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BÆREDYGTIG
LINEFANGET FISK

Fisken er udskåret, og vi har  
fjernet ben og skind, så du kun  
har det fine fiskekød at tilberede.  
Pakket enkeltvis, så du kan nøjes  
med at tage den mængde op,  
du har brug for. 

Vi bor her - og vi leverer til døren  
her i området hver fredag.  
Bestillingen kan også hentes på torvet  
i Fåborg torsdag kl. 12.00-12.30.
 
Desuden mulighed for køb af mindre  
portioner ved bilen torsdage på Torvet  
uden forudbestilling.

WWW.NORDFRA.COM
Få inspiration til  

madlavningen

BESTIL  DIN FISK PÅ
 WWW.NORDFRA.COM~ SÅ LEVERER VI TIL DØREN 

– EN BID OG DU ER HOOKED
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Mangler DIN annonce i Lokalnyt?

Skal din virksomhed være tydelig  
i lokalsamfundet... 
Ønsker du at støtte Lokal Nyt,  
et blad der skrives og redigeres  
af frivillige i lokalsamfundet  
- for alle i lokalsamfundet.

Kontakt: lokalnytannonce@gmail.com

Der er mulighed fire forskellige størrelser.  
1/8 side, 1/4 side, 1/2 side og 1/1 side. 

Tegn en kontrakt for et år, altså fire annoncer.  
- så får du 1 annonce gratis. 

Det er også muligt, at tegne kontrakt for bare én  
annonce af gangen.
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Dyb koncentration når der arbejdes - Hver for sig...

NØDPASNING I SFO                                                             

Her i SFO ’ en har vi børn i nødpasning. Der er 
ikke så mange børn, og de skal modtage deres 
online undervisning her i SFO. 
Børnene klarer det fint, de har undervisning som 
normalt og følger deres normale skema. 
Det kan dog af og til være svært at sidde længe 
bag skærmen, men heldigvis er der små pauser 
og dem bruger vi til udendørs leg og kreative  
sysler. 
Vi hygger med madpakken og spiller en masse 
spil - her er Uno et stort hit lige nu.

Vi har fortsat en masse fokus på håndvask og 
der sprittes hænder i lange baner. Børnene er 
opdelt så de sidder ikke sammen, men i hver de-
res lokale efter klassetrin. 
Vi bruger pauserne til at komme ned i skoven og 
lave hule og den lidt sne, vi har fået, blev udnyt-
tet med kælk og snemands bygning.
Selvom alle er trætte af Corona, så klarer børne-
ne det overraskende godt, de krydser dog fingre 
for at skoledagen snart bliver normal igen! 
Det gør vi alle! 

FRA SFO

DER SPRITTES HÆNDER I 
LANGE BANER...
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Alle interesserede kunne 
byde ind med ideer til en ny 
udviklingsplan 
Inden corona i foråret 2020 satte en midlertidig stop for mange  
aktiviteter, blev der holdt et møde, hvor alle interesserede kunne  
byde ind med ideer til en ny udviklingsplan for området.  

Heldig mødte mange op, og der var god aktivitet 
i de emnegrupper, som hver havde en ”tovhol-
der”, der skulle videregive input til den endelige 
plan eller katalog over projekter.  

Emnegrupperne en var følgende:  
• Erhverv
• Bosætning
• Børn og unge
• Infrastruktur
• Kultur
• Turisme
• Idræt og fritid
• Natur

Når der tales om en ”udviklingsplan” er det nok 
at tage munden lidt for fuld. Reelt set er der tale 
om et katalog over projekter og forslag, som 
borgere i området mener, det bør arbejdes med. 

Vi vil meget gerne kunne arbejde os hen imod 
en egentlig udviklingsplan for vores område. 
Imidlertid er det ikke der vi er lige nu, så i første 
omgang bliver det ved projektkataloget.

Men det vil være meget hensigtsmæssigt at vi 
får lavet en strategisk plan for udviklingen af vo-
res område. Hvilke visioner har vi på langt sigt ? 
og hvilke ideer og sigtelinjer har vi for at vi sam-

men kan realisere disse mål ? Hvilke hovedmål 
har vi, hvem skal involveres og hvad skal haver 
part gøre. VI har brug for det for at kunne lave 
en handlingsplan, så vi sammen i lokalområdet 
kan gøres vores område bedre. 

Alternativet er at andre bestemmer hvad der 
skal ska i vores område, eller at de ildsjæle der 
er, hver især kæmper ensomme kampe for en-
keltstående projekter. Men hvis der ikke er et 
større fælles mål, vil det hurtigt knibe med an-
dres hjælp, og der er stor risiko for at projektet 
går i sig selv og den kække ildsjæl snart brænde 
ud. 

Der er rigeligt med kræfter, der påvirker et lo-
kalområde negativt. Etablering af forurenede 
industri, tung transport på små veje, trusler om 
nedlæggelse af skole og børnehave, manglen-
de mulighed for finansiering af ejendomme 
og etablering af virksomhed, for blot at nævne 
nogle få. 

For at kunne have og tilbyde et attraktivt lokal-
område, er vi nødt til at støtte op om det positive 
der er. Støt skolen, brugsen, jobs i de lokale virk-
somheder, sørge for at der er attraktive fritids-
tilbud, herunder stisystemer, hvor forældre med 
sindsro kan lade deres børn gå og cykle. Hertil 
kommer naturligvis financiering, for hvis købere 
ikke kan låne til at overtage de boliger der er til 
salg, så er det virkelig svært at sikre fortsat til-
flytning. 

ARBEJDET MED NY UDVIKLINGSPLAN 
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Lokalrådet arbejder på, at vi skal have en stra-
tegisk udviklingsplan. Desværre må vi vente lidt 
endnu med det, fordi det forudsætter at vi kan 
holde fysiske møder. 

Indtil det sker, vil vi begynde med at offentliggøre 
det foreløbige katalog over udviklingsprojekter 
på websiden www.faldsled-millinge-svannin-
ge.com. Det er væsentligt at bemærke, at der 
er tale om et dynamisk ”katalog”, så hvis der 
er yderligere forslag til projekter, modtages de  
meget gerne. 

Første projektområde, som lægges op, handler 
om infrastruktur, som traditionelt handler om 
fremkommelighed. Vi har tilføjet et lag om frem-
tidssikring af boligopvarmning.

NYE FORSLAG
• Flere fartdæmpende tiltag, der sikrer lavere 
hastighed. Der tænkes på følgende steder:

• Assensvej i Faldsled ved kirken,  
  hvor hastighed bør sænkes.
• Assensvej i krydset Kukkenbjerg/  
  Grubbemøllegyden, hvor mange  
  overhaler med høj hastighed.
• Kirkegyden ved Svanninge Skole  
  og hallen.
• Brahesvej / Bjergevej ved  
  Svanninge kirke
• Flægmosevej bør omdannes til  
  cykle- og gangvej.

• Fremtidssikre mulighed for etablering af la-
defaciliteter for elbiler udvalgte steder.

• Undersøge etablering af fælles mobilitets-
løsninger.

• Undersøge mulighed for at etablere attraktiv 
transportmulighed for børn og unge, så de kan 
deltage i aktiviteter udenfor skoletiden. 

• Etablering af en gå- og cyklesti langs Oden-
sevej fra rundkørslen ved Johan Rantzausvej til 
naturlegepladsen ved Gåsebjergsand og videre 
op gennem Svanninge Bakker.

• Etablering af sikker gå- og cykleforbindelser 
mellem Vængegyden og Johan Rantzausvej.

• Undersøge muligheden for etablering af gå-
og cyklesti langs den gamle brobybanes trachè 
mellem Faaborg og Faldsled. 

• Undersøge mulighed for at omdanne ud-
valgte biveje til cykleveje, hvor biltrafik skal  
køre med nedsat hastighed. Evt. i perioder hvor 
skolebørn færdes på vejene og som ”Minus 1 
plus 2 veje”.

• Undersøge mulighed for at etablere et net af 
hvilesteder for gående og andre rekreative fær-
dende. Det kunne være i form af kaffepletter, 
bænke ved udsigtspunkter, trailerpladser ved 
Riderute Sydfyn med faciliteter, etc.

• Fra Øhavsstien skal der etableres forbindel-
se til Lillebæltsstien ved Damsboskoven.

• Etablere et nyt af gang- og cykelstier, så det 
bliver attraktivt at færdes i lokalområdet. Få et 
kort hvor ruter kan ses i sammenhæng. 

• Etablere samarbejde med naboområder med 
etablering af større forbundet stinet. 

• Selvkørende bus, der dagligt kører i fast  
kontinuert rute mellem Faldsled, Millinge,  
Svanninge og Faaborg. 
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Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

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

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

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

Svanninge Auto
og Traktorservice A/S
Assensvej 247 / 5642 Millinge
Tlf.: 6261 9239 / Mail: rene@s-a-t.dk
www.svanninge-auto-dk

• Professionel og ærlig rådgivning.

• Vores medarbejdere deltager i   
AutoMesters obligatoriske   
uddannelser, så vi har altid frisk  
viden og nyeste udstyr klar.

• Vores kunders biler spænder fra  
de helt nye til veteranbiler.

• Vi udfører også reparation af plæne- 
klippere, motorsave, buskryddere m.m. 

• Vi er forhandler af mærkerne STIGA, 
MTD, ECHO m.fl.

En gladere bilist 
- det handler om tillid
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Auto & Traktorservice A/S

Auto & Traktorservice A/S

Telefon 62 61 92 39

Det serviceminded Det serviceminded 
værksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:
• Traktorer
• Entreprenørmaskiner 
• Have-Park maskiner

• Biler 
• Trailer 
• Campingvogne

værkstedværksted

Kvalifi cerede værkstedsfolk indenfor:

• Have-Park maskiner • Campingvogne

Ring hvis du er 

»gået i stå«, så kommer vi 

næsten døgnet rundt!

Salg og service på stedet af 
hydraulikslanger og fi ttings, 

vi har et stort udvalg.
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Ny hundesalon i Faaborg 
 

Vi har nu været i gang i 3 måneder, og har mødt mange skønne 
fynske hunde og ejere, og glæder os til af møde mange flere 

Ring for snak eller tidsbestilling og følg os gerne på Facebook og 

Instagram – Hunderiet Faaborg 
 

 

HHuunnddeerriieett  FFaaaabboorrgg - Skelbanke 9 - 5600 Faaborg - 4400330033550066 
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BANG BANG !
– en bil kørte ind mellem stubbene – men ikke ind i huset
– en bil kørte ind i huset på langs. Det gik ud over havelåge og sålbænke
– en lokal kørte ind i garagen – den måtte fornyes
– nogle udlændinge kørte ind i garagen – så måtte den fornyes igen

Der er sket lige så mange uheld på den anden 
side af krydset, både ind i stenhegnet og i må-
lerkassen.

Karin og Knud har boet på Assensvej 230 mere 
end 30 år, men uheldene er regnet ned over 
dem i de seneste år. Der er sket mange fle-
re uheld i krydset, hvor der kun er sket lettere 
materiel skade, og hvor bilerne ved egen hjælp 
kunne køre derfra. 

Heldigvis er der ikke sket uheld med gående el-
ler cyklende børn – men Karin har ofte stået med 
hjertet i halsen, når børn skulle over krydset.

Der har i mange, mange år været snak om at 
lave om på vejforløbet. Der har endda været 
snak om at føre vejen udenom byen, men med 
det som med så mange andre ting: der sker bare 
intet.

Lokalrådet blev involveret og kommunen frem-
lagde nogle planer, som vi ikke kunne acceptere, 
og heldigvis havde vi politiet på vores side. Så 
det blev til et lyskryds.

År 2021 skulle gerne være året, hvor uheldene 
i ”banansvinget” holder op.

De er ikke generet af lyset – ikke generet af 
bib-lydene fra fodgængerfeltet – ikke generet af 
biler, der stopper og starter i krydset – og vejfol-
kene har været flinke, og heldigvis for det, for de 
har også arbejdet på krydsprojektet i 5 uger.

Nu venter vi så bare på, at asfaltfabrikken åbner 
igen, så indkørsler, kanter ved cykelstien og et 
ekstra lag asfalt kan laves færdig. Det glæder vi 
os alle sammen til.

BANANSVINGET I MILLINGE  |  Af Pusser

Nu er der kommet et lyskryds  
– og det er Karin og Knud  

glade for.
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FALDSLED STRANDPARK  |  Torben Søndergaard, styregruppen

Faldsleds borgere igangsatte et 
projekt i 2016, hvor den tidligere 
fodboldbane ønskes omdannet til 
en strand- og aktivitetspark...
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Boldbanen er beliggende mellem byens bebo-
erhus og stranden, og strandparken vil herved 
skabe rum til fællesskaber for byens borgere, 
ung som gammel, for byens gæster og for turis-
men generelt. Med fokus på de maritime mulig-
heder, som området indbyder til, giver projektet 
ligeledes bedre offentlig adgang til stranden - 
også for bevægelseshæmmede.
Falsled Beboerforenings styregruppe for 
strandparken har i 2020 haft særligt fokus på  
3 områder omkring projektet:
1. Myndighedsbehandling hos Kystdirektoratet 
og lokalplansændringen hos Faaborg-Midtfyn 
Kommune.
2. Fortsat tilretning/justering af projektet i sam-
arbejde med landskabsarkitekten fra Land+ og 
Faaborg-Midtfyn Kommune
3. Fortsat fondssøgning. 

Myndighedsbehandling
Faldsled Strandpark ligger fortrinsvis indenfor 
strandbeskyttelseslinien, og derfor nødvendig-
gør det en kontakt med Kystdirektoratet om en 
evt. justering/dispensation af projektet. Kystdi-
rektoratet har en - efter vores mening - forholds-
vis lang sagsbehandlingstid. Således indsendte 
vi projektet til godkendelse i dec. 2019, og har 
først primo november 2020 fået kontakt til dem 
og er nu blevet et sagsnummer.
Vores første egentlige dialog med Kystdirekto-
ratet havde vi på et virtuelt møde 9. nov. 2020, 
hvor vi sammen med Land+ og Faaborg-Midt-
fyn Kommune havde en god drøftelse om den 
nærmere tilretning/justering af strandparken. 
I lighed med myndighedsbehandlingen i  
Kystdirektoratet, er der som bekendt også  
forholdsvis lang sagsbehandlingstid ved en  

lokalplansændring. Faaborg-Midtfyn Kommune 
havde i første omgang planlagt sagsbehandling 
i august 20, men måtte udsætte det pga.  
den lange sagsbehandling i Kystdirektoratet. 
Myndighedsbehandlingen her foregår nem-
lig sideløbende med behandlingen af lokal-
plansændringen.
Justering/tilretning af projektet i samarbejde 
med Land+
I hele processen - siden 2016 - har vi haft et for-
trinligt samarbejde med landskabsarkitekten 
fra Land+, og nu ser det endelig ud til, at de sid-
ste streger er ved at falde på plads, således at vi 
kan komme i gang med det praktiske. 
Efter mødet med Kystdirektoratet 9. nov., blev 
det således aftalt ved et efterfølgende møde 
med Land+, at det endelige projekt skal udfor-
mes i et tæt samarbejde mellem de to parter, og 
at styregruppen vil modtage det nye og god-
kendte projekt primo januar 2021.
Fortsat fondsansøgning
Finansieringsmæssigt er vi lige knap “i hus” 
endnu, men vi fortsætter naturligvis fondsan-
søgningen indtil den fulde finansiering er på 
plads. 
Og vi er faktisk ret optimistiske!
Indenfor det seneste halve år har vi således 
søgt og fået tilsagn fra flere fonde og er ligele-
des i positiv dialog med flere, mere lokale fonde 
og organisationer.
Jævnligt bliver vi i styregruppen spurgt om,  
hvornår vi kan komme i gang, og vi oplever  
såmænd også selv, at vores tålmodighed bli-
ver udfordret. Ikke desto mindre er det vores 
forventning, at første spadestik kan gå i jorden  
forår/sommer i indeværende år. Om alt går vel!

Siden efteråret har vi arbejdet intenst med en ansøgning til “Til-
gængelighedspuljen” med henvisning til at Faldsled Strandpark 
er ideel til handicappedes adgang til stranden. 
Og umiddelbart inden nærværende indlæg gik i trykken kom 
svaret: 

VI HAR MODTAGET ¾ MILL. KR.  
- SÅ NU KAN VI BARE IKKE FÅ ARMENE NED 
– vi er helt tæt på fuld finansieret, og er derfor ret optimistiske i 
forhold til at igangsætte projektet i  forår/sommer 2021.  
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 SKOVHULEN, DEN PRIVATE PASNINGSORDNING  |  Heidi og Mulle

Og om lidt er kaffen klar...  
Coronaen lagde  sin klamme hånd på den private pasningsordning  
i form af restriktioner.

Noget både børn og voksne ser frem til er af-
slutningen på ugen – med boller og kaffe hver 
fredag.
Det giver en dejlig afslutning på ugen, en snak 
om hvad der er sket og oplevet i løbet af ugen, 
og hvad familiernes weekend skal byde på.
Det giver forældrene mulighed for at møde  
hinanden og hinandens børn. Det er en meget 
dejlig fredag eftermiddag. 

MEN... Så kom Coronaen 
- uden at den var inviteret til 
fredagskaffen! 

Den satte en stopper for, at vi kunne mødes så 
mange under samme tag.
Hvad gør vi så med de 38 boller, der bages hver 
fredag?
Føtex blev ribbet for Halloween-spande, og hver 
fredag fyldes spandene op med take-away-fre-
dags-guf til hele familien: juice, frugtstænger, 
lidt fredagsslik, clementiner og selvfølgelig bol-
lerne.
Hvad sker der så, hvis familierne glemmer span-
dene til næste fredag??
Ja så er næste fredags spand ... en blespand.
Vi siger tak til vores fantastiske forældre/fami- 
lier, som er omstillingsparate, hjemmearbejden-
de og udviser utroligt samfundssind og hygger 
sig med børnene hjemme.

Tak!  
– vi håber snart på fælles  
fredagskaffe igen.
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FALDSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Præstetanker om afstand, afsavn og ensomhed
Alvoren kom til os i marts 2020, hvor nye ord 
og talemåder blev en fast del af det danske 
sprog: Covid-19, corona, smittetryk, albue-
hilsen, flokimmunitet, hudsult, mundbind, 
samfundssind, karantæne, hjemmeisolation. 
Samfundet lukkede ned og alt det vi kendte som tryg-
hed og normalitet forsvandt, og i stedet blev frygt og 
dødsangst mange menneskers nye følgesvend. Bedst 
som vi troede at alting var ved 
at lysne, blev tæppet atter flået 
bort under os, og med tiltagen-
de vantro kunne hver og én af 
os ved selvsyn atter konstatere 
at samfundet hen over december 
måned med fornyet styrke og 
skærpede restriktioner endnu en 
gang lukkede ned. 

Atter blev alting aflyst. Mange 
af os blev hjemsendt til vores 
hjemmearbejdspladser, kolleger 
blev til hoveder på en skærm og 
familieliv og arbejdsliv smeltede 
sammen. Kværnende lyde fra 
uendelige rækker af zoom-mø-
der har i mange hjem blandet sig 
med lyde fra lærer og børn der 
med stor konstruktiv ildhu har 
forsøgt at opretholde en vis grad 
af normalitet ved at fastholde at 
landets skolebørn fortsat kunne 
modtage deres undervisning. 

Andre kunne i deres lomme af livets nye virkelighed 
dele oplevelser fra det fysisk, virkelige liv i direkte 
kontakt med mennesker af kød og blod i samfundets 
fortrop, hvor ansigter er indhyllet og gemt bort bag 
mundbind og visir. Varer sættes på hylderne, eller 
bringes ud med pakkepost. 

Der drages omsorg for de svageste på landets pleje-
hjem og børn nødpasses. Syge behandles på landets 
sygehuse, mens de daglige meldinger om smittetryk 
følges nøje. Alt sammen på afstand og gemt bort bag 
mundbind og visir. 

Men hvor længe spørger vi os selv, hvor længe kan vi 
leve sådan her i en tidslomme, hvor afstand, afsavn 
og ensomhed er blevet et nyt livsvilkår i rigtig mange 

menneskers liv? 

I foråret 2020 så jeg for første 
gang billedkunstner Ulla Bjul-
vers billede af et menneske og 
en hund, som begge er tildæk-
ket bag heldragt og mundbind. 
Billedet fik det allerede dengang 
til at gyse i mig som et billede på 
et dystopia, et fremtidsrædsels-
scenarie, som nu er en realitet, 
en virkelighed. 

Men på forunderlig vis insiste-
rer livet på at ville leves trods 
den kendsgerning, at livet i dag 
leves i en form for undtagel-
sestilstand, som af ældre men-
nesker, der har levet under be-
sættelsen af Danmark under 2. 
verdenskrig, minder dem om 
livet under krigen. 

Men som mennesker er vi hel-
digvis ikke kun et produkt af 

biologi, psykologi eller sociologi, og sundhedsviden-
skabelige fortællinger om sygdom og smitte er ikke 
den eneste fortælling der er at fortælle om menne-
skelivet. Vi er frem for alt også åndfulde skabninger 
skabt i Guds billede, hvis historie er indeholdt i Guds 
store fortælling. 

Fortsættes næste side...

Foto: Ulla Bjulver
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Har vi visioner for fremtidens gudstjenester?
Corona-pandemien har måske gjort det gode ved os, 
at vi er blevet tvunget til at overveje mange forholds 
betydning i vores liv og hverdag, både hver især og 
som fællesskab.

Derfor også overvejelser over gudstjenestens ind-
hold, liturgi og virkning bliver der stillet skarpt på i 
disse tider, både i vores lokale menighedsråd og i kir-
kelige kredse generelt. F. eks. er der frem til 26.03.21 
mulighed for at sende sine tanker, erfaringer og for-
slag ind i forhold til, hvordan vi ønsker og forestiller 
os gudstjenester fremover. Det er os alle sammen, der 
gør gudstjenesten, så derfor har vi alle også en stem-
me i forhold til, hvordan den skal udvikle sig. 

Vores lokale menighedsråd modtager gerne refleksi-
oner og tanker i denne forbindelse.

Det nye menighedsråd og vores præst, Therese Strand 
Kudajewski er så småt i gang med at overveje forskel-
lige tiltag med gudstjenestens form og format, f.eks. 
vil vi overveje temagudstjenester, særlige musikalske 
indslag og stilleandagter. Desuden ønsker vi at mål-
rette gudstjenester til familier med børn. 

Dog afventer vi pt. Coronapandeminens udvikling 
inden vi konkret planlægger med større ændringer 
og tiltag, som måske så i sidste øjeblik skal udsættes 
eller aflyses. Det er ikke til at bære for personalet - og 
os andre!

Men vi glæder os til at komme videre med visioner og 
ideer til det kommende kirkeliv i Faldsled og Svan-
ninge Kirker.

Uanset at de fleste af os nok kan blive enige om, at 
livet er virkelig hårdt, når det leves i undtagelsestil-
stand med både afsavn og ensomhed som en stor 
menneskelig faktor, så har vi hver i sær, uanset livs-
situation et valg om, hvordan vi vil gribe det liv an, 
der er vores. 

Alt kan tages fra et menneske på nær en ting, og det 
er selve vores indstilling til livet uanset omstændig-
hederne. Kærligheden til andre mennesker kan pode 
livet med dyb mening, selv når Covid-19 har klippet 
den fysiske forbindelse over, uanset at der hos ethvert 
menneske vil kunne komme dage, hvor modløshed 
formørker tanken, hvor troen er væk og håbet om 
endnu et nyt og saftspændt forår er fordampet som 
en vandpyt på en solskinsdag. Og hvad er så tilbage, 
når vi som modløse mennesker har mistet vores tro 
og vores håb. I den kristne tro smelter Gud og med-
menneske sammen med os selv i næstekærligheds-
buddet, og det må minde os om at vi jo frem for alt er 
nogens medmenneske. At vi er forpligtede på kærlig-
heden uanset om vi magter den eller ej. 

Vi står derfor altid med et afgørende valg i forhold til, 
hvordan vi må omgås denne kendsgerning, om end 
vi ofte også selv kan fare vild i den uendelige række 
af spontane tilskyndelser, der kan skygge for valgets 
frie mulighed. 

Vil jeg tage skænderiet, eller vil jeg tilgive? Vil jeg smile 
til den fremmede eller lade være? Vil jeg tale pænt til 
den unge kassemedarbejder i dagligvarebutikken, eller 
vil jeg overøse denne med al min indebrændte galde 
udløst af den tiltagende lidelse der gnaver i mig, som 
var det djævelen selv der gnavede løs i mig som var jeg 
et kødben? 

Uanset hvor trist livet måtte være, så har vi mulig-
hed for at møde det med humor, med mod, med 
venlighed, med lys. Vi har en frihed til at vælge, om 
vi vil velsigne vores omgivelser eller forbande dem. 
Ansvaret er ulideligt tungt at bære, men samtidig er 
det også netop dette ansvar over for vores medmen-
neske, os selv og Gud, der gør livet vidunderligt og 
meningsfuldt at leve. Og som gør os menneskelige i 
Guds billede.

Må Guds velsignelse lyse over dig. 
De bedste tanker og ønsker i en meget 

svær og mørk tid.

Med venlig hilsen 

Sognepræst Therese Strand Kudajewski

Arrangement om Kvindelige præsters hårde kamp v/provst i Assens Ole Hyldegaard Hansen  
må vi desværre udsætte til efteråret. De øvrige annoncerede arrangementer er vi usikre på om  

kan gennemføres og vi henviser til hjemmesiden for nærmere oplysninger.
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Hvornår kan vi komme til gudstjeneste?

Der har været aflysninger af gudstjenester i julen, pga 
Corona-restriktioner. Desværre blev aflysningerne 
besluttet meget tæt på julen, hvor alt var klart både 
med musik, sang, prædiken og pyntning. 

Men sådan blev det - og forhåbentlig fik mange glæde 
af den digitale minigudstjeneste, som var tilgængelig 
fra juleaftensdag. Det var en fin oplevelse at kunne 
se med på den hjemme fra stuen, når nu det ikke var 
muligt at mødes i det store fysiske fællesskab. 

Det kan vi forhåbentlig snart igen!

Men indtil da – hvornår kan vi komme til 
gudstjeneste?

Vi har besluttet os for, at vi i nærværende nummer 
af Lokal Nyt ikke som vanligt annoncerer gudstjene-
stetider på denne spalteplads. Det skyldes, at vi har 
oplevet skuffelser og frustration, når det viser sig, at 
der sker aflysninger. Aflysninger nogen gange meget 
tæt på gennemførelse og andre gange ændringer i 
tidspunkterne. Vi vil simpelthen ikke risikere disse 
skuffelser. Så hellere henvise til steder, hvor vi hurtigt 
kan ændre i planer, nemlig på kirkernes hjemmeside, 
www.svanningesogn.dk. På grund af at vi som guds-
tjenestefejrende menighed er underlagt restriktioner, 
der løbende tilpasses, vil der kunne forekomme æn-
dringer i tidspunkterne og i formen af gudstjenester-
ne. Når Corona-smitte forhåbentlig snart er under 
kontrol, så vil vi selvfølgelig vende tilbage til i bladet 
at offentliggøre en gudstjenesteliste for de kommen-
de måneder igen. 

Ud over kirkernes hjemmeside, www.svanningesogn.
dk, hvor vi vil forsøge at være fuldt opdaterede med 
gudstjenestetiderne i begge kirker, vil vi desuden 
annoncere gennem Facebook under gruppen Svan-
ninge/ Millinge/Faldsled og i bladet »Det rigtige 
Faaborg«. 

Endelig vil vi bruge Ugeavisen til at fortælle om guds-
tjenestetiderne, og som noget nyt har vi planer om at 
annoncere gennem skiltning ved kirkerne.   

I forhold til arrangementer omkring kirkerne har vi 
også erkendt, at vi afholder os fra at sætte større ting 
i plan i øjeblikket.

Omvendt er der mange gode ideer, som vi gerne vil 
frem med, lige så snart det bliver muligt.

Så vi skal være klar til både at kunne tilbyde arrange-
menter, så snart det lader sig gøre – og vi skal accep-
tere, at tiden lige nu ikke er til at samles i større stil.

Vi glæder os alle til, at vi får vores rytme med kirke-
gang tilbage!

Hvordan fejrer vi så gudstjeneste for tiden?

I Svanninge og Faldsled Kirker holder vi gudstjene-
ster jf. de restriktioner, der gælder, nemlig med færre 
mulige deltagere og med kortere varighed af gudstje-
nesten. Der er målt op i forhold til m2 - hvor mange, 
som vi må være i kirken ad gangen. Gudstjenesten vil 
vare ca. 30 min. Vi synger ikke sammen, men der bli-
ver sunget og spillet af vores organist og sanger. Der 
er krav om mundbind, når vi færdes i kirken, og vi 
sidder selvfølgelig med afstand til hinanden. Perso-
nalet vejleder i forhold til restriktionerne. Sådan må 
det være i øjeblikket, når vi samles. 

Kirkens personale vil sørge for, at det er muligt at 
komme til gudstjeneste og få en god oplevelse.  Dog 
vil man opleve, at liturgien ændres og at der ikke  
vil være altergang. Ønsker man nadver kan sogne-
præsten kontaktes for individuel nadver. Ligesom det 
altid er muligt at bede om en samtale med præsten.

Vi glæder os til, at vi kan samles igen og fylde kirke-
rummet med os alle med fællessang, ord og musik. 

Kan man komme i kirkerne?

Selvfølgelig kan man komme i kirkerne. Kirkerne  
er som udgangspunkt åbne hver søndag efter guds-
tjenestetid og frem til solnedgang. Her kan man sætte 
sig ind i kirkens rum til personlig bøn og refleksion. 
Flaget vil være hejst. 

Det er også altid en mulighed at kontakte graver eller 
præst i forhold til at komme forbi kirkerne uden for 
dette tidspunkt med henblik på en stille stund. Man 
kan også få en aftale med præsten om en personlig 
stille stund i kirken.

Der er således fokus på de muligheder, som vi har for 
at møde kirken i disse tider, hvor vi ikke skal samles 
for mange ad gangen.  

                 Der er så meget godt i vente.
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AT SYNGE SAMMEN SKABER FÆLLESSKAB

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN

SOGNEPRÆSTEN
Therese Strand Kudajewski 
Bjergevej 1, Svanninge 
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 94 54 
Mobil: 42 40 97 47 
MATN@km.dk

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

ORGANIST
Helene Blum
Tlf. 29 61 68 30
helene@heleneblum.dk

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

KIRKEVÆRGE
SVANNINGE OG  
FALDSLED
Felix Bering Pedersen
Præstevænget 4
5642 Millinge
Tlf. 40 21 52 86

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

KIRKEGÅRDE
SVANNINGE OG  
FALDSLED 
Dorte Matthiesen
Svanninge graverkontor
Brahesvej 2, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 72 33

SOGNETS HJEMMESIDE:  WWW.SVANNINGESOGN.DK

Jeg hedder Helene Blum, er 41 år 
gammel og bor i Svanninge Bjerge 
med min mand og vores to piger 
på 6 og 8. De sidste 15 år har jeg 
arbejdet som free-lance musiker 
og turneret rundt i verden med mit 
ensemble. Coronaen har lige nu sat 
en stopper for dette, og jeg var ikke 
et sekund i tvivl om, at jeg havde 
lyst til at søge ind i lokalområdet 
og skabe musik her. 

Jeg er uddannet folkesanger på musikkonservato- 
riet i Odense og har siden barn været omgivet af   
forskellige musikgenre – ikke mindst kirkemusik.  
En stor interesse er også vores store, rige sangskat 
som strømmer under os som identitetsskabende  
levende kulturarv. 

De sidste 9 år har jeg sideløbende med turneerne  
arbejdet som organistvikar på Sydfyn – bl.a. et 6  
måneders fast vikariat ved Egense/Øster Skerninge 
kirker med kirkekor samt en periode med tilknyt-
ning til Hillerslev kirke. 

Udover at medvirke i den musikalske del af gudstje-
nester og kirkelige handlinger i Svanninge og Falsled 

kirker er det et stort ønske for mig 
at starte et børnekor. 

At synge sammen skaber fælles-
skab. Noget vi i den grad savner 
lige nu. Når vi synger sammen ud-
løses endorfiner, lykkehormoner, 
ligesom det også er påvist, at både 
hjerterytmer synkroniseres, og at 
vi danner oxytocin – hormonet, 
der bl.a. får mennesker til at føle 
sig trygge og styrke oplevelsen af at 

være en del af et fællesskab.

Når børn synger og spiller musik styrkes 
desuden indlæringen af  de 

almene skolefag.
Alt dette er videnskabeligt bevist, men at vælge san-
gen behøver ikke en masse omveje igennem hjerne 
og laboratorier – du bliver generelt bare glad og får 
energi af at synge. 

Det kræver ingen optagelsesprøve eller kunnen at 
være med. Aldersgruppe meldes ud på hjemmesiden 
inden længe, og jeg håber af hjertet, at vi snart kan 
mødes. 

KIRKEBIL:  Faaborg Taxa - tlf. 6261 8800 - Bestilling senest dagen før
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NYT FRA SVANNINGE FOLKEMINDESAMLING  |  Af Bruno Clausen og Tove Christensen

NYT FRA ØSTERBY BAGERI   

I Svanninge Folkemindesamling glæder vi os 
over fortsat at modtage mange arkivalie.

Heriblandt i december flere protokoller fra den 
nedlagte sømandsforening i Faldsled som sup-
plement til andet materiale, vi tidligere har fået, 
samt foreningens formue. Vi arbejder til gen-
gæld fortsat med tiltag, der kan være til glæde 
for Faldsled. 

I maj håber vi at kunne afholde den ordinære 
generalforsamling, hvor en spændende erin-
dringsberetning vil blive fortalt, men da flere 
ting ikke er på plads, følger nærmere senere i 
uge- og dagspressen etc.

Udstillingen om Svanninge Skoles historie er, 
når sundhedsrestriktionerne tillader det, åbent 
søndage kl. 10-12 og første mandag i måneden 
kl. 19-22 – måske forlænges udstillingen efter 
påske, hvilket vil blive meddelt, og man er vel-
kommen til at ringe og høre nærmere om for-
løbet.

Folkemindesamlingen har til huse i Svanninge 
Sognegaard på 1. sal med indgang i gavlen fra 
Ryttervej.

MAN KAN KONTAKTE:

Bruno Clausen, arkivleder, tlf. 62 61 93 66 
Susanne Jervelund, formand, tlf. 21 73 67 18 
Jon Ingemansen, museumsleder, tlf. 51 21 90 17

Mail: svanninge.arkiv@gmail.com

I 2020 har det desværre ikke været muligt at 
have museet åbent på grund af sundheds- 
restriktionerne. 

Men i løbet af i år, planlægger vi 
atter at åbne for gæster. 
I mellemtiden har vi fået lagt nyt tag på den tid-
ligere garage, dør om dør med bagerimuseet, 
hvor det forventes at vi kan udstille andre ba-
gerihistoriske effekter, som ikke direkte har med 
stedet at gøre. Arbejdet med taget blev ligesom 
tidligere udført af firmaet Jørand ved Glams-
bjerg, som har stor ekspertise i bevaringsarbej-
de og venligt sponsoreret materialer til arbejdet. 

I næste LokalNyt vil der fortælles mere om årets 
aktiviteter. Den ordinære generalforsamling, 
som normalt finder sted i marts må sandsynlig-
vis vente til efter påske, men vil blive meddelt 
senere. 

Dit Lokalhistoriske Arkiv og museum

Tak til vore firmamedlemmer:
Antik Postludiet, Murermester Bekkelund,  
Murermester Heino Larsen,  
Elinstallatør Jens Nielsen samt  
Svanninge Auto- og Traktorservice  
for sponsorering 2020/21.
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Hvad foregår der mon i  
Svanninge Hallen ?? 
Desværre er der ikke nogen idrætsaktiviteter (mens dette skrives)  
– men det kommer igen, Det lover vi og vi glæder os.
Vi savner alle brugerne – og vi er sikker på at I også savner os.

Siden Svanninge Hallen blev bygget i 70’erne, 
er der foretaget flere større og mindre om- og 
tilbygninger.

Vores lokale Idrætsforening, som er vores nær-
meste samarbejdspartner, følger med tiden 
og udviklingen. Der udbydes nye idrætsgrene,  
aktiviteterne udvikles og medlemstallet stiger. 
Det er fantastisk, men det betyder også at der 
opstår nye krav til Hallens faciliteter.

Vi har i fællesskab fundet løsninger, så vi kan få 
plads til det hele, både det nye og det velkendte

Vi er glade for, at vi har mulighed for at tilbyde 
forbedrede og tidssvarende faciliteter til alle  
vores brugere.

Vi har således bygget nyt depotrum, som giver 
bedre mulighed for opmagasinering af udstyr, 
men også bedre arbejdsbetingelser for halin-
spektør, ledere og hjælpere, der dagligt arbejder 
med at flytte på udstyret.

Det gamle depotrum er blevet et godt og mo-
derne spinning-lokale hvor cyklerne ikke skal 
flyttes. 

Her er høj fart, høj musik, høj puls og højt humør 
adskillige dage om ugen.  Hvis du er interesse-
ret er du velkommen til at komme forbi og kigge 
på eller prøve en tur. Så snart det er muligt i for-
hold til Corona-restriktionerne.

Senest har vi fået renoveret vores Multirum og 
vores indgangsparti. Multirummet er det loka-
le hvor der dyrkes Yoga, Pilates, Jumping, TRX  
træning Work Out mv. Det er Idrætsforeningen 
som råder over dette lokale og udbyder forskel-
lige aktiviteter, Vi nyder alle det fine nye lys og 
flotte gulv. En stor del af dette arbejde er udført 
af frivillige – TAK FOR DET…

Vi har fået lavet et indgangsparti med lidt læ for-
an indgangsdøren. Samtidig har vi fået et skilt, 
der markerer hvor man skal gå ind. Det har vi 
længe savnet. Nu er vi glade for at kunne ”byde 
pænt indenfor” til vores Hal.

Et stort aktiv i vores hal er vores Halbestyrer, 
Lars som driver Hallens Cafè og holder Hal-
len ren og pæn. Vi vil gerne opfordre alle til at  

SVANNINGE HALLEN  | Hanne Søndergaard, Svanninge Hallens Bestyrelse
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besøge Cafeen, Vi har derfor også prioriteret, at 
få lavet et vindfang således at døren til Cafeen 
kan stå åben og byde folk indenfor uden, at det 
blæser ind hver gang yderdøren åbnes.

Lige så snart det er muligt byder vi indenfor i 
Cafeen igen. Kom og oplev den hyggelige stem-
ning. Bestil eventuelt aftenmenuen her.

Lige nu er vi i gang med, at renovere de gamle 
”fodboldomklædningsrum”. Det har længe stå-
et på vores ønskeseddel. Så vi er glade for, at 
håndværkerne startede her i begyndelsen af 
dette nye år.

Dette projekt ledes af Faaborg Midtfyn Kommu-
ne, som også betaler. Vi er med til at bestemme 
udformningen mm.

Vi glæder os rigtig meget til vi atter kan byde 
indenfor og åbne dørene til en flot indgang til 
Svanninge Hallen med nyindrettede omklæd-
ningsrum og toiletter. 

Vi åbner så snart Corona restriktionerne tilla-
der det og hvis byggeriet ikke er færdigt, vil 
det være muligt at komme ind og dyrke idræt.

Svanninge Sognegaard 
Kirkegyden 3 

5642 Millinge 

Tlf.: 6261 9446 

Husk vi har åbent for 

Take-away  
Torsdag til søndag 

Fra kl. 17.00 

Følg os på: 

Facebook:  
Svanninge Sognegaard 

Hjemmeside: 
www.cafedalkilden.dk 

Lad os være jeres 
vært og sted til  

næste gang i skal 
holde fest. 
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I modsætning til den første hjemsendelse i 
foråret 20, hvor regeringen mere eller mindre 
annullerede al gældende lovgivning på under-
visningsområdet, skal vi denne gang efterleve 
folkeskoleloven og undervisningen skal i videst 
muligt omfang svare til almindelig undervis-
ning. Det har sat alle på hårdt arbejde. 
Lærerne og pædagogerne leverer et utrolig flot 
arbejde, hvor der bliver fundet på mange alter-
native og kreative former for undervisning. 
En af de ting næsten alle vores elever beskrev, 
da de vendte tilbage sidste gang var, at de hav-
de savnet deres kammerater i hele forløbet. Det-
te besluttede vi med det samme, da vi fik med-
delelsen d. 29. december, at det ville vi forsøge 
at afhjælpe lidt. 

Vi kan ikke arrangere legeaftaler, men vi kunne 
udlevere Chromebook til alle elever, så de virtu-
elt kunne se og snakke med både deres lære-
re og klassekammerater i undervisningstiden, 
også for de mindste.  

Det er gået over al forventning, ja det er hårdt 
og trættende, men lærerne og pædagoger er så 
dygtige til at finde på små opgaver og bevægel-
sesøvelser, som giver de nødvendige afbrud fra 
skærmen. 
Vi mødes hver morgen, inden undervisningen 
starter for at dele erfaringer, gode ideer og få 
aftaler for dagen på plads, ligesom vi på mor-
genmøder får tilpasset og justeret for evt. ud-
fordringer eller elever, som har for nødpasning. 
Det står vores SFO fortsat for, og der er et tæt og 
godt samarbejde til undervisningen. 

Sidst men ikke mindst udgør alle de forældre, 
der støtter og guider hjemmefra i undervisnin-
gen en uvurderlig hjælp i at få undervisningen 
til at fungere, så godt som den gør. Tusinde tak 
for jeres hjælp og opbakning til skolen.
Nu er vi i tredje nedlukningsuge, og julen føles 
langt væk, men vi fortsætter med at sikre, alle 
børn får den bedst mulige undervisning, under 
de omstændigheder vi nu har, og forhåbentlig 
yder vores lille bidrag til at hverdagen er gen-
kendelig i familierne. 
Sidst men ikke mindst har vi her i januar sagt 
velkommen til et nyt team omkring børneha-
veklassen og SFO’en, nemlig Babette, som fle-
re kender i forvejen fra SFO og Bodil, som har 
været børnehaveklasseleder på Haarby Skole i 
mange år. Begge vil være at finde både i 0S og 
SFO’en.  
                                 Jeg håber på et snarlig gensyn

Vi er i gang igen med  
fjernundervisning...
Efter, hvad vi håbede ville blive en stille og rolig jul,  
da vi gik på ferie d. 18. december, er vi i gang igen med  
fjernundervisning efter fuldt skema. 
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NYT FRA BRAHESMINDE SKOLEDELEN  |  Af Susanne Flittner, Leder af Brahesminde
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FALDSLED/SVANNINGE SG & I  |  Af Flemming Lunde

COVID-19 har sat sit store præg på stort set hele 
2020 og desværre ser det ud til at fortsætte et 
godt stykke ind i 2021. For FS har det betydet en 
total nedlukning af alle aktiviteter, ca. 3 måne-
der i 2020 og i skrivende stund ser det ud til, at 
årets første 2 måneder også bliver med nedluk-
ning. Det er en rigtig træls situation for alle vo-
res trofaste medlemmer og udover at savne den 
løbende træning i foreningens forskellige afde-
linger, mangler det sociale sammenhold, som 
er forbundet med medlemskab af en idrætsfor-
ening.  
Vores mange frivillige trænere og ledere har 
under hele perioden med restriktioner, gjort et 
stort stykke arbejde - fået vores afdelinger til 
at fungere ud fra krav til afspritning, ekstra ren-
gøring, afstand m.m. og der skal lyde en kæmpe 
tak for indsatsen.

Fugleskydningen 2020 måtte desværre afly-
ses og i skrivende stund er vi ved at på begynde 
planlægningen af den kommende fugleskyd-
ning, som i 2021 er planlagt til 15. – 19. juni, men 
vi er dog noget usikre på om det er realistisk og 
forsvarligt at gennemføre arrangementet, hvor-
for vi arbejder med et alternativt tidspunkt må-
ske i slutningen af august måned, hvor vi håber 
at vaccinationerne har gjort deres virkning.

 Så kan vi endelig mødes og  
fejre dette med  

et brag af en FEST

Der vil løbende komme in-
formationer via Facebook, 
så følg med her og gør os 
den tjeneste at dele de opslag vi lægger op, så 
vi når ud til så mange som muligt.
FS Outdoor er en ny afdeling som er startet op 
i 2020 og hvor vi pt. har FS Træklatring, men vi 
har et ønske om, at udvide foreningens aktivi-
teter på outdoorområdet. Helt konkret har vi et  
ønske om vandsportsaktiviteter (Surfing, Stand 
Up Padling, Havsvømning, Kajak) med ud-
gangspunkt i den kommende Faldsled Strand-
park.  For at få dette skubbet i gang håber vi at 
der er nogen som finder dette spændende og vil 
være med i arbejdet omkring det videre forløb.
Den ordinære generalforsamling 
i FS er planlagt til torsdag, den 25. februar kl. 

19.30 i Svanninge Hallen, men såfremt 
det gældende forsamlingsforbud på 5 
ikke på det tidspunkt er ændret til min. 
50, kan det blive nødvendigt at rykke 
generalforsamlingen til et senere tids-
punkt.  

Vi håber at se rigtig mange til den kom-
mende generalforsamling, da vi meget 

gerne vil give lokalområdet et indblik i, hvad 
vi som forening kan tilbyde og hvad det bety-

der for et lokalområde, at vi har en velfungeren-
de idrætsforening med mange attraktive tilbud 
                til både børn, unge og voksne. 

Det er yderst vigtigt for den løbende 
fornyelse og udvikling af foreningen, 
at vi kan rekruttere flere både unge og 
ældre, der har lyst til at hjælpe på den ene el-
ler anden måde i vores forening og det er både 
lærerigt, sjovt og skaber nye relationer og ven-
skaber.

Vi håber at 2021 bliver et mere normalt år og 
vi glæder os til den dag hvor vi igen kan mø-
des under mere normale forhold, give hånd og 
kramme.
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Faldsled/Svanninge SG & I  
den LOKALE IDRÆTSFORENING 
med de mange spændende tilbud

  Se mere på www.faldsledsvanninge.dk              Følg os på Facebook

FODBOLD

PETANQUE

HÅNDBOLD

FITNESS

BADMINTON

GYMNASTIK

FLOORBALL

SVØMNING

TENNIS

TRÆKLATRING

ÆLDREGYMNASTIK

DAGPLEJEN PÅ MAJSBJERGGÅRD  | Dagplejer Anne Christensen 

Dagplejen har været præget 
af corona det sidste års tid 
Coronarestriktioner, retningslinjer, sprit og ren-
gøring. Aflyste legestuer sociale arrangementer 
m.m. 

Børnene har været her hele tiden, og vi har gjort 
det bedste, vi kunne for dem. Vi har arbejdet på, 
at dagligdagen har været så genkendelig og  
naturlig som muligt for børnene.

Vi har haft vores daglige ture i stalden, hvor vi 
har set på køer og kalve, givet hestene gule-
rødder og fodret de små kattekillinger. Leget i  
skoven og haven. 

Indendørs har vi tegnet, læst og bagt mange 
boller. I juletiden har vi hygget os og lavet de 
ting, der hører sig til.

Men vi savner at komme i legestue og besøge 
børnehaven igen, se andre børn og få en god 
leg. Vi håber dette igen bliver muligt i løbet af 
foråret, hvor tingene forhåbentlig bliver lidt 
mere normale igen.
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Med kvaliteten i højsædet og et særdeles 
kompetent og veluddannet personale, 
løser vi alt indenfor entreprenøropgaver

Vi løser opgaver for både private, boligforeninger,
store som små virksomheder og offentlige virksomheder.

•  Nedbrydning
•  Jordarbejde
•  Betonarbejde
•  Anlægsarbejde
•  Belægning
•  Oprensning af forurening
•  Landbrug
•  Vintertjeneste

•  Slamsugning og spuling
•  Avanceret TV-inspektion med rapport
•  Forsikringsskader – vi håndterer sagen
•  Rep. af rørskade uden opgravning
•  Alt indenfor kloakarbejde
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SIDEN SIDST, HAR VI I  
BØRNEHUSET OPLEVET,  
EN ANDERLEDES  
DECEMBER PGA COVID 19.                                                             

Vi havde det flotteste juletræ på legepladsen, 
og børnene pyntede det så flot med kogler 
der var dekoreret med glimmer, farvestrålende 
perleplader, æbler trukket på ståltråd og perler 
trukket på ståltråd i forskellige udformninger. 
Det var et lyspunkt i mørket. Vi har danset rundt 
om det til skøn julemusik. Vi lavede bål på lege-
pladsen, hvor vi bagte honningkager og lavede 
varm kakao.
Hver dag åbnede vi vor kalender, hvor der var en 
ny yoga øvelse, i kan tro at børnene fandt det 
spændende, på legepladsen kunne man høre at 
børnene indbyrdes spurgte hinanden “kan du 
lave saksen” så var det ned på siden at ligge og 
så løfte det ene ben, så det lignede en saks.
Kirkegangen inden juleferien bød også på for-
andringer. Det foregik online hvor vi hørte præ-
sten tale og læse jul i stalden af Astrid Lindgren, 
organisten og kirkesangeren sang en julesang 
og Julefeber fra årets julekalender.

Tilbage til covid 19. Børnene klarer det super 
godt og er gode til at vise samfundssind. I min 
tid som pædagog, hvilket tæller en del år, har 
jeg aldrig oplevet børn nyde udelivet på denne 
måde, det er meget få gange, jeg har hørt be-
klagelser om at de fryser, hvor andre år har det 
lydt, når vi har været ude i bare 10 min. Men vi 
sørger også for, at sætte aktiviteter i gang så de 
får bevæget sig, inden de bliver for kolde.
For at passe på hinanden, bliver børnene afle-
veret og hentet ved lågen, hvor de efterfølgen-
de kommer ind og får vasket hænder. Vi voksne 
sørger for at vaske legetøj og spritte kontaktfla-
der, vi holder børnene i mindre grupper på en 
måde så børnene oplever, at sådan er det bare, 
så de ikke bliver for bange for covid 19, men at 
de ved den er til og at vi gør sådan, for at passe 
på dem og hinanden.
Jeg håber alligevel,at jeg næste gang i lokalnyt, 
kun skal nævne covid 19 som værende noget, 
der har været der.

SVANNINGE BØRNEHUS

ET LYSPUNKT I MØRKET...
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DAGLI´ BRUGSEN MILLINGE

Hvordan går det i vores 
lokale Brugs?
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Et mærkeligt forrygende  
2020 er gået. 
Uddeler starter 1. januar og skal sættes ind i 
Brugsens ting, rytmer, aftaler mm. Så kommer 
Covid 19 og giver en masse turbulens. Vi mister 
meget salg til arrangementer, fester, konfirma- 
tioner, fødselsdage, samt foreninger og institu-
tioner.  Men folk handler mere lokalt og Brugsen 
holder skinnet på næsen.
Sommeren går godt og omsætningen begynder 
at gå den rigtige vej. 
Så når vi til efteråret og VEJARBEJDE!!! 
Det koster dag 1 omsætning med det samme. 
Der er dage hvor det næsten er umuligt at kom-
me i Brugsen, og hvor det er næsten umuligt at 
komme ud igen. Så salget faldt i gennemsnit ca. 
30% de sidste 4 måneder. 
Vi vedtog at bruge tiden på at modernisere 
Brugsen, i den periode, så vi stod top klar når  
vejarbejdet var over. Der er kommet rigtig man-
ge positive kommentarer fra kunderne på den 
nye indretning, Det er skønt, for det er vores 
dommere, 
Så er vi startet på 2021, og det startede rigtig 
godt. Køb pr kunde har siden vi startede på mo-
dernisering af butik været flot, men antal kun-
der er ikke oppe på det ønskede. Folk har fået 
”dårlige vaner” med at handle andre steder. Vi 
kæmper for at få dem tilbage, med masser af til-
bud i butik samt facebook. 

Det er dog sådan, at hvis det ikke 
lykkes, at få kundeantal op så lukker 
Brugsen nok inden året er gået. 
Så vi håber at alle i byen, og oplandet 
især vil komme og handle.

Vi startede godt i uge 1. 
Men så er der noget vejarbejde igen (som er 
overstået for det meste). Så uge 2 var ikke god. 
Denne uge (uge 3) kører vi masser af tilbud,  
så den ser positiv ud.

Bestyrelse og personale ønsker alle et rigtig 
godt nytår, hvor vi viser, at vi kan have en fan- 
tastisk Brugs, til gavn for alle.

Vi ses i Brugsen ...



Alt murerarbejde 
 
NYBYG, OMBYG 
SAMT TILBYG
Reparation og vedligeholdelse
Badeværelser og vådrum
Flise- og klinkearbejde
Byggerådgivning
Fugearbejde


