afgørende, at der kommer sol ned til 
vandhullerne, da padderne er afhængige af en tilpas varme for 
at kunne udvikle sig. Hvis det er for koldt, så bliver udviklingen 
af larver og haletudser forsinket og der er større risiko for, at 
vandhullet tørrer ud inden de kan overleve på land.
 
I det mest nordlige vandhul, beliggende ved golfbanen, er der 
fundet ynglende stor vandsalamander og grøn frø samt snog. De 
øvrige vandhuller i skoven er der ynglende springfrø, men ikke 
salamandre. Nogle af vandhullerne var næsten uden vand omkring 
august måned og der er salamandrene knap blevet klar til at gå på 
land. Det kan også være et problem, hvis vandhullet er fyldt helt op 

med gamle blade i bunden og nye blade fra græsser og vandplanter, 
for så er der ikke er noget frit vand. Frit vand er de afhængige af, 
når de skal kunne svømme rundt og spise mikroorganismer, så som 
alger eller smådyr.
Ofte skyldes arternes sjældenhed også deres manglende 
ynglesucces, fordi paddernes yngel er føde for vandhullets øvrige 
insekter, andre padder, snog eller udsatte fisk. Det er helt naturligt 
og samlet set burde det ikke være en trussel for arternes overlevelse. 
Det kan alligevel vise sig at være afgørende, fordi der netop ikke 
er vandhuller nok at ”satse” på, i forhold til den lokale katastrofe, 
at al yngel bliver spist eller vandhullet tørrer ud førend ynglet er 
færdigudviklet.
Der er altså mange faktorer i spil og det skal der også være 
rum for i et naturligt økosystem. Fra naturens side vil der være 
flere vandfyldte lavninger og vandhuller, som kunne bruges 
som ynglested eller rastested for arterne og derfor også højere 
sandsynlighed for ynglesucces.
 
Med Naturstyrelsens indsats, som er sket i medfør af et EU støttet 
LIFE projekt, som hedder LIFE 70, er der sket en forbedring af 
levestederne. Det er sket ved at oprense vandhullerne for organisk 
materiale og skabe mere lysåbne forhold omkring vandhullerne 
og dermed mere lavt varmt vand. Træer er derfor blevet fældet 
og gammelt slam gravet op. I enkelte tilfælde er der også sket en 
ændring af brinken, hvor der var en drængrøft, så vandhullet ikke 
tørrer ud så hurtigt i sensommeren. Mod syd, ved Svanningevej, 
er der sket en fjernelse af interne dræn i marken og dermed er der 
genskabt grundlag for et nyt vandhul i lavningen. Indsatsen er sket 
i den periode, hvor padderne har ligget i dvale på land. Hvis du vil 
vide mere om projektet, kan du læse mere på hjemmesiden:
 www.life70.dk

- Annette Strøm Jacobsen, Biolog i Naturstyrelsen

SCAN KODEN

Hvis du scanner 
koden kan du se en 

film over ét af 
vandhullerne

Oprensning af vandhul i Svanninge Bakker. Foto: Niels Damm, Amphi Consult

Genskabelse af vandhul i lavning ved Svanningevej. Foto: Niels Damm, Amphi Consult
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Fra følgeskab til 
fællesskab
- lokalrådet støtter op om et projekt, der hjælper lokale sårbare i 
gang med en fritidsaktivitet
Hanne er i gang med at trække i det varme tøj, for det er ved at 
være tid til en gåtur med hendes følgeven Jannie.
En gåtur der giver god energi, og som i kraft af det gode selskab 
får tankerne væk fra de problemer, der ellers godt kan tynge lidt 
rigeligt i hverdagen. 
Gåturene tager de på en gang om ugen, og det får Hanne ud af 
døren. 

”Men sådan har det ikke hele tiden været”, fortæller Maja, som er 
frivillig-koordinator i Projekt Følgeskab, som er et samarbejde 
mellem SIND og Faaborg Midtfyn Kommune. 

Da Hanne henvendte sig til os, havde hun rigtig svært ved at 
komme ud af døren. 
Hanne døjer nemlig, desværre, med angst - en af de mest 
almindelige psykiske lidelser i Danmark.
Angsten gjorde, at hun havde svært ved at gå ud blandt andre 
mennesker og det betød, at hun isolerede sig mere og mere fra 
de oplevelser og fællesskaber, der ellers skulle give hende en 
pause fra bekymringstanker. På dén måde kunne angsten vokse 
mere og mere, og selvværdet ryge længere og længere ned. 

Den kurve er heldigvis ved at knække for Hanne nu. ”Det 
betyder rigtig meget for mig at få følgeskab til at komme ud af 
døren. Når Jannie er med, er det mere trygt for mig at komme 
ud - vi har endda været på café uden, at jeg fik angst-anfald”, 
siger Hanne, der bor i en lille by uden for Faaborg.

Men Hanne er ikke den eneste, der er glad for projektet. 

Gennem de sidste tre år har over 60 mennesker med psykisk 
sårbarhed i Faaborg-Midtfyn Kommune haft glæde af en frivillig 
følgeven. 

En frivillig følgeven siger ja til at dyrke en fælles fritidsinteresse 
sammen med et menneske med sårbarhed, i en periode på et 

halvt år, enten en gang om ugen eller hver 14. dag. 
Følgeskaberne laver mange forskellige ting sammen: Nogle 
går i fitness-center, nogle tager på kunstmuseum, nogle spiller 
badminton, nogle dyrker yoga, nogle løber eller går ture og nogle 
dyrker kreative interesser sammen.  Fælles for dem alle er, at det 
handler om at hjælpe et menneske med at bryde isolationen og 
komme ud og få gode oplevelser. 

”Det er vigtigt for os at lave nogle gode match i følgeskaberne, ud 
fra fælles interesser og ønsker til følgeskabet, så begge får glæde 
ud af følgeskabet”, siger Maja og fortsætter: ”Jeg er rigtig glad for, 
at lokalrådet i Svanninge-Millinge-Faldsled har sagt ja til at bakke 
op om vores projekt ved at trykke denne artikel. Jeg har også 
været ude og fortælle om projektet på et lokalrådsmøde.”

Projektet søger hele tiden både frivillige følgevenner, men 
også netværksambassadører. En netværksambassadør er én, 
der ikke selv vil være følgeven, men som gerne vil spørge i 
sit eget netværk, hvis der skulle blive brug for en følgeven i 
vedkommendes lokalområde.

Er du nysgerrig på at høre mere om at få eller blive følgeven, 
eller om at være netværksambassadør, så skriv til maja.
nussbaum@sind.dk eller ring på 21427396.

Tilbage til den lille by udenfor Faaborg: Hanne er kommet 
tilbage, og kinderne er røde. ”Så kan vi lidt igen, har lige fået lidt 
luft, og har fået grinet lidt”, siger hun. 

Obs: navnene på personerne er blevet ændrede.

- Maja Nussbaum, frivillig-koordinator i Projekt Følgeskab

KIRKEBLAD
86. årgang
Sommer
2017

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Sidst i april måned  lagde ”skipper”  til i Svanninge Sognegård. 
”Skipper” er  den unge jordomsejler Emil Erichsen, kendt 
fra TV programmet ”Kurs mod fjerne kyster”. Sammen med 
lillebroderen Theis og skiftende besætninger sejlede han på tre 
år jorden rundt i båden ”Havana”.   

Emil var en charmerende og nærværende foredragsholder og 
havde forsamlingen i sin hule hånd! Han  satte nogle nye vinkler 
på den lange rejse og tog os en tur med bag kulisserne. For det 
er jo sin sag at blive skipper på en jordomsejling som 23 årig og 
at have en TV-fotograf i rumpen på store dele af turen.  
Men det var ikke blot et  foredrag om Emils sejlads og hans 
oplevelser!  Indirekte var det også en fortælling om arven fra 
Emils farfar, Troels Kløvedal, om brødrenes far Mikkel Beha 
Erichsen og om familiens livssyn.  Nogle sejler, andre laver TV 
og flere af dem gør begge dele. Fælles for dem er, at de har en 
evne til at opleve og formidle!  

Den nu 74-årige og desværre dødssyge Troels Kløvedal er den 
gamle hippie, som realiserede sin 60er drøm om ”love, peace 
and understanding”  på båden Nordkaperen . Det slap han godt 
fra, fordi han havde noget at have det i, og med sine film fra 
Nordkaperen  levede han hr. og fru Danmarks drømme ud og 
formidlede dem til aftenkaffen.
  
Efter en omflakkende barndom i forskellige kollektiver og på 
familiens sejlbåde valgte sønnen Mikkel en anden kurs og 
satsede på kernefamilien som ganske ung. Han var klog nok 
til at finde sig en hustru fra sejlermiljøet, og nu fører deres 
sønner Kløvedal-fortællingen videre i en moderniseret udgave. 
Efter sigende tjener de ganske pænt på deres foredrags- og 
forlagsvirksomhed, og det skal være dem vel undt!
 
Denne familie har en livsmodig, nysgerrig, åben og sorgløs 
tilgang til livet, som kan få de fleste danskere til at lægge 
sig fladt i beundring! Det er tydeligt, at de har tænkt over 
tilværelsen og hvad de vil med de dage, der er dem beskåret. 
Uden at kende det mindste til familien Beha Erichsens forhold 

til kristendom og kirke, kan jeg som præst sagtens genkende 
et kristeligt inspireret livssyn. Dog kan jeg ikke udelukke, at de  
frabeder sig en sådan etiket! 
 
Under foredraget fortalte Emil Erichsen om alle de venlige og 
tillidsfulde mennesker, han havde mødt på turen, og i samme 
åndedrag kritiserede han danskerne for at være lukkede over 
for fremmede kulturer (læs: flygtninge og indvandrere). Her 
hoppede kæden af for den unge mand! For jeg synes, at 
danskerne generelt tager pænt imod flygtninge, men vi skal 
selvfølgelig kunne sige fra  over for den gruppe indvandrere,  
som ikke vil acceptere dansk lov og skik! 
 
Emil Erichsen fortalte,  hvordan han havde højde for alle mulige 
akutte situationer undervejs, som en ansvarlig skipper bør 
gøre. Men almindelig sund forsigtighed i det fremmede ville 
han helst ikke tale om. Under spørgerunden gik flere tilhørere 
Emil på klingen, og det kom da også frem, at han havde lyttet, 
når ”de lokale” havde rådet ham til at sejle uden om steder, 
hvor de kunne risikere at møde skumle typer.  Her har familiens 
øvrige sejlererfaringer sikkert også spillet ind, men den slags 
snusfornuftige forholdsregler passer næppe ind i deres måde at 
markedsføre sig på! 
 
Nu er Emil klar til at stifte familie, og jeg håber, at der venter 
ham et godt og fortsat indholdsrigt liv. Men når han bliver lidt 
ældre, finder vel han ud af, at livet desværre også byder os på 
andet end dét, der kan klares med tillid og åbne arme!

VrH

Livets sejlads 



GUDSTJENESTER SOMMER 2017
Maj

28. maj  6. søndag e. påske
11.00:  Svanninge*
  ”Alpegudstjeneste” i præstegården

Juni
4. jun.  Pinsedag
11.00  Falsled (KK, I)

5. jun.  2. Pinsedag
09.30  Falsled (I)

11. jun.  Trinitatis søndag
19.00  Falsled

18. jun.  1. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

25. jun.  2. søndag e. trinitatis
09.30  Falsled (J. Svärd)

Juli
2. jul.  3. søndag e. trinitatis
09.00  Falsled(J. Svärd)

9. jun.  4. søndag e. trinitatis
10.00  Falsled (J. Svärd)

16. jul.  5. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled (J. Svärd)

23. jul.  6. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

30. jul.  7. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

August
6. aug.  8. søndag e. trinitatis
09.30  Falsled (kk)

13. aug.  9. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

20. aug.  10. søndag e. trinitatis
09.30  Falsled

27. aug.  11. søndag e. trinitatis
11.00  Falsled

Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
11. maj  VH
8. jun.  JS
22. jun.  VH
17. aug.  VH

JS: Sognepræst Jesper Svärd, Horne
VH: Sognepræst Vibeke Hammerum

Forkortelser:
KK: Kirkekaffe I: Indsamling

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

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
Mail: vrh@km.dk 

ORGANIST

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

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

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

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

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

KIRKESANGER

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

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

Jens Nielsen
Brahesvej 9, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 91 53

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Istandsættelsen af Svanninge kirke
Det er ikke med menighedsrådets gode vilje, at 
istandsættelsen af Svanninge kirke har ligget 
stille de sidste måneder. 

Alle parter i det kirkelige system handlede i god 
tro, da kirken atter blev lukket i januar.  

Men siden har nationalmuseet stillet nye krav, 
som vi har forsøgt at løse. Pænere kan det vist 
ikke formuleres på tryk!

Foto t.h.: Menighedsrådsmedlem Mads 
Rasmussen lod sin drone flyve en tur over 
Svanninge kirke  

Alpegudstjeneste
og foredrag

Alpegudstjeneste
Søndag d. 28. maj kl. 11.00
i Svanninge Præstegård
Vi håber, at vejret atter er med os, så vi kan holde 
gudstjeneste i haven! 

Efter frokost trækker vi ind i konfirmandstuen, hvor årets 
gæstetaler,  Esther Rützou, Håstrup vil underholde os 
med ”katekismuskuppet”, et dramatiseret foredrag om, 
hvordan det gik til, da Reformationen ramte Fyn!. I tilfælde 
af dårligt vejr holdes gudstjenesten i konfirmandstuen!  

Især om fødsels- 
& dåbsattester og 
fødsels- & navne-

attester
Erfaringen fortæller, at flyttekasser har det med at  sluge 
”dåbsattesten”, eller fødsels - & dåbsattesten, som den 
korrekt hedder. Lige som fødsels- & navneattesten (for 
udøbte) er den vores primære ID, som gennem livet skal 
fremlægges i forskellige situationer.  

Er den gået tabt, kan man søge om en ny med NemID på 
www.borger.dk.  

Gælder attesten børn under 18 år kontakter man det lokale 
kirkekontor med identifikation.  Læg venligst mærke til, at 
ekspeditionstiden for personer født før 1960 kan tage op 
til en uge, da disse først skal overføres fra de håndskrevne 
kirkebøger til den digitale personregistrering. 

Det er gælder  særlige regler for personer, som er født i 
Sønderjylland, hvor fødsels- og navneattesten udstedes af 
fødselsregistreringskommunen og en eventuel dåbattest af 
folkekirken.
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Brahesvej 9 · Svanninge
5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53 / 23 38 92 27

Industri • Privat 
Landbrug • Nybyggeri
Alarm • Tele og data

Murermester
Per Bekkelund ApS
Tlf. 62 61 75 20

M
ure

r Tøm
rer

CVR: 29150958

Det er ikke let at få succes i USA! Det har mange danske 
kunstnere og erhvervsfolk måttet sande! Kim Larsen, 
Thomas Eje og designerparret Margit og Erik Brandt var 
blandt dem, der ikke lykkedes. Som en af de få musikere 
har sangeren Lucas Graham fået succes, men ellers er 
der langt mellem snapsene! 
 
Det er der selvfølgelig mange årsager til. Men, som 
udgangspunkt skal man ikke tro, at fordi man er 
verdensberømt i Danmark, bliver man det også i USA! 
Skal man lykkes i USA, skal man ud over evne og talent, 
hårdt arbejde, seriøse lokale kontakter også have held i 
sprøjten og den rette timing. Og man skal kunne levere 
noget, som ingen af USA’s 320  millioner indbyggere kan 
levere bedre!  Dertil skal man – afhængig af branche – 
bokse med fagforeninger og et stort forgrenet bureaukrati 
og dets indforståede  protektionisme.

Det nytter heller ikke at slå på det danske, for mange 
amerikanere aner ikke hvor Danmark er!  De ved ikke 
hvem, dronning Margrethe er, og når Billedbladet skriver, 
at Frederik og Mary ”vækker jubel”  på et USA-besøg, 
skal man lige spise brød til!  Så er det bedre at bruge 
”brands” som  ”nordisk” eller ”skandinavisk”, for folk 
er dog nogenlunde med på, at der i Nordeuropa findes 
nogle kølige lande med fælles kulturelle træk. 
  
En af dem, der prøver at slå igennem i USA, er kokken, 
iværksætteren og forretningsmanden Claus Meyer. Vil det 
lykkes for ham, eller har han slået for stort et brød op?  
Meyer har søsat et stort projekt i New York for både egne 
og en investors penge, og det er tydeligt, at konceptet 
er inspireret af det ny nordiske køkken, som han også er 
fadder til! Der er tale om flere restauranter, et bageri på 
Brooklyn og en nordisk madhal i Grand Central Station, 
en smuk gammel jernbanestation, som ingen af byens 
byggematadorer har haft held til at ødelægge. Desuden 
er Meyer involveret i en madskole for socialt udsatte 
unge. 

Jeg droppede ind i the ”Great Northern Food Hall”, da jeg 

var i byen forleden. Fra indgangen på 42. gade går man 
direkte ind i den store hal, som er indrettet i skandinavisk 
stil. De fire serveringssteder  byder på smørrebrød og 
andre skandinaviske specialiteter, dog tilpasset den 
hippe New Yorkers smag. I det lille bageriudsalg kan man 
endvidere købe rugbrød, frøsnappere og kanelsnegle 
med hjem, til udlandsdanskernes store glæde!  Jeg 
spiste en amerikaniseret kartoffelmad, som var anrettet 
på en slags foccacialignende fladbrød. Den smagte, og 
med lidt god vilje kunne jeg godt genkende det hjemlige 
forbillede!  Meyer har desuden en hot dog stand et 
andet sted i bygningen. Her slår han undtagelsesvis 
på det danske, men også her er tilbehøret af den mere 
sofistikerede  slags.
 
Meyers roste restaurant ”Agern” er i øjeblikket lukket 
på grund af vandskade, og der har også været andre 
udfordringer for ham ”over there”. Sidste sommer fortalte 
han en dansk journalist om problemerne i opstartsfasen 
og tilføjede:   ”Du kan bande på, at jeg taber penge på 
det her!”.   Selv om Meyers madeventyr siden har høstet 
megen ros, er der stadig et stykke vej til overskuddet. 
Jeg betalte ganske vist kun 12 dollars (84 kr.) for min 
kartoffelmad og en cafe latte, men alligevel var jeg lidt 
stolt over at støtte vores modige landsmand! 

VrH

Ferieminder: Det daglige danske brød i New York 

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK
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Nyt fra 
Faldsled/Svanninge 
S. G & I:
FUGLESKYDNING
Årets fugleskydning nærmer sig og programmet er stort set på 
plads.

Fra onsdag, d. 14. juni til lørdag, d. 17. juni, sker der en masse 
forskellige ting i og omkring Svanninge Hallen.

Onsdag kl 19.00 er der bankospil i Svanninge Hallen.

Torsdag kl. 16.00 – 21.00 afholdes familieaften i teltet på 
sportspladsen bag Svanninge Hallen. Familieaftnen arrangeres 
i samarbejde med Svanninge Skoles  4. og 5. klasse og elevrådet. 
Aftenen vil bestå af diverse lege og børnene har mulighed for at 
udstille deres kæledyr i tidsrummet fra kl. 16-18.

Medbring egen mad eller køb på pladsen- drikkelse skal købes på 
pladsen. 

Et nyt tiltag i år, er kåring af årets børnefuglekonge. For at deltage 
i konkurrencen, skal man gå i 4. – 5. eller 6. klasse på Svanninge 
Skole. Konkurrencen vil bestå i, at der med en blød bold, skal 
skydes til måls efter en træfugl. Nærmere information om 
regler m.m. gives på selve dagen. Der skal, som til de ”voksnes” 
fugleskydning købes et skydekort, som koster 10 kroner og der 
vil være 3 præmier til fordeling. Børnefuglekongen får samtidig 
mulighed for  at deltage i lørdagens fuglekongeoptog.  

Fredag kl. 16.30 – 24.00 – cykelsponsorløb for børn og voksne, 
fodbold for firma-, familie-, eller gadehold, musik i teltet v/
ElsborgMaribo (nomineret til to priser ved Dansktop Prisen 2017). 

Grillmad sælges fra kl. 18.30.

Lørdag kl. 11.30 – 17.00 – fuglekongeoptog med start fra 
Svanningevej 5, rundt i Svanninge/Millinge, med afslutning på 
pladsen bag hallen kl. 13.00, hvor den regerende fuglekonge, Lars 
Stenner, afgiver første skud. I løbet af eftermiddagen vil der være 
underholdning af Børnebanditterne, Crossdance opvisning v/ 
Betina Quick, sømslagning og Cow-shitting.

Lørdag kl. 19.00 Aftenfest i Svanninge Hallen m/menu fra 
Svanninge Sognegård og musik fra bandet Hits `n` Covers. 
Tilmelding og bordreservation hos Ulla Bahl 20 26 86 22.

Se programmet, som er indlagt i denne udgave af Lokalnyt.
Vi håber på stor opbakning fra hele vores lokalområde, så vi kan få 
nogle sjove og hyggelige dage for både børn og voksne.

GENERALFORSAMLING
FS afholdt ordinær generalforsamling d. 28. februar 2017. De 35 
fremmødte fik en fyldig beretning om foreningens aktiviteter i 
2016 og de udfordringer, som en lokal idrætsforening har i disse 
tider, hvor specielt besparelserne på de kommunale budgetter 
fylder rigtig meget, i det løbende arbejde med hele tiden, at udvikle 
foreningen. Herudover var der en god debat omkring rekruttering 
af frivillige hjælpere, da det er meget vigtigt for foreningens 
fortsatte eksistens, at der løbende kan skaffes ”hænder” til de 
opgaver som skal løses, både for at tjene penge, men også som 
trænere og ledere.

Regnskabet for 2016 udviser et overskud på kr. 139.000

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:

Flemming Lunde  formand
Annita Svendsen  næstformand
Birthe Christensen sekretær
Mette Gregersen  fodbold
Mia Bahl  håndbold
Laila Grønning  svømning
Lars Møller   tennis
Gerde Høj Hansen Petanque
Gitte Lei   Badminton, Fitness/Gymnastik.

Bestyrelsen mangler et medlem, som kan varetage kasserer jobbet, 
så hvis man har lyst til at høre mere om, hvad dette job indebærer, 
så kontakt endelig Flemming.  

Børge Bryggers Mindepokal, som gives til en person, der gennem 
en årrække har udført et ekstraordinært og stort stykke arbejde for 
FS, blev tildelt Brian Raun, for hans store engagement i omkring 
pigefodbolden i FS.

FS er nu også på Facebook, så er du ikke allerede ven med FS, så er 
det nu.

- Flemming Lunde, formand.

Udviklingsplan for 
Svanningehallen
Udviklingsplanen for Svanningehallen blev påbegyndt i 2015, 
hvor hallens bestyrelse sammen med repræsentanter for Faldsled/
Svanninge SG&I, borgere fra lokalområdet og konsulenter fra DGI, 
tog initiativ til at sætte retning for hallens udviklingsmuligheder i 
perioden 2016-2019. 

Gennem en lokalt forankret og involverende proces med 
analyse af hallens muligheder og udfordringer, samt en 
spørgeskemaundersøgelse målrettet hallens brugere, blev 
udviklingsplanen udarbejdet trin for trin. 
Hovedtrækkene og konklusionerne fra udvi
klingsplanen er samlet og præsenteret i en pixiudgave, som findes 
i Hallen. Den fulde udgave af udviklingsplanen kan læses på 
Idrætsforeningens og Hallens fælles hjemmeside, 
www.falsledsvanninge.dk/ 

I planen beskrives Værdier, vision og mission for Svanningehallen. 

Gennem dialog og analyse med brugere af hallen skabtes et 
værdigrundlag, der sammen med vision og mission, skal sætte 
retning for hallens arbejde i fremtiden. 

Udviklingsplanens konkrete indsatser:
2016:  
1. Indfasning af Conventus som styresystem i hal og forening. 
2. Årshjul for hallens aktiviteter
3. Årshjul for foreningens aktiviteter
4. Ny hjemmeside i samarbejde med foreningen
5. Kontingentstruktur i foreningen – kan den gøres med fleksibel 

i forhold til at få flere brugere i hallen? 
6. Strategi for positionering og markedsføring – herunder ny 

grafisk identitet? 

2017:  
1. Analyse af de selvorganiserede motionister i 

Svanningebakkerne. 
2. Nye aktiviteter i samarbejde ml. hal og forening. 
3. Nye faciliteter omkring hallen – pay and wash – for mtb 

ryttere?
4. Ny grafisk identitet – nyt brand – tydelig og målrettet 

kommunikation. 

2018:               
1. Økonomiske fællesområder ml. Svanningehallen og 

foreningen. Kan foreningen stå for en økonomisk ansvarlig 
drift af hallen? Økonomisk analyse og sparring af eksternt 
bureau.  

2. Kan Svanningehallen blive en del af foreningen? 

På nuværende tidspunkt er der arbejdet med nogen af indsatserne, 
andre indsatser er i gang. Mens der stadig er plads til nye initiativer.

Vi efterlyser både nye ideer og initiativtagere til nye aktiviteter – 
store som små.

�

Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

BliKKenslAgeRMesTeR
gRØnnegADe 19 · fAABORg · Tlf. 62 61 05 45

v/ Tømrermester 
Arne Nielsen
Grubbemøllegyden 20 
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 86 16  
Bil 22 33 70 27

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15

 www.fsfodbold.dk
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Bedste kvalitet til
laveste pris

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

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

Svanninge Auto & Traktorservice
v/Aage Larsen og René Helding

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

• Ved generalforsamlingen i marts kom der 3 nye 
bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant, bestyrelsen ser derfor 
således ud:

Frank Kristensen og  Claus Nielsen, som deler formandsposten
Marlene Petersen, referent og tekstansvarlig
Annika Hansen, Kasserer
Winnie Larsen, Bestyrelsesmedlem
Per Andreas Andersen, Suppleant
Jan Plet, Suppleant

• Hen over sommeren vil grillen blive tændt sidste fredag i 
måneden på “ Den Gamle Skole”. Her er der mulighed for 
at tilberede sit medbragte mad. Efterfølgende vil der være 
rundbold på fodboldbanen.

Nyt fra Faldsled Beboerforening

Yderligere info om aktiviteterne kan læses på vores 
hjemmeside og Facebookside

Vinderen af Påskeægs-konkurrencen blev Emilie Meyer 
Lühning, som havde tegnet ”katten i tønden”.

Sankt Hans på 
Baunebjerg

Tag familien med til Sankt Hans på Baunebjerg.

Igen i år har Lokalrådet, i samarbejde med Sydvestfyns 
Jagtforening valgt at arrangere Sankt Hans for områdets 
familier. 

Medbring dit eget grillmad, så vil grillen være klar klokken 
18.30. Mens de voksne griller, kan børnene lege på den 
hoppeborg der stilles op i dagens anledning. Klokken 20.30 
tændes det store Sankt Hans bål, så vi kan få sendt heksen godt 
af sted til Bloksbjerg.

Da der desværre ikke kan garanteres solskin, sættes der et stort 
telt op bag kunstgræsplænen.

Vi glæder os til at se jer alle, fredag d. 23. juni, kl. 18.30

 -Arrangørerne

Falsled Strand Camping
Familievenlig og hyggelig lille strand campingplads beliggende direkte 
ned til Helnæs bugten.
Pladsen er anlagt på en 3 hektar naturgrund med gamle 
løvtræer og velplejede græsarealer.

Vi prioriterer de fredelige, rolige og smukke omgivelser, hvor 
naturen, vandet og den idylliske landsby Falsled giver den 
rigtige feriestemning. Falsled er en ren naturperle!

Falsled Strand Camping har en skøn og børnevenlig sandstrand 
med en fantastisk udsigt til øerne og med rig mulighed for 
kajaksejlads eller en frisk svømmetur. Vi har desuden byens 
bedste og eneste udendørs swimmingpool.  Vores udfordrende 
minigolfbane skal opleves og giver anledning til mange timers 
sjov for hele familien.

Vores minibutik tilbyder morgenbrøds bestilling fra 
Guldbageren og et mindre udvalg af diverse læskedrikke og is til 
en varm sommerdag.

Vi har åben hver dag i sommersæsonen dog middagslukket 
mellem kl. 11 - 15.
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Hurra – Høstfestivalen 
består!
I forrige nummer af Lokal Nyt bragte vi en artikel om, at 
Høstfestivalen var presset, både mht. udvalgsmedlemmer, men 
også grundet manglende tilslutning fra lokalsamfundet. Heldigvis, 
fik Høstfestivalen ikke lov til at gå i glemmebogen. Dette takket 
være mange lokale arrangører, der har budt ind med gode 
arrangementer til årets høstfestival.

Med denne fantastiske opbakning fra mange, var det derfor kun 
passende at lade temaet for årets høstfestival blive: ”Det Nære”. 
Det nære er den smukke natur, som vi er omgivet af, det er de 
mennesker, som vi omgås og bor i blandt, men ikke mindst, så er 
det nære, de oplevelser, som vi har sammen. 

Årets høstfestival byder både på nye, men også mere velkendte 
arrangementer. Festivalen skydes i gang med en fernisering, vores 
dygtige lokale kunstnere udstiller deres værker af ”Det nære”.  
Dertil kommer så både arrangementer med kulturelt indhold som 
fx skitsekursus, sangaften og dans, men også arrangementer med 
fællesspisning og andet socialt samvær. 

Der er så meget godt i vente for årets høstfestival – så glæd Jer til at 
se hele programmet i næste nummer af Lokal Nyt.

*OBS Høstfestivalen er grundet andre lokale arrangementer rykket 
til perioden 26. august til 3. september*

 

Solbjerggaard  
Bed & Breakfast 
Butik  
Bang’s design 
Galleri 
Assensvej 298 
5642 Millinge 
Tlf.: 23203278 
www.bb-fyn.dk 
Åben hele året 
Udstilling Marie-Louise Otte 
og Kai Glad  
4. maj - 15. juni 2017 
Åben tors. fre. og lørdag 11. -16.  

Børn og bedsteforældre i 
Svanninge Børnehus 
gjorde legepladsen 
forårsklar.
Børnene i vuggestuen og børnehaven havde en super hyggelig 
fredag formiddag, da de sammen med deres bedsteforældre 
plantede blomster i krukker og plantekasser på legepladsen. Nogle 
børn havde også taget mor og far med til arrangementet.

Bedsteforældrene havde været så søde at medbringe blomster, 
krydderurter, jordbærplanter og hvad man ellers kan finde på. 
Der var livlig aktivitet hele formiddagen med at få pyntet op i de 
plantekasser, som børnehuset havde stillet frem. Vejret artede sig 
fra sin bedste side. Det havde småregnet om morgenen, men lige 
inden vi gik i gang, tittede solen frem, og det holdt tørvejr hele 
formiddagen.

Der var stor opbakning til arrangementet. Nogle bedsteforældre 
var kommet langvejs fra for at være med. Legepladsen summede af 
aktivitet og glæde fra både store og små. Da alle blomster var sat i 
jorden, blev der tændt op i bålet og der blev bagt pandekager til den 
store guldmedalje. Der var lidt rift om bålpanderne, så nogle måtte 
væbne sig med tålmodighed. Alle fik dog bagt en pandekage, og der 
blev hygget ved borde og bænke med pandekager og en kop kaffe til 
de voksne.

Ved middagstid brød vi op. Legepladsen så flot ud med alle de 
mange blomster i forskellige farver. Det var tid til madpakker og for 
nogles vedkommende en middagslur. 

Stor tak til alle de fremmødte for dejlig formiddag.
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Projekt ”Syrensydfyn”
De fleste syrenhegn er mindst 150 år gamle. Mange er 
forsvundet på grund af den almindelige rydning af hegn. I dag 
er der brug for store marker og ikke læhegn. Syrenhegn passes, 
ligesom øvrige hegn, med en hegnsklipper, der efterlader 
hegnene som høje smalle hække med lidt grønt i toppen.

Desværre gør dette, at mange af hegnene ikke blomstrer andet 
end i toppen og det er ærgerligt.

Det vil vi gerne lave om på. Lokalrådet for Faldsled, Millinge 
og Svanninge har med projektet ”Syrensydfyn” i februar 2017 
begyndt en særlig demonstrations-pleje af syrenhegnet ved 
Grubbe Mølle. Det er sket for at undersøge og vise, hvordan den 
bedste pleje af syrenhegn skal ske. Vi har inddelt et flot hvidt 
syrenhegn, så det plejes på tre forskellige måder. Den 18. februar 
2017 blev dele af hegnet beskåret. Flere hjalp til den 22. april, 
hvor vi fortsatte med yderligere beskæring. Nu glæder vi os til at 
følge hegnets udvikling de kommende år. Læs mere på nettet:

www.faldsled-millinge-svanninge.dk/syrensydfyn
www.syrenland.dk

Af Susanne Jervelund

Annes femte sæson med 
Havnekiosken i Faldsled 

Havnekiosken i Faldsled ligner sig selv og udbuddet af grillmad, 
is og drikkevarer ligner også sig selv – næsten.

Der er ro og gemytlighed over stedet, som Anne Milling 
Christensen forpagter på 5. år. Kunderne bliver betjent venligt 
og i den rækkefølge de kommer ind ad døren og så hurtigt, som 
det nu tager at lave grillretter og gammeldags isvafler.

Barbequeburgeren, Cowboyhotteren og isvaflerne er 
efterspurgte og frisklavede. Burgerne serveres på porcelæn, 
med stålbestik og et venligst smil, når kunden har ventet de 
ca. 20 minutter det tager at stege bøf og bacon samt snitte 
frisk grønt. Pomfritterne friteres ved bestilling og den franske 
hotdog, som jeg guffede i mig, var sprød, varm og med tilpas 
mængde dressing.

Kunderne hygger sig med småsnak og udkig til havnen medens 
de venter i kiosken eller i lækrogen med borde og bænke ved 
siden af kiosken. Det lille lokale foran disken fyldes hurtigt, og 
ofte siver børnene ud til legepladsen og lader de voksne bestille. 

Vandscootere, speedbåde, landrovere, motorcykler og biler af 
enhver art transporterer kunderne til Havnekiosken og Anne er 
lige så fascineret af havnemiljøet og vandet som kunderne. 

Anne håber på en sæson med godt vejr og en lind strøm af 
kunder. Sidste års dårlige sommervejr og vejarbejde i byen gav 
færre kunder og manglende salg af is, både vafler, Isbjørne og 
Smarties skub-op is.

Egentlig havde Anne en drøm om at etablere pølsevogn 
i forbindelse med Skalbjerg Grusgravs forvandling til 
rekreativt område, men så dukkede annoncen om at forpagte 
Havnekiosken op. Bygningen og udenomsarealet ejes af 
Faldsled Havn, men det er Premier Is, der lejer hele molevitten 
og hyrer forpagteren. Anne er godt tilpas med samarbejdet 
med såvel Premier Is, som Faldsled Havn og arrangørerne af 
Havnefesten og andre aktiviteter.

Anne har tidligere arbejdet i børnehave, på specialskole og med 
rengøring, bl.a. på grillen i Haarby, som er hendes genbo. Uden 
for kiosksæsonen hjælper Anne sin mand med juletræspleje og 
-fældning, som de tilbyder en række kunder.  

Tekst og foto af Susanne Bang Stald

Havnekioskens åbningstider:

Maj: onsd.-sønd. Kl 11:30-19

Juni, juli og august: 
Alle dage, kl 11:30-20

Faktaboks

Mikael og Ludvig fra lokalområdet er faste kunder

Anne byder velkommen i Havnekiosken

 

Husk tilmelding til: 
5. juni, kl. 18.00 

Grundlovsdag og Fars Dag fejres med 
Gammeldags kyllingesteg med ny kartofler, 

hjemmelavet rabarberkompot og agurkesalat,  
is og jordbær til dessert.  

Pris pr person kr. 150,- (børn u/12 år ½ pris). 

31. august, kl. 18.00 
Høstfestival 

Stegt flæsk med persillesovs. 
Pris kr. 110,- (Børn u/12 år, ½ pris) 

Tilmelding på 62 61 94 46 

Sæt også kryds i kalenderen: 
9. og 23. november, kl. 19 

Andespil med masser af ænder og sidegevinster.  
Overskud går til renovering af Sognegaarden 

2. december, kl. 18 
Julefrokost 

 

Bliv medlem af foreningen 
Svanninge Sognegaard. 
Det koster kr. 100,00 årligt 
pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales i 
Dagli Brugsen Millinge, 
eller indsættes i 
Sparekassen Fyn : 
Kontonr.  0828 801 
0003351. 
Husk at oplyse navn. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har mange 
medlemmer, når der 
bl.a. skal søges midler fra 
fonde. 



Om 
skaberen 
bag 
”striben”

Jeg har haft en stor kærlighed til tegnefilm og videospil lige siden, at jeg var 
helt lille. 

Ligeledes har jeg altid været meget glad for at tegne. Denne passion førte mig 
i første omgang gennem kunsthøjskolen på Ærø og derfra videre mod Viborg, 
hvor jeg modtog undervisning i klassisk tegning og croquis. 

Dernæst søgte jeg ind på The Animation Workshop, som ligeledes ligger i 
Viborg. Her fik jeg en bachelor i karakter animation. 

Siden da har jeg både lavet animation til film og spil. Jeg elsker også at fortælle 
mine egne historier, hvilket jeg hovedsageligt gør gennem tegneserier. 

Blandt andet arbejder jeg på en serie om en ung helt ved navn Silas Ravn, som 
bor på planeten Tvebak og slås mod superskurke. Det tredje ud af i alt fem 
albums i denne serie er netop udkommet i februar i år.

- Asger Grevil 

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

Emil Midé Erichsen, landskendt foredragsholder sammen med vore 
egne foredragsholdere Suzan og Lars Simonsen

Mange tilhørere lyttede til et super godt foredrag

Mange ønskede en autograf

Det sker /  Kalender
19.-21.  Maj.
Sydfynske Syrendage,  se mere på www.syrenland.dk

20. Maj.
Åbent hus og maj  fest  i  Li l lely,  kl .  10-12.

28.  Maj.
Alpegudstjenste,  kl .  11  i  Svanninge Præstegård.

5. Juni .
Faldsled Beboerforening,  Broen sættes i  vandet 
kl .  10.  ved Sorte Sten.

5. Juni .
Grundslovs-  og fars dag,  Gammeldaws kyl l ingesteg,
kl .  18.00 i  Sognegaarden.

10.  Juni .
Tur t i l  Cirkusrevyen med Faldsled Beboerforening.

14-17.  Juni .
Fugleskydning.

15.  Juni .
Udflugt,  Danske Seniorer.

23.  Juni .
Sankt Hans på Baunebjerg,  kl .  18.30.

27-29.  Juni .
Byfest i  Faldsled.

19.  August.
Country i  Faldsled.

16.  August.
årets udsti l l ing i  Svanninge folkemindesamling åbner: 
“Portrætter af  en række personl igheder i  sognet - 
1907-2007”,  kl .  19

26.  Agust -  3.  September.
Høstfestival  (OBS -  Datoen er  ændret) .

21.  September.
Løvfaldstur,  Danske Seniorer.

30. September.
Brooptagning ved Sorte Sten,  Faldsled 
Beboerforening.

5. Oktober.
Else Møller ;  “Fra bondekone t i l  borgmester”,  Danske 
Seniorer.

19.  Oktober.
Efterårsfest,  Danske Seniorer.

2.  November.
Nanna Mølhave;  “Fra kokkehue t i l  præst i  Svindige-
Æksendrup-Langå”,  Danske Seniorer.

Du kan også få dit  arrangement i  kalenderen ved at 
kontakte redaktionen.  Se side 3.



Vores kernekompetencer er blandt andet:
• Alt murerarbejde i forbindelse
med om-, til- og nybygning

• Reparation og vedligeholdelse
• Bygningsrenovering og
modernisering

• Badeværelser og vådrum

• Flise- og klinkearbejde
• Facaderenovering og -isolering
• Fugearbejde
• Nyt tag
• Byggerådgivning
• Ideudvikling

DIT LOKALE OG DYGTIGE
MURERFIRMA

Lykkevej 3 · 5642 Millinge
boebyg@live.dk · www.boe-byg.dk

Kvalitet
Service
Finish


