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Vi er her når du har brug for os

kl. 7.30 – 18.00
Fra 23./6. – 31./8, kl. 7.30 – 19.00, begge dage inkl.

Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag!

Godt vi har hinanden

Ostemarked • Frugt & grøntmarked 
• Grillpølser • Fadøl • Vin • Popcorn 

• Amr. Lotteri • og restmarked til høstpris.

På pladsen har vi også:

Assensvej 249 • 5642 Millinge • tlf. 62619494 • Fax 62619474 • mail: 06142@coop.dk

Deltager i høstfestivalen 
den 23. august kl. 8 - 14 med fl g. program:

Kl. 8 - 9
Gratis morgenbord

Kl. 10 - 11
Underholdning

Kl. 11
Stor auktion

Effekterne udstilles ca. 1 time før – kom og kig, så køber du ikke katten i sækken.
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  Følg med på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
       www.faldsled.dk • www.fynsland.dk
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med lidt øvelse kan det godt gå hen og blive 
en hel livsstil.

Det er for nemt bare at kritisere og fokusere 
på det, der gik galt. Vi skal også komme med 
et bud på hvordan det kan blive bedre. Har vi 
kun øjne for det negative og hvor godt det var 
i de gode gamle dage, bliver det de andre, der 
kommer til at bestemme.

Det er dejligt at se, at der er så mange posi-
tive mennesker i vores lokalområde. at der sker 
så mange ting. Gamle aktiviteter holdes i hævd 
– i hvert fald så længe der er den fornødne 
opbakning, og nye aktiviteter skubbes i gang. 
Det kan selvfølgelig godt give nogle smårifter 
og en øm ryg, men til gengæld sover man 
godt om natten. og der er altid plads til en 
mere, der vil give en hånd med!

Jeg har bemærket besparelserne i det kom-
munale budget. Både de ”gamle” 6% - be-
sparelser, de nye 2% - og de kommende 5% 
- besparelser. netop derfor er det vigtigt at 
tænke positivt. Hvordan får vi det bedste ud 
af den situation!

God og positiv sommer til lokalområdet 
Alex Junge

  Tænk-positivt
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                                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

12

Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

på tlf. 62 68 16 64 
eller 20 33 34 76 eller 

mail: jonyma@mail.tele.dk.

Vi løser alle typer af opgaver 
indenfor faget, og er altid klar 
med professionel rådgivning.

Forretningen ejes og drives i det 
daglige af Johnny Madsen fra 
bopælen på Assensvej 531 i Faldsled.

Vi lægger vægt på, at opgaverne 
bliver løst med kvalitet for øje, 
og at alle regler og foreskriter 
bliver overholdt til punkt og prikke. 
Vores sikkerhed er din sikkerhed.

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk
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...og giver et hurtigt svar
Udnyttelse af et godt tilbud eller en gunstig situation 
kræver som regel, at man kan slå til med det samme. Hos 
os har vi kompetencen til at tage langt de �este beslut-
ninger på stedet.

Kontakt Henning Bahl på tlf. 6373 9002 eller email: 
hb@vb.dk for en uforpligtende snak over en kop ka�e.

Hos os bestemmer vi selv...
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Nisser på loftet i Falsled

” Lige fra jeg var en 
lille pige var det min 
drøm at blive keramik-
er, men mine forældre 
syntes, at det var lidt 
mere sikkert at få en 
tegneruddannelse. så 
jeg blev uddannet på 
kunsthåndværker-
skolen i københavn, 
på det, der den gang 
hed reklamelinien”, 
siger Jette Bork-
Johansen, der kun var 

17 år da hun bestod optagelsesprøven på kunsthåndværkersko-
len og derfor måtte søge om dispensation på grund af sin alder.

tre år senere startede så et erhvervs forløb, der gik over rek-
lamebureau, bladtegner og sidenhen en tilværelse som free-
lance illustrator, hvor hovedvægten var illustrationer til bøger og 
blade. et særligt kapitel var en årrække med julekalendere med 
Walt Disney fi gurer. Senere kom en masse tegninger til forskel-
lige ting for folkene bag smølferne.

Keramikken vandt
men Jette havde ikke glemt kærligheden til keramikken, som hun 
havde dyrket meget i sin fritid. I 1988 sagde hun farvel til det 
meste af tegneriet og startede sit åbne keramikværksted på as-
sensvej 540 i Falsled. 

”I starten var det de små drejede ting; saltkar, æggebærer og 
små krukker, og så selvfølgelig mine nisser. nisserne har en særlig 
plads her, nogle er bitte små, en del er i naturlig størrelse, sådan 

omkring ti cm 
og mange lig-
ger lidt imel-
lem”.
I dag laves der 
mange nisser i det 
gamle skipperhus i Fals-
led. Hele året går der nisser over 
disken. og oppe under loftet samles de 
på ”nisselageret”, klar til at blive sendt ud i den store verden: 
Usa, kina, det meste af europa og så selvfølgelig her til lands. 

Bestillingsarbejde
I de senere år har Jette arbejdet meget med bestillings-opgaver.  
Hvert år står hun fx bag keramikken til Årets Falsledbo. men 
det er især krukker, som skal bruges til gave, hvor dekoratio-
nen fortæller en historie, fx om en 
person, der fylder rundt, eller en 
fortælling om det ægtepar, der har 
sølvbryllup. 

”normalt får jeg noget på skrift 
og nogle fotos om vedkommende, 
der skal have krukken – det kan 
også hænde, at jeg selv digter 
lidt”, kommer det spøgefuldt fra 
keramikeren i Falsled.

Tekst og foto: Peter Bork-Johansen 

keramikeren Jette Bork-Johansen er oprindelig uddannet tegner, 
men tog for 20 år siden springet fra at være en meget efterspurgt 
illustrator til en lidt mere usikker fremtid som keramiker.

I dag er keramikværkstedet blevet meget 
automatiseret: Sparkeskiven er udskiftet med 
den elektriske drejeskive, der giver mulighed 

for de store, drejede ting. 
Og keramikovnen styres digitalt.

Det vrimler med nisser i det gamle 
skipperhus i Falsled. Her gøres klar til 

dagens glasurbrændning  

mange nisser i det 
gamle skipperhus i Fals-
led. Hele året går der nisser over 
disken. og oppe under loftet samles de 
på ”nisselageret”, klar til at blive sendt ud i den store verden: 
Usa, kina, det meste af europa og så selvfølgelig her til lands.

Bestillingsarbejde

FODPLEJER 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• Lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge
Telefon 6261 8033
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Skovfogeden 
planter for fremtiden 

- nej det stod bestemt ikke skrevet, at jeg skulle blive skov-
foged, da jeg blev født. Jeg skulle være munk. eller måske 
præst. Man kan måske godt sige, at det var min store lykke, at 
min fader døde da jeg var forholdsvis ung, og så blev der altså 
ingen oblater af den dej. Familien mente nu ellers, at det var 
noget underligt noget sådan at blive skovfoged og begynde 
at arbejde med hænderne. og så burde jeg jo ellers nok have 
valgt det med religionen.

skovfoged Hans knudsen sidder i sin skovfogedbolig i kant-
en af Damsboskoven og har udsigt over Helnæsbugten med 
Vigø, Illumø og Helnæs i udsigtsfeltet. rapsmarkerne står blom-
strende gule mod den lysegrønne skov og det blå vand. Hvide 
totter på himlens husarblå bue lader solen passere og kærtegne 
det smukke landskab.

Forstår du, fortsætter Hans Knudsen. De første 70 år af mit 
liv var jeg katolik. og i min familie har der altid været tradition 
for, at den yngste søn blev munk og lod de ældre om at føre 
familien videre. Da jeg var 12 år døde min fader. også ifølge 
traditionerne. I min familie bliver mændene sjældent over 55. 
så også der har jeg nok været lidt sær. Vist har jeg da fået en 
bypass og vist har jeg da også ondt i hjertet fra tid til anden, 
men jeg er trods alt blevet 75 år og jeg har det pragtfuldt. 22 

år i Damsbo er jo nærmest en gave. og sammen med min kone 
Birthe, her i skoven, er livet jo herligt. 

I fransk skole
Hans knudsen gik i den franske skole i ordrup og allerede i 3. 
klasse begyndte han at lære fransk. Året efter var det jesuit-
terne, der overtog hans opdragelse og tugtelse og så foregik 
det hele på tysk.

men munk blev han ikke og i stedet læste han til skovfoged. 
Arbejdede siden i Dyrehaven, senere på Næsbyholm og blev 
statsembedsmand. Formand i den katolske menighed, kom-
pagnichef i hjemmeværnet, formand og dit og dat, fortjenst-
medalje og så videre. såmænd også kinesiolog og healer.

Og en clairvoyant fortalte ham, og sådan ville det ikke blive 
ved. Han skulle vende tilbage til skoven. Han ville fi nde sig en 
ny kone og få en ny, stor familie.

Og ganske rigtigt: Fem måneder før sølvbrylluppet sagde 
hans kone farvel og tak. og så var det på tide at holde op med 
at være embedsmand, formand og hvad han ellers havde rodet 
sig ind i. Det kneb også mere med den katolske tro og han 
lagde sig ud med menigheden.

I fagbladet så han, at der søgtes en skovfoged på Damsbo. 
Han søgte og fi k jobbet. Han traf Birthe og fi k sin fynske familie.
man kan næsten sige prinsessen og det halve kongerige.

et turbulent liv? Det ved jeg nu ikke, hvad jeg skal sige til. Det 
har i hvert fald været indholdsrigt og omskifteligt. men livet 
er nu ikke bare en lige streg mellem to årstaller. så ville det da 
også bare være alt for kedeligt.

Den grønne Kadett
Skovfogedboligen er for nylig renoveret og i huset har der boet 
skovfogeder siden 1805. Så gammelt er Hans Knudsens køretøj 
i skoven dog ikke. men til års er den i hvert fald. en gammel 
opel kadett, der vistnok er på sin anden motor, men som tro-
fast slæber sin herre og mester rundt i skoven. Det er ikke nød-
vendigt med fi rehjulstræk, når der skal ses til beplantningerne. 
om galt skal være, så kan man vel gå de sidste par meter. en 
beplantning har Hans knudsens særlige bevågenhed.

- Ja, det er her jeg kommer til at gå igen, siger han. skov-
fogeder planter jo for fremtiden og de når jo ikke rigtig at se, 

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg  
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Hans Knudsen i Damsboskoven er 75 og 
elsker sit arbejde i skoven. 
Da ved jeg, da kommer den danske skærsommer… 
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hvad der kommer ud af det. og så er vi jo nødt til at holde øje 
med skoven fra den anden side. men min beplantning er med 
tre sorter. Der er ær, bøg og eg. Bøgen er en meter højere og 
rager nærmest op for at tage tæskene, når vinden rigtig blæser.
De to andre putter sig lidt mere i læ.

Det er en god blandingsskov og når vi nu er så heldige, at 
vi ikke skal plante for at få fortjeneste i en frygtelig fart, så er 
det godt, at vi har blandingsskoven. Den er i øvrigt stort set 
selvsået, hvad der er meget af skoven, der er.

De gamle ege
Damsboskoven er på 220 hektar og tre fjerdele er løvtræer. og 
skov har der altid været ved Damsbo. Hvad fl ere træer da også 
vidner om. Damsbo-egen er 1000 år gammel. egene ved ege-
lyst er omkring 300 og de to ege, Adam og Eva er endnu ældre. 
Hans knudsen sørger for at der ikke springer skov under dem. 
Det er steder, hvor man kan lægge sig en sommerdag, kigge 
op i den enorme krone og lader tankerne gå på himmelfl ugt.
De store ege har klaret alle prøver og alle storme. og dem har 
der været mange af. Hans knudsen var lukket inde i en uge 
efter orkanen i december ’99.
Derfor er der også mange nye bevoksninger. Lige som der er en 
række bevoksninger fra 1934 – et år med stort stormfald – og 
1905 – og 1860.
Men nyt kommer til og således er det også med skovfogeder, 
der høster glæden af de foregåendes fl id.
og glæde er der meget af i Hans knudsens liv i skoven. og 
forventningerne til fremtiden er store. 
Ja, vi går nok snart i gang med at renovere vandhullerne i sko-

ven. Vi vil gerne gøre dem mere publikumsvenlige. altså ikke 
til at hoppe i, men så man kan komme ind til dem. Få dem 
renset op og sørge for fornuftige bredder. Det er godt, at folk 
kommer i skoven, der er altid noget nyt at se på og man kan 
også komme om sommeren. Det behøver jo ikke altid være ved 
stranden selv om den jo også er dejlig.
De to store ege på hver side af tjærehavevejen er adam og eva. 
De fortæller om en fjern fortid og den sørgelige historie om en 
af sønnerne på Damsbo, der ikke måtte får den præstedatter, 
han havde forelsket sig i. Derfor tog han både hende og sig selv 
af dage. tilbage står egene og rækker ud efter hinanden og når 
de kan nå hinanden ender det hele lykkeligt. De var lige ved at 
nå hinanden i ’99, men orkanen brækkede en stor gren af eva. 
og det er jo også en sørgelig historie.
Damsboegen. Den tager man ikke fejl af. 1000 år gammel er 
den og den vokser stadig.
alle gamle danske skovtræer har kun en stavelse, siger Hans 
Knudsen. Lærk, pil, birk, eg, bøg, hæg. Ahorn – det er tysk. 
Det danske navn er ær. Her er Hans knudsen ved ”sin” særlige 
beplantning med eg, bøg og ær. og er sådan noget ær – eller 
ahorn – noget værd. Jovist. Hans knudsen har solgt en del til 
Indien. Det blev fragtet i containere efter at være skåret til og 
sprøjtet mod alskens dårligdomme. I Indien blev det til legetøj, 
der blev solgt i Usa. Det kostede 8000 kroner pr. kubikmeter.

Hans knudsen på en af de mange bænke i Damsboskoven. 
Her ved Hattebækken. Det er min kones idé med alle de bænke, siger han.
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Sorgen og afmagten 
var næsten ubærlig, 
da Lisbet Toft-Nielsen 
og hendes mand 
måtte se i øjnene, at 
deres dejlige dreng 
var alvorligt handi-
cappet. Men det 
sværeste opstod, da 
de måtte erkende, 
at de ikke længere 
kunne have ham 
boende hjemme. Her 
fortæller Kims mor 

om, hvordan hun fandt kræfterne til at vende situationen til 
accept og glæde.

Det er sen eftermiddag og Lisbet byder på kaffe i sin lyse stue 
på Flægmosevej i svanninge. Hun ved præcis, hvad vi skal tale 
om og behøver ingen indledende spørgsmål:

- kim er 21 år. Han har ikke længere noget sprog og skal have 
hjælp til alt. Da vi blev gift og fi k vores datter og tre år senere 
Kim, tegnede fremtiden lys og lykkelig. En glad familie med to 

sunde og raske børn. troede vi. For mens vores datter udviklede 
sig normalt, begyndte problemerne med Kim allerede i dagple-
jen, fortæller Lisbet. -meldingerne gik på, at han kunne være 
voldsom over for de andre børn. I dag forstår jeg, at det var 
drengens afmagt og smerte over ikke at kunne alt det, som de 
andre raske børn kunne.  

I begyndelsen trøstede min mand og jeg os med, at Kim var 
en dreng og de er tit lidt senere udviklede end piger, men sam-
tidig begyndte tvivlen at gnave: Var der noget mere alvorligt i 
vejen med vores elskede lille dreng? 

Nu begyndte en odyssé gennem sundhedssystemet. Da Kim 
var fem år, fi k familien den første diagnose: Udviklingsforstyr-
relse. Det kunne jo betyde så mange ting. 

- Jeg havde i længere tid haft på fornemmelsen, at vi ville få en 
lidt bred diagnose i den stil, så jeg var ikke helt uforberedt. For 
torben var det et større chok. Han havde håbet på, at proble-
merne ville løse sig. Da diagnosen ikke lagde op til en konstruktiv 
behandling, tog Lisbet sagen i egen hånd.

- Jeg søgte viden og støtte hos både venner, professionelle og 
gennem litteraturen for at forsøge at hjælpe kim. og jeg tog 
allerede dengang fat på at arbejde meget med mig selv. Jeg 
har altid vidst, at når alting føltes meget smertefuldt, så var det 

Det bedste valg
Tekst: Winnie Fersmark    Foto: Susanne Bang Stald

valgDet bedste 
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dybest set kun mig selv, som kunne gøre noget ved det. 
Livsvilkårene kunne jeg ikke ændre på, men jeg kunne æn-

dre min holdning til dem. Ved at øve mig i at fokusere mere på 
glæderne end på det smertefulde, fi k jeg faktisk mere energi og 
blev gladere. Jeg tror, at jeg på den måde undgik at føle mig som 
et offer, siger Lisbet eftertænksomt.

Hjemmefra 
efterhånden, som kim voksede op, blev han dårligere og dår-
ligere. De færdigheder og det enkle sprog, som det med stor 
kærlighed og tålmodighed var lykkedes at lære ham, forsvandt 
tiltagende igen. nu lød diagnosen på mistanke om demens.

Selv om familien fi k god og professionel hjælp, måtte Lisbet 
og torben give op, da kim var tolv år.  kun på en institution 
kunne han få den bedste behandling.  

- Det var mit livs tungeste beslutning, siger Lisbet. – men da 
Kim fl yttede ind på Elmehøjen, lå de første fl yttetanker næsten 
tre år tilbage, så det var også en meget lang og velovervejet 
proces. og heldigvis viste beslutningen sig at være helt rigtig.  

Kim fyldte meget i vores tilværelse og vi kunne mærke, at 
det sled tiltagende på os. storesøster Vibeke havde lidt svært 
ved at være sammen med ham og vi kunne ikke give hende 
al den opmærksomhed, som vi følte, at hun havde brug for. 
Det gjorde meget ondt. mens kim boede hjemme, var han hos 
en afl astningsfamilie hver anden weekend. Det gav forældrene 
mulighed for at koncentrere sig om Vibeke, men disse week-
endpauser var ikke helt nok, følte de.  

- torben og jeg havde også brug for at pleje parforholdet. 
Ikke, at vi har været tæt på at gå fra hinanden. Vi har aldrig 
været i tvivl om, at vi skulle være sammen og løse opgaverne 
i fællesskab, men nærheden i vores forhold var nedprioriteret, 
erkender Lisbet. 

Hverdagen uden Kim 
Alle de tunge tanker og følelser, som Lisbet havde frygtet, blev 
hun forskånet for. Hun mener, at det hænger sammen med de 
mange overvejelser og den lange forberedelsestid op til kims 
fl ytning. - Selvfølgelig var der både smerte og skyldfølelse for-

bundet med fl ytningen, men det viste sig hurtigt, at Kim faldt 
godt til på elmehøjen, så derfor var det ikke de fremherskende 
følelser. Jeg fi k ingen psykiske nedture, men jeg tænkte utrolig 
meget på ham og var naturligvis spændt på, hvordan det hele 
ville gå. samtidig med, at Lisbet følte en stor lettelse fra arbejd-
spresset, oplevede hun et følelsesmæssigt tomrum, som skulle 
udfyldes. 

- Jeg har altid interesseret mig meget for teosofi  og især erk-
endelsen af, at alle mennesker dybest set selv er ansvarlige for 
at forholde sig til deres egen livssituation og arbejde med den, 
har været en stor hjælp for mig.  

I dag bor Kim i et botilbud for mennesker med fysiske og 
psykiske handicap og hans forældre tager aktivt del i hans liv. 
De tager hånd om hans økonomi, køber hans tøj og samarbe-
jder med personalet om behandlingen. De har ham hjemme 
hver anden weekend og i alle ferier.

- kim har ikke noget sprog mere og skal have hjælp til alt, 
men på grund af den indsigt og styrke, jeg har fået gennem 
det spirituelle, er jeg overbevist om, at min dreng har en intakt 
indre kerne. 

Lisbet og hendes mand har nu fået et – mener de - fornuftigt 
diagnoseforslag på Kims handicap: en lidelse i centralnervesys-
temet, som kan sammenlignes med visse skleroseformer. 

Samtidig synes de, at der er fremgang at spore: Kim er blevet 
bedre til at kommunikere via øjenkontakt og egne lyde. Når 
han er hjemme, er det muligt at udveksle smil med ham og han 
kan vise sin sans for humor, hvad der tit fører til, at hele familien 
i fællesskab får sig et godt grin.

Lisbet er kommet styrket ud af krisen og læser i dag til social-
rådgiver. Hun er overbevist om, der fi ndes veje og muligheder 
til at løse den “uløselige” opgave det er at være mor til et så 
handicappet barn.

Efter smerte kommer dybde 
Lisbet har skrevet en bog om kærligheden til kim. om sorg, 
skyld og smerte – og om umådelig glæde: Efter smerte kommer 
dybde  Læs mere på www.elisheba.dk 

Bogen kan købes hos forfatteren,

 tlf. 62 61 92 70. Mail: torben-lisbet@mail.dk 

Her kan også bookes foredrag om emnet. 
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A.L. UDESERVICE
• klipper græs og hække 
• lægger fl iser
• luger haver
• snerydning

• træfældning
• beskærer 
• passer sommerhuse
• private og erhverv

v/Amdi Jensen 
Assensvej 317 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9878 · Mobil 4043 4825
a.l.udeservice@mail.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

 
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 læforhold

• Børnevenlige 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

Vi har morgenbrød fra Guldbageren i Horne
Bestilling i butikken eller på telefon 62 68 10 95

Flaskegas sælges

Faldsled Strand Camping

BUTIKKEN HAR ÅBENT:

Hverdage: kl. 9-10/14-18
Weekend: kl. 8-12/14-18
Fra 20/6 til 25/8: kl. 7.30-12/14-21 

3

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

Vi har morgenbrød fra
Guldbageren i Horne
Bestilling i butikken eller
på telefon 62 68 10 95

Flaskegas sælges

Butikken har åbent:
8/4-25/6, kl. 7.30-19.00
(middagslukket kl. 12-14)
25/6-12/8, kl. 7.30-21.00
13/8-4/9, kl. 7.30-19.00

Bakkerne bliver synlige
Som led i et større EU-projekt ryddes der på statens og amtets arealer i alt 30 hektar skov og krat for at sikre overdrevslandskaberne
i bakkerne. Kvæg, får og geder afgræsser områderne, så den naturlige plantevækst på overdrevene får bedre vilkår. Gå en tur i bakkerne,
se landskabet åbne sig og se nogle af de flotte bakkedrag som bl.a. kan genkendes i flere af de fynske maleres motiver. Se også mere på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk.  Projektet er omtalt på siden: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Fyn/Fyn/Ny/EULIFE.htm
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Det er ikke for meget at sige, at et af årets helt store højdepunkter 
i vores område er fugleskydningen. Gennem flere end hundrede 
år har den været markeringen af både årsafslutningen i Faldsled-
Svanninge Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening og indlednin-
gen til sommerperioden. og egentlig startede det hele som en 
skytteforening i lighed med mange andre steder. Efter tabet af 
Sønderjylland blev der grundlagt en lang række skytteforeninger 
og skydeselskaber landet over. Ideen var, at man kunne træde til, 
hvis landet atter skulle stande i våde. Våbenføre mænd stod klar.

Så galt kom det nu ikke til at gå og via demokratiet fik vi Sønder-
jylland tilbage igen i 1920. Men skydeselskaberne bestod og her 
– som mange andre steder – var det blevet udvidet med gymnas-
tikken, fodbolden og meget mere. Og den årlige fugleskydning 
var og blev højdepunktet. Fuglen er af træ og der skydes både til 
æble, scepter, hals og bryst. Altså ikke bare noget med at pløkke 
løs efter forgodtbefindende.

Det er både konkurrencedag og festdag fra tidlig morgen og 
på øvelsespladsen – det hedder vel idrætspladsen i dag – bliver 
alle sejl sat for at få så festlig en dag som overhovedet muligt.

I år holdes fugleskydningen den 7. juni, men allerede fredag 
er der sat fut i begivenhederne. Det starter med tennis for sjov, 
hvor man kan komme og prøve den hvide sport hos Christina 
Bremerholm og på festpladsen er der gang i grillen. Festteltet er 
varmet op, hvis det skulle være nødvendigt og der er masser af 
underholdning og musik. Fodboldturnering er der også, der er 
slush-ice disco i den lille hal og stort diskotek i den store. Lige til 
klokken to om natten. 

Fuglekongen hentes
Lørdag morgen bliver fuglekongen hentet. Ganske ifølge tradi-
tionerne. Den afgående konge med trommer og klingende spil 
og som vanligt er det FDF’s tambourkorps, der er på stikkerne og 
som går forrest i processionen gennem byens gader. Der sluttes 
på festpladsen og alle er klar. Skydningen indledes af kongen, der 
med det første skud også afgiver næsten hele sin værdighed. I år 

er det søren teusch, der er afgående konge. og ud over skuddet 
har han blot en opgave tilbage i regeringstiden.

Dagen igennem er der ingen konge, men en ny bliver udpeget 
efter særligt gældende og udspekulerede regler.

Det er nemlig ikke den, der skyder brystpladen af fuglen, der 
bliver konge, men derimod blandt samtlige, der har afgivet skud. 
Det er antallet af skud, der gælder. Listen af skytter – faktisk alle, 
der har købt sig ind i skyttekonkurrencen - tælles igennem og 
når listen harmonerer med sidste skud, har man fundet kongen. 
Dette vil sige, at det er ikke sikkert. Hvis den udpegede person har 
været fuglekonge før inden for de sidste 25 år, er det en ommer. 
Eller i hvert fald den næste i rækken. Reglerne synes nok specielle, 
men de er efter bogen.

Stor fest
Den nye fuglekonge hyldes til festen i hallen om aftenen. Af-
gående konge tager som sin sidste embedshandling imod i hallen 
og så der er kroning af den nye konge. Og konge er det, selv om 
den nye måske er af hunkøn.

Dagen igennem festes der også på pladsen, hvor der startes 
med gratis sildebord. sømslagningskonkurrence er der også og 
så er der naturligvis også koskide-konkurrencen:  En ko af pas-
sende herkomst og mæthed står i en lille fenne, der er opdelt i 
felter. Publikum kan så købe et lod til et af felterne. og når så koen 
løfter halen og kaster fækalierne har man en vinder. nemlig i det 
felt, hvor størstedelen af kokassen falder. og feltejeren scorer kas-
sen. og bare rolig. troværdige og kompetente dommere står klar 
til at afgøre, hvor mest er faldet, hvis der skulle være tvistigheder 
med hensyn til linieopdelingen.

slag i slag går det altså dagen igennem i et festligt, folkeligt og 
fornøjeligt tempo. Til allersidst, når den nye fuglekonge er kåret, 
kan han vælge at blive fulgt hjem fra festen – eller han/hun kan 
vælge at tage på hotel.

og i det kommende år deltager kongen og den kongelige fam-
ilie gratis i alle aktiviteter i foreningen.

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Fugleskydningen 
                   – et af årets højdepunkter

Quick Stål Technic ApS

Brian Quick · brian@quick-staal.dk · Mobil: 60 82 72 65 · Nygyde 2 · 5642 Millinge · Tlf. +45 62 68 22 65
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Høstfestival i september  
Husk at holde tredje uge i september, og især weekenden d. 23. og 24. september, ledig til lokale oplevelser. 
Styregruppen er ved at sætte facon på de mange gode ideer og starte arbejdsgrupper på de forskellige 
områder. 

Fester/Optræden/underholdning (pensionistflæsk, høstbal, diskotek, skole, musikskole, musikere). 
Kontaktperson Niels Bjørn Hansen - nebjoha@hotmail.com
 
Høstmarked/kræmmermarked/infostande/åben virksomhed/butik 
Orla Møller – 06142@coop.dk
 
Bevægelses-og-bold-sjov/ude-inde-aktivitet (idrætsforening m.fl.) 
Winnie Hansen – winnieh@get2net.dk
 
Kunst og kultur/udstillinger/åbent værksted/happenings 
Lisbeth Østergaard – lios@faaborg.dk  
 
Logistik/lokalhistorik/høstmad/traditioner/særlige aktiviteter 
Niels Erik Jensen – climate@mail.dk
 
Koordination/kommunikation/opsamling 
Susanne Bang Stald – s-stald@avnmaskin.dk
 

Skal der være kunst og 
fest på stubmarken? 

Hvor man sår, der høster man kan passende blive høstfestivalens slogan. Ved redaktionens slutning forlød 
det fra særdeles pålidelig kilde, at høstfestivalen er begunstiget med 125.000 kr. fra landdistriktspuljen, så 
stille og roligt tager projektet form, også økonomisk. 
 
Følg med på lokalrådets hjemmeside www.faldsled-millinge-svanninge.dk, hvor der løbende lægges nyt ud 
om projektet. Og kom frit frem og vær med, både i det store og det små. Der er plads til initiativ, virketrang og 
arrangementer i både det store og det små. 
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Svanninge · Millinge  · Faldsled

23. - 31. august 2008

Høstfestival
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KUNSTLOTTERI
Fem af vore lokale kun-
stnere støtter, igen i 
år, Høstfestivalen ved 
at donere værker til 
et kunstlotteri, som er 
med til at fi nansiere 
Høstfestivalen.

Der udloddes 100 lod-
der pr. kunstværk ialt 
500 lodder. Pris pr. lod 
20 kr. og lodderne går 

i en fælles pulje. Lodder kan købes 
ved de større arrangementer under 
Høstfestivalen. 

Værkerne udstilles i ugens løb 
i Dagli Brugsen, samt til stegt 
fl æsk i Sognegården. Vinderlod-
der ophænges i Dagli’ Brugsen fra 
mandag d. 1. sept. og præmier ud-
leveres efter nærmere aftale. En stor 
og varm tak til Bente Cooper, Jette 
og Peter Bork Johansen, Ellen Jør-
gensen og Anne-Gerd Juul Poulsen 
for denne fl otte gestus.’

 LØR 23/8 SØN 24/8 MAN 25/8 TIRS 26/8 ONS 27/8 TORS 28/8 FRE 29/8 LØR 30/8 SØN 31/8

Kl. 8-14
Høstmarked
Dagli’ Brugsen

Kl. 9-16
Åbent hus, 
mange steder. 
Se omtale.

Kl. 18
Tilmeldingsfrist
Høstpyntede 
huse

Kl. 19
Troubaduraften 
på Solbjerg-
gaard

Kl. 14
Havevandring i 
Millinge

Kl. 16
Byvandring i 
Millinge med 
Hans Møller.
Mødested ved 
Dagli’ Brugsen

Kl. 19
Byvandring i 
Svanninge med 
Henning Lyng-
høj og Niels 
Erik Jensen. 
Mødested ved 
Svanninge Kirke

Kl. 11-14
Multimeter-
kunstværk
Fra Faldsled 
Havn til Svan-
ninge Kirke

Kl. 19.30
Hvad gør de 
bedste bedre?
Kursus. 
Svanninge-
Hallen

Kl. 17.30
Cykeltur fra 
Faldsled Havn

Kl. 19.30
Mental fi tness.
Kursus. 
Svanninge-
Hallen

Sognegården:
Kl. 16-18
Folkeminde-
samlingen åben

Kl. 18
Stegt fl æsk med 
persillesovs 
og æblekage-
konkurrence og 
fællessang

Kl. 20-22
Folkeminde-
samling åben

Kl. 9-11
Åbent hus i 
dagplejen

Kl. 16
Byvandring i 
Faldsled med 
Ernst 
Jørgensen. 
Mødested 
ved Tallerken-
Galleriet

Kl. 20
Klassisk 
musik i 
bakkerne. 

Kl. 11-17
Kunst i Tårnet 
i bakkerne

Kl. 21-02
Høstdisko for 
unge i Svan-
ninge-Hallen. 
Entre kr. 60,-

Kl. 10-13
Bevægelse og 
brunch i bakkerne

Kl. 11-17
Kunst i Tårnet
Åbne gallerier.

Kl. 19
Gudstjeneste i 
Svanninge Kirke

Kl. 20 (ca)
Ildskulptur på 
Baunebjerg

KLASSISK SKUMRINGSMUSIK 
I BAKKERNE
Fredag den 29. august, kl. 20 er der 
stemningsmusik i skumringen i bakkerne. 
Følg med på hjemmesiderne www.hoestfestival.
dk og www.faldsled-millinge-svanninge.dk, hvor 
sted, navne på kunstnere og eventuel entrepris 
offentliggøres. Der vil være mulighed for at købe 
lidt at drikke og spise under arrangementet

Arrangør Falsled-Svanninge S.G. & I.

KUNSTLOTTERI

at donere værker til 

KUNSTLOTTERI
Fem af vore lokale kun-
stnere støtter, igen i 
år, Høstfestivalen ved 

i en fælles pulje. Lodder kan købes 
ved de større arrangementer under 
Høstfestivalen. 

Værkerne udstilles i ugens løb 
i Dagli Brugsen, samt til stegt 

KUNSTLOTTERI
Fem af vore lokale kun-
stnere støtter, igen i 
år, Høstfestivalen ved 

Høstfestival 2008

stemningsmusik i skumringen i bakkerne.
Følg med på hjemmesiderne www.hoestfestival.
dk og www.faldsled-millinge-svanninge.dk, hvor 
sted, navne på kunstnere og eventuel entrepris 
offentliggøres. Der vil være mulighed for at købe 
lidt at drikke og spise under arrangementet

Arrangør Falsled-Svanninge S.G. & I.

HØSTFESTIVAL-KALENDER 2008

RASMUS NELLEMAN UDSTILLING
I forbindelse med Høstfestivalen arrangeres der en udstilling med grafi ker 
Rasmus Nellemans værker. Udstillingen afholdes på Stævnegården, Bra-
hesvej 1, Svanninge. Nærmere oplysninger om udstillingen vil løbende 
blive opdateret på www.hoestfestival.dk. Har du et Rasmus Nelleman 
værk hængende, som må komme med på udstillingen kan Peter Bork-
Johansen, Assensvej 540 kontaktes

BESØG DAGLI BRUGSENS 
HØSTMARKED 
LØRDAG D. 23. AUGUST KL. 8-14

Gratis morgenbord kl. 8-9
Underholdning kl 10-14
Auktion kl. 11

Der er ostemarked, frugt- og grøntmarked, restmarked, 
lotteri, grillpølser, kolde fadøl, sodavand, vin, varme 
popcorn og ekstra gode høsttilbud i butikken.

Besøg de mange stande,som bl.a. er:
Postludiet, antikviteter
Sydfyn og øernes kaninavlerforening
Fåborg Stillads- og værktøjsudlejning
Dyrenes butik
Erling Olsen – kartofl er
Moselund Blomster – dekorationer, buketter mm.
Karens Stand – nyt og brugt
Niels Nielsen – trævarer og -møbler
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ÅBENT HUS HØSTDISKO 
FOR DE UNGE     
Lørdag den 29. august 
slås dørene op for diskotek Endless. 
Kl. 18-22 for børn
Kl. 22.30-02.00 for unge
Entré kr. 60,-

Arrangør 
Falsled-Svanninge 

S.G. & I. og lokale unge.

17

Lørdag den 23. august er der 
åbent hus hos:

Tegn Skerningehøj i Svanninge. Vinderen får sin 
tegning i Lokal-nyt og måske andre aviser.
Alle børn fra 0. til 3. klassetrin kan deltage. 
I Svanninge Skoles SFO, Svanereden starter 
konkurrencen med besøg på Skerningehøj den 
20. august, kl. 14-15.30, hvor en skuespiller fra 
Odenseteater beretter om alfer og elverpiger.
Tegn din tegning af højen og afl evér den i 
Sognegården, torsdag den 28. august, hvor 
dommerkomiteen vil udpege vinderen. Resultatet 
offentliggøres ved arrangementet ”stegt fl æsk”, 
samme sted, samme aften.
Kontakt Dorthe i Svanereden, hvis du har 
spørgsmål. Mail: erikellegaard@mail.tdcadsl.dk

Onsdag den 27. august, kl. 17.30 
er der cykeltur med start fra Falds-
led Havn og mål i Svanninge 
Bakker, hvor de medbragte klem-
mer og kaffe nydes. De gæve cyk-
lister fra Faldsled leder turen gen-
nem fl otte landskaber ad vore små 
og snoede lokale veje. Tilmelding 
ikke nødvendig. Bare mød op med 
godt humør, gode ben og mad-
pakke.

CYKELTUR

Grubbe Mølle, kl. 11-16. Begge møller 
kører, hvis vind og vand vil det.

TallerkenGalleriet, Assensvej 517, 
kl. 10-17. Gaveartikler og specialiteter

Svanninge Auto- & Traktorservice, 
Assens vej 247. Nye og brugte maskiner 
og meget mere. Kom og giv et bud.

Solbjerggård, Assensvej 298, kl. 9-16. 
Bed & Breakfast, unika tøj, tekstil, møbler 
og spændende ting og sager.

Pardorf Børnetøj, Assensvej 283. 
Kl. 11-16. Børnetøj i str. 2-8 år

Steensgård Gårdbutik, kl. 10-13. 
Stort udvalg i ost, mejerivarer, kød og 
specialiteter fra egen avl.

Dyrenes Butik, Assensvej 390, kl. 9-13. 
Stort udvalg i foder og tilbehør til kæledyr 
mm.

T.O.P.Svejs, Assensvej  285, kl. 11-15. 
Få indblik i byens industri

Det gamle bageri, 
v/Lise Duus. Assensvej 269, kl. 11-15. 

QUICK Stål 
Nygyde 2, kl. 11-15. Overraskende nyt 

Energi Fyn 
stiller op ved Dagli’ Brugsen med 
information om fi bernet, kl. 10-14

23.31. AUGUST 

ÅBENT HUS HØSTDISKO 
FOR DE UNGE     
Lørdag den 29. august 

Lørdag den 23. august er der 
åbent hus hos:

Grubbe Mølle, kl. 11-16. Begge møller 

23.31. AUGUST 
Høstfestival 2008

Faldsled • Millinge • Svanninge

KUNST 
I TÅRNET     
Tårnet i Svanninge 
bakker danner 
rammen om en 
kunstudstilling af 
lokale kunstnere, 
lørdag d. 30. august 
og søndag d. 31. 
august, kl. 11 - 17. 

TEGNEKONKURRENCE FOR BØRN

HØSTFESTIVAL HJEMMESIDE
Kastaniely er webmaster på den nye hjemmeside 
www.hoestfestival.dk. Det er en stor hjælp, at 
lærere og elever på Kastaniely er så engagerende 
og har ressourcer til at designe hjemmesiden med 
de mange detaljer om høstfestivalen og holde den 
ved lige. Kig ind på siden og send mail til web-
master, hvis I har forslag til forbedringer og fl ere 
informationer.

stiller op ved Dagli’ Brugsen med 
information om fi bernet, kl. 10-14

Forældre med børn under 3 år er meget 
velkomne til at kigge ind og se, hvordan 
vi bor, arbejder og skaber trykke rammer 
for de yngste i lokalområdet.

Vi er og bor:
Lone Andresen, Strandparken 58
Maj-Britt Hansen, Assensvej 287
Ingrid Harboe, Assensvej 235
Anne Christensen, Skovgyden 10
Mette Knudsen, Bjergevej 15
Heidi Bonde, Svanningevej 9

ÅBENT HUS I DAGPLEJEN
Fredag den 29. august, kl. 9 til 11 
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HØSTPYNT DIT HUS 
OG VIND BRUNCH PÅ SOLBJERGAARD
Du skal blot udsmykke din indkørsel eller dit hus på en sjov eller smuk måde. Alt er tilladt. 
Du kan dekorere med høstblomster, halmballer, lysguirlander, discolys elle rmåske dele af 
høstmaskiner. Kun fantasien sætter grænser. Præmien er brunch på Solbjerggaard for den 
vindende familie (4 personer). Meld dig til hos Kastaniely, skoleleder Jørgen Hindkjær, telefon 
30 68 18 95, senest lørdag den 23. august, kl. 18.
Kastaniely fotograferer dit bidrag og lægger det på hjemmesiden www.hoestfestival.dk, så 
alle kan kigge med. Dommerkomiteen vurderer værkerne i ugens løb og senest lørdag den 30. 
august. Vinderen offentliggøres på www.hoestfestival.dk og i næste nummer af Lokal-nyt.

BYVANDRING
Tag med på byvandring og få indblik i dit lokalområdes historie og gode 
historier.

Søndag den 24. august, kl. 16, går Hans Møller i spidsen for en byvan-
dring i Millinge. Mødested ved Dagli’ Brugsen.

Mandag den 25. august, kl. 19, guider Henning Lynghøj og Niels Erik 
Jensen en landsbytur i Svanninge fra en positiv, humoristisk, men sand 
vinkel. Mødested ved Svanninge Kirkes parkeringsplads.

Fredag den 29. august, kl. 17, med Ernst Jørgensen som guide og 
fortæller. Mødested ved TallerkenGalleriet, Assensvej 517.

HØSTPYNT DIT HUS 
OG VIND BRUNCH PÅ SOLBJERGAARD
Du skal blot udsmykke din indkørsel eller dit hus på en sjov eller smuk måde. Alt er tilladt. 
Du kan dekorere med høstblomster, halmballer, lysguirlander, discolys elle rmåske dele af 
høstmaskiner. Kun fantasien sætter grænser. Præmien er brunch på Solbjerggaard for den 

OG VIND BRUNCH PÅ SOLBJERGAARD

Høstfestival 2008

HAVEVANDRING I MILLINGE
Søndag, den 24. august 2008, kl. 14.00.
Slip sanserne løs – og nyd duftene, formerne, farverne 
og insekternes summen – når Anders viser rundt i sin 
have!
Havevandringen bevæger sig mellem ”stolte kavalerer” 
og ”frøkenhat” – og der gives indblik i havens kulturhis-
torie. Anders har specialiseret sig i historiske roser, hvo-
raf der fi ndes 30 forskellige i haven i Millinge (de fl este 
historiske roser blomstrer kun én gang om året – og det 
sker i juni/juli). Havevandringen, der varer ca. 1 time, af-
sluttes med en smagsprøve på en rosensnaps!
Mødested:  Assensvej 300, Millinge

TROUBADURAFTEN PÅ SOLBJERGGAARD
Lørdag den 23. august, kl. 19.30 spilles der op med viser og 
ballader ved Solbjerggaard, Assensvej 298, Millinge.
Øl-lauget disker op med smagsprøver og en god øl-snak. Kom og vær 
med til en rigtig hyggeaften for voksne �

Entré kr. 120,-. Billetter købes i butikken på Solbjerggaard.

HØSTFESTIVAL – HVORFOR?
Høstfestivalen er et initiativ til at fremme samarbejde og 
synergi mellem de mange aktører i lokalområdet. 
Målet er at skabe samspil mellem de forskellige institutioner, 
foreninger og aktive udøvere inden for erhverv, foreningsliv og 
udøvende kunst og gøre de mange aktiviteter og muligheder 
synlige for både lokale borgere og andre, som måske over-
vejer at slå sig ned i området. 
Det er håbet, at synligheden giver mange fl ere lyst til at være 
aktive og bidrage til et endnu mere aktivt lokalområde.
I år er der spændende nye aktiviteter med på programmet. 
Bemærk især udstillingen med Rasmus Nellemanns værker. 
Havevandringen i Millinge. Troubaduraftenen på Solbjerg-
gaard og ikke mindst multimeterkunstværket, som laves i sam-
arbejde mellem Kastaniely og Svanninge Skole. Ud over en 
enorm indsats fra deunge og medarbejderne på Kastaniely 
for at beregne og tilrettelægge, så pusler de også med et re-
kordforsøg til Guniess Rekordbog. Følg med på hjemmesiden 
og støt op om projektet.
Musik i bakkerne er på programmet igen. Vi satser på fi nt vejr 
og glade deltagere. Følg med i detaljerne på hjemmesiderne 
www.hoestfestival.dk og www.Faldsled-millinge-svanninge.dk 

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Advokat Jesper Anhøj • BT Car Care • Dagli’ Brugsen • Dansk Sikrings-
teknik • EDC, Faaborg • Energi Fyn • Faaborg Hvidevareservice • Murer-
mester Heino Larsen • LeBOCK • Tømrermester Johnny Madsen • Aut. El-
installatør Jens Nielsen • poulmartin.dk • Riber Reklame • Svanninge Auto- 
og Traktorservice • Svanninge Malerforretning • Svanninge Sognegaard • 
Svendborg Tryk • Vestfyns Bank • VM Blomster

Du skal blot udsmykke din indkørsel eller dit hus på en sjov eller smuk måde. Alt er tilladt. 
Du kan dekorere med høstblomster, halmballer, lysguirlander, discolys elle rmåske dele af 
høstmaskiner. Kun fantasien sætter grænser. Præmien er brunch på Solbjerggaard for den 
vindende familie (4 personer). Meld dig til hos Kastaniely, skoleleder Jørgen Hindkjær, telefon 

Kastaniely fotograferer dit bidrag og lægger det på hjemmesiden www.hoestfestival.dk, så 
alle kan kigge med. Dommerkomiteen vurderer værkerne i ugens løb og senest lørdag den 30. 

festival 2008festival 2008

Stor tak til sponsorerne, som gør det muligt at gennemføre årets høstfestival:
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STEGT FLÆSK OG ÆBLE-
KAGEKONKURRENCE  
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Sognegården, stiller op med stegt fl æsk og 
persillesovs.

Det sker, torsdag den 28. august, kl. 18.

Kuvertpris kr. 55,00.
Tilmelding til Sognegården på 
telefon 62 61 94 46 eller 40 25 96 04
Lav din superfavorit æblekage og afl evér 
den i Sognegården, den 28. august senest 
kl. 18 med en seddel med navn, adresse og 
telefonnummer.

Æblekagesmagning og -bedømmelse fore-
går umiddelbart efter spisning af stegt fl æsk. 
Kaffe kan købes for kr. 5,00.
Præmien for den bedste æblekage er et 
gavekort på kr. 500,- til Dagli’ Brugsen.
Se også udstillingen af børnenes tegninger 
til konkurrencen.

Besøg Svanninge Folkemindesamling, 
som holder ekstraordinært åbent denne af-
ten fra kl. 16-18 og 20-22.
Frem med æblekagerne, folkens. Det må 
være i år, at Dorthe skal vippes af pinden. 

I anledning af sangens år synger Ann for 
på fællessange og ledsages af Finn på 
guitar.

Elever fra Kastaniely og Svanninge 
skole laver et multimeterkunstværk, 
der bliver Danmarks længste maleri. 
Multimeterkunstværket bliver et maleri 
af en 6500 meter lang rute fra Falsled 
havn til Svanninge Kirke, som bliver 
malet af eleverne fra Svanninge Skoles 
4. og 5. klasse.
Eleverne fra Kastaniely Skole har lavet en specialkonstrueret vogn, hvorpå der er opsat et 
staffeli, hvor lærredet trækkes henover. De 45 elever fra 4. og 5. klasse på Svanninge skole 
går i en kæde langs vognen. En efter en træder de op på vognen, hvor de maler det land-
skab, der langsomt passerer. Når de kommer hen til enden af staffeliet, hvor lærredet glider 
ind på en rulle, lægger de farvekridtet, træder ned fra vognen. Herefter fortsætter de rundt 
i kæden til det igen bliver deres tur. Vognen bevæger sig med en fart på 2-3 km/t, hvor-
ved landskabet langsomt glider forbi. Således kommer der er billedforløb på lærredet, der 
starter ved Falsled havn og slutter ved Svanninge Kirke. Eleverne fra Kastaniely står for den 
praktiske gennemførelse med at få vogn, lærred og kunstnere til at bevæge sig i en afstemt 
hastighed, så kunstværket lykkes. Eleverne på Svanninge og Kastaniely skole håber på, at 
de kommer i Guinnees rekordbog med Danmarks længste maleri.

23.31. AUGUST 

STEGT FLÆSK OG ÆBLE-
KAGEKONKURRENCE  

23.31. AUGUST 
Høstfestival 2008

Faldsled • Millinge • Svanninge

MULTIMETER-
KUNSTVÆRK

Søndag d. 31. august kan man kombinere 
det sunde med det hyggelige og sjove. Vi 
lægger ud med en times motion i eget tem-
po rundt i bakkerne. Derefter er der brunch 
på café Dalkilden ved Faaborg Golfklub, 
Dalkildegaards Allé 1. Til slut kan man 
snuse lidt til golfspillet.

PROGRAM:
Kl. 10.00  Alle mødes på P-pladsen ved 
golfklubben. Herfra kan man (deltagelse i 
motion er gratis):
• Selv gå en tur I bakkerne. 
 (Der udleveres kort over området.)
• Følge en guidet tur på 4-5 km.

• Løbe 3, 6 eller 10 km. sammen med
 løberne fra idrætsforeningen FSSG&I. 
• Følge en guidet tur på mountainbikes på
 ca. 15 km.

Kl. 11.00-13.00 Brunch på Café Dalkilden 

Pris ved forudbestilling 109 kr., ellers 
129 kr. Børn under 12 år, halv pris. 

Forudbestilling senest torsdag d. 28. au-
gust på tlf. 6261 7743 - 3

Kl. 12.00-14.00. Begynderudvalget for Faa-
borg Golfklub står klar med vejledning og 
udstyr så man kan afprøve sine evner som 
golfspiller.

MENTAL FITNESS 
Får du det bedste ud af dine pusterum?
I idrættens verden betyder mental fi tness 
utrolig meget. Det handler nemlig om fuld 
opmærksomhed i nuet. Mental fi tness er 
blandt andet afslapning, koncentration og 
selvindsigt. Peter Holm Iversen (PD psyk) 
leder os denne aften. Peter er ekspert i 
trænings- og konkurrencepsykologi for 
idrætsfolk, samt teamledelse i private og 
offentlige virksomheder. 
Arrangør: Faldsled Svanninge SG&I

ÅBNE GALLERIER/HUSE 
Søndag den 31. august kl. 11–17

Jette og Peter Bork-Johansen
Assensvej 540, Falsled
Bente Cooper
Brahesvej 30, Svanninge
Ellen Jørgensen
Strandholmen 9, Falsled
Anne Gerd Juul Poulsen
Assensvej 279, Millinge

Såfremt der kommer fl ere gallerier til vil de 
blive annonceret på hjemmesiden.

KAGEKONKURRENCE  
Sognegården, stiller op med stegt fl æsk og 
persillesovs.

Det sker, torsdag den 28. august, kl. 18.

STEGT FLÆSK OG ÆBLE-
KAGEKONKURRENCE  

festival 2008

BEVÆGELSE OG BRUNCH I BAKKERNE

HVAD GØR DE 
BEDSTE BEDRE ?  
Inspiration til foreninger og aktivister. 
Idrætsforeningen sætter fokus på hvad det 
er der gør, at nogle har nemt ved at få løst 
opgaverne, mens andre hænger på alle 
opgaver selv. Få fl ere med – handler om 
hvad du gør for, at du ikke får nej, når der 
er brug for hjælpere.
Arrangør: Faldsled Svanninge SG&I og 
DGI Fyn forenings- og uddannelsesforum.

Tirsdag 26/8, kl. 19.30 – ca. 21.30 Onsdag 27/8, kl. 19.30 – ca. 21.30
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Den gode historie…
Det er ikke en selvfølge at der i hvert lokalsamfund fi ndes et 
lokalhistorisk arkiv, med de ekstra gode muligheder dette giver 
for at indsamle og bevare ”fortiden for eftertiden”. I svanninge 
blev der først i 1974 dannet et egentligt lokalhistorisk arkiv. 

Gennem årene er der indleveret mange informative billeder, 
dokumenter og andre ting, der kan belyse sognets historie, be-
boere og forskellige lokale begivenheder. Bestyrelsesmedlem-
merne har hver især gennem tiden bidraget til arkivets arbejde 
med hver deres særlige viden og færdigheder. 

Den triste historie…
I dag har svanninge Folkemindesamling et stort problem. situ-
ationen er den efter kommunalreformen, hvor Faaborg kom-
mune blev en del af den større Faaborg- Midtfyn Kommune at 
arkivet ikke er ubetinget fremtidssikret. Problemet er økono-

Tekst: susanne Jervelund og Bruno Clausen

Pas godt på svanninge  
Folkemindesamling!!
Uddrag af en mere omfattende 
beskrivelse, som kan ses i sin fulde længde 
på www.faldsled-millinge-svanninge.dk
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misk, og drejer sig om arkivets betaling for energiforbruget i 
lokalerne i svanninge sognegård. 

svanninge Folkemindesamling har gennem alle år betalt for 
forbrug af lys og varme til Svanninge Sognegård, som er ejet af 
Faaborg kommune. 

Det beløb der årligt skal betales for lys og varme er efter-
hånden blevet hævet til 18.500, - kr. I 2007 blev det besluttet, 
at hvert af de lokalhistoriske arkiver kan modtage 2.500 kr. i 
kommunalt tilskud. Basta. men hermed mangler svanninwge 
Folkemindesamling altså pludseligt 18.500,- kr. om året til be-
taling for lys og varme.  

Løsningen….
en teoretisk alternativ mulighed for svanninge Folkemindesam-
ling, kunne være at fi nde andre lokaler. 
Bestyrelsen i Svanninge Folkemindesamling er frustreret over 
situationen. Vi ved jo ret beset, ikke om vi er ”købt eller solgt”. 
svanninge Folkemindesamling er et af de store og væsentlige 
arkiver, og bør naturligvis bevares. Vi håber meget, at det vil 
kunne lade sig gøre at fi nde en økonomisk løsning, så det vil 
blive muligt at fortsætte i svanninge sognegård. 

Der har været mange drøftelser om at bestyrelsesmedlem-
merne kunne lave forskellige aktiviteter for at skaffe penge. men 
realiteten er, at de fl este har et arbejde at passe ved siden af en-
gagementet i det lokalhistoriske arbejde. Der er bred enighed 
om, at der udføres et meget værdifuldt arbejde ved indsamling 
af lokalhistoriske arkivalier, og det mener vi bør støttes på den 
rette måde. se hele beskrivelsen på www.faldsled-millinge-
svanninge.dk 

Se mere uddybende beskrivelse på www.herregaardspension.dk

sTeensGaard GOds aps
DK 5642 Millinge · telefon 62 61 94 52 

De internationalt kendte musikere Helene Blum og Harald 
Haugaard opfører eventyrlig midsommerkoncert Skt. Hans 
Aften på Steensgaard. Med midsommer på Steensgaard 
fødes en sommerlig, sydfynsk tradition. Steensgaards histo-
riske bygninger og smukke parkanlæg danner Skt. Hans Af-
ten rammen om en unik, fængslende og musikalsk rejse ind i 
de nordiske midsommertraditioner. På scenen, placeret i ly af 
århundredgamle bøgetræer, står sangeren Helene Blum og 
violinisten Harald Haugaard, to unge, internationale profi ler, 
der kan begejstre alverden. Sammen med videokunstneren 
Kim Glud og et syv mand stort ensemble hvirvler de publikum 
ind i en interaktiv fortælling om kærlighedens væsen, na-
turens kræfter og det uforklarlige, sådan som det i folke-
troen kom til udtryk ved Skt. Hans. 
Anne Bille-Brahe har komponeret en madkurv med delikat 
sommermad, baseret på de bedste sydfynske råvarer.
Bålet tændes efter forestillingen på Brunebjerg, nord for 
hovedbygningen, hvorfra der er udsigt over Helnæsbugten, 
det sydfynske bakkelandskab og – i godt vejr – Bloksbjerg!
Aftenen slutter med båltale og fælles afsyngning af Drach-
mann’s Midsommervise.

VOKSENBILLET

Pris: kr. 260,00
Børn u. 18 år,         Gratis 
Madkurv: kr. 150,00
(skal forudbestilles)   

Madkurve udleveres 
fra kl. 18.00

Man er også velkommen til 
at medbringe egen madkurv.

Billetter købes online på 

www.sydfynsbilletten.dk

eller www.billetten.dk

’Yndig og � ydefuld’ Midsommer på Steensgaard

Steensgaard Herregårdspension
DK 5642 Millinge · tlf. 62 61 94 90 · steensgaard@herregaardspension.dk
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Godt hundrede tusinde kroner er prisen for at købe sig en 
havneplads i den nye del af Faldsled havn, der efter planerne 
indvies omkring første september. Udvidelsen er netop gået i 
gang og i løbet af sommeren skal der arbejdes med uddybn-
ing, molesætning, pæleslagning og brobygning. 1,8 millioner 
kroner ventes udvidelsen at koste, og den giver plads til 25 
både i sommerhus-størrelsen.

Behovet for den nye afdeling af havnen har været til stede 
længe, og det er et stort og længe næret ønske i den private-
jede havn, at arbejdet nu går i gang.

- Det er jo ikke nok bare at få slået en bro og gjort klar til 
nogle fortøjninger, siger havnefoged Poul Jakobsen. Vi skal jo 
også have pladser i land når det kommer til vinteropbevarin-
gen af de både, der kommer til at ligge i den nye havn. I den 
retning forventer vi, at det bundlag, vi graver op i forbindelse 
med uddybningen, kan bruges til at give plads til udvidelse til 
vinteropbevaring.

Uddybningen af havnen er nødvendigt for at bådene skal 
kunne ligge ordentligt i den nye havn. Der skal overalt være 
mindst to en halv meters dybde og det er noget atf det første, 
der skal gøres. Dertil kommer molen og under vandet skal der 
anvendes 18.000 kubikmeter beton. Pælene, der skal sørge for 
for-fortøjningen til bådene bliver af jerntræ, der er så hårdt, 
at pæleorm ikke kan gnave i dem. De udvendige fortøjning-
spæle bliver af fjederstål, der kan give sig så de ikke ødelægger 
bådene, hvis skuden ikke kommer ind helt så præcist som skip-
peren håber på. Dertil kommer en mole af natursten, en bro og 
forhåbentlig også en toiletbygning.

- naturligvis er der toiletter og badeværelser om bord på 
den type både, der kommer til at ligge i havnen, men generelt 
mangler vi altså bedre fasciliteter på det område, siger Poul Ja-
kobsen. Der er jo også vore gæstesejler at tage hensyn til. Og 
ganske vist har vi en toiletbygning, men den er meget beskeden 
og derfor ville det være rart, hvis vi kunne få en ekstra bygning, 
når vi nu er i gang med byggeriet og har pungen fremme. En 
havn er en temmelig kompliceret forretning, og der regnes med 
store summer. og kan der spares noget ved anlægget af den 
nye havn, kan det sparede bruges til noget andet.

Sammenhold
en stor del af arbejdet i Faldsled havn udføres af frivillige, men 
det er også en pligt som edlem af havnen, at man melder sig 

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

et par dage om året til at udføre frivilligt arbejde. Det kan være 
alt fra rengøring af toiletter, til maling af huse og hegn. eller til 
at slå pæle, som skete for nylig, da der skulle skiftes fortøjning-
spæle i den gamle havn. Pælene er udskiftede borerør fra Vest-
erhavet og de blev slået perfekt i, at frivillige i havnen. Frivillige 
har også været med til at sørge for sten og andet materiale, der 
skal medgå til den nye mole, så alle er involveret i projektet.

- Vi har et ualmindeligt godt sammenhold i havnen og det 
betyder uendelig meget, siger Poul Jakobsen. Vi er jo en lille 
havn, hvor alle kender alle, og vi forstår at stå sammen, når der 
skal gøres noget. Ikke alle er lige gode til det hele, men vi fi nder 
ud af, hvad den enkelte skal gøre og så bliver det også gjort.

Hvem kommer
som nævnt har havnen længe ønsket udvidelsen. Der har været 
pres på havnens bestyrelse og ud fra de ønsker der har været, 
har man også ment, at behovet var til stede. en del af bådene 
ejes i forvejen af lokale folk, der har haft deres både liggende i 
andre havne, fordi der ikke var plads nok i hjemhavnen. Deru-
dover har andre rundt omkring fra næret ønske om at fl ytte 
deres både til Faldsled i samme øjeblik, der var pladser af den 
rigtige størrelse.

og så kan man altså købe en plads. Det kan umiddelbart 
synes dyrt, men det er en investering. Og har man en båd til et 
par millioner eller ti, så betyder hundrede tusinde til en både-
plads ikke så meget. Bådepladsen ejer man, og man kan sælge 
den eller den kan gå i arv. Der skal dog skrives ny kontrakt hver 
gang der er ejerskifte.

Pladslejen er forholdsvis beskeden, når man har en bådep-
lads. Og der fi ndes også billigere pladser i Faldsled havn. Og 
det er jo klart, at man ikke betaler det sammen for en jollep-
lads som for en båd, der er så stor, at den bruger fi re liter olie 
for at sejle en sømil. I Faldsled glæder man sig under alle om-
stændigheder til at den nye havn bliver færdig og man er også 
så småt begyndt at se frem til indvielsen.

Faldsled havn. Når den nye havn bliver færdig bliver der også 
mere plads til gæstesejlere. Dem har havnen godt tusinde af 
om året. Det ser ud til at blive en god sæson, mener havne-
fogeden, der håber på selv at kunne får tid til at komme ud 
med sin båd til sommer. men det kan jo være, at jeg blive nødt 
til at vente til jeg bliver gammel, siger han, der er fyldt 70 og 
har været havnefoged i Faldsled i seks år.

Flere pladser i 
Faldsled havn
Det er jo ikke nok bare at få slået en bro og få 
gjort klar til nogle fortøjninger, siger havnefoged 
Poul Jakobsen

Havnefoged Poul Jakobsen har nok at 
se til at Faldsled. Han har selv en båd, men det 
kniber faktisk at få tid til at sejle, når der er så 
meget at se til. Bag ham ses de mange sten, 

der skal bruges til mole.



Så lykkedes det. Efter mange års 

tålmodig venten kunne vores lokale 

brugs invitere til fest og løfte sløret 

for en helt ny forretning i lokalom-

rådet med pc-bestilling, økologi og 

masser af plads. 

Fredag den 29. februar 2008 vil 

blive husket mange år frem. Den 

dag holdt Dagli´Brugsen i millinge 

fest for adskillige hundrede frem-

mødte. anledningen var udvidelsen 

af butikken med godt 45 %. Dagen 

blev markeret fra morgenstunden, 

hvor de første 50 kunder fi k overrakt 

en buket tulipaner med sarte, forårs-

grønne kviste. 

Hvor andre små samfund afvikler, 

lukker og slukker, gik brugsuddeler 

orla møller mod strømmen og ud-

videde. 

I butikkens nye vindfang er der 

linet op til et par dejlige timer. 

Hyggepianist Gerda Knudsen, 

som tidligere drev sparbutikken 

i Faldsled, spiller “sig de ord, du 

ved”, mens 500 lækre sandwichs fra 

svanninge sognegård med vand og 

øl ad libitum fra Dagli´Brugsen får 

de mange gæster, som står i kø helt ud på fortovet, til hurtigt 

at ønske sig indendøre. Det kom de og alt blev spist, rub og 

stub. senere blev der tid til en svingom. 

Da orla møller og brugsformand Ingrid Harboe kort efter 

klippede den røde snor, gik strømmen af nu mætte gæster 

atter ud i det fri, hvor 50 hvide balloner blev sluppet fri. 

- De indeholdt alle et gavebevis, men ingen har meldt 

sig, griner orla. – Det blæste kraftigt og måske er de alle 

havnet i fjorden. Hvem ved. Læs resten af artiklen på 

www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Dagli´Brugsen

inviterede til fest
Så lykkedes det. Efter mange års 

tålmodig venten kunne vores lokale 

brugs invitere til fest og løfte sløret 

for en helt ny forretning i lokalom-

rådet med pc-bestilling, økologi og 

masser af plads. 

Fredag den 29. februar 2008 vil 

blive husket mange år frem. Den 

dag holdt Dagli´Brugsen i millinge 

fest for adskillige hundrede frem-

mødte. anledningen var udvidelsen 

af butikken med godt 45 %. Dagen 

blev markeret fra morgenstunden, 

hvor de første 50 kunder fi k overrakt 

en buket tulipaner med sarte, forårs-

grønne kviste. 

Hvor andre små samfund afvikler, 

lukker og slukker, gik brugsuddeler 

orla møller mod strømmen og ud-

videde. 

I butikkens nye vindfang er der 

linet op til et par dejlige timer. 

Hyggepianist Gerda Knudsen, 

som tidligere drev sparbutikken 

i Faldsled, spiller “sig de ord, du 

ved”, mens 500 lækre sandwichs fra 

svanninge sognegård med vand og 

øl ad libitum fra Dagli´Brugsen får 

de mange gæster, som står i kø helt ud på fortovet, til hurtigt 

at ønske sig indendøre. Det kom de og alt blev spist, rub og 
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ved”, mens 500 lækre sandwichs fra 

Det sker i maj:
 24.-25. SMIR, klubstævne
 29. Dagplejedag, Faldsled
 30 sidste skoledag for 9. klasse

Det sker i juni:
 5. grundlovsmøde(r) i bakkerne
 6.-7. Fugleskydning i Svanninge
 12. skolens idrætsdag, 0.-8. klasse
 19. Open by Night i Dagli’ Brugsen
 21. Grubbe mølle, reception, 90 års dag
 23. Kastaniely, Skt. Hans aften, kl. 18
 23. steensgaard, skt. Hans aften, kl. 18
 26. Dimission, 9. klasse og sidste skoledag 
  før sommerferien

Det sker i juli:
 23.-26. Byfest i Faldsled

Det sker i august:
 10. FDF – blå søndag i Grusgraven v/svanninge
 11. skolestart efter sommerferien
 21. FDF starter sæsonen med tamburkorpset 
  i spidsen
 23.-31. Høstfestival

GUDSTJENESTER SOMMER 2008 
Dato: Svanninge: Falsled:

Juni:   
 8. jun. 10.00 (js) 11.30 (js)
15. jun. 10.00 (js) 09.00 (js)
 22. jun. 19.00 11.00 
 29. jun. 11.00 09.30

Juli:    
 6. jul. 09.30 11.00
 13. jul. 11.30 09.00
20. jul. ingen 09.30
27. jul. 11.30 10.00

August:   
 3. aug. 09.30 11.00
 10. aug. 11.00 ingen
 17. aug. 09.30 11.00 
 24. aug. 11.30 (js) 09.00
 31. aug.  19.00 11.00

September:  
  7. sep. 11.00 09.30
 14. sep.  09.30 11.00 

sognepræsten, bjergevej 1, svanninge, 5600 faaborg 
  Tlf. 62 61 94 54, e-mail: vrh@km.dk

(js) = Jesper Svärd; Horne

Opslagstavlen  
 
 

 
 
 
 

Gudstjenester Svanninge Faldsled 
2. april, Mariæ bebudelse 10.00 11.30 
9. april, Palmesøndag 11.00 09.30 
13. april, Skærtorsdag 19.00 11.00 
14. april, Langfredag 11.00 09.30 
16. april, Påskedag 11.00 09.30 
17. april, 2. påskedag 09.30 11.00 
23. april, 1.s.e.påske 11.00 09.30 
30. april, 2.s.e.påske 09.30 11.00 
7. maj, 3.s.e.påske 11.00 09.30 
12. maj, Bededag Ingen 10.30 
14. maj, 4.s.e.påske 10.30 Ingen 
21. maj, 5.s.e.påske 09.30 11.00 
25. maj, Kr.Himmelfart 11.00 09.30 
28. maj, 6.s.e.påske 09.30 11.00 
4. juni, Pinsedag 11.00 09.30 
5. juni, 2. Pinsedag 09.30 11.00 
11. juni v/J. Svärd 11.00 09.30 
18. juni v/J. Svärd 11.30 Ingen 
25. juni v/J.Svärd 10.00 11.30 

 
 Tillykke til årets konfirmander                                              
 
 

 
 

 

Falsled kirke 
fredag den 12. maj (Bededag)   
Peter Kildeberg Bahl  
Emil Waltersdorph Hansen 
Louise Justesen  
Mikkel Aagaard Madsen 
Jesper Wiig Tholstrup  
 
Svanninge kirke  
søndag den 14. maj  
Jonas Løvendal Andersen 
Nina Øxenhave Andersen  
Selma Gammelgaard 
Kasper Brink Gregersen 
Jonathan Valdemar Grønning  
Jannik Kjær Hansen 
Jens Okkels Hansen  
Kasper Kenneth Hansen 
Julie Wang Haas  
Kenneth Hedelund Jensen  
Karina Steenbjerg Jespersen 
Julie Lillemark 
Esben Lundahl Nielsen  
Jeppe Nielsen  
Kristian Lind Nielsen  
Martin E. Wilmoes Pedersen 
Silvana R. Remmert 
Jonathan Bech Sanderhoff 
Katrine Ørbech Stargaard 
Anita Zimmermann    

Der er ledige 
pladser i 
vores 
frysehus. 
 
Pris pr. år kr. 
390,- 
 
Bent 
Ludvigsen 
Tlf. 6261 9151 

Tekst og foto: Winnie Fersmark



23LokaL-nyt   l   sommer 2008   l  

opslagstavlen...

Fra den 25. april  er der åbent fra kl. 
12 til 20, alle dage.

I Juli måned fra kl.12 til 21. 
Kom og prøv vores hjemmelavede vafl er.

Vi sælger:
Burgere (10 slags) • kylling • fi skefi let 
• kebab • frikadeller • pølser • øl • vand 
• vin • kaffe • is • kaffe, ½ kg • kager 

• smør • lidt pålæg • slik 
• lidt grøntsager • grillkul • optænding

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

Den 21. juni, kl. 13-16 holder familien Jervelund reception 
på Grubbe mølle for at fejre 90 års dagen for Jervelunds køb 
af møllen. Frem til 1960 var møllen i drift som både vind- og 
vandmølle, men da man omkring 1960 gik over til at kornet 
skulle leveres og håndteres i løs vægt, var møllens konkurren-
ceevne begrænset. Landbrugsdriften har derfor været gårdens 
hovedindtægtskilde siden da.

Fra 1990 begyndte Kirsten og Niels Erik Jervelund at vise møl-
len frem på forespørgsel og leje et par værelser ud som bed & 
breakfast.

sideløbende har de præsteret et beundringsværdigt arbejde 
med at skaffe midler til renovering og vedligeholdelse af især 
vindmøllen, som i dag fremstår på smukkeste vis. en tilsvarende 
renovering er i støbeskeen for vandmøllen, men det kræver sin 
Jervelund at skaffe midler fra fonde og puljer. Herfra ønsker vi 
tillykke og held og lykke med det videre arbejde med at sikre 
møllen for eftertiden.

90 års fødselsdag 
på Grubbe mølle

Igen i år er der Skt. Hans på Kastaniely. Kl. 18.00 er der fæl-
lesspisning af medbragt mad. arrangørerne sørger for grills, 
borde, stole og hyggeligt samvær.

kl. 20.00 tændes skt. Hans bålet. Båltaleren er en markant 
personlighed fra lokalområdet. offentliggøres få dage forinden. 
Følg med på hjemmesiden www.hoestfestival.dk 

efter bålet er der snobrød til ungerne og kaffe/kage til de 
”gamle”. Der kan købes drikkevarer på pladsen. 

Derefter er der ”fri leg”, hvor der kan spilles fodbold, rund-
bold m.v. Arrangør: Kastaniely og 
skt. Hans komiteen

Skt. Hans på Kastaniely

skt. Hans komiteen

tavlen...
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Assensvej 102 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 89 74 · Fax: 62 61 73 75

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

•  Blomster  •  Tips  •  Lotto •  Kiosk  •  Fastfood

Tlf. 62 61 71 05 · Campingvogne · Telte · Havemøbler · Fritidsudstyr

Svanninge Malerforretning ApS

Assensvej 224 · 5642 Millinge · Mobil: 20 21 77 95

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

Brian Pedersen
Malermester
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så har FDF svanninge-Faaborg endnu en gang været af sted 
på stævne. Denne gang gik turen til kibæk tæt ved Herning. 

Vi var et hold på 9 glade musikanter der fredag eftermiddag 
pakkede instrumenterne og drog mod Jylland. Efter et par 
timers kørsel ankom vi til kibæk, hvor der var ca. 90 andre 
glade FDF’ere samlet. Fredag aften blev man delt i hold efter 
hvor meget man kunne spille på sit instrument og så blev der 
ellers leget, spillet og man fik lært de andre at kende. 

Lørdag spillede alle for fuld udblæsning og fik lært en 
masse. På fløjte 1, hvor vi var hele 3 fra Svanninge-Faaborg - 1 
instruktør og 2 elever, fik vi spillet på balloner, spyttet med 
popcorn og selvfølgelig fløjtet en masse. Lørdag var der også 
den store marchtur, hvor alle samledes til et stort tamburkorps 
og gik en tur i Kibæk. Her spillede for alle der ville lytte og 
alle fik mulighed for at spille de melodier, de kunne hjemme-
fra. Lørdag aften havde Kibæk FDF 75 års jubilæum, hvor vi 
alle var inviteret. Der var underholdning, kæmpe FDF-kage og 
ikke mindst diskotek, hvor alle fik danset vildt. 

søndag, den sidste dag og dagen for den store afslutning-
skoncert, blev der øvet vildt så alle kunne nå og blive klar til 
koncerten. Ved koncerten viste alle hvad de havde lært i løbet 
af weekenden, og det var ikke så lidt. så vi var godt tilfredse 

med at tage 9 musikanter med hjem igen, der nu kan spille 
endnu mere og har fået en god oplevelse med oveni. 

søndag d. 10 august afholder FDF svanninge-Faaborg ”Blå 
søndag”. Dette er et arrangement hvor alle er velkommen til 
at komme ned i Grusgraven mellem svanninge og millinge 
og se hvad vi egentlig render rundt og laver. Der vil være 
mulighed for at lave pandekager over vores bål, du vil kunne 
spille på tamburkorpset instrumenter, du kan lave en festlig 
drink i mange farver eller  noget helt andet. alle er velkom-
men til at komme og besøge os og tag bare dine venner med 
og lad os få en dejlig søndag sammen. 

torsdag d. 21. august er der opstart for hele kredsen. Vi 
starter ved Sognegården kl. 18.45 hvor vi vil gå efter tam-
burkorpset ned til Grusgraven. Har du lyst til at starte i kredsen 
både som FDFer eller i tamburkorpset, eller måske begge dele. 
og har du ikke mulighed for at deltage i vores Blå søndag så 
kan du møde op her og se hvad vi laver og hilse på os. Det 
hele slutter med at vi går tilbage til sognegården igen ved 
20.15 tiden.

Du kan finde mere information om kredsen og tamburkor-
pset på deres hjemmeside: www.fdfsvanningefaaborg.dk

Tambur på tur 
Tekst: mette st. Larsen

svanninge skole har i lang tid savnet sin legeplads. Baggrunden 
er jo som bekendt, at vi har bygget et nyt hus lige midt i lege-
området. Men i den kommende tid vil der ske flere initiativer i 
forhold til legepladsen og udearealerne generelt ved svanninge 
Skole. Allerede nu er der sket tiltag med flytning af den resterende 
pavillon, som skal danne ramme for naturting osv. Der er ud mod 
Flægmosevej kommet et højt hegn op, som skal være sikring for 
bolde osv i forhold til vejen. Det er planen, at vores legeplads 
bliver et aktiv for børn og familier. I skolegården skal der foregå 
mere stille aktiviteter, så som sjippe, svingetov, hyggekroge osv , 
mens der i området langs Flægmosevej skal være mere plads til 
fysisk udfoldelse, f.eks. boldspil og cykling. Der bliver sat gynger 
og andre redskaber op i nærmeste fremtid.

Svaneøglen:
svanninge skoles legeplads er et element i det store projekt svaneø-
glen. svaneøglen strækker sig fra Faldsled Havn til svanninge kirke 
og danner rammen for et større projekt om sundhed og trivsel for 
alle aldersgrupper i vores område. svaneøglen er et projekt, som er 
beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi.

Besparelser i den offentlige sektor 
og på Svanninge Skole:
I budget 2008 var der blevet plads til, at svanninge skole skulle 
have en ny hovedindgangstrappe. Det var ikke af storhed at få 
skiftet vores ”byggetrappe” fra 1994 ud med noget lidt mere pas-
sende. Men der skulle spares i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det 
kom blandt andet til at betyde, at den nye indgangstrappe med 
udsat til budget 2009. Vores håb er nu, at indgangstrappen bliver 
en del af budget 2009, idet vi allerede var langt i gang med at 
glæde os.

Desuden skal der spares i driften i den offentlige sektor, herunder 
Svanninge Skole. Det betyder, at vi i forbindelse med planlægning 
af det nye skoleår planlægger med lidt færre undervisningstimer til 
eleverne end vi har i år. Derudover skal vi forholde os til, om vi har 
råd til vores nuværende niveau for f.eks. lejrskoler og koloni. 

Forårskoncert:
svanninge skole har netop haft forårskoncert, hvor der som sæd-
vanlig var fuldt hus. koncerten blev en dejlig markering af forårets 
komme. Forårskoncert på Svanninge Skole betyder, at alle børn i 
0.-6.kl  viser, hvad de arbejder med i musiktimerne. Derudover har 
vi udstilling af håndarbejder, billedkunst og sløjdproduktioner fra 
mellemtrinnet.

tak for forældrenes opbakning til dette gode arrangement! 

Nyt legeområde
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Generalforsamlingen med op-
takt fra gymnastik karavanen var  

en rigtig god oplevelse, og der var 
rigtig gang i børnene, både før men 

også under general forsamlingen. tak til 
kasper, søren og maria for at hjælpe til med 

at holde styr på de unge men generalforsamlingen 
løb af staben.

Jeg vil gerne sige tak for valget som formand for ”De Grønne”. 
Vi har en fantastisk forening med gang i mange ting og i besty-
relsen har vi også sat skub i lidt ekstra,  idét vi holdt et kick-off 
arrangement 2 uger efter generalforsamlingen.  Vi drøftede bl.a 
struktur,  fremtid,  muligheder og værdier. en dag hvor vi også 
kom til at kende hinanden lidt bedre.

Jeg  har i min tid som idrætsudøver fået mange gode oplev-
elser og hjælp fra trænere og ledere,  meget af det jeg har lært 
som idrætsudøver , bruger jeg dagligt i mit arbejdsliv, noget som 
jeg ikke ville kunne have læst mig til. nu er det min tid til at give 
tilbage. Jeg møder ofte personer som ikke kan forstå, at jeg har 
tid til så meget foreningsarbejde. mit svar er oftest, prøv selv at 
give og oplev hvor meget du får tilbage, så vil du kunne forstå.

Nye koste fejer anderledes og det gør de også i FS – hvis der 

er noget vi gør anderledes end vi altid har gjort er det ikke for 
at træde nogle over tæerne. Vi har et mål om at være en foren-
ing hvor der er plads til alle både på idrætssiden men også på  
hjælpersiden, og vi vil meget gerne have nye folk med som 
hjælpere til noget af alt det vi er involveret i. Hvis vi er lidt sent 
ude med at kontakte både nye og gamle hjælpere, er det ikke 
uvilje, men blot et udtryk for, at vi i vores almindelige hverdag 
også har meget at se til.  

Vi har i den kommende tid meget i gang , vi stiller med ca. 80 
hjælpere til sommerrock  den 31/5 og holder selv fugleskydning 
ugen efter. Dertil kommer at vi som bekendt har en kunstgræs-
bane på bedding, samt at vi er aktive i svaneøgleprojektet.

FS har også fået en ny hjemmeside som kan ses på www.fald-
sledsvanninge.dk. Denne er vi i fuld gang med at udbygge, bl.a 
med nyhedsbrev og kalenderfunktion.

Fremtiden i Fs ser positiv ud, lad os fortsat stå sammen om at 
skabe Faaborg Midtfyns største og bedste breddeidræts foren-
ing inden 2012, - kunne det være under mottoet ” FaLDsLeD 
sVannInGe sG&I - IDrÆt For aLLe” 

 Med givende hilsner
Kim L. Pedersen, Formand

Formandens klumme

Svaneøgleprojektet
Der har i den sidste periode været arbejdet intenst med svane-
øgle projektet, idet den færdige plan for projektet skulle være 
kommunen i hænde den 15.maj. 
Projektet indeholder som bekendt legeplads i og omkring 
Svanninge skole, om/udbygnning af Svanninge Hallen, lege/
aktivitetsområder i nærhed af naturstien, sund mad koncept 
og fritidsklub/værested.

Fritidsklubben/værestedet  er som bekendt sat i gang, og hal-
projektet arbejdes der intenst på i samarbejde mellem halbe-
styrelsen og idrætsforeningen. 
En af de helt store opgaver, der ligger foran os er at få søgt flere 
fonde om midler til projektet, således vi kan få sat gang i meget 
mere end det vi har lige pt.
Skulle du have lyst til at blive en del af dette projekt kan vi godt 
bruge lidt ekstra hjælp.

Hilsen 
Projektgruppen svaneøglen

Så har det sidste nye skud på stammen i F/S fået et navn. På 
en hyggelig solskinssøndag holdt løbeklubben fællesspisning 
med over 30 deltagere. Det blev ved denne lejlighed beslut-
tet at klubben fremover hedder: 

Faldsled-Svanninge Løbeklub
solen er nu kommet højt på himlen og vi kan forhåbentlig se 
frem til en dejlig sommer i det danske, derfor har vi ændret 
tidspunkterne for løbeturene. 
Der vil fremover blive løbet søndage kl. 10.00 og onsdage kl. 
17.00. Mødestedet er som sædvanlig ved Svanninge Hallen. 
Der er mulighed for omklædning og bad.

Klubben har fået en flot start med godt 30 medlemmer, 
men der er stadig plads til mange flere, så kunne du tænke 
dig at komme med på en løbetur med andre, er du meg-
et velkommen til at komme og opleve fællesskabet ved en  
løbetur i det grønne. Husk at Faldsled-svanninge Løbeklub 
er løbeklubben for alle - uanset løbeniveau, ambition eller 
løbestil. 

Løb foråret/sommeren i møde med venner, naboer, kone 
eller mand og få et større overskud i dagligdagen.

Faldsled-Svanninge 
LøbeklubSæsonen er slut, og vi skal til at nyde det gode vejr eller 

deltage i en udendørssportsgren. På ungdomssiden blev 
der afholdt klubmesterskaber med følgende resultater

U11/U9 begynder herresingle 
nr.1. anders ramming, 2. søren emil Bendtsen

U15/U17 herresingle 
nr. 1. Johan terndrup, 2. morten Fuglsang

Vinder af Peder Balles mindepokal for at yde en god 
indsats gennem året samt for at være en god kammerat: 

simon H. madsen

På gensyn til efteråret hvor vi håber 
der er mange flere der vil tage ketcherne op.

BADMINTON
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Værestedet er en realitet for elever fra 4. til 8. klasse. Siden 
februar 2008 er 15-25 børn mødt op hver tirsdag efter-
middag.

Formålet er at tilbyde de elever, der er for gamle til SFO’en 
et alternativ til at klare sig selv fra undervisningen slutter og 
til forældrene kommer hjem fra arbejde.

Værestedet bakkes op af svanninge Hallen, svanninge 
skole og sFo og idrætsforening og er helt afhængig af at 
frivillige bruger tid, tanker og nærvær på sagen.

På kort sigt skal der bruges flere frivillige voksne, som vil 
bruge en eftermiddag af og til og der skal samles både frivil-
lige, materialer og penge ind. Det er målet at holde åbent 
hver eftermiddag efter skoletid og med tiden have midler til 
aktiviteter, redskaber og måske en lønnet medarbejder.

støt op om det gode initiativ. kontakt Jepser Vagn Chris-
tensen, telefon 6261 8111 eller bjergehus@mail.dk og meld 
dig unde fanerne. Du kan også få en folder om værestedet 
på skolen, i Svanereden (SFO) og i hallen.

Værestedet i 
Svanninge Hallen

MOVE-ON
sæsonen for move-on, vores fællesprojekt med sFo’en 
holder sommerpause. som Instruktør og medinitiativtag-
er har det været et fantastisk projekt, og afslutningen med 
stort set alle sFo børn i hallen samtidig var for vildt. Vi 
har fået mange oplevelser og set mange børn udvikle sig 
fantastisk meget på det motoriske niveau.

sFo’en har fået lavet en lille rapport på projektet og det 
er samtidig afrapporteret til  sundhedsudvalget i Faaborg 
Midtfyn Kommune som har støttet og fulgt projektet i det 
første år.

Vi er ikke i tvivl – projektet skal fortsætte til gavn for 
børn, sFo og Idrætsforeningen. Vores håb er at vi vil 
kunne etablere et tværfagligt samarbejde mellem skole, 
sFo og idrætsforening for at det til at køre optimalt i 
mange år frem.

Herfra skal lyde en sommerhilsen til alle SFO børn og 
deres forældre.

Kim L. Pedersen

Navn: kim L. Pedersen - Alder: 43 år - Gift med Lisbeth
Tilsammen har de drengene: Martin 15, Alex 14, Jesper 
14, Daniel 12 og Jack 9.
Bopæl: Nyborgvej 73
Job: Butikschef i STARK, Middelfart

Det bruger jeg fritiden på: Vores store grund og gamle 
hus, Fs - som træner og formand, underviser hos DGI 
(nystartet) og JCI. Bestyrelsesmedlem i YE (Young Enter-
prise) FYN. Svaneøgleprojektet. Børnenes idræt.

Den nye formand   

Petanque afdelingen 
er startet op for sommerspil 2008

Der spilles mandag formiddag mellem 10.00 - 12.00
 tirsdag og torsdag aften 19.00 - 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at handicappede -  med eller 
uden kørestol - er meget velkommne til at spille med. Vi har 
allerede i mange år haft en kørestolsbruger som nyder at  spille 
og der vil altid være en hjælpende hånd.

Vi går meget ind for det sociale og har fast hver den første 
mandag i måneden “kaffemik”.

Af praktiske ting kan nævnes: petanquekugler kan lånes på  
stedet. Toilet forefindes.

kontingentet er kr. 200,00 for hele året. så I skal være så 
hjertelig velkommen

Vi har en hjemmeside www.faldsledsvanninge.dk/ petanque 
for mere information samt billeder.

Gymnastikafdelingen
Gymnastikafdelingen sluttede sæsonen af med en storslået 
opvisning en fredag aften i marts.  Udover gæsteholdet Fraugde 
Mix, som fyldte hele hallen med deres flotte opvisning med 
spring og rytmik, leverede også ældreidræt og gymnastikafde-
lingens fem egne hold samt FDF tambourkorps underholdning 
til de godt 150 tilskuere. En flot afslutning på en god sæson - 
en afslutning, som er blevet en tradition. 

Næste sæson begynder medio september, primo oktober. Der 
vil blive annonceret i næste nummer af Lokal-Nyt, hvilke hold, 
hvilke tider og hvor der er træning....... men vi mangler instruk-
tører til børneholdene - et hold med 0. og 1. klasse og et hold 
med 2. og 3. klasse. og vi mangler også instruktører til spring-
holdet. Har du lyst til at blive instruktør og/eller hjælpeinstruk-
tør for et hold, så henvend dig til formand annita svendsen tlf 
62 61 81 11. 

Rigtig god sommer
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regnbuenyt
Tekst og foto: steen keller, institutionsleder

De olympiske lege i Regnbuen er slut for i år. Børn og voksne 
havde sat hinanden stævne på sportspladsen i to dage med atle-
tik- og boldaktiviteter. Inden vi gik i gang, rensede vi sportsplad-
sen for knuste fl asker og undersøgte buskene for evt. kinesere 
der måske ville hævde deres ophavsret til legene, men der var 
ikke nogen. De havde nok travlt i provinserne med at rigge deres 
egne lege til + det løse. 

Vores indmarch lod ikke noget tilbage at ønske. Børn og voksne 
gik rundt om sportspladsen med dannebrog løftet til hilsen. kort 
efter var vores kram-sponsorerede arrangement i fuld gang. og 
børnene gik til opgaverne i højdespring, længdespring, moon-
car- og cykelrace o.m.a. med krum hals og blæst i håret. Æggene 
i æggeløbet undergik en forvandling fra hvidt til gult efter kærligt 
at have været udsat for kram. Vejret viste sig fra sin bedste side, 
så vandet i KRAM-fl askerne forsvandt som dug for solen. De fl este 
kom igennem øvelserne uden skrammer og kastede sig glubende 
sultne over de til dagen special- og hjemmefabrikerede super-
sunde kram burgerboller.       

Dagen efter var det boldspillenes tur. De olympiske mestre i 
bowling blev ikke kåret men kuglerne 
blev trillet og til tider sparket af sted mod 
de vandfyldte colafl asker. Børnene svang 
hockeystavene i luften og enkelte mål blev 
scoret. Der var masser af ”snyd!”, men in-
gen kom op at slås eller nikkede skaller, 
som det ses af til på sportspladserne rundt 
omkring. Vi sluttede af med en gang 
pastasalat af korn-”slank” pasta – måske 
var den tibetansk. 

Både piger og drenge deltog med fynd og 
klem. alle har godt af at blive rørt, og generelt 
kan vi sige at vi har haft mere fokus på bevægelse 
i regnbuen i de sidste par år. også de ansatte 
har været i gang med skridttællerkonkurrence 
med imponerende resultater. Flere havde tal på 
over 35.000 skridt på en dag, selv pausen blev 
brugt til at gå rundt på cindersbanen i. 

På ture er børnene er iført vore ny indkøbte 
orange overtrækstrøjer, så de er til at se selv 
på overbefolkede steder. De bliver luftet godt i 
Maj/juni, som er travle måneder med udfl ugter 
til Odense Zoo, Madsby legepark, Fjord og 
Bæltcentret og Egeskov. Men vi nøjes ikke med det: Vi deltager i 
kram aktiviteter med en tur rundt om sundsøen og i Horne, hvor 
vi skal forsøge at vinde Faaborgmesterskabet i fodbold tilbage fra 
kærnehuset, som vandt i svanninge i fjor. Vi har gang i udendørs 
maleri, samarbejdsøvelser for den kommende børnehaveklasse 
samtidig med at vi passer vores »Grønne spirer« projekt i skov 

og ved stranden, så vi kan erhverve os et 
nyt grønt fl ag.

Skulle du være i tvivl: KRAM står for 
kost, rygning, alkohol og motion, hvor 
vi i regnbuen har sat fokus på motionen. 
kram foregår landet over, og koster ikke 
kommunen noget ud over det arbejde vi 
lægger i det som institutioner og privat-
personer.  

Personalet i Regnbuen

KRAM står for kost, 
rygning, alkohol og 

motion, hvor vi i
Regnbuen har sat fokus 

på motionen
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LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604

LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604

LARS BRUUN

Et hus fyldt med sjæl og traditioner
Receptioner, møder og selskabsarrangementer

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604

ApS

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.

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

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

SuSanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86
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vanninge
  kovservice a/s

Tlf. 62 61 99 89

Mens ”de store” var på koloni, havde 0.- og 1. klasse nogle 
anderledes dage.

Mandag dannede sportspladsen ramme om en mini-olym-
piade med forskellige aktiviteter af den sjove slags. Der var  
bl.a. bueskydning, hvor børnene 
skød med professionelt udstyr. 
De udnyttede denne chance 
fuldt ud, og blev ret gode til 
at ramme plet. sportspladsen 
rundt blev brugt til en mooncar 
stafet. Holdene dystede mod hi-
nanden to og to. alle heppede 
ihærdigt mens der blev kørt så 
stærkt at fødderne næsten ikke 
kunne blive på pedalerne!

tirsdag gik turen til Bøjden nor, hvor vandet naturligvis var 
vådt! Det sjoveste ifgl. børnene var: - at finde sneglehuse, tang-
lopper, flotte sten og glasskår! Det var også sjovt at hoppe ned 
fra skrænterne lige ved siden af brændenælderne, og sjovt at 

gå balance på de store sten.
onsdag var vi på tur til kasta-

niely ved Svanninge Bakker. 
Vejret var med os, så der blev 
hygget, leget og lavet snobrød 
til den store guldmedalje! alt i 
alt nogle dejlige dage med tid 
til masser af leg. 

Anderledes dage

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

 
Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg ·

Vind- og vandmølle




