
16.000 træer i Torbens nye skov � Nu skal der spilles på kunstgræsplæne �
Høstfestival � forældredag i dagplejen � Skumsprøjt for boven

Faldsled           Millinge • svanninge
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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 15. august kl. 8 - 14 med flg. program:

Kl. 8 - 9
Gratis morgenbord

Kl. 10 - 11
Underholdning

Kl. 11
Stor auktion

Fuldstændigt program med tilbud kan afhentes i butikken 
Effekterne udstilles ca. 1 time før – kom og kig, så køber du ikke katten i sækken.

Vi er her når du har brug for os

kl. 7.30 – 18.00
Fra 29.6 - 30.8, kl. 7.30 – 19.00, begge dage inkl.

Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag!

Godt vi har hinanden

Vi er her når Du har brug for os

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

fra 29. juni til 30. august 7.30 - 19.00

Godt vi har hinanden

Open by night - tOrsdag den 28. maj
I år foregår det på den nye “aktivitetsplads” bagved det nye indgangsparti.

Program udlevers i butikken

I Dagli´Brugsen
Er nogle varer mærket X-tra

Et godt køb 
Til en X-tra god pris.

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

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

Assensvej 249 • 5642 Millinge • tlf. 62 61 94 94 • Fax 62 61 94 74 • mail: 06142@coop.dk

Grill
Sommeren og mange hyggelige aftener 

på terrassen venter forude.
Vi har et stort udvalg i grillmad og tilbehør.

Via net-torvet er vi 
leveringsdygtige i alt til hus og have:

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

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
       www.faldsled.dk • www.fynsland.dk
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Det var så den sommer. næsten da. en måneds tid er 
der vel tilbage endnu, og eftersom sommeren nærm-
est begyndte i april, må den siges at have lang og 
god. Og begivenhedsrig tillige. 
Meget har der været at glæde sig over, og mere skal 
komme. Nu starter årets høstfestival, som alle kan 
glæde sig til med sine mange begivenheder. Senere 
bliver det mere alvorligt og det er naturligvis når der 
skal være valg til kommunalbestyrelsen. Den residerer 
ganske vist langt væk og den lokale indflydelse kan 
godt siges at være temmelig beskeden når beslut-
ningerne tages i stationsbyen mod nordøst. Men det 
centraliseringens vilkår og jo større en tue bliver des 
mindre synes myren.
Alligevel er det vigtigt at alle giver deres besyv med 
og vigtigt er det med repræsentanter, der kan holde 
det bureaukratiske embedsmandsvælde i ørerne og 
fornuften i hovedsporet.

Redaktionen

  Det var den 
         sommer…

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge
Redaktion  l  Birgit Bendtsen, Peter Bork-Johansen, Jørgen Bygebjerg DJ samt 
gæsteskribenter. 
Fotos  l  Klaus Caspersen, Jørgen Bygebjerg DJ, Kjeld Gade m.fl. 
Layout og Tryk  l  one2one a/s, Ove Gjeddes Vej 11-19, Tlf. 66 121 121.
Udgivelses dato  l  Lokal-nyt udkommer fire gange om året. Forår, sommer, 
efterår og vinter. Indleveringsfrist for artikler til næste nummer er 20. juli 2009.
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Indholdsfortegnelse

16.000 træer i Torbens 
nye skov

Siden sidst i Svanereden

Liv og glade dage i dagplejen

Falsled Skytte, Gymnastik og 
Idrætsforening

Nyt fra Svanninge skole

Høstfestival

Kirkebladet

Forældredag i privat dagplejen

Da der var handelsliv i 
Svanninge

Skumsprøjt for boven

Når kvadratroden af a 
er lig med Anders And

Bent Ludvigsen
Østerbyvej 27
5642 Millinge
Tlf. 6261 9151
l.ludvigsen@get2net.dk

Birgit Bendtsen
Nygyde 14
5642 Millinge
Tlf. Tlf. 6261 8568
birgit_bendtsen@mail.dk

alex Junge
Strandparken 21
5642 Millinge
Tlf. 6268 1864
alex.junge@mail.dk

Brian Petersen 
Assensvej 224
5642 Millinge
Tlf. 6261 7795
brian.maler@mail.dk

Henning Bahl 
Violstræde 11
5642 Millinge
Tlf. 6268 1236
henningbahl@mail.dk

Lokalrådets medlemmer

Ansvarshavende redaktør: Jørgen Bygebjerg DJ, Svanningevej 45, 5600 Faaborg 
Telefon 3061 8845. Mail: bygebjergs@gmail.com

Birgit Bendtsen. Nygyde 14, 5642 Millinge. 
Telefon 6261 8568. Mail: birgit_bendtsen@mail.dk.

Annoncer: one2one a/s, Jens Jørgen Fjord Ørskov, 
mobil 21 62 64 44. Mail: jjf@one2one.dk 
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16.000 træer 
             i Torbens nye skov
Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Hvad er fredskov
Fredskov er skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning 
m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov. Begrebet opstod i begyn-
delsen af 1800-tallet, da stigende befolkningstal, krige og mangel på andre 
energikilder end træ havde ført til næsten total rydning af den skov, som 
oprindelig dækkede det meste af Danmark. Træer i fredskov må ikke fældes 
før de er hugstmodne og i så tilfælde skal sørges for nyplantning.

4     l  LokaL-nyt   l  efterår 2009

- Jamen, jeg anede da ikke, at mine marker var en skovrejsnings-
område. Men nu ved jeg det, og jeg glæder mig meget til den 
nye skov begynder at vokse til. Og jo. Jeg er da lidt stolt af og 
glad over at der kommer en fredskov på mit område.
Hvidevaredoktor Torben Frederiksen på Odensevej har  i foråret 
fået plantet sin store mark på hjørnet af Odensevej og Nyborg-
vej plantet til med 16.000 træer og de trives fint. I løbet af den 
næste seks-syv år kan man tydeligt ane konturen af skoven og 
inden for den næste snes år er skoven stor og grøn. Om som-
meren, forstås.
- Jeg blev kontaktet af et en skovekspert fra Prime Nature i Jylland 
og han fortalte mig om de muligheder der er for skovrejsning og 
både min familie og jeg blev straks begejstret. Det viste sig nem-

lig, at når det er skovrejsningsområde, kan man få støtte fra EU 
til køb af træer og til beplantning, fortæller Torben Frederiksen.
Hidtil har marken været forpagtet bort og selv om en kornmark 
kan være pæn at kigge på, så er det jo ikke det samme som en 
skov. Og med skoven slipper vi jo også for at der køres gylle ud 
på marken og det er jo ikke lugtfrit.

Fredskov 
Skovrejsningen består af oprindelige, danske træer og det be-
tyder, at der bliver tale om fredskov. Det er træer som lind, ask, 
bøg og eg, der bliver de dominerende i den nye skov. De er ikke 
plantet massivt og i lige rækker, men derimod i klynger, der føl-
ger landskabet og som ør, at der bliver muligheder for at kunne 
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Torben Frederiksen står her og kikker ud 
over sit store skovrejsningsområde, der 
er med til at give området karakter og 
naturen en håndsrækning med den op-
rindelige, danske bestand af træer.

gå rundt i skoven. En sø er det også blevet til, men den har det 
med at tørre ud i varmen, men det ændrer skov og skygge på.
I en fredskov opstår der også et eldorado for insekter, der får ide-
elle livsbetingelser. og når der er mange insekter, kommer der 
også mange fugle. Vandet er også godt for insekter og fugle og 
dyr, så det ender med at blive et frodigt og flot område. Som der 
naturligvis bliver adgang til for offentligheden. Blot man følger 
stierne, der kommer til at slynge sig ud og ind mellem træerne 
og de lysninger, der opstår.
- Egentlig var det meningen ,at der skulle have været to vandhul-
ler eller søer, og at de skulle være forbundet med hinanden. Men 
der er regler mod den slags, så det blev altså kun til den ene. 
Forstå det, hvem der kan., siger Torben Frederiksen.

Eu-støtte
Støtten fra EU er ikke ubetydelig. Det koster mange penge at 
rejse skov, og det er EU, der har bidraget med langt de fleste 
midler. Lidt skulle torben frederiksen selv betale, men det var 
ikke meget. Samtidig får han i de næste 20 år også et tilskud til, 
hvad der svarer til braklægningsstøtte af landbrugsjord.
Omvendt skal der så bruges ekstra tid på at rense mellem træ-
erne de første år indtil skoven kan klare sig selv.
- Vi kunne vælge om vi ville gøre det maskinelt eller ved hjælp af 
pesticider, men vi har altså valgt at gøre det uden giftstofferne, 
fortæller torben frederiksen. Det er mere bekosteligt og tidskræ-

vende, men det ville være et forkert grundlag for skoven, hvis 
den skulle vokse de første år med støtte fra pesticider.

Glæden
og nu står torben frederiksen og kan se ud over sin skov, der 
foreløbig ikke er meget mere end en halv meter høj. Men teg-
ningen er ganske klar og de mange træer og buske vokser godt 
til. Nok er det de fire, gamle løvtræsarter, der er fremherskende, 
men der jo mange forskellige slags ask, lind, bøg og eg. Faktisk 
over 40 i alt.
Og glæden ved at give naturen en håndsrækning er umiddelbar.
En del skov havde Torben Frederiksen i forvejen, men nu er det 
sidste kronområde kommet med ind de 7,7 hektar, han råder 
over. Og som fredskoven kommer til at fylde.
- Ja, det er jo lidt pudsigt, siger han. I det store område omkring 
Lerbjerg bliver der fældet og renset op, så man kan se bakkerne, 
men her planter vi i stedet.
Man kan vel sige, at det hele går op i en højere enhed og det kan 
man da kun blive glad for!
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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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Faaborg 
Hvidevareservice
Brian Mosegaard, Østerbyvej 7, 5642 Millinge

nyt liv til dine 

hvidevarer

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

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

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

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 

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

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

Vi sælger:
Burgere (10 slags) • kylling • fiskefilet 
• 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



HÅR
BUTIKKEN

CHARLOTTE MAIBOM
SVANNINGEVEJ 10 · 5600 FAABORG · 62 61 76 97

FERIELUKKET
FRA 15/7 TIL 2/8
BEGGE DAG INCL
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Den store dag kom og børn, forældre og personale stimlede 
sammen i spændt forventning til de kommende dages begiven-
heder.
Endelig afsted med al opparkning. Ud af en snørklet vej. Først til 
højre og så til en masse andre sider op ad bakke ned af bakke 
hen af vejen og også ud af vejen.
Pludselig ud af den grønne natur kom det blå hav og kolonien.
Alt skulle helst opleves på en gang. Stranden, huset, værelserne, 
himmel og hav. Mange beskeder om hvordan værelserne skulle 
deles satte mangen en utålmodig sjæl på prøve. Endelig var alt 
på plads eller hvad det nu var. Så var det tid til at spise koloniens 
første måltid.
  Nu blev stranden indtaget i fuld galop. I de følgende dage var 
der næsten nogle på stranden hele tiden. Der blev fanget fisk, 
tanglopper, rejer, krapper, underlige dyr og knap så underlige 
dyr. I løbet af dagene byggede vi også en landfast dæmning til 
Jylland. Den nåede godt nok knapt helt derover. Men den nåede 
i hvert hvert fald over en meter ud i vandet ved lavvande. Eks-
peditioner blev sendt ud. Bl.a. til en bro med jernrørsorgelfløjter 
der fløjtede med underlige lyde.

Værelseshyggen var helt godyl. Der var i begyndelsen ikke helt 
enighed om hvad værelseshygge egentlig er. Men ved hjælp af 

en god debat og nogle stærke argumenter blev rimelig enighed 
opnået. Så kunne der rigtig hygges igennem. Nogle rum med 
en halv meter rod på gulvet, andre uden et støvfnug i hjørnerne 
(kemisk rene).
Der var altid gang i morgenbordet fra omkring kl. 6. Den rolige 
morgen råhygge blev nydt i fulde drag.

Den store festaften. Masser af meget dygtige piger optrådte på 
den mest formidable og brilliante måde.  Louis optråte med Al-
berte. Det ver helt fantastisk at opleve at han som eneste dreng 
optrådte uden at andre havde opfordret end Alberte. På Lauras 
opfordring sang Bjarne en sang på jittisk !  Der blev festet til ud 
på de sene timer for dem der kunne holde til det. Nogle gik i 
seng før de skulle. Sent på natten var der atter ro på den lille 
koloni.

Til sidst den store finale. Afhentningen. Spænding over at vise til 
forældre eller andre afhentere hvad vi havde oplevet og hvor vi 
havde været. Ærgeligt at der skulle gøres rent, så sovesalene ikke 
kunne vises frem. På den anden side er det endnu en oplevelse 
man kan skrive ind i kolonioplevelseskalenderen.
Afslutning. Hjemtransport fra en oplevelsesrig koloni.

Koloni 2009

HÅR
BUTIKKEN

CHARLOTTE MAIBOM
SVANNINGEVEJ 10 · 5600 FAABORG · 62 61 76 97

FERIELUKKET
FRA 15/7 TIL 2/8
BEGGE DAG INCL

svanereden
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Liv og 
glade dage 
i dagplejen

Tekst og fotos: Heidi Bonde Hansen

foråret er som alle andre steder også en travl tid 
i dagplejens Svanninge – Millinge og Faldsled 
gruppe. Af arrangementer kan nævnes vores tur til 
Faaborghallen hvor vi sammen med de fleste an-
dre dagplejere og børn fra område syd nød godt 
af  ”musik-tove” med band, vi sang og dansede 
alle mand og havde en hyggelig formiddag, som 
vi afsluttede med medbragte madpakker inden busturen hjem 
igen trætte og glade. Foråret bød også på den årligt tilbageven-
dende Faldsleddag hvor vi mere eller mindre indtager Faldsled 
gamle skole. Her bliver børnene så afleveret og så går dagen 
ellers med hygge og leg og selvfølgelig en tur til vandet, vi var 
heldige med vejret selvom udsigterne ikke var for gode. Efter 
børnene så havde fået deres middagslur begyndte forældrene 
at indfinde sig, vi drak kaffe og spiste kage ude på sportspladsen 
hvor der blev leget lystigt i blæsevejret – vi blev dog enige om at 
vi måtte samle os sammen og spise inden døre for at salaten ikke 
skulle blæse af tallerkenen – det lod sig også sagtens gøre og var 
rigtig hyggeligt. Alle forældre havde medbragt en ret til et fælles 
buffet bord og det var meget meget lækkert og jeg hørte også at 
enkelte udvekslede opskrifter. Jeg er helt sikker på at de fleste fik 
nogle godt trætte børn med hjem efter denne dag også!
Allerede ugen efter gik det løs med Bondegårds besøg hos Anne 
og Torben i Skovgyden, det er et sikkert hit hvert år og meget 
dejligt at de vil ha os. Vi fik både set store køer og små kalve 
og meget store traktorer, det der med køerne og malkerobot-
ten kan godt være en stor mundfuld for enkelte men efter man 
er kommet ud er man meget sej og der snakkes om det hele. 
Traktorerne får man endda lov at sidde i hvis man har lyst og det 
har de fleste. Inden turen gik hjemad havde Anne lavet pølsemix 
til os som vi spiste på terrassen, endnu en dejlig dag gik og alle 
børn var klar til at lande i barnevognen hjemme ved deres egen 
dagplejer. I den forbindelse vil jeg lige sige tak til alle de forældre 
der altid er så søde til at hjælpe med transport og alt det andet 
– uden dem ville mange ting være lidt mere besværligt – så tak 
for det!
Udover at rende i byen hele foråret så har vi jo også travlt hjemme 
hver især – her hos os har vi jo fået sået i køkkenhaven, tingene 
er kommet op og vi har taget radiser op og smagt på – egentlig 

ikke det store hit 
blandt børnene 
men sjovt det er 
det at følge hvor-
dan de gror – og 
så kunne man jo få en smagsprøve med hjem til mor og far! Nu 
venter vi på at gulerødderne og ærterne bliver store nok til at 
spise. Indimellem skal der jo også graves kartofler op og så er der 
kamp om at finde så mange små knolde i jorden som muligt, de 
er også dejlige at få til frokost, og det giver altid en god snak om 
da vi gravede dem op.
Så er der også dyrene der skal fodres og snakkes med – vand skal 
der også til i sommervarmen – gerne i store mængder og det kan 
børnene heller ikke helt stå for… 
Nu skal det jo heller ikke lyde som om det der med at gå i dag-
pleje er hårdt arbejde altid – for der bliver bestemt også leget 
rigtig meget og en gå tur bliver det også til. I øjeblikket er Svan-
ninge jo et eldorado for børn med hang til maskiner, så det er 
en rigtig god gå tur ned om baunebjerg hvor der ofte er et par 
maskiner og så er Brahesvej jo også fyldt med huller og maskiner 
og det er meget spændende, vi har også fulgt med i tilblivelsen 
af vores nye kunstgræs bane – Lige nu er det nok ikke selve ba-
nen der har den store interesse hos børnene men mere de store 
maskiner der har kørt der, så jo der sker en del i Svanninge og 
man behøver bestemt ikke kede sig!
Som afslutning på vores legestue sæson inviterede Ingrid os op 
på hendes hyggelige terrasse hvor vi fik leget godt sammen og 
fik gode sager, det var en rigtig god og hyggelig dag.
Efter sommerferien er vi blevet inviteret en tur på Steensgård, 
det ser vi frem til og vi glæder os meget over sådanne invita-
tioner!

Åbent hus i dagplejen
I forbindelse med høstugen holdes der  
åbent hus i dagplejen – Det betyder at vi 
hver især åbner vores døre for hvem der 
kunne have lyst til at komme ind og se 
hvad vi går og laver. 
Det bliver fredag den 21/8 kl. 9.30 til 
11.00, oplyser Heidi Bonde Hansen.
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Velkommen i vores gårdbutik
Hos os finder du garanteret kvalitet:

• Steensgaard Jersey kalvekød

• Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

• Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!

• Mel fra Skærtoft Mølle

• Specialøl fra Indslev Bryggeri

• Og masser af andre lækre delikatessevarer

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

SteenSgaard godS apS
DK-5642 Millinge, tlf. 62 61 94 58 (godskontor 62 61 94 52)  
gaardbutik@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk

FMK.Halbooking.dk 
 

Faaborg Midtfyn kommune 
har været primus motor i 
et booking system så alle 
kommunens borgere kan 
leje baner i alle haller i 
hele kommunen, og du kan 
som idrætsudøver også se 
hvor der er ledig plads eller 
mulighed for at dyrke lige 
netop den idræt du gerne 
vil udøve.

Det er muligt at booke 
både Svanninge hallen og den nye kunstgræsbane via systemet.

FMK Halbooking.pdf   1   04/08/09   09.12
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Det grønne græstæppe er nu rul-
let ud, gummigranulatet danner 

bund og giver en fantastisk fjedrende 
bund at bevæge sig på.
 
”Det er i sandhed en særlig følelse at konstatere, at projektet 
er lykkedes. Vejen har i store træk været fyldt med lige så store 
sten som dem der er gravet op for at få plads til banen. Jeg har 
ikke selv været en del af det store og tålmodige arbejde der er 

blevet gjort igennem de sidste næsten 3 år og jeg er fuldt af 
beundring for dem som har arbejdet med det, specielt Steen 
Klingenberg og Henning Bahl som er dem der har haft fat om 
projektet lige fra dag 1. Men også fodbold formand Mette Gre-
gersen har stædigt holdt fast i håbet og optimismen, selv når det 
har set allermest svært ud har hun bakket op om projektstyrerne, 
og forklaret os andre hvor vigtigt projektet er for hele området. 
Sådan nogle mennesker er guld værd for vores område”  udtaler 
formanden for FS Kim L. Pedersen.

kunstgræsbanen - 
åbnes officielt 26/9

Fem års kamp for tilstrækkelig banekapacitet til fodboldspillerne 
i Faldsled/Svanninge Skytte, Gymnastik & Idrætsforening, som i 
øvrigt har den 3.-største fodboldafdeling i kommunen, er nu slut 
og resultatet er den imponerende kunstgræsbane på Kirkegyden 
i Svanninge.  Her er kommunens første kunstgræsbane klar til at 
blive indtaget af både store og små fodboldspillere. Indvielsen 
sker med stor festivitas i slutningen af august.
Initiativtagerne til det nye idrætsanlæg, Steen Klingenberg og 
Henning Bahl, ser begge frem til, at kunstgræsbanen kommer til 
at summe af liv, når både hjemlige og udenbys fodboldspillere i 
disse dage indtager denne. Det moderne lysanlæg kan med sine 
to lysstyrker hjælpe spillerne, så de også kan holde sig i gang i de 
mørke perioder, da spil hele året netop er en af kunstgræsbanens 
store forcer, bl.a. fordi den, i modsætning til almindelige natur-
græsbaner, let kan ryddes for sne om vinteren.
 ”Det er et byggeri til mange millioner kroner, der nu står færdigt 
og F/S Fodbold håber på, at ikke blot foreningens medlemmer, 
men alle borgerne i området vil hjælpe med at passe godt på 
klubbens nye bane. Banen indvies officielt af borgmester Bo An-
dersen, FBU formand Thomas Bytoft, F/S formand Kim Pedersen 
og afdelingsformand Mette Gregersen lørdag den 26. september 
2009. Her ville det glæde os, hvis alle i området, fodboldspillere 
eller ej, vil kigge forbi, når borgmesteren holder indvielsestale 
og foreningens æresmedlem Jørgen Bo Jensen (’Bosi’) sammen 
med vinderen af klubbens tegnekonkurrence klipper ”snoren” til 

banen kl. 13.00, siger Steen Klingenberg og Henning Bahl.
 Alle klubber, skoler og lignende organiserede sammenhænge, 
som ønsker at benytte banen, skal leje denne via et internetba-
seret booking-system, mens et par friske piger og drenge, som 
vil spille lidt bold i deres fritid, skal være velkomne til at gå ind 
på banen via mandehullerne – når blot de lover at være god ved 
banen, som alle skal have glæde af mange år ud i tiden.      
 ”Banen er omkranset af et hegn og alle vil blive mødt af en låst 
dør, idet det kan blive en meget kostbar affære for klubben, hvis 
en knallert, motorcykel eller lignende køretøj laver spor på ba-
nen. Skulle man komme forbi og bemærke, at døren er åben, så 
klap den venligst i”, slutter Steen Klingenberg og Henning Bahl.
Bag ved kunstgræsbanen bliver der almindelige græsbaner, men 
de skal først sås til og græsset er ikke klar før til næste år.

Nu skal der spilles på 
kunstgræsbane

Formand Kim Pedersen 
fandt også lejlighed til 
at give bolden op på den 
nye kunstgræsbane.    

Steen Klingenberg og Henning Bahl ruller sig det bløde 
kunstgræs på det nye anlæg ved Kirkegyden.

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening



11LokaL-nyt   l  efterår 2009   l  

FMK. Halbooking.dk 
– også i din idrætsforening.

I Faldsled Svanninge SG&I og Svanninge hallen er vi med 
helt fremme når det kommer til elektronisk tilgængelighed 
og synlighed med hvad det er der foregår.
Vi har i en periode kørt med booking systemet og er nu ble-
vet godt kendt med det på den del der hedder halbooking, 
booking af kunstgræs, eller tennisbaner.
 
Næste step bliver at integrere foreningsaktiviteterne i syste-
met således alle hold og idrætsaktiviteter er tilgængelige og 
der betales via internettet som ved helt almindeligt internet 
køb. Fordelen for foreningen ved at benytte dette system er 
at det letter vores administration og indrapportering til dels 
kommunen og til DGI og DBU. 

 

FS Fitness 
er ved at være klar
 
Tiden nærmer sig hastigt den 26/9 dagen for åbningen af FS 
Fitness. Maskinerne ankom tirsdag den 28/7 og det er helt nye 
maskiner af mærket Technogym. Det bliver altså et lille center 
med fokus på kvalitet i de maskiner der er til rådighed. 
Lokalet vi starter i er blevet malet og generelt shinet op så det 
fremstår lyst og venligt.
 
Der har været arbejdet seriøst i den lille gruppe bag FS Fitness, 
hvoraf 3 er blevet til styregruppen bag, det er Gitte Lei, Jan 
Bengtsen og Kenneth Harboe.
 Instruktørerne har været gode til at melde sig på banen og vi 
har 16 på plads til vores åbning. Inden da har de været igennem 
2 week-ender med hver 20 timers intensiv undervisning for at 
være klar til at guide foreningens medlemmer i den korrekte 
brug af udstyret.
 
Tilmelding til FS Fitness kan fortsat ske via 
www.falsledsvanninge.dk 

Fugleskydning  2009
Niels Erik Jensen blev ny fuglekonge
 
Den årlige fugleskydning blev i år afholdt den 19-20/6, i år var det 55. gang at Faldsled Svanninge SG&I afholdt fug-
leskydningen.  Traditionerne holdes i hævdt når dette arrangement løber af staben, i år var ingen undtagelse, og så alligevel 
for lørdag havde foreningen dristet sig til at stable ” Fyn Open – stærkmandskonkurrence” på benene. Det var en succes med mange 
besøgende og et meget publikumsvenligt arrangement. Vi blev dog lidt overrasket, for selvom vi mente, at vi var godt forberedt, 
havde vi ikke lige regnet med de mængder mad, som gæsterne til arrangementet satte til livs. Men med næsten 300 besøgende til 
det arrangement, er det noget vi godt kunne finde på at gentage. Dejligt at vore spon- sorer også var med på ideen og bakkede 
flot op omkring det nye projekt.
Skydningen forløb også ganske fornuftigt og kl. ca 16.30 kunne fuglen ikke holde 
imod mere og pinden der holdte kroppen gav efter, den nye skyttekonge var fun-
det.
Skuddet blev affyret af Kim Pedersen, formanden for FS ” jamen det kan jo ikke 
lade sig gøre”, lød det resolut fra formanden. Christian Illum, der sikrer at alt får 
rigtigt til ved skydningen svarede ligeså resolut ” Nej, det var første gang i dag 
du ikke ramte spånpladen først” og fulgte det op med ” jo, den er god nok, for-
manden kan godt blive skyttekonge, men fuglekonge det må du se langt efter.” 
Nu var tiden kommet til at tælle sig frem til den heldige der skulle være Fugle-
konge, og kun fire personer ved det inden aftenens fest, og der er selvfølgelig 
tavshedspligt.
Efter spisningen samles alle tidligere fuglekonger som er med til festen, for at 
udpege den nye fuglekonge. Det blev tidligere formand Niels Erik Jensen og for 
en gang skyld vidste Niels Erik ikke hvad han skulle sige, men hans ansigtsud-
tryk fortalte det hele.
Ud over æren ved at blive fulgekonge, følger også en keramikfugl udført af  
keramikker Anne Gerd.
På billedet ses afgående fuglekonge Jens Broby Madsen (tv) og den nye ”konge” Niels Erik Jensen.  

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening
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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. 
 

 Sommerferiesang 
og farvel til Inge Bild
Sidste skoledag før ferien er der tradition for, at alle ele-
ver og personaler ved Svanninge Skole synger sommerferi-
esang – det skete også i år, dvs. der bliver nærmest ”skrålet” 
sommerferiesang. Vi håber, at alle elever og personalet vil 
nyde sommeren og pausen fra skolehverdagen.
I forbindelse med sommerferieafslutningen har vi sagt far-
vel til overlærer, Inge Bild, som har valgt at gå på pension 
efter 41 års ansættelse på Svanninge Skole. Vi siger tak til 
Inge for mange gode år og ønsker hende alt godt fremover.

Idrætsdag, 23.06.09
Svanninge Skole havde i juni idrætsdag. Det var en dejlig dag med super godt vejr og en masse aktivitet. 
Dagens program er en blanding af konkurrenceaktiviteter og mere legeprægede aktiviteter.  Her ses billeder fra nogle aktiviteter.
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Onsdag, 17.06.09 blev der på Svanninge Skole afholdt fernisering for hele indskolingen. Eleverne var med til at fejre ophængning af 
silhuetter, som de har selv har været med til at lave i en temauge tilbage i efteråret 2008, ” Kroppen i bevægelse”. 
Børnene og skoleleder, Kirsten Møller holdt taler og Karsten Auerbach , som også var med i temaugen, åbnede ferniseringen med 
smukt fløjtespil.  Hele seancen sluttede af med saft og popcorn til alle.
Det var en festlig fernisering, og nu nyder vi alle den flot pyntede væg ved siden af vores nye multibane.

Første skoledag efter sommerferien er onsdag, 12.08.09, hvor alle elever møder kl. 9.00 – 11.50.  
Forældre er meget velkomne – også denne dag, hvor der er kaffe/ brød i aulaen kl. 9.30 – 10.30.

Humørprisen overrækkes !!!
I år gik Mogens Lundes humørpris til SFO-leder, Lisbet Ellekrog, som her bliver overrasket af Kim og Lisbet fra Hallen og idræts-
foreningen. De overrakte pokal og et kort med følgende ord:
”Kære Lisbet. Dit hjerte for vore børn er stort, Ja uden dig – hvad sku`vi så ha`gjort? Til glæde for de kære børn du ofte ta`r en 
ekstra tørn. Dit humør og glade latter vi højt i vor Forening skatter. Derfor med glæde du nu får humørpokalen af i år 2009.”

Fernisering på kunstværker 
på skolens legeplads

Dimission 
for 9. kl.
Også i år har Svanninge Skole dimitteret en årgang, som vi her 
ser på skolens trappe. Vi ønsker 9. kl alt muligt helt og lykke 
videre frem og siger tak for alle årene her på skolen. Ved dimis-
sionsfesten fik eleverne gode ord med på vejen om at behandle 
hinanden ordentligt, om at have borgerskab både i det lokale 
og det globale/ som verdensborger og om at huske besindel-
sen i den hurtige og omskiftelige verden. 
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Svanninge · Millinge  · FaldsledHøstfestival

15. - 23. august 2009

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

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

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

Havecenter
Læg vejen forbi VM Blomsters

Mail: kontakt@vmblomster.dk

Hjemmelavet kryddersnaps & øl fra 
Midtfyns Bryghus samt spændende ting til hus og have

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

•  Blomster  •  Tips  •  Lotto •  Kiosk  •  Fastfood

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

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

• træfældning
• beskærer 
• passer sommerhuse
• private og erhverv

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

Svanninge Malerforretning ApS
Brian Pedersen

Mobil: 20 21 77 95
Peder find

Mobil: 28 57 98 80

Tlf.: 62 61 77 95 · fax: 62 61 77 91 · brian.maler@mail.dk
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Svanninge · Millinge  · FaldsledHøstfestival

15. - 23. august 2009
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Målet med høstfestivalen er at fremme 
samspillet i lokalområdet mellem forskellige 
institutioner, kunstnere, foreninger og er-
hvervsudøvere – og at gøre de mange akti-
viteter og muligheder synlige for både lokale 
borgere og andre, som måske overvejer at 
slå sig ned i området. Og for turisterne!

Det er håbet, at synligheden giver mange 
flere lyst til at være aktive og bidrage til et 
endnu mere aktivt lokalområde.

Vi satser på fint vejr – og glade deltagere!

Følg med i detaljerne på hjemmesiden  
www.hoestfestival.dk  

 lør 15/8 søn 16/8 Man 17/8 tirs 18/8 Ons 19/8 tOrs 20/8 fre 21/8 lør 22/8 søn 23/8

Kl. 8-14
Høstmarked
Dagli’Brugsen

Kl. 9-16
Åbent Hus

Kl. 10-16
Åben Have: 
Assensvej 300, 
Millinge

Kl. 16
Byvandring i 
Faldsled 
v/Ernst  
Jørgensen

Mødested:
Tallerken-
galleriet

Kl. 19
Byvandring i 
Svanninge 
v/Henning 
Lynghøj,  
Rasmus 
Kistrup og 
Niels Erik 
Jensen

Mødested:
Svanninge 
Kirke

Kl. 13-16
Åbent i Svan-
ninge Hallen. 

Kl. 15-17
Mobilt sund-
heds-center

Kl. 19
Byvandring i 
Millinge 
v/Hans Møller

Mødested:
Brugsen i 
Millinge

Kl. 18.30
-20.30
Motions-
Gymnastik, 
Steensgaard

Kl. 13
Drage-bygning, 
Svanninge 
Skole, SFO

Kl. 17.30
Cykeltur fra 
Faldsled Havn

Kl. 19-21
Petanque,
Gl. Byvej, 
Millinge

Kl. 19.00
Svanninge 
Kirke: Rundvis-
ning v/ sogne-
præst Vibeke 
Hammerum

Tilmeldingsfrist 
”Høstpyntet Hus”! 
Tlf. 2750 1009

Kl. 13
Dragebyg- 
ning, Svanninge 
skole, SFO

Kl. 16-18
Folkeminde-
samling åben

Kl. 18
Sognegården:
Stegt flæsk/ persille-
sovs – og æblekage
konkurrence

Kl. 20-22
Folkeminde-
samling åben

Kl. 9-11
Åbent hus i 
dagplejen

Kl.19
Fernisering: 
Kunst i 
tårnet!

Kl. 20 – 
21.30
Skumrings-
stemning i 
Svanninge 
Bakker

Kl. 10-13
Bevægelse og 
Brunch i Bakkerne 

Kl. 11-17
Kunst i tårnet.
Åbne gallerier 

Kl. 19
Gudstjeneste
v/sognepræst 
Vibeke Hammerum

Kl. 20 (ca.)
Fakkeltog -med 
tambour korps - til 
den nye kunstgræs-
bane. Afslutning på 
høstfestival!

HøstFestiVAL Hjemmeside  
www.hoestfestival.dk
”Kastaniely” er webmaster på høstfestivalens hjemmeside. 
Kig ind på hjemmesiden - og send en e-mail til webmaster, 
hvis der er forslag til forbedringer og flere informationer.

BesøG dAGLi’ BruGsens 
HøstmArKed 
LørdAG den 15. AuGust KL. 8-14

kl. 8-9  Gratis morgenbord 
kl. 10 Underholdning “Heartbreakers” 
kl. 11  Auktion (effekter kan ses fra kl. 10)
kl. 13 Trækning af vindere, Amerikansk lotteri 

På pladsen: Ostemarked, frugt & grønt, restmarked, 
lotteri, grillpølser, kolde fadøl, vand og vin, varme  
popcorn. Ekstra gode høsttilbud i butikken.

Besøg de mange stande, bl.a.:
Svanninge Sognegård 
Kaninavlerforeningen 
Scootergården (der er mulighed for en prøvetur!) 
Brdr. Lysemose Anlæg ApS 
Svanninge Malerforretning

Har du/I noget at sælge, så kom og lav en stand.  
Det koster ikke noget! 

Der er hoppeborg til børnene. Og der vil være et  
arbejdende værksted – med produktion af halm- 
dukker til høstpyntede huse.

HøstFestiVAL – HVOrFOr? 

Høstfestival 2009

Slip sanserne løs – og nyd duftene, 
formerne, farverne og insekternes summen 
– når Anders holder åben have.

Anders har specialiseret sig i historiske ro-
ser, hvoraf der findes 30 forskellige i haven 
i Millinge. De fleste historiske roser blom-
strer kun én gang om året, og det sker i 
juni/juli – men der er meget andet at opleve 
i den frodige have, hvor grønkål og salat 
kæmper om pladsen med ”stolte kavaler-
er” og ”frøkenhat”. Og Anders deler gerne 
ud af sin viden udi havens kulturhistorie.

Kl. 14.00 viser Anders vej til mosen, hvor 
der vil være ”krebsevæddeløb” og besøg 
ved ”Yrsa-kilden”.

Kl. 9-16
Åbent Hus VM 
Blomster
Kl. 13-16
Øl- og snapse-
smagning

Kl. 11-17
Kunst i Tårnet

Kl. 10-12
Dragebygning for 
børn og forældre. 
Kastaniely, Svan-
ninge

Kl.14
Børne-konkurrence: 
Drageflyvning i 
Svanninge Bakker

KunstLOtteri
Flere lokale kunstnere støtter 
igen i år Høstfestivalen ved at 
donere værker til et kunstlotteri, 
som er med til at finansiere Høst-
festivalen.

Hvert kunstværk bortloddes med 
sin egen serie lodder, hvor seri-
erne har forskellige farver. Der er 
100 lodder pr. kunstværk. Lodder 
kan købes ved de større arrange-
menter under Høstfestivalen. 

Værkerne udstilles i ugens løb i 
Dagli’ Brugsen og i Sognegården 
(i forbindelse med ”stegt flæsk”). 

Udtrækning ved det afsluttende 
arrangement søndag aften. 
Vinderlodder ophænges i Dagli’ 
Brugsen fra mandag den 24. au-
gust - og præmierne udleveres 
efter nærmere aftale.

En stor og varm tak til kunst-
nerne for denne flotte gestus!

HøstFestiVAL-KALender 2009

ÅBen HAVe i 
miLLinGe
Søndag, den 16. august, 
kl. 10-16, Assensvej 300
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ÅBent Hus
Lørdag den 15. august er der 
åbent hus hos:

15.-23. august 

Faldsled • Millinge • Svanninge

Forældre med børn under 3 år er meget 
velkomne til at kigge ind og se, hvordan 
man bor, arbejder og skaber trykke ram-
mer for de yngste i lokalområdet:

• Lone Andresen, Strandparken 58
• Maj-Britt Hansen, Assensvej 287
• Ingrid Harboe, Assensvej 235
• Anne Christensen, Skovgyden 10
• Mette Knudsen, Bjergevej 15
• Heidi Bonde, Svanningevej 19

ÅBent Hus i dAGPLejen
Fredag den 21. august, kl. 9-11 

sKumrinGsstemninG 
i BAKKerne
Fredag den 21. august, kl. 20-21.30 

Få en helt fantastisk oplevelse, når Horne 
Mandskor, Fåborg Blæserne og Fåborg 
Korklang underholder med musik og 
sang ved et utraditionelt arrangement i 
Svanninge Bakker ved solnedgang.

Mødested: Bakken bag Kastaniely. 

Billetpris kr. 20,-.

Medbring gerne en klapstol eller en 
pude! NB! I tilfælde af regn afholdes ar-
rangementet på Kastaniely (i laden ved 
P-pladsen).

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

svanninge auto og traktorservice, 
Assensvej 247. Nye og brugte maskiner 
og meget mere. Kom og giv et bud!

solbjerggaard, Assensvej 298, kl. 10-17. 
Bed & Breakfast, unika tøj, tekstil, møbler 
og spændende ting og sager.

steensgård Gårdbutik, kl. 10-13. Stort 
udvalg i ost, mejerivarer, kød og specia-
liteter fra egen avl.

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

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.

Postludiet, Assensvej 220, kl. 9-16. 
Antikviteter.

Høstfestival 2009
ByVAndrinG
Tag med på byvandring og få indblik 
i dit lokalområdes historie og gode 
historier.

mOtiOnsGymnAstiK 
PÅ steensGAArd
Tirsdag den 18. august, kl. 18.30 – 20.30

Onsdag den 19. august, kl. 17.30 

Cykeltur med start fra Faldsled Havn 
og mål ved petanquebanen (bag 
Svanninge Hallen), hvor kaffen og de 
medbragte klemmer nydes. 

De gæve cyklister fra Faldsled leder 
turen gennem flotte landskaber ad 
små og snoede lokale veje. Tilmelding 
er ikke nødvendig – bare mød op med 
madpakke, godt humør og gode ben!

Onsdag den 19. august, kl. 19-21

Mød op og deltag i en uformel, åben petanque-
konkurrence. Du kan komme alene eller danne 
hold med familiemedlemmer, naboer eller kol-
legaer. Der er spændende præmier på højkant! 
Garvede petanquespillere står klar med instruk-
tion – ved petanquebanen, Gl. Byvej  (bag Svan-
ninge Hallen). NB! Klubben har petanquekugler, 
som man kan låne!

CyKeLtur

ÅBen PetAnque-KOnKur-
renCe med Fine Præmier

Kunst 
i tÅrnet     
Fernisering fredag 
den 21. august, kl. 19
Åbent lørdag den 22. 
august og søndag den 
23. august, kl. 11-17

Tårnet i Svanninge 
bakker danner rammen 
om en kunstudstilling 
ved lokale kunstnere. 
Fernisering fredag aften!

Vm BLOmster, 
miLLinGe
Lørdag den 22. august, kl. 9-16: 
Åbent hus - Kl. 13-16: Snaps- 
og ølsmagning

VM Blomster holder åbent hus 
– med et særligt arrangement 
kl. 13-16, hvor Midtfyns Bryg-
hus præsenterer nogle af deres 
produkter og byder på smags-
prøver!

Samtidig præsenterer Faaborg 
Snapselaug forskellige snapse, 
og der er mulighed for at få en 
”fagmandssnak” med older-
manden.

Der vil naturligvis også være 
smagsprøver på VM Blomsters 
egen kryddersnaps!

HøstFestiVAL-KALender 2009

AFtenGudstjeneste 

- fakkeltog og afslutning på høstfestival!

Søndag den 23. august, kl. 19.00

Høstfestivalen rundes af 
med aftengudstjeneste i 
Svanninge Kirke v/sogne-
præst Vibeke Hammerum.

Efter gudstjenesten går del-
tagerne i fakkeltog til den 
nye kunstgræsbane – led-
saget af tambour korpset! 

Høstfestivalen slutter med 
opsendelse af en mængde 
asiatiske himmellys – 
smukt mod den mørke 
aftenhimmel!

Der vil være mulighed for 
køb af kaffe og kage.

FS Gymnastik arran- 
gerer udendørs gymnastik 
på plænen ved Steens-
gaard. Gymnastikpro-
grammet, der varer ca. 
1 time, er sammensat af 
dameholdsinstruktørerne 
Jeanette og Anna-Marie.

Efter gymnastikken er 

der mulighed for at nyde 
kaffe og kage i Steens-
gaards smukke omgi- 
velser. Gratis entre, fri 
parkering. Kaffe og kage: 
kr. 35,-.

NB! Arrangementet 
flyttes til Svanninge Hal-
len i tilfælde af regn.



tak til sponsorerne
Høstfestivalen gennemføres i et samspil mellem frivillige 
kræfter og en række sponsorer, som gør det muligt at fasthol-
de tilbagevendende aktiviteter og afprøve nye muligheder.

Årets sponsorer er følgende:

Advokat Jesper Anhøj • Aut. El-installatør Jens Nielsen 
• BT Car Care • Dagli’Brugsen • Dansk Sikringsteknik 
• Faaborg Hvidevareservice • Helsesporten • LeBock 
• Murermester Heino Larsen • Poulmartin.dk • Svan-
ninge Auto- og Traktorservice • Svanninge Malerfor-
retning • Svanninge Sognegaard • VM Blomster

Tømrermester Johnny Madsen • Fyns Bageriservice • 
Stark Tømmerhandel og Byggecenter • Hardys Cykler • 
Solbjerggaard

15.-23. august 

Faldsled • Millinge • Svanninge

Høstfestival 2009
BørneKOnKurrenCe:
drageflyvning for 
børn fra 8 - 128 år
Børnekonkurrence: Lørdag den 22. august, 
kl. 14.00: Drageflyvning i bakkerne 
– for børn og forældre. 

Mødested: Bakken bag Kastaniely

Der er præmie til den flotteste drage - og til den 
bedst flyvende drage!

Medbring din egen drage! Har du ingen, vil An-
ders vise børn og forældre, hvordan man bygger 
en drage – og det sker på ”Kastaniely” i hallen 
ved parkeringspladsen, lørdag den 22. august, 
kl. 10-12. 

Der er mulighed for at smage snobrød, mens 
man bygger drager.

Anders vil også hjælpe med at bygge drager i 
Svanninge Skoles SFO,  
Svanereden, onsdag  
den 19. august og  
torsdag den 20. august,  
begge dage kl. 13.

Kontakt Dorthe i  
Svanereden, hvis du  
har spørgsmål,  
E-mail: erikellegaard@ 
mail.tdcadsl.dk

arbejdsgruppen bag høstfestivalen:
Lene Puggaard – tlf. 2750 1009
Niels Erik Jensen – tlf. 6261 8544 / 2026 8622
Orla Møller – tlf. 6261 9463 / 2144 1863
Jørgen Hindkjær – tlf. 6222 0296 / 3068 1895
Dorthe Ellegaard – tlf. 6590 2055 / 2290 2035
Jette og Peter Bork-Johansen – tlf. 4150 1517 / 2571 1517
Anders Pedersen og Birgit Løkken – tlf. 6611 5174/2639 1432

• Åben Hal: kl. 13.00 – 16.00

• Sund mad. Debatforum/ 
 informationsmøde:  kl. 16.30

• Besøg det mobile sundhedscenter   
 og få et uforpligtende sundhedstjek:  
 kl. 15.00 – 17.00.

ÅBen HAL OG sund mAd
Tirsdag den 18. august, Idræts-
foreningen FSSG&I  byder på:

ÅBne GALLerier/Huse 
Søndag den 23. august kl. 11–17

Jette og Peter Bork-Johansen
Assensvej 540, Falsled
ellen Jørgensen
Strandholmen 9, Falsled
anne Gerd Juul Poulsen
Assensvej 279, Millinge
finn Wiggers
Assensvej 415, Millinge

BeVæGeLse OG 
BrunCH i BAKKerne

steGt FLæsK, æBLe-
KAGe KOnKurrenCe  
- OG underHOLdninG
Det sker torsdag den 20. august,
kl. 18.00 – i Sognegården

Kuvertpris kr. 55,-

Tilmelding til Sognegården på telefon 
6261 9446 / 4025 9604 – senest mandag 
den 17. august 2009.

Lav din favorit æblekage og aflever den 
i Sognegården den 20. august, senest 
kl. 18.00 – med en seddel med navn, 
adresse og telefonnummer.

Æblekagesmagningen foregår umiddel-
bart efter spisningen. Præmien for bedste 
æblekage er et gavekort på kr. 500,- til 
Dagli’ Brugsen.

Besøg Svanninge Folkemindesamling, 
som holder ekstraordinært åbent denne 
aften fra kl. 16-18 og kl. 20-22.

HøstPynt dit Hus 
- OG Vind BrunCH PÅ 
sOLBjerGGAArd
Du skal blot udsmykke din indkørsel eller dit 
hus på en sjov eller smuk måde. Alt er tilladt. 
Du kan dekorere med høstblomster, halm-
baller, lysguirlander eller … Kun fantasien 
sætter grænser!

Præmien er brunch på Solbjerggaard for den 
vindende familie (4 personer) samt et antal  
historiske roser - eller et frugttræ - fra An-
ders’ have.

Tilmelding senest torsdag den 20. august  til 
Lene Puggaard på telefon 2750 1009.

”Det hemmelige Råd” vurderer på udsmyk-
ningerne – og kårer en vinder – fredag den 
21. august.

Ved Dagli’ Brugsen vil der lørdag den 15. au-
gust, kl. 8-14, være et arbejdende værksted, 
hvor der kan hentes inspiration til høstpynt-
ningen, bl.a. med store halmdukker.

Vi opfordrer til, at man under hele høstfesti-
valen sætter små boder med ”høstfristelser” 
(blomster, frugt, marmelade osv.) ved vejen 
– sammen med høstpyntningen. Og særligt i 
forbindelse med byvandringerne! 

følge en guidet tur på mountainbikes (ca. 
15 km.). Deltagelse i motion er gratis.

Kl. 11.00-13.00 Brunch på Café Dalkilden 

Pris ved forudbestilling 99 kr., ellers 
119 kr. Børn under 12 år, halv pris. 

Forudbestilling senest torsdag den 20. au-
gust på tlf. 6261 7743.

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

Søndag den 23. august er det muligt at 
kombinere det sunde med det hyggelige 
og sjove. Vi lægger ud med en times 
motion i eget tempo rundt i bakkerne. 
Derefter er der brunch på café Dalkilden 
ved Faaborg Golfklub. Til slut kan man 
snuse lidt til golfspillet.

PrOGraM:
Kl. 10.00 Alle mødes på P-pladsen ved 
golfklubben. Herfra kan man selv gå en 
tur i bakkerne (kort udleveres), man kan 
følge en guidet tur (4-5 km.), løbe 3, 6 eller 
10 km. (idrætsforeningen FSSG&I) – eller 
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Svanninge kirke i olie og kridt!   
Et maleri af Svanninge kirke. Og et til! 

Dér er der en tegning! Næh, se! Svanninge 
kirkes karakteristiske sorte spir dukker 
op på mange stuevægge i sognet, især hos 
generation 50+.  Jeg havde ikke været her 
længe, før det slog mig: Den spektakulære 
kirke er et yndet motiv for kunstmalere 
af alle slags, professionelle så vel som 
amatører!  

Det er naturligvis det samme hos nabo-
erne! Rundkirken hænger i mange hjem 
på Horneland. I begge sogne er det altid 
spændende at se, hvad der åbenbarer sig af 
kirkemalerier på mine husbesøg, og folk 
viser gerne frem og fortæller! 

Svanninge kirke er udødeliggjort fra 
snart alle sider! Det første jeg så var i 
sognegården. På scenetæppet malede Ru-
ben Hansen kirken fra et udsigtspunkt i 
bakkerne. Det er en udsigt, som områdets 
beboere er fortrolige med!  Jeg har i øvrigt 
engang set det samme motiv i en naivis-
tisk udgave, men navnet på kunstneren er 
desværre smuttet. Det var ellers sådan  et 
pænt billede! 

Der findes 
adskillige varianter 
over kirken, som 
den tager sig ud 
fra Brahesvej, med 
bindingsværkshu-
set til højre og det 
gamle hospital til 
venstre. Jeg har 
selv ét af dem!  
Den lokalt es-
timerede blomster-
maler Ellen Krogh 
forsøgte sig i 1970, 
men noget tyder 

på, at hun brugte et 
gammelt forlæg, for 
tårnets proportioner 
er ikke helt rigtige! 
Andre kunstnere har 
anbragt staffe-
liet i nærheden af 
Tornehaverne, med 
udsigten over Svan-
ninge fra sydøst, 
hvor man bl. a. fik 
den gamle stam-
pemølle  med!  Dén 
vinkel hører vist til 
de mere sjældne! 
Malermester Carl 
Jensens bud fra 1968 
bør også nævnes. Han malede mere end 
det han kunne se fra vejen til  Nørremark-
en. Han trådte så at sige et skridt tilbage 
og formidlede et samlet, sanset indtryk!    

Siden har kunstmaleren Thorkild 
Knudsen malet kirken i vintersolnedgang. 
Perspektivet er usædvanligt, da han har 
valgt at gengive kirken fra øst. Første 
gang  jeg så det vidste jeg ikke, hvad jeg 

skulle mene; der var 
måske smurt lidt 
for meget rød farve 
på? I dag er jeg vild 
med det maleri! 
Der skal være plads 
til den kunstneriske 
frihed, og somme 
tider ser solnedgan-
gen over Svanninge 
kirke næsten sådan 
ud! 

Enkelte af de 
kunstnere, som går 
lyslevende rundt 

iblandt os har 
også tegnet og 
malet kirken i 
stille stunder. 
Det er måske 
ikke alle som 
synes, at kirker 
er et indlysende 
motiv, når der er 
så meget andet, 
der skal prøves 
af!  Men kirken 
er ikke et mu-
seum; den kan 
sagtens tåle at 

blive set på med nu-
tidige kunstnerøjne! 

Hvis jeg selv kunne male, ville jeg forsøge 
mig med en ”moderne” fremstilling af  
Svanninge kirke. Måske lidt  i stil med 
Andy Warhols  berømte serie af verdens 
regerende dronninger! 

Når blandt andet så mange amatører 
(i ordets bedste betydning!)  har malet 
Svanninge kirke , skyldes det ikke alene 
det oplagte motiv: Kirken er en iøjnefal-
dende bygning, som føjer sig smukt ind i 
landskabet, og den kan ses viden om! Det 
skyldes også, at kirken på forskellig vis har 
prentet sig ind i kunstmalernes bevid-
sthed. Mange har levet omkring kirken 
og den har været rammen om de store be-
givenheder i deres liv. Og af samme årsag 
hænger Svanninge kirke i så mange stuer!  

Det kunne måske være interessant at 
lave en udstilling med billeder af Svan-
ninge kirke.

Der er nok at vise frem! Spørgsmålet 
er blot, hvem der vil lægge hus og indsats 
til ? 

VrH 

75. årgang 
EFTErår 2009

Svanninge kirke set fra  Nørremarken, 
1968. Oliemaleri af malermester Carl Jensen, 
Faaborg. Skænket til sognepræsten af boet efter 
Ragnhild Larsen.  

Svanninge kirke fra øst. Thorkild Knudsen, 1968. 
Tilhører Svanninge Menighedsråd. 
Den professionelle kunstner vover ofte mere 
end amatøren!. 

FAlSlED KIRKE SVANNINgE KIRKE

15.-23. august 

Høstfestival 2009
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SteenSvang ældrecenter kl. 11.00: 

kirkebil
Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00  · bestilling senest dagen før  

gudStjeneSter eFterÅr 2009   

SePteMber 

6. sep.  13. s. e. trinitatis 
 09.30: Svanninge (kk)
 11.00: Falsled 

13. sep. 14. s. e. trinitatis 
 09.30: Falsled 
 11.00: Svanninge 

20. sep. 15. s. e.trinitatis 
 09.30: Falsled  (kk) (I) 
 11.00: Svanninge  (I) 
 (Høstgudstjenester) 

27. sep. 16. s.e.trinitatis
 11.30: Falsled (J. Svärd)  
 19.00: Svanninge (N. Rønnest)  

OktOber 

4. okt. 17.s. e.trinitatis 
 09.30: Svanninge (kk)
 11.00: Falsled 

11. okt. 18. s. e. trinitatis
 11.00: Svanninge
 19.00: Falsled 

18. okt. 19.s.s.trinitatis 
 11.00: Falsled
 19.00: Svanninge 

25. okt. 20. s. e. trinitatis
 09.30: Falsled (kk)
 11.00: Svanninge * 
*Busk: børn-unge-sogn-kirke  

nOveMber 

1. nov. alle Helgens søndag 
 09.30: Falsled (I)
 11.00: Svanninge (I)  

8. nov. 22. s. e. trinitatis
 09.30: Svanninge (kk)  
 11.00: Falsled

15. nov. 23. s. e. trinitatis 
 Ingen Falsled 
 19.00: Svanninge (Fog-Nielsen) 

22. nov. Sidste søndag i kirkeåret
 11.00: Svanninge (I)
 16.00: Falsled  (I)

29. nov. 1. søndag i advent 
 09.30: Falsled (kk)
 11.00: Svanninge 

deceMber 

6. dec. 2. s. i advent 
 11.00: Falsled (I)
 19.00: Svanninge* (I)
 De ni læsninger  

SOgNEPRæSTEN: 
Vibeke Hammerum
Bjergevej 1, Svanninge 
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 94 54
Træffes bedste tirsdag-fredag 
kl. 12 –13
Mandag fri 
E-mail: vrh@km.dk 

ORgANIST: 
Bodil Olsen 
Nyvej 10, Diernæs 
5600 Faaborg
tlf. 62 61 19 72 
Mandag fri  

KIRKESANgER: 
Jens Drost
Holsteinshuusvej 1, Korinth
5600 Faaborg
Tlf. 62 65 13 93 
Mandag fri 

SVANNINgE Og FAlSlED 
KIRKEgåRDE: 
graver Dorte Matthiesen
Bjergevej 2, Svanninge 
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33 
Mandag fri 
E-mail: svanninge-falsled@mail.dk

KIRKEVæRgE SVANNINgE: 
gurli Haller
Vestermarken 13, Svanninge 
5600 Faaborg 
tlf. 62 61 90 53  

KIRKEVæRgE FAlSlED: 
Kirsten Jørgensen
Strandgyden 9, Falsled
5642 Millinge
tlf. 62 68 14 45 

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

MENIgHEDSRåDETS 
KASSERER: 
Kurt Rosendahl Hansen
Irisvej 5A, Falsled
5642 Millinge 
tlf. 62 68 13 90

HveM Og Hvad i Svanninge SOgn:

SOgnetS HjeMMeSide: www.SvanningeSOgn.dk

FOrkOrtelSer: 

kk= kirkekaffe
I: Indsamling

Rg = Rikke godtfredsen, 
Jordløse-Håstrup  
VH = Vibeke Hammerum  

 27. aug. VH 
  10. sep. Rg 
  24. sep. Rg 
   8. okt. VH 

 22. okt. VH 
 5. nov. Rg
 19. nov. VH 

  3. dec. Rg 
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MÅnedenS aFten
HOrne kirke

tOrSdag den 29. OktOber kl.19.30 

MÅnedenS aFten 
Svanninge PræStegÅrd

OnSdag den 11. nOveMber kl. 19.30
 

brevkasseredaktør Orla lindskov christensen:

”kristen helbredelse”

Forbøn for syge er noget, der tales mere og mere om. 
ifølge foredragsholderen hører forbønnen for bl.a. syge 

med til en aktiv tro. ”at bede for syge er en handling, som 
bygger på bibelen og har intet med healing at gøre. 

den væsentlige forskel er, at forbøn for syge har 
jesus som centrum.   

arrangeret i samarbejde med Horne sogns menighedsråd:

”det fri amerikanske kirkemarked”
ved sognepræst vibeke Hammerum 

Sognepræst vibeke Hammerum rejste i foråret til californien 
for at studere det stedlige kirkeliv. det er på godt og ondt 

meget anderledes end dét, vi kender herhjemme. 
Sognepræsten fortæller og viser billeder! 

Du er velkommen til at møde op, også selvom 
du ikke skal med på rejsen! 
Som tidligere omtalt er der introduktionsaf-
ten torsdag d. 13. august kl. 19.30: 
Her skal vi se billeder fra turen, høre om 
grækenland og få alt det praktiske på plads. 

Torsdag d. 17. september kl. 19.30: Ole Buhl 
fortæller om: “Den græsk-ortodokse kirke - 
hvad gør den græsk-ortodokse gudstjeneste så 
levende, selvom vi ikke forstår den?”. 

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30 vil Kristina 
Bay holde foredrag om: “Paulus´ liv og rejser - 
hvem var Paulus egentlig for en mand”. 
Tirsdag d. 2 marts 2010 kl. 19.39: Vibeke 
Hammerum fortæller om “Ikonernes univers 
og brug”. 
Torsdag d. 22 april 2010 kl. 19.30 : “Sidste 
optakt til turen - prøv den græske mad og 
vin”. 
Alle møderne holdes i det nye sognehus ved 
Faaborg kirke.  

Svanninge kirke trænger til en opfrisker. Inden 
for en overskuelig fremtid skal vi have kalket 
kirkerummets efterhånden grålige vægge. 
I den forbindelse trænger alterbordet også til 
en ny dug! Derfor vil vi gerne spørge, om der 
blandt sognets beboere findes én, som har lyst 
til at kniple en blonde til en ny alterdug? Eller 
om der er ”nogen, som kender nogen”? 

I 2005 havde vi den glæde, at Else Henningsen 
tilbød at kniple en blonde til Falsled kirke.
Den blev flot og pryder nu alterbordet dér. 

Det ville glæde os, om der findes én, som 
brænder for en lignende opgave til alterdugen
i Svanninge kirke. 

Benthe Rasmussen 
menighedsrådsformand
tlf. 62 61 94 92 

kniPledaMe 
eFterlYSeS

nOtitSer

StudieaFtener OM MenigHedSrejSe 
til grækenland, 5- 11. Maj 2010.

arrangør: Menighedsrådets aktivitetsudvalg 
Forfriskninger kan købes i Horne kirke

kaffe/ te serveres i Svanninge Præstegård (kr. 20)
kirkebil bestilles hos Faaborg taxa i god tid  

Der er menighedsrådsmøde i konfirmand-
stuen i præstegården tirsdag den 25. august 
kl. 19.00. Øvrige datoer offentliggøres senere.  
 
Konfirmandundervisningen forventes at gå i 
gang onsdag den 9. september, med to hold 
kl. 8.00 – 9.30 samt kl. 13.00 – 14.30. 
Nærmere information følger.
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I al religion gælder det, at man bør vide lidt 
om, hvad man har med at gøre! Kende til reli-
gionens indhold og praksis. Så er det lettere at 
skelne, når man møder det anderledes. Det er 
også en god idé at kende forskellen på guds – 
og persondyrkelse, for den er undertiden svær 
at få øje  på!  

Crystal Cathedral ligger i garden grove 
syd for los Angeles. Cathedral betyder ”dom-
kirke”, men det er krystalkirken ikke! Den er 
snarere et monument over dens grundlægger, 
teologen og præsten Robert H. Schuller. 

Robert Schuller har ikke alene grundlagt den 
monumentale kirke, han er også verdensberømt 
i USA for sine Hour of Power TV-prædikener. 
Han kom til Californien i midten af 1950erne 
og åbnede sin første kirke i en drive- in biograf! 
Det skal dog lige med, at man ikke viste film 
samtidig! 

Schuller har rødder i den såkaldt reformerte 
kirke, som blev den anden store kirkeretning 
efter Reformationen. Det er den reformerte 
kirke, som ikke tillader billedudsmykning i 
kirkerummet, og den har en strengere pro-
fil end vores lutherske kirke, som nærmest er 
”halvkatolsk” til sammenligning! 

Da Dr. Schuller kom til garden grove var 
der kun få reformerte. Ingen kirkegængere be-
tyder, at der ikke kommer penge i kassen, sådan 
er det i USA! Schuller  lavede en ”markedsun-
dersøgelse” og lancerede siden en modernis-
eret kristendom, som er en pudsig blanding 
af  psykologi, filosofi og teologi. Den går i 
hovedsagen ud på at man skal ”tænke positivt”!  
Schuller har skrottet al tale om synd og vil hel-
lere forherlige mennesket! ”If you can dream it, 
you can do it!” . Sådan! Jesus er ikke helt glemt, 
men han har ikke den store betydning!   

Den gik rent hjem hos mange, som ikke havde 
et fast tilhørsforhold til en kirke! Menigheden 
voksede og voksede, de ville gerne tænke posi-
tivt, og Schuller måtte flere gange samle penge 
ind til at udvide selve kirken.  Det var ikke 
småpenge i raslebøsser,  det var millionbeløb! 
Schuller kan få  milliardærer til at hoste op med 
penge, og  i 1981 havde han nok til at få sin 
vision om en krystalkirke realiseret. 

Vi tyve folkekirkepræster måbede, da vi så 
den store glaskonstruktion, tegnet af de bedste 
arkitekter, opført af de bedste materialer. 2900 
siddepladser, springvand langs midtergangen 
og et kvadrofonisk orgel. Det bedste er ikke 
for godt til Dr. Schullers menighed, men de får 
sandelig også lov til at betale for det! Ud over et 

medlemsgebyr er der brugerbetaling for mange 
ydelser, og der er altid en indsamling i gang til 
et eller andet, der skal udbedres!  

Senere fik vi foretræde for mesteren selv. 
Vi blev sat i stævne i ”Sky Chapel”, som lig-
ger på 13. etage i kirkens kontorhus, ”Tower of 
Hope”!  Den 82-årige Schullers ankomst blev  
annonceret som en V.I.P. Han arriverede i him-
melsalen iført en guldkæde,  som kunne gøre 
enhver borgmester misundelig.  

 Apropos: Under Dr. Schullers timelange 
præsentation af sin succeshistorie granskede 
vi danske præster lønligt vore hjerter for den 
lille grønne, I ved nok! Det indrømmede vi ud 
på aftenen over en drink. Men samtidig havde 
vi svært ved at se, at man kunne bruge Schull-
ers kristendom til noget. For det er let nok at 
”tænke positivt” i medvind, det kan enhver 
finde ud af. Men når modgangen  rammer, er 
der ikke meget at hente i Dr. Schullers kirke, 
ikke andet end varm luft tilsat lidt halleluja!   

Den 17. april 2009 sad tyve danske præster 
i Håbets Tårn og stirrede målløst på den ældre 
skikkelse  på podiet. Vi havde aldrig set magen!  
Til overflod blev vi begavet med et tungt ind-
bundet værk om krystalkirken samt et signeret 
eksemplar af Schullers seneste selvhjælpsbog. 

Audiensen var forbi. Det var det nærmeste vi 
kom på den brændende tornebusk. I hvert fald 
i Dr.  Schullers univers! 

 Vrh 
     

uSa’S kirkeliv: 
HOS ”vOr Fader” i HiMMelkaPellet! 

Dr. Schuller skjulte sig for os i modlyset. Ingen kan som bekendt tåle at se gud!  Senere lod han sig fotografere med os!     
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Forældredag i privat dagplejen 
- med arbejdshandsker på 

Telemarken · Faaborg
Tlf. 62 61 71 05

www.faaborgcampingcenter.dk

Campingvogne • TelTe • Havemøbler • FriTidsudsTyr

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

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

Søndag den 24. maj, var der inviteret til forældredag i dagplejen. 
Dagsordnen var helt klar...der skulle arbejdes. Det var ikke alt 
det planlagte arbejde der var lige børnevenligt, derfor var det 
en dag uden børn. Ja, dvs at dagplejen havde ekstra åbent og 
blev ”bestyret” af vores tidligere ansatte, Rikke. Selv børnene var 
der lavet en arbejdsplan for. Der skulle bages kage til eftermid-
dagskaffen.
Fremmødet var stort, så listen over det arbejde der skulle laves 
var lige så lang. Efter en hurtig kop morgenkaffe med rundstyk-
ker, var alle klar. 
Øverst på listen stod, at vores nye bålhytte og shelter skulle have 
olie. En meget hjælpsom forælder (og ansat i Faaborg Farve-
handel)  havde sørget for, at hendes arbejdsplads sponserede 
de nødvendige remedier. Hurtigt kunne dette punkt på listen 
vinges af. Men der stod flere. nu skulle motorsaven i gang. Der 
skulle laves bænke rundt omkring i dagplejen. Træer blev stam-
met op, og ret hurtigt efter den første bænk var sat op, blev den 
afprøvet og den holdt så mageligt til en ølpause.
Er der noget så dejligt som at spise sine egne gulerødder? Nej 
vel, så derfor skulle der også anlægges et højbed til en masse 
frugtbuske og grøntsager. Selvforsynende bliver vi nok aldrig, 
for børnene har svært ved at vente på at jordbærerne bliver helt 
røde. Det giver dem dog et lille indblik i, hvor frugt og grønt-

sager kommer fra 
og at gulerødder-
ne ikke vokser op 
i en pose. 
Da hele arbejds-
holdet havde 
spist frokost, og 
det meste af ar-
bejdssedlen var vinget af, 
spurgte en forælder om 
ikke børnene skulle have 
en hytte oppe i et træ. Og 
pludselig var der hentet 
brædder og hytten er påbe-
gyndt. Kl,15 kom Rikke og 
alle børnene ned i skoven 
med nybagt kage og alle 
de nye tiltag blev beundret, 
dog mest hytten i træet.

 Tak for en produktiv og hyggelig arbejdsdag.    
 Mulle og Heidi   
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Foder
til hunde, katte, heste, høns, kaniner tamme 

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

Dyrenes Butik
Assensvej 390 · 5642 Millinge · Tlf. 62681242

Salon Lilli
v/Lilli Pedersen
Kirkegyden 62, 

Svanninge, Faaborg
Tlf. 6261 9225  

Fodplejer 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge 
Telefon 6261 8033

Da der var handelsliv i Svanninge
Først var vi jægere, fiskere og samlere. Så blev vi bønder, pløjede 
og såede, høstede og sled os halvt fordærvede. Så blev teknikken 
bedre, men teknik skal holdes ved lige og skiftes fra tid til anden. 
Derfor dukkede håndværkerne op. Flere bosatte sig og forretnin-
ger kom til, så de daglige fornødenheder kunne dækkes uden at 
vi skulle gå alt for langt for at skaffe dem. Senere blev vi helt vilde 
med at køre langt for at handle og forretningslivet i Svanninge 
døde lige så stille og roligt ud. Eneste forretning i landsbyen er 
et par vejboder, der i sæsonen faldbyder kirsebær.
Men der har altså været et driftigt og broget handelsliv i Svan-
ninge sogn og netop det handler årets udstilling i Svanninge 
folkemindesamling om.
Arkivar Bruno Clausen har været i arkiverne og fundet frem til 
billeder og historier om gamle forretninger og virksomheder i 
sognet.
Udstillingen i arkivlokalet i Svanninge Sognegård holder åbent 
torsdag 16-18 og 20-22 under høstfestivalen og desuden de to 
første mandage i september og oktober fra 19 til 22. 
Desuden han der åbnes efter særlig aftale med arkivar Bruno 
Clausen, tlf.: 6261 9366, formand Susanne Jervelund, tlf: 6264 
1819 eller næstformand Arne Rasmussen, tlf: 6261 8110.

Her på Svanningevej var der i sin tid købmandsforretning. I dag er 
huset udelukkende privat beboelse.  

Annoncer LokAL-nyt
Sidste indleveringsfrist den 2. november

Kontakt: Finn Vestergaard 
Telefon 6311 6880, mail jjf@one2one.dk

ArtikLer LokAL-nyt
Sidste indleveringsfrist den 2. november

Kontakt: Jørgen Bygebjerg DJ 
Telefon 2991 7877, mail bygebjergs@gmail.com
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Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Sådan en krabbe bevæger sig godt nok hurtigt. Også selv om 
det er sidelæns. Den ved bare ikke selv, at det er sidelæns og 
derfor går det så hurtigt fremad.
Sligt kunne man erkyndige sig om da der var åben havn i Falds-
led i midten af juni, hvor naturen havde sørget for masser af 
vind, hvis der var nogen, der kunne tænke sig en sejltur. Men 
måske var naturen lige gavmild, for faktisk stod er der en mindre 
pelikan ind over bugten og så er det ingen fornøjelse at være bøf 
på en sejlbåd. Ja, det hedder vist en gast, men det er i hvert fald 
dem, der hænger ud over siden for at få skuden til at holde sig så 
opret som muligt. Det giver mere fart og stabilitet.
Men masser af vind er godt for windsurferne. og dem var der 
mange af. Både dem, der kan stå på sådan et bræt og nogle få, 
der gerne ville lære det. En hel efterskole fra Broby stillede med 
et hold håbefulde elever, der også skulle ud med kajakkerne.
Nå, men krabber er nogen der bevæger sig rundt på bunden af 
hav og fjord, så der har ikke den store interesse i om det blæser. 
De stiller heller ikke spørgsmål om, hvordan vejret er under van-
det når det regner.
Men de vifter altså med kløerne når de bliver hevet op af en 
bassin og stillet til skue for de fremmødte børn og alle os andre, 
der skulle se nærmere på indretningen af sådan en sidegænger. 
Eller taskekrabbe, som den hedder her på disse kanter. Cancer 
pagurus, hvis det skal være rigtig fint.
Det var lystfiskerne fra Faaborg, der var mødt op med samt de-
res bassin, så man kunne se, hvad der lever i vandet. Og det 
gør altså krabberne. Og de lever særdeles godt, hvis man kan 
bedømme det ud fra det enorme antal, der tilsyneladende er i 
bugter og fjorde i det sydfynske.
Men der var naturligvis også fladfisk og såmænd også en ål, hvad 
der ellers er noget af et særsyn her på lag. Man håber dog på, at 
de massive udsætninger igen kan sætte lidt gang i tilvæksten, så 
det kan blive muligt at få samlet sammen til en gang stegte ål.
Et par muslinger havde også fundet vej til bassinet. Dem er der 
heller ikke så mange af i området, men der skal nu sættes gang 
i nogle forsøg med at få muslinger til at vokse og yngle netop i 
Helnæsbugten.
Jordløse har sig egen boldklub og her har fodboldafdelingen 
sandelig fået en underafdeling udelukkende for kajakroere. og 
det er en stor succes. Faktisk har afdelingen omkring 60 aktive 
medlemmer og 30 begyndere. En del af dem havde også fun-
det vej til Faldsled. Og de fik demonstreret, at en havkajak er et 
særdeles bjærgsomt fartøj selv om vinden er strid og bølgerne 
går højt.
Og således fik man demonstreret, hvad der foregår til lands og til 
vands, og selv om vinden var drabelig og den sikkert fik mange 
til at holde sig væk, så var de godt tilfredse på havnen i Faldsled.
Hvor der i øvrigt stadig er bådepladser til slag.

 

Skumsprøjt for boven
Nej, man vælter ikke i en kajak. Man lægger blot paga-
jen ud på vandet, så virker den som en udrigger. Nå, ja. 
Skulle man vælte alligevel, kan jo man bare sige, at man 
var i gang med en halv grønlændervending. Det er Sten fra 
Faldsled, der læner sig ud til bagbord.

Broby Fri- og Efterskole var mødt 
talstærkt op til åben havn i Faldsled.

En rødspætte og en krabbe var 
en samme bassin på havnen i 
Faldsled.
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vanninge
  kovservice a/s

TlF. 62 61 99 89

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

• Rundvisning kl. 11.
• Besøg på andre tidspunkter kan aftales på telefon 62 61 91 08.
• Bed & Breakfast åben hele året. 
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GRuBBe Mølle 
Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg · Tlf: 62 61 91 08

Vind- og vandmølle
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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

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

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446
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Skolevejen lukket
Hele sommeren har Svanninge ligget i byggerod. På Kirkegy-
den var det kunstgræsbanen og på Brahesvej blev der gravet 
og dækket med sand og gravet og dækket med grus og gravet 
og dækket med asfalt. Sidstnævnte er ikke begyndt ved redak-
tionens slutning, men man må formode, at der skal asfalt på. 
Brahesvej ud for Stævnegården bliver forsynet med hajtænder, 
så det fremover bliver trafikanter, der kommer fra Brahesvej, der 

skal holde tilbage for den øvrige trafik
Men indtil da er det, der for mange også er skolevejen altså helt 
og aldeles lukket. og, som det fremgår af skiltet, så er det slet 
ikke godt. Brahesvej spært, står der at læse og det må at betyde, 
at Brahesvej er spærret. Og dermed også vejen til skolen og lær-
dom i stavning.

En hårfin 
forretning
Hårbutikken hedder Charlotte Maiboms nye coiffeur eller frisør-
salon på Svanningevej I Svanninge. 
Her kan man få sit hår stylet og klippet efter alle kunstens regler. 
Og det er lige netop, hvad Kia er ved at få gjort, da vi kigger 
forbi salonen.
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ApS

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

SuSanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86

SuSanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86

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

Susanne Bang Stald · Nørremarken 25, Svanninge · 5600 Faaborg 
Telefon 29 26 77 02 · sbs@commercius.dk · www.commercius.dk

Ondt i livet, jobbet, teamet, virksomheden?

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

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

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

Kom 
til banko i 

Falsled gamle skole

IDE GruppEn
vEst

Hver onsdag
kl. 19.00

Mange fine 
gevinster. Støt 
en god sag, til 
fordel for om- 
rådets beboer.
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- Jamen, kan du ikke forstå det? A i anden plus b i anden er lig 
med c i anden. Det er da så simpelt. Du kan da ikke bare komme 
med en tegning af Rip, Rap og Rup. Tre i anden er tre ænder, 
siger du? Skal du være fræk? Jamen, Asger Thor, hvad skal der 
dog blive af dig!?
Og Karl Ejner rev sig i håret og fortalte det til hans far:
- Jamen, jeg ved fra de andre, at han er skide god til sprog og læ-
sefag, hvis han gider, men alle hans bøger er fulde af tegninger. 
Ved du hvad: Han laver ikke andet end at tegne.
Og Karl Ejners kone, Lilli, der er frisør måtte bringe Karl Ejners  
sparsomme hårpragt på plads igen.

- Er det Thor? Jamen så kommer hans far jo nok også. Jeg må 
hellere sætte tid af til ham med det samme. Har du forresten lagt 
mærke til, hvor gråhåret han er blevet?

Tegn i tegninger
Og mens alle andre spekulerede på, hvad der skulle blive at As-
ger Thor var han ikke selv i tvivl: Han ville være tegner. Han ville 
tegne film, tegne figurer, udvikle figurer og bringe liv i dem. På 
papir, på vægge, på computer, på hvad som helst.
Det er svært, men for den, der brænder for det og som har talen-
tet, kan alt lade sig gøre.

når kvadratroden af a 
er lig med Anders And

Væggen i udstillingen på Scootergården i Millinge er syv me-
ter lang og den skal handle om ferie, solrige dage – og scoo-
tere. Asger Thor sammen med indehaveren, BennyNielsen.

Vi gik i Svanninge skole
Næste år er det 50 år siden Svanninge skole blev indviet. Mange er de børn, der har fået indpodet deres lærdom på skolen. 
Men hvad blev der af dem?
Der er ham, der graver grøfter. Der er hende, der står på prædikestolen. Der er ham, der underviser, arbejder i en bank eller er 
elektriker. Naturligvis er de meget forskellige. Men noget har de til fælles: De har slidt sålerme på deres barne- og ungdomssko 
i Svanninge skole.
De drog ud i verden eller de blev hjemme. Er de glade og lykkelige, triste og tørre eller bare midt imellem. Vi ved det ikke.
Men hvad blev der af dem, de smukke unge mennesker, efter de forlod Svanninge skole?
I Lokal-nyt går vi fodsporet på nogle af dem.

Denne gang
290185 Asger Thor Landry Bygebjerg Grevil, Viborg. Afsluttet 9. klasse i 2001

Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg
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Animator og CG Artist
Uddannelsen findes flere steder i Verden. Også flere steder i Danmark. På firmamentet står dog blot to. Viborg og Los 
Angeles. Der kræves minimum HF for at blive optaget i Viborg efter nye regler. Ansøgere skal aflevere et fyldigt portefolie 
samt CV på engelsk. Tillige et storyboard (drejebog) til en film. Engelsk på A-niveau foretrækkes.
Undervisning på engelsk
Der er to linier: Animation og Computer Grafic Artist. Begge varer tre et halvt år.
Forskole: The Drawing Academy (Viborg) som varer fem måneder.
SU-berettiget. Dog betales ekstra godt 2000 kr. pr måned til internationale undervisere samt computerudstyr.
www.animwork.dk

Også for at komme frem til den rigtige uddannelse, hvor der er 
et hav af nåleøjer, der skal passeres. 
Køen af unge, der gerne vil gennem, er stor og lang.

Tegninger med tegn
I denne verden findes der to betydende skoler, hvor man ud-
danner animatorer og computer grafic artists. Den ene ligger i 
Los Angeles. Den anden i Danmark. The Animation Workshop 
i Viborg arbejder tæt sammen med Den danske Filmskole Her 
optages kun creme de la creme af håbefulde unge, der har et 
ønske om at blive animatorer og figurdesignere. Her studerer 
Asger Thor i dag.
Var der nogen, der sagde reklamefilm om talende havenisser?
De er ikke lavet i Viborg, men af nogen, der er uddannet på 
stedet.

Lang uddannelse
Det varer tre et halvt år inden man får sin bachelor-grad og det 
er hårdt arbejde hele vejen.
Sproget er naturligvis engelsk eftersom lærerne komme fra hele 
verden. Det er de ypperste inden for faget, der møder op og 
underviser i en eller flere uger. De har udviklet de vildeste spil 
med de voldsomste figurer. World of Warcraft-folkene kommer. 
Peter Chan, der har designet figurerne i flere af Harry Potter-
filmene og mange flere. De kommer for at øse af deres viden, 
men naturligvis også for at holde øje med eleverne og se, hvem 
de kan bruge.

Hårdt arbejde
- Vi kommer ikke sovende til noget som helst i den branche, siger 
Asger Thor, der for længst har erkendt, at kvadratroden af a er 
betydeligt mere end de Anders And-tegninger han afleverede til 
Karl Ejner. Vi har haft lærere, der har hundset med os til klokken 
tre om morgenen. Og så skal opgaverne være færdige senest 
klokken otte. Så er der powerdance for at holde fysikken ved lige 
og klokken ni er der croquistegning. og så starter vi forfra igen.
- Påskeferie? Du spøger, mand. Pinseferie? Det er i dine drømme!
- Sommerferie? Jamen, så skal jeg tegne!
- Men det er for mig selv. Sådan da. Et tysk rockband har bedt 
mig om at lave en tegnefilm til et af deres numre. Benny Niel-
sen fra Scootergården i Millinge har bedt mig om at lave en 

væg i hans nye udstilling. Og der er også det nye fitness-område 
i Svanningehallen, der skal have malerier på væggen. Jeg ved 
ikke…
Der er også en, der gerne vil have malet sin bil.
Plus pladen som jeg har hos mine forældre på Svanningevej. 
Men det er jo kun for sjov.

Og hvad så?
Resten af ferien? Det ved jeg ikke. Men jeg vil tro, at jeg skal 
tegne!

High Tea. Et sted i verdensrummet mødes Asger Thor med et et-
vinget væsen til en samtale om en film. Katten er bare med fordi den 
elsker at drikke the. Ill: Asger Thor Bygebjerg




