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Fast lav pris hver dag 

   
    Hele butikken er fyldt med mærkater som  klart signalerer hvilke varer der er på fast lavpris      

 

Bland selv frugt 10 stk. 20,- frit valg 

 
 

Dagli`Brugsen 

 I sidste NPS 
kundeundersøgelse 
efterlyste flere 
kunder, faste lave 
priser i stedet for 
mange tilbudsvarer, 
det har vi nu handlet 
meget på . 

Fra den 1.februar og 
til nu har vi sat flere 
hundrede varer ned 
således at vi nu er 

ABSOLUT 
konkurrencedygtige. 
 I alle afdelinger. 

Fast 
Lav 
pris 

 
Vi 
lytter til 
vores kunder, 
så hvis du har noget 
du gerne ser ændret, 
så sig det og vi vil  forsøge 
at gøre det bedre.             
Hilsen   Personalet 

Vi 
er her, 

når du har 
 brug for os og husk 

Vi har altid brug for dig. 

Vi ses i din Butik 
Assensvej 249   5642 Millinge 
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Nyt fra lokalrådet
Lokalrådet har netop holdt årsmøde – se side 8 
i bladet.

Her kunne jeg tænke mig at sætte lidt ord på 
fremtiden for lokalrådets arbejde.

Jeg må her pointere, at disse tanker er mine 
tanker – ikke nødvendigvis lokalrådets. 

Jeg kan forestille mig, at en del af vores arbejde 
vil gå med Faldsled. Både med det nye projekt 
omkring byparken, hvor vi selvfølgelig står 
til rådighed, hvis ad hoc udvalget mangler 
hjælp, men også omkring projektet ”vejføring 
gennem Faldsled”. Vejforholdene gennem byen, 
som de er lige nu, er til stor gene for byens 
indbyggere. Det er ikke kun et problem der 
omhandler bump og afløb på vejen, men også, 
at der er brug for, at fortovet bliver forlænget, så 
sikkerheden for de gående også bliver øget. Det 
problem skal vi simpelthen have løst!

En del af vores tid forestiller jeg mig, skal gå 
med at samarbejde mere med skolen og skolens 
øvrige afdelinger. Måske kan vi hjælpe med 
at føre pensionister/bedsteforældre og børn 
sammen omkring noget praktisk arbejde i 
skoleregi.

Vi skal også have affaldsstativerne gjort klar til 
brug.

Et stort plus for vort område kunne være 
at få en person, der kunne skabe kontakt til 
avisen, tilknyttet vores lokalråd. En som kunne 
fortælle avisen om, hvad der sker i vort område. 
Eventuelt lave pressemeddelelser om vore 
aktiviteter. Hvis der går en sådan person rundt i 
området, vil vi gerne vide det. 

Et stort plus for vores hjemmeside ville være 
at få en person, der har forstand på it, til at 
modernisere vores hjemmeside, så vi kan 
få endnu flere til at slå op på www.faldsled-
millinge-svanninge.dk

God sommer fra lokalrådet.
Venlig hilsen Pusser

Se program for 
Fugleskydning

midt i bladet

Konkurrence for 
voksne og børn
bagerst i bladet

Formand
Niels Erik Jensen
Brahesvej 29
njenggaard@gmail.com 
Tlf.: 2041 1325

Næstformand
Henning Bahl
Violstræde 11
henningbahl@mail.com 
Tlf. 2113 9335

Sekretær
Pusser Hansen
Stenbækvej 47
skovplantage@jubii.dk 
Tlf.: 6268 1122

Henning Wiesinger
Steensgaard
henning@steensgaard.dk
Tlf.: 6261 9452

Webside
Susanne Jervelund
Pusser Hansen 

Susanne Jevelund
Grubbe Møllegyden 8A
jervelund@gmail.com 

Jørgen Bygebjerg
Svanningevej
bygebjerggrevil@gmail.com
Tlf.: 6261 7785

Facebook
Birgit Bendtsen
nygyde@gmail.com
Tlf.: 4241 8568
(Udenfor lokalrådet) 

Lokalrådet

Jan Andresen
Assensvej, Faldsled
asb54@post.tele.dk
Tlf.: 6268 1293

Erling Andersen
Faldsled
bendyand@stofanet.dk
Tlf.: 6268 2544
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Hvor godtfolk er, kommer 
godtfolk til

Når den ene i et parforhold kommer fra et andet land, er det 
oftest historien om, hvordan man mødte hinanden, man får lov 
at fortælle. Derfor er det sjovt at få lov at fortælle en lidt anden 
historie denne gang, for hvordan er vi dog endt i Faldsled?
Svaret er egentlig ganske enkelt – vi søgte efter fællesskab og 
sammenhold, en institution og skole i mindre format til vores børn, 
og så ville vi tæt på vandet og bo.

Reto og jeg mødte hinanden mens jeg var i Schweiz og arbejde 
i 2006 – og efter noget flytten frem og tilbage endte vi i 2008 i 
Danmark, i Aarhus.

Tiden i Aarhus var skøn, det var her vi trissede gågaden tynd 
med barnevogn, havde vennerne tæt på og vidste hvor de gode 
legepladser lå – altså dem tæt på et sted, hvor man kunne købe 
kaffe.

Aarhus er en skøn by, men vi måtte erkende at vi ikke kom i 
nærheden af at bo tæt på vandet, hvis vi skulle købe et hus. Efter 
mange overvejelser, som også bød på hus-kig helt nede ved 
Horsens, tog vi springet i 2014, og flyttede til Fyn. Horsens var 
alligevel så langt fra Aarhus, at vi lige så godt kunne rykke helt tæt 
på familien på Fyn. Vi mellemlandede i Fraugde ved Odense – det 
lugtede stadig lidt af storby - vel vidende at det ikke var her, vi 
skulle slå rod. 

På Fyn kunne vi få råd til at købe hus tæt på vandet, og vi brugte det 
næste års tid på at køre Fyn rundt. Jeg må erkende at Fyn virkede 
større, da jeg var barn. Når man kører fra Fraugde til Seden kan det 
jo gøres på 15 minutter! Måske er der noget om, at alt er større, når 
man er lille?

Vi forsøgte at gribe det lidt logisk an, det der med at finde et sted at 
slå rod. Det skulle være tæt på motorvejen, var vi enige om, ellers 
ville det blive besværligt med transport til og fra arbejde – på det 
tidspunkt var jeg på barsel og uden job.

Efter en del ture, både til Middelfart, Svendborg, Seden – mest 
fordi Seden lå tæt på Fraugde - Føns og Assens, måtte vi indse, at 
Sydfyn og øhavet trak. Der er så utrolig smukt, når man kører fra 

Middelfart via Assens og til Faaborg – du skulle prøve det en dag.
Vi snusede rundt efter huse mellem Føns og Assens – det var stadig 
rimeligt tæt på noget motorvej. Der skulle dog ikke mange glas vin 
på terrassen en sommerdag hos venner i Faldsled, før vi vidste at 
her skulle vi slå rod.

Fyn kan noget. Her er trygt, her er smukt, og her kommer godtfolk 
til. 
Det Fyn kan, kan Faldsled i koncentreret form. Her er sammenhold, 
skønne mennesker, fantastisk natur og højt til den blå himmel. Og 
kaffe. For man kan også købe kaffe uden for storbyen, endda en god 
en af slagsen. 

Vi er blevet godt modtaget af byen og lokalområdet, er blevet 
en del af fællesskabet, og vores to piger trives i den lokale 
skole og børnehave. På skolen i Svanninge er der ikke en skarp 
opdeling mellem vuggestue, børnehave og skole. Institutionen 
har et fantastisk koncept, hvor overgangen mellem de forskellige 
led er flydende. Vuggestue og børnehave deler legeplads, og 
pædagogerne flytter rundt i en turnusordning, så børn og voksne 
kender hinanden på tværs. Overgangen fra børnehave til 0.klasse 
er ligeledes glidende, og den faste ugedag med fælles udeskole 
året rundt for børnehavens ældstegruppe og skolens 0. klasse, er 
noget af det Reto og jeg bruger som begrundelse for vores valg af 
institution og skole. 

Vi er alle blevet en aktiv del af foreningslivet, Reto kæmper om 
æren sammen med Faldsled-Svanninges Old Boys fodboldhold, og 
jeg er blevet gymnastiktræner for et børnehold. Vi er begge vokset 
op i lignende små bysamfund og har erfaret, at skal der ske noget, 
skal vi selv skabe det. Det forstår man i lokalsamfundet, og vores 
første indtryk af et aktivt samfund med kreative ildsjæle, har vist sig 
at være helt rigtigt. 

Og hvorfor var det så, at vi ville til vandet at bo? Jo, når nu den ene 
af os, er født og opvokset i et land uden hav, så skal man selvfølgelig 
helt ned i vandkanten og slå rod. Det er værd at køre efter – og det 
tager faktisk ikke så lang tid.

Tekst: Majken Asserbo
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Glimt fra Svanninge i 
halvtredserne
Svanningevej

Svanningevej 1.
Her boede i halvtredserne snedker Martin Larsen med sine 
voksne børn Ragnhild, Per og Svend (Svenni Barber).
I gavlen havde Svend egen barber og frisørsalon, jeg 
husker at når vi børn skulle klippes lagde han et bræt over 
armlænet på stolen, så sad vi der og kunne se i spejlet mens 
vi blev klippet.

Ragnhild tror jeg fungerede som husholderske for far og 
brødre.

Per var så vidt jeg husker sømand så ham så vi ikke så tit.

Svanningevej 2, Egedalgård.
Her boede Herta og Johannes Jørgensen med deres voksne 
søn Kaj.

Johannes var en respekteret mand og havde bl.a. 
tillidshvervet som snefoged.

Jeg kan huske en vinteraften hvor der blev banket på 
døren, og udenfor stod Johannes og tilsagde min far til at 
komme næste dag og køre med sneploven ud at skovle sne. 
Sneploven var en gammel træplov som stod i præstegården. 
Den blev trukket af heste og så sad mandskabet på et 
tværgående bræt på ploven.

Herta gik til hånde i den nye kro Stævnegården i køkken, 
ishus m. m. .

Kaj var en flot ung mand og var god til næsten alt. Han var 
en glimrende håndboldspiller, og var værdsat på sit arbejde 
på tapetfabrikken Fiona.

Han var også god til at gå i byen og more sig, og efter 
sigende var han meget populær blandt de unge piger når 
han mødte til bal i Sognegårder med sit gnistrende sorte 
brillantinehår, og samtidig var en eminent danser. 

Svanningevej 3.
Her var der købmandsforretning som blev ejet af Anna og 
Svend Åge Hansen og hos dem boede sønnen Kurt.
Ud over købmandsparret selv var der gerne en elev. Den ene 
af dem blev senere svigerdatter.

Det var en ægte blandet landhandel der solgte petroleum, 
gas, udlejede vaskemaskiner, solgte mel, gryn og sennep i 
løs vægt m.v. . Det var en meget populær forretning.

Svanningevej 7.
Dette var det gamle bageri som ligger lidt fra vejen mod 
Kastanielund.

Her boede Marie og Iver Hansen og deres fire børn, i daglig 
tale Johannes Iver, Kaj Iver, Bente Iver og Peder Iver.
Iver kørte med grise for vognmand Davidsen, som Iver, der 
var meget jysk sagde ”A ska u å sanke Grrrise”!

Tekst: Henning Lynghøj

Svanningevej 4-6 den gamle stampemølle.
Her boede kusine Åse og Ove Christoffersen i den gamle 
beboelse.

På grunden fra den nedrevne stampemølle havde moster 
Johanne og onkel Harald Knudsen bygget et lille nyt hus 
hvor de boede. Det var et dejligt sted at lege ved bækken og 
den gamle mølledam.

Min mosters ”mølle” kan man se i Den gamle By i Aarhus.

Svanningevej 11.
Her boede Line og Karl Andersen.

Svanningevej 13, Gartneriet.
Gartnerparret hed Lily og Gunner Rostgård Jenssen, som 
boede med datteren Alice der stod i lære hos en guldsmed i 
Faaborg.

Han drev gammeldags gartneri med blomster og grøntsager. 
Om foråret lavede han udplantningsplanter, men de blev 
under ingen omstændigheder solgt før Grundlovsdag.
Derudover var han også ansat som graver på kirkegården, 
hvor han havde to medhjælpere gående, gamle Laurits og 
lille Jens. Lille jens som boede i Millinge var også kontrollør 
når der var bal i forsamlingshuset.

Det var lidt smart for dengang slog man ikke på en der var 
mindre end en selv

Svanningevej 15.
Her boede Magda og Niels Larsen.

Niels var byens dræn og kloakmester, og fungerede også 
som glarmester.

Svanningevej 17
Her boede ” matrosens”, Susi og Otto med børnene Anni og 
Villy, nogle ekstremt begavede børn.

Efternavnet husker jeg ikke.

Otto var matros på en af øfærgerne og var en utroligt dygtig 
handy mand.
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Svanningevej 17.Kildemosegård.
Her boede Niels Peder Frederiksen med bedstemor, hustru, 
datter og barnebarn.

Bedstemoderen var tidligere ejer af gården.

Datteren Elly var en prægtig kvinde som var medhjælper på 
gården, derudover gik hun ud og hjalp til ved fester.

Elly blev også en skattet leder i FDF hvor sønnen Peder også 
var medlem.

Svanningevej 21
Her boede Katrine og Karl Jensen.

Karl gik til hånde på skovlyst, hvor han bl.a. passede tårnet 
og campingpladsen.

Svanningevej 26
Her boede Byens brune Avis som vi børn drillende kaldte 
hende. Det borgerlige navn var Andrea Madsen.

Hun gik altid rundt i brun frakke og trak sin cykel og var 
meget sladdervorn, deraf øgenavnet.

Hun havde et specielt baghus, for op gennem taget groede 
et kæmpe træ, hvori der var et lysthus.

Svanningevej 33, Engholm.
På denne lille gård boede familien Krog, Elna og Hans, og 
deres børn Lene, Eva, Hanne og Jytte.

Jeg husker tydeligt når Hans kom trækkende med sine syv 
køer der skulle på græs.

I haven mod vejen stod et dejligt sommeræbletræ, og en 
aften vi var på rov, blev vi opdaget af hunden, som jagtede 
os med hele familien bagefter, men vi slap dog væk.

Svanningevej 35.
Her boede en vejmand der hed Anders.

Svanningevej 37.
Her boede en dame som hed Marie Holm, og vidst nok 
nogle lejere.

Svanningevej 39.
Her boede en Mads Fisker som vidst nok havde mange børn.
Senere flyttede købmandens svigermor ind.

Svanningevej 41-43.
Dette var tidligere et dobbelthus. Jeg husker ikke hvem der 
boede i nr.41, men i nr. 43 boede trunterne, en mor med 
datteren lille Katrine som vidst var lidt handikappet.

Svanningevej 36. Moselundgård.
Her boede gårdejer Møller Madsen og Hustru.

Jeg opfattede ham som en lidt ”fin mand” der gik med både 
hat og slips til daglig.

På gården var der en stor flot Jerseybesætning som blev 
passet og plejet af sønnen Kaj. 

Svanningevej 44, Grønholt.
Aftægtsbolig til Moselundgård.

Her boede sønnen Kaj med hustruen Ebba med sønnerne 
Sten og Henrik.

Kaj drev som sagt gården eksemplarisk.

Da Torben Banke i 1950 startede Svanninge FDF gik Kaj ind 
i arbejdet som leder indtil kredsen var kørt godt i gang.

Afsluttes i næste blad.
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Referat fra årsmøde i 
Lokalrådet d. 19.4.2018. 
Til stede var 2 personer ud over bestyrelsen. Afbud fra Henning W.
Velkomst ved formanden Niels Erik Jensen.
Herefter en gennemgang – som man gør ved årsmøder – af nogle 
af rådets aktiviteter og arbejdsområder i det forløbne år.
Syrenprojektet ved Gruppe Mølle, hvor et syrenhegn på 120 m er 
opdelt i forskellige måder at behandle hegnet på.:

1. Et stykke, hvor kommunen klipper med deres hegnsklipper – 
sådan som det foregår langs vejene.

2. Et stykke, som er udtyndet, som man gjorde i gamle dage, hvor 
man brugte de afklippede grene til ris brænde.

3. Et stykke opdelt i 7 mindre, hvor vi hvert år klipper et nyt 
stykke helt tilbage. Her ser vi, hvordan stykket år efter år gror 
op igen.

Det bliver spændende at følge syrenhegnets udvikling. Der er 
”åbent hegn” ved Grubbe Mølle den 19. maj kl. 14 til 16. Hvis vejret 
arter sig, kan man få en kop kaffe med en syren-kage til.

Faldsled Bypark – Faldsled Strandpromenade - ja navnet på 
projektet er ikke fastlagt endnu. Men projektet er fastlagt.

Ved den gamle skole i Faldsled bliver den eksisterende boldbane 
lavet om til et kæmpe aktivitetscenter med en promenade, der 
starter ved skolen og først slutter langt ude i vandet.

Langs denne træ-promenade ligger alle aktiviteterne på sydsiden: 
aktivitetsbane-træningsstation-petanque-trivselstelt-tribune og 
scene.

På nordsiden ligger: boldbane-krolfbane-toilet-beachvolley-
hyggekroge-udekøkken-badehuse-sauna.

Hele promenaden slutter i vandet med badebroen. 
Dette ”lille” projekt koster 4,5 mill. – det kan godt være, vi skal finde 
penge hos nogle venlige mennesker – men glæd jer, det bliver godt.

Affald:
Vi har to af Haastrups ”vejsvin” stående på prøve i vort område – og 
vi kan se, de har en effekt.

Ved vor nylig afholdte affaldsindsamling, kunne vi tydeligt se, at 
ikke så meget skrald lå på de veje, hvor vejsvinene står.

Lokalrådet arbejder derfor med at få lavet vores egne affaldsstativer 
til opsætning uden for bebyggede områder. Vi har fået kommunens 
accept – selvfølgelig med nogle restriktioner.

Vi er ved at etablere kontakt til en teknisk skole i Odense for at se, 
om vi kan få stativerne lavet til en overkommelig pris.

Udformningen bliver ikke ”vejsvin” men mere over i noget med 
trolde – svaner eller lignende. Det ligger på tegnebordet i øjeblikket.

Gadekæret i Svanninge:
Vi er med i kommunens fællespulje for oprensning af gadekær. De 
oprenser 3 gadekær om året. 

I 2018 oprenses gadekær i Åstrup – Krarup og Freltofte, og vi er 
rykket lidt op på listen, da vi har et gadekærslaug til at passe vores 
gadekær.

Lauget består af 5 personer boende omkring gadekæret.

Gadekærlauget må fjerne træer og anden bevoksning i og omkring 
gadekæret – selvfølgelig i samarbejde med lodsejerne ved kæret. 
Kommunens Maiken Asserbo, vil gerne bistå med råd og vejledning.

Stendiger:
Vores smukke stendiger er desværre ikke så smukke længere. 
Kommunen vedligeholder dem ikke, og menig mand må ikke 
røre stenhegnene. Hvis en ejer ønsker at renovere sit stendige, 
må han søge om dispensation, og der er meget skrappe regler 
for opsætning. Bl. andet skal det opsættes af en professionel efter 
bestemte forskrifter.

Når kommunen slår hegn og grøfter, vælter de meget ofte sten ned 
fra digerne. Disse sten ligger så bare og flyder i grøftekanten. Men 
det er nok fordi kommune ikke har en ”professionel” til at lægge 
stenene på plads.

Skerningehøj:
Jættestuen Skerningehøj forfalder i lighed med stendigerne også. 
Nationalmuseet har restaureret jættestuen i 1910 og i 1943, men 
siden har ingen gjort noget.

Kommunen gør ingenting ved den vedligeholdelsesmæssigt. Kun 
hvis ”de arkæologiske værdier” er i fare, træder kommunen til, men 
ellers gør de ingenting. Græsslåning og oprydning efter besøgende 
påhviler ejeren.

Lokalrådets økonomi:
Der indestår 29.442 kr på lokalrådets konto. Pengene kommer fra 
tilskud fra kommunen – overskud på høstfestival – reklamer på 
hjemmesiden.

Udgifter har lokalrådet til hjemmeside, møder og i år valg.
Hvis nogen ønsker at se regnskabet, ligger Henning Bahl inde med 
det.

Fremtiden:
På side 3 ”nyt fra lokalrådet” kan du læse om vore tanker om 
fremtiden. 

Afholdt i hallen
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NYT FRA SVANNINGE 
FOLKEMINDESAMLING –
I skrivende stund arbejdes stadig på den bebudede udstilling 
”Fodboldens historie i Svanninge Sogn”. Arbejdet er let forsinket af 
tekniske årsager, men når bladet udkommer, er den enten i gang 
eller tæt på. 

Af kommende arrangementer har vi fastsat kirkegårdsvandring i 
Svanninge til søndag 2. september kl. 15 (under høstfestivalen), ledet 
af Birthe Erbs Rasmussen (tidl. Tidselkroggaard). 

Årets udflugt til et naturskønt område bliver i september i 
Højbolund (se nærmere i næste nr.). 

Torsdag den 16. august kl. 19-22 åbner udstilling om Svanninge 
Skoles historie. Nærmere åbningstider følger! 

Vi har her i sommer åbent 1. mandag i måneden i lokalerne på 1.sal 
i Svanninge Sognegaard kl. 19-22. 

Henvendelse uden for åbningstiden kan ske til arkivleder 

Bruno Clausen, tlf. 62619366, 
Museumsleder Arne Rasmussen, tlf. 24528110 og 
formand Susanne Jervelund, tlf. 62641819 / 21736718.

Nyt Æresmedlem i 
Faldsled/Svanninge S.G. & I
På Faldsled/Svanninge S.G. & I´s ordinære generalforsamling i 
februar blev Gerde Høj Hansen udnævnt til æresmedlem, idet hun 
- i foråret 2018 - har været aktiv træner, leder og bestyrelsesmedlem 
uafbrudt gennem 50 år.

Gerde flyttede til Svanninge i sommeren 1967, og i foråret 1968 
begyndte hun at spille klaver til puslinge gymnastikken. Dette var 
starten på hendes aktive indsats som frivillig leder i foreningen.
Gerde har ydet en enestående indsats gennem samtlige 50 år og 
været medvirkende til den positive udvikling, som foreningen har 
gennemgået.

Som nævnt startede det hele med, at Gerde spillede til puslinge 
gymnastik, efterfølgende ledte hun ung pige gymnastik, 
voksengymnastik og hun er fortsat aktiv omkring ældregymnastik.
Gerde var aktiv håndboldspiller gennem mange år, og samtidig var 
hun træner og holdleder for både børn og voksne.

I midten af 80´erne fik foreningens bestyrelse den geniale ide, at 
arrangere bankospil på Gelting færgen, og selvfølgelig var Gerde 
også her en af de ihærdige og uundværlige hjælpere, som uge efter 
uge, helt frem til færgeruten blev nedlagt i 1999, mødte op og 
arbejdede, hyggede sig og tjente mange penge hjem til FS.

Bestyrelse, Festudvalg og Fugleskydning er også områder, hvor hun 
har lagt en masse arbejde.

Gerde var for mange år siden en af initiativtagerne til petanque 
opstart og er fortsat afdelingens formand. Hun forstår at få det 

sociale sat i højsædet, og det er en stor fornøjelse at se, hvordan der 
hygges i den lille oase bag ved Svanninge Hallen.

”Stå op til noget godt”. Hver tirsdag formiddag mødes 60-80 
deltagere til gymnastik, kortspil, kaffe, kage og hyggesnak, og 
selvfølgelig er det Gerde, der er primus motor.

Vi er i bestyrelsen fulde af beundring over, at Gerde efter 50 år 
fortsat har sit store engagement, og der skal lyde en kæmpe tak for 
hendes store indsats gennem årene, og vi glæder os til samarbejdet 
de næste mange år.

På vegne af bestyrelsen i Faldsled/Svanninge S.G & I
Flemming Lunde, formand

DIT LOKALHISTORISKE ARKIV OG MUSEUM
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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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Nyt fra Faldsled/
Svanninge S. G & I:
FUGLESKYDNING:

Årets fugleskydning som er nr. 65 i rækken, nærmer sig og 
programmet er stort set på plads. Fugleskydningen afholdes i år, fra 
tirsdag, den 12. juni til lørdag, den 16. juni.

Der er flere nye ting på programmet i år, specielt for børn, men 
også nogle ændringer.

Bankospillet er flyttet til tirsdag aften, da vi gerne vil forsøge 
at undgå konkurrence fra andre lignende arrangementer, som 
afholdes om onsdagen.

Cykelsponsorløbet er ikke med i år, men vil muligvis blive afholdt 
i forbindelse med Høstfestivalen og med Svanninge Hallen, som 
arrangør.

Lørdagsfesten starter kl. 18.45, idet foreningen i anledning af 65. 
års jubilæet, er vært ved en glas bobler og lidt snack, inden vi går til 
bords.

Programmet er en del af denne udgave af Lokalnyt, så her kan man 
se hvad der sker alle dage. Der vil løbende komme informationer 
via Facebook.

Vi håber på stor opbakning fra hele vores lokalområde, så vi kan få 
nogle sjove og hyggelige dage for både børn og voksne.

GENERALFORSAMLING:

FS afholdt ordinær generalforsamling 26. februar 2018 i Svanninge 
Hallen. De 35 fremmødte fik en fyldig beretning om foreningens 
aktiviteter i 2017 og de udfordringer, som en lokal idrætsforening 
har i disse tider, hvor specielt besparelserne på de kommunale 
budgetter fylder rigtig meget, i det løbende arbejde med hele tiden, 
at udvikle foreningen. Herudover var der en god debat omkring 
rekruttering af frivillige hjælpere, da det er meget vigtigt for 
foreningens fortsatte eksistens, at der løbende kan skaffes ”hænder” 
til de opgaver som skal løses, både for at tjene penge, men også som 

trænere og ledere.
Regnskabet for 2017 udviser et overskud på kr. 123.000.

På baggrund af det pæne resultat, havde bestyrelsen i Faldsled/
Svanninge besluttet, at yde Svanninge Hallen et engangs tilskud på 
kr. 50.000, som øremærkes til hallens drift.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:

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

Børge Bryggers Mindepokal, som gives til en person, der gennem 
en årrække har udført et ekstraordinært og stort stykke arbejde for 
FS, blev tildelt Olga Lindekilde, for hendes store indsats omkring 
Petanque afdelingen.

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

Flemming Lunde, formand.

 www.fsfodbold.dk
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

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

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

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15

Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

Gymnastikafdelingen i FS søger trænere og 
hjælpetrænere til børneholdene 

til næste sæson.

Kontakt foreningen, hvis du vil være med til et 
par timers festligt samvær med vores børn.



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 

Vær god mod dine fødder og få dem behandlet hos:  
 

DIN LOKALE FODPLEJER I MILLINGE  

Dine fødder i trygge hænder 
 

Ring og aftal tid  
Nygyde 14 ▪ 5642 Millinge ▪ Mobil: 42418568  

www.dinlokalefodplejer.dk ▪ Facebook: Din lokale fodplejer  
Medlem af SADF, Sammenslutningen af  Danske Fodplejere  

Almindelig fodbehandling  
 Bio Sculpture gelélak på tåneglene  

Forhandler af Align Footwear indlægssåler  
 

Behandler:  
Nedgroede negle (kiler/plastikbøjler)  
Vorter  
Ligtorne  
Diabetespatienter  

Svanninge Auto- og Traktorservice
    Assensvej 247 • 5642 Millinge

Tlf. 62 61 92 39     

Cub Cadet

Villa 16 HST

B&S Intek 8,8kw, hydrostat
95cm klipper m/elektrisk højdejustering.

Vejl. udsalg kr. 30.995,- Vejl. udsalg kr. 30.995,- 
Netop nu 

kr. 22.995,-

Svanninge Auto- og Traktorservice - Stiga Villa 16 HST.indd   1 26-03-2018   10:04:49
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NYT OM 
HØSTFESTIVAL 2018
Høstfestivalen er ved at tage form. 9 dage fyldt med spændende 
arrangementer. Den afholdes lørdag 1. - søndag 9. september med 
temaet SAMMENHOLD.

Der er planlagt lancierkursus, karateinstruktion for de unge, 
travetur ved Hammerdammen med Jesper Vagn Christensen, løb i 
bakkerne – og samtidig er både idrætsforening, Steensgaard, Antik 
Postludiet, Kastanielund, skolen m.fl. i gang med planlægning af 
arrangementer.

Der bliver naturligvis kunstudstilling (på Solbjerggaard), en meget 
vigtig del af festivalen. 

Børnehaven Lillely samt Hattehuset bliver nye deltagere i 
festivalugen, og selvfølgelig er høstmarkedet ved Brugsen, 
spisningen i Sognegården og Folkemindesamlingens særudstilling 
(om skolen) vigtige omdrejningspunkter. Det samme forventes 
høstfestivalgudstjenesten at være, selv om kirken ligesom sidste år 
er under restaurering endnu. 
Også det til den tid færdigrestaurerede Østerby Bagerimuseum vil 
have åbent to dage under festivalen (se i øvrigt dags/ugepressen og 
opslag i Brugsen om indvielse af samme museum). 

Der er endnu flere punkter, som er ved at blive forhandlet på plads. 
Som noget nyt skal der stemmes om det bedst høstpyntede hus, så 
det bliver helt demokratisk afgjort. 

Vi glæder os til at præsentere det samlede program i næste 
nummer.

Hvis der er spørgsmål om høstfestivalen, kan de sendes til 

Pusser på skovlyplantage@jubii.dk eller tlf. 21432314 (Pusser) eller 
62619366 (Bruno).



KIRKEBLAD
87. årgang
Sommer 
2018

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Kære læser! Sæt dig med en kop kaffe, mens jeg 
forklarer, hvorfor konfirmandundervisningen i 2017 
blev flyttet til Faaborg kirkes lokaler! Der er flere 
samvirkende årsager.  i 2016 blev alle områdets 7. 
klasse elever som bekendt samlet på Sundskolen 
(Øhavsskolen), og de blev blandet og fordelt på fire 
”spor” fra første skoledag! 
I den første sæson blev det sådan, at Øhavsskolen 
gav alle konfirmander fri til forberedelse onsdag 
morgen. Det betød, at kollega Svärd i Horne og jeg 
fortsat kunne undervise ungerne i vore præstegårde og 
derefter sende dem med den fælles konfirmandbus ind 
til skolen!  
 
Det fik derimod andre følger for præsterne i Faaborg, 
som tidligere var vant til at undervise konfirmander fra 
hhv. Sundskolen og Toftegårdsskolen på to forskellige 
ugedage.  I stedet blev de nu hver onsdag morgen 
invaderet af 50-60 ”kommuneskolekonfirmander”! 
Selv om der er flere undervisningslokaler og præster i 
Faaborg, blev det for stor en mundfuld med så mange 
konfirmander på én gang!  

i 2017  bad provst Lars Johnsen derfor Øhavsskolen 
om at få deres konfirmander fordelt over to 
undervisningsdage. ”Det er i orden med os”, sagde 
skolen, ”vi giver bare eleverne fri klassevis!”. Resultatet 
blev, at skolen gav A og B klassen fri tirsdag morgen og 
C og D klasserne om onsdagen, uden hensyn til, hvor 
børnene i øvrigt gik til  konfirmationsforberedelse. 

Den uundgåelige følge var, at også Svanninges 
og Hornes konfirmander skulle fordeles over to 
undervisningsdage, og så begyndte det at blive bøvlet 
for os landpræster! Både Horne og Svanninge er inde 

i en periode med små årgange, og vi kunne risikere 
at sidde med f.eks. 3 konfirmander om tirsdagen og 
8  om onsdagen afhængigt af, hvordan skolen har 
fordelt eleverne. Fra dette tal kan man trække de 
syge, og de, der er væk af andre årsager. Enhver kan 
formodentlig se, at det ikke er optimalt, hverken for 
præster eller konfirmander! Da vi desuden er forpligtet 
på at transportere konfirmanderne fra præstegårdene 
til skolen, ville det medføre en fordobling af vores 
kørselsbudget. Konklusionen var, at da det ville være 
uholdbart for landpræsterne at undervise konfirmander 
i hjemsognet, kunne deres ressourcer i stedet  sættes 
ind på en ny undervisningsmodel i Faaborg.  

Jeg havde reelt ikke noget valg og gik modstræbende  
med til ”Faaborgløsningen”, i hvilken præsterne fra 
Faaborg, Horne, Svanninge og - i mindre grad -  Vester 
Åby-Åstrup tørner  om undervisningen. Vi underviser 
børnene klassevis og rokerer mellem de fire klasser. 
Med det set-up vi havde her i vinter, betød det, at jeg 
havde hver klasse 4 (fire!) gange! Man lærer altså ikke 
sine konfirmander at kende på fire morgener!  Til den 
ende hjalp udflugten til København ikke det store, for 
børnene var forståeligt nok mere optaget af at opleve 
og sludre med hinanden undervejs! Og sådan skal det 
være!  

Fortsætter på side 3 i kirkebladet...

Konfirmandundervisningskvaler!



GUDSTJENESTER FORÅR 2018
Maj
27. maj   Trinitatis søndag   
11.00:    Svanninge præstegård*
Ingen:  Falsled    
  * Alpegudstjeneste

Juni
 3. jun.         1. søndag e. trinitatis
09.00:     Falsled (J.Svärd)    
 
10. jun.    2. søndag e. trinitatis   
11.00:      Falsled  (J. Svärd) 

17. jun.   3. søndag e. trinitatis
11.00:  Falsled (J. Svärd)  

24. jun.        4. søndag e. trinitatis  
11.00:  Falsled  
 

Juli
1. jul.   5. søndag e. trinitatis
09.30:   Falsled (kk) 

 8. jul.   6. søndag e. trinitatis  
11.00:  Falsled  

15. jul.   7. søndag e. trinitatis  
09.30:  Falsled

22. jul.    8. søndag e. trinitatis   
11.00:   Falsled  

29. jul.    9. søndag e. trinitatis   
11.00:    Falsled  

August
5. aug.    10. søndag e. trinitatis 
11.00:    Falsled  (J. Svärd)   

12. aug.   11. søndag e. trinitatis    
11.00:     Falsled 

19. aug.        12. søndag e. trinitatis  
09.30:     Falsled (kk)  

26. aug.   13. søndag e. trinitatis  
11.00:    Falsled   

 
Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
24. maj   RG
7. jun.   RG
21. jun.      VH
15. aug.      RG
30. aug.      VH

RG: Sognepræst Rikke Gotfredsen, Jordløse-Håstrup
VH: Sognepræst Vibeke Hammerum

Forkortelser:
KK: Kirkekaffe I: Indsamling

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

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

ORGANIST

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

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

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

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

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

KIRKESANGER

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

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Bemærk venligst: 
Svanninge kirke er lukket i hele perioden



GUDSTJENESTER FORÅR 2018
Maj
27. maj   Trinitatis søndag   
11.00:    Svanninge præstegård*
Ingen:  Falsled    
  * Alpegudstjeneste

Juni
 3. jun.         1. søndag e. trinitatis
09.00:     Falsled (J.Svärd)    
 
10. jun.    2. søndag e. trinitatis   
11.00:      Falsled  (J. Svärd) 

17. jun.   3. søndag e. trinitatis
11.00:  Falsled (J. Svärd)  

24. jun.        4. søndag e. trinitatis  
11.00:  Falsled  
 

Juli
1. jul.   5. søndag e. trinitatis
09.30:   Falsled (kk) 

 8. jul.   6. søndag e. trinitatis  
11.00:  Falsled  

15. jul.   7. søndag e. trinitatis  
09.30:  Falsled

22. jul.    8. søndag e. trinitatis   
11.00:   Falsled  

29. jul.    9. søndag e. trinitatis   
11.00:    Falsled  

August
5. aug.    10. søndag e. trinitatis 
11.00:    Falsled  (J. Svärd)   

12. aug.   11. søndag e. trinitatis    
11.00:     Falsled 

19. aug.        12. søndag e. trinitatis  
09.30:     Falsled (kk)  

26. aug.   13. søndag e. trinitatis  
11.00:    Falsled   

 
Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
24. maj   RG
7. jun.   RG
21. jun.      VH
15. aug.      RG
30. aug.      VH

RG: Sognepræst Rikke Gotfredsen, Jordløse-Håstrup
VH: Sognepræst Vibeke Hammerum

Forkortelser:
KK: Kirkekaffe I: Indsamling

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

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

ORGANIST

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

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

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

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

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

KIRKESANGER

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

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Bemærk venligst: 
Svanninge kirke er lukket i hele perioden

PROGRAM FOR AFTENFESTEN: 
Kl. 18.30 Dørene åbnes og fuglekonge Find Rasmussen tager imod.
Kl. 18.45 Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas bobler og snack. 
 Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,  
 sømkonge- & dronning samt cowshitting.
  Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård
 Dinnermusik: Hits `N Covers 
Kl. 22.00  Hits`n Covers spiller op til dans

Det er allerede nu muligt at købe billet - Kontakt Ulla Bahl på tlf. 2026 8622.

           ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
                   LØRDAG DEN 16. JUNI 2018 I SVANNINGE HALLEN

Billetpris kr. 250,- til mad og musik

FORRET
Koldrøget laks, varm røget smørfisk,  
dampet laks, salat, brød og dressing

HOVEDRET - BUFFET
Kalkuncuvette, skinke og oksetyksteg  

3 slags salat, 2 slags kartofler

DESSERT - BUFFET
Islagkage med frugt

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Der kan 
IKKE købes 

billet på 
selve dagen!

Egen 
service skal 
medbringes

!!!

Drinks 
sælges i baren 

hele aftenen

Husk:
Køb din nøgle 

til årets 
fuglebur

Kr. 20,-
pr. nøgle

FUGLE-
SKYDNING

12.-16. JUNI 2018

STORT BANKOSPIL 

TIRSDAG DEN 12. JUNI KL. 19.00 

I SVANNINGE HALLEN

DØRENE ÅBNER KL. 18.00

FLOTTE GEVINSTER

SE PÅ NÆSTE SIDE

Deadline 
for køb af 
billetter:
14.juni

	  

	  
www.korinthentreprenor.dk	  

 FUGLESKYDNINGEN HAR I ÅR 65 ÅRS JUBILÆUM
FALDSLED/SVANNINGE S.G & I HAR I ÅR 120 ÅRS JUBILÆUM 

HOVEDSPONSORER

MURERMESTER
NICOLAS HEDEMANN

TLF: 24 62 09 27

62 61 88 00

Tomt dok.indd   2-3 03/05/18   13.07



LØRDAG DEN 16. JUNI
Kl. 10.30  Frokost for de ”tidligere” Fuglekonger
Kl. 11.30  Fuglekongeoptog fra Assensvej 254, og rundt i Millinge
 og til festpladsen – KOM OG VÆR MED
Kl. 12.30  Festpladsen og boderne åbner
Kl. 13.00  Fuglekonge Find Rasmussen afgiver første skud
Kl. 13.30  Find nålen i høstakken (børne konkurrence)
Kl. 14.00  Sømslagnings konkurrence for voksne
Kl. 15.00  Danseopvisning v/Bettina Q
Kl. 16.30  Pladsen og boderne lukker for i år
Kl. 18.45  Fugleskydningsfesten i hallen starter
 Se festprogram  
 på bagsiden !!! FUGLEKONGEOPTOG 

RUNDT 
I MILLINGE

Følget gør stop ved DagligBrugsen  

kl. 12.30 og fortsætter herefter  

til festpladsen.

KOM OG VÆR MED

Salg af
Popcorn & slik 

på pladsen

TILMELDING TIL  

FODBOLDTURNERING
Mette Gregersen

Tlf. 2514 7546 eller mettelars@live.dk

Min 5 deltagere pr. hold

Der spilles med alternative regler

100 kr. pr. hold . betales på dagen

INDEN turneringsstart

Mad og drikkelse må IKKE medbringes på pladsen 
Husk at hele overskuddet fra Fugleskydningen går til F/S SG & I

KOM OG STØT

Drikkelse SKAL købes på pladsen

PRÆMIER TIL ÅRETS

SØMKONGE- & DRONNING 

SAMT COWSHITTING 

KONKURRENCE

COWSHITTINGKL. 13-16

Musikalsk 

underholdning 
i teltet

TIRSDAG DEN 12. JUNI
Kl. 19.00 Stort bankospil med flotte gevinster: 
 Restaurant Klinten: Gavekort kr. 2.000  
 + 10 gavekort til isboden på Klinten
 Hotel Faaborg Fjord: Gavekort, frokost til 2 personer
 Det Hvidepakhus/Spisehuset: Gavekort kr. 400
 Bowl’n’fun: 6 gavekort for 4 personer - bowl og spisning  
 eller bowl, spisning og legeland.
 Dagli`Brugsen Millinge: 20 gavekort à kr. 100  
 + 2 store kolonialkurve
 Min Købmand Haastrup: 20 gavekort à kr. 100  
 + 2 store kolonialkurve 
 
TORSDAG DEN 14. JUNI
Familieaften - Medbring det gode humør og praktisk tøj

    TILMELDING TIL SPISNING: MALENE, SKOLEN,  
    PÅ MOBIL 2070 1266 ELLER I DAGLI´BRUGSEN

Kl. 16-18 Børnedyreskue
Kl. 18.00  Grillen er klar  
 Kylling, pølser, frikadeller med tilbehør 
Kl. 19.00  Børnefugleskydning (børn fra 2.-6. klasse kan deltage)

FREDAG DEN 15. JUNI
Kl. 17-22 Lasergame / Zone-røg damp og diverse effekter
Kl. 19.00  Helstegt pattegris med tilbehør
Kl. 18.30  Fodboldturnering (firma, familie, gadehold m.m.)
Kl. 20.30 Ugl & Fugl spiller i teltet
 Slutter kl. 24.00

MENU
Voksen kr. 40,-

Børn kr. 25,-
Til og med 12 år

KÆLEDYR

tilmelding til

Marlene på tlf:

20701266

Tomt dok.indd   4-5 03/05/18   13.07



LØRDAG DEN 16. JUNI
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 og til festpladsen – KOM OG VÆR MED
Kl. 12.30  Festpladsen og boderne åbner
Kl. 13.00  Fuglekonge Find Rasmussen afgiver første skud
Kl. 13.30  Find nålen i høstakken (børne konkurrence)
Kl. 14.00  Sømslagnings konkurrence for voksne
Kl. 15.00  Danseopvisning v/Bettina Q
Kl. 16.30  Pladsen og boderne lukker for i år
Kl. 18.45  Fugleskydningsfesten i hallen starter
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I MILLINGE
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PROGRAM FOR AFTENFESTEN: 
Kl. 18.30 Dørene åbnes og fuglekonge Find Rasmussen tager imod.
Kl. 18.45 Faldsled/Svanninge SG&I er vært ved et glas bobler og snack. 
 Uddeling af præmier fra lørdagens fugleskydning,  
 sømkonge- & dronning samt cowshitting.
  Spisning - Menu fra Svanninge Sognegård
 Dinnermusik: Hits `N Covers 
Kl. 22.00  Hits`n Covers spiller op til dans

Det er allerede nu muligt at købe billet - Kontakt Ulla Bahl på tlf. 2026 8622.

           ÅRETS FUGLESKYDNINGSFEST
                   LØRDAG DEN 16. JUNI 2018 I SVANNINGE HALLEN

Billetpris kr. 250,- til mad og musik

FORRET
Koldrøget laks, varm røget smørfisk,  
dampet laks, salat, brød og dressing

HOVEDRET - BUFFET
Kalkuncuvette, skinke og oksetyksteg  

3 slags salat, 2 slags kartofler

DESSERT - BUFFET
Islagkage med frugt

BILLETTER OG BORDRESERVATION
Ulla Bahl - Tlf. 2026 8622

Der kan 
IKKE købes 

billet på 
selve dagen!

Egen 
service skal 
medbringes

!!!

Drinks 
sælges i baren 

hele aftenen

Husk:
Køb din nøgle 

til årets 
fuglebur

Kr. 20,-
pr. nøgle

FUGLE-
SKYDNING

12.-16. JUNI 2018

STORT BANKOSPIL 

TIRSDAG DEN 12. JUNI KL. 19.00 

I SVANNINGE HALLEN

DØRENE ÅBNER KL. 18.00

FLOTTE GEVINSTER

SE PÅ NÆSTE SIDE

Deadline 
for køb af 
billetter:
14.juni

	  

	  
www.korinthentreprenor.dk	  

 FUGLESKYDNINGEN HAR I ÅR 65 ÅRS JUBILÆUM
FALDSLED/SVANNINGE S.G & I HAR I ÅR 120 ÅRS JUBILÆUM 

HOVEDSPONSORER

MURERMESTER
NICOLAS HEDEMANN

TLF: 24 62 09 27

62 61 88 00

Tomt dok.indd   2-3 03/05/18   13.07
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Alpegudstjeneste

Vi begynder med gudstjeneste ved havepavillonen. Vi 
sørger for stole, men pude eller tæppe må man  - efter 
behov - selv tage med! Derefter byder menighedsrådet på 
frokost. 

Efter frokost fortæller Lars Simonsen om ”Danmarks 
mest eventyrlystne familie”, og den bor på Brahesvej  i 
Svanninge!  Sammen med sin kone Suzi og deres to børn 
tager Lars på anderledes rejser, med intenst nærvær 
og mange oplevelser, der også byder på udfordringer 
undervejs. Vi skal høre om familiens kajakekspedition 
til Istanbul og mere til, og Lars har lovet at levere med 
humor, røverhistorier og flotte billeder! 
 
Er vejret os imod,  holdes hele arrangementet i 
konfirmandstuen! 

Søndag den 27. maj kl. 11.00 i 
Præstegårdshaven

Fortsættelse af artikel fra side 1 i kirkebladet.

Dertil var det skæbnens ironi,  at størstedelen af 
Svanninge sogns konfirmander var samlet i én klasse, 
mens der kun var én Svanningekonfirmand i hver af 
de tre øvrige 7. klasser!  Som udgangspunkt var de 
fleste  børn ”uvedkommende” for mig, lige som jeg var 
”uvedkommende” for dem som  konfirmationspræst. 
Det er noget skidt, når konfirmander og 
konfirmationspræst ikke lærer ikke hinanden at kende,  
og desuden svækkes landsbybørnenes kontakt til deres 
lokale kirke!  

Nogle forældre har tilsyneladende ikke noget imod den 
nye model, mens andre ønsker undervisningen tilbage 
til præstegården. Blandt dem er Emilie Andersen fra 
Svanninge. Emilie er mor til en konfirmand årgang 
2019,  og hun er bekymret over udviklingen!  Jeg har 
haft et møde med Emilie, men jeg kunne desværre 
ikke fortælle hende dét, som hun helst vil høre: 
at konfirmandundervisningen kommer tilbage til 
Svanninge præstegård.  Men, man har selvfølgelig 
lov at håbe, at enten skolen eller præsterne i Faaborg 
engang finder en anden løsning!  
Den første sæson har haft nogle børnesygdomme, 
som de involverede præster skal rette op på. 

Desuden skal kommunikationen mellem forældre og 
konfirmationspræst styrkes under den nye model. Jeg 
vil selvfølgelig informere efter bedste evne, men jeg har 
endvidere bedt Emilie om at være ”forbindelseskvinde” 
mellem forældrene og undertegnede i den kommende 
sæson! For forældrene mødes og  taler sammen ved 
mange andre lejligheder!  

Der kommer nærmere om indskrivning m.m. af næste 
års konfirmander i næste nummer af LokalNyt! 

VrH

Nyt ansigt i menighedsrådet: 
Rasmussen afløser Rasmussen! 

På grund af travlhed og andet,  har Mads Rasmussen 
været nødt til at omprioritere sin tid. Han har derfor 
anmodet om at træde ud af menighedsrådet pr. 1. 
april. Det er vi kede af, men på den anden side har vi  
forståelse for at Mads helst vil bruge sin sparsomme 
fritid på FDF.  Første suppleant Marianne Dankjær 
Rasmussen fra  Falsled træder ind som nyt medlem. 
Vi byder velkommen til Marianne, som har tidligere 
erfaring med  menighedsrådsarbejde på Vestfyn.

Om attester: 
frem og tilbage er lige langt!   

For et par ”numre” siden skrev jeg i her i kirkebladet 
om en ændring af de personlige attester:  I stedet 
for en fødsels- og navneattest eller en fødsels-
og dåbsattest ville alle borgere fremover få en  
”personattest”,  som primær, civilretslig ID.  De, der 
bliver døbt, ville så få en regulær dåbsattest ved siden 
af, som attesterer dåben og forholdet til Folkekirken.  

Der kom imidlertid så mange protester over, at døbte 
skulle besværes med to attester, at man har valgt at 
bevare fødsels- og dåbsattesten!  
Bemærk endvidere, at alle attester fremover laves  i A4 
format! 

For borgere fødselsregistreret i Sønderjylland gælder 
der fortsat særlige regler. 

Emilie Andersen
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Hvis man søger solgaranti, tropisk varme og billige 
drinks,  frister Norge næppe som ferieland!  Men for 
dem, der klarer sig uden,  har vi et smukt, afvekslende 
og spændende naboland mod nord! Befolkningen er 
venlig, og med lidt god vilje og tydelig udtale kan vi 
sagtens forstå hinanden. Danskere skal bare tænke 
sig om, inden de bruger ord som ”rar” og ”grine”, for 
de betyder det modsatte på norsk! Og det er ikke 
nordmændene, men danskerne, der har lavet om på 
disse ords oprindelige betydning! 

Sidste sommer tog jeg et par svipture til henholdsvis 
Stavanger og Trondheim. Sidstnævnte er Norges 
tidligere hovedstad og mest kendt for Nidarosdomen, 
domkirken, et gammelt pilgrimsmål med Olav 
den Hellige i centrum. Også i dag findes der flere 
pilgrimsruter til Trondheim, hvoraf én udgår fra Oslo.
  
Især Stavanger blev en stor oplevelse! Vejret var 
lunt og smukt, og alt spillede sammen! Jeg besøgte 
domkirken og byens spændende oliemuseum. På en 
café ved havnen nød jeg solen og fik mit livs bedste 
fiskefrikadeller! Efter en spadseretur  i den pittoreske 
”gamleby”  endte  jeg  på byens hermetikmuseum 
(konservesmuseum!), hvor jeg fik en personlig 
rundvisning, da der ikke var andre gæster på det 
tidspunkt!  Så nu ved jeg lidt om, hvordan man engang 
lavede fiskeboller og kom dem på dåse! Jeg tog også 
en  sejlende halvdagstur til den smukke Lysefjord, 
der især er berømt for ”Preikestolen”, et udhængende 
klippeplateau 600 meter over fjorden. Hvis man googler 
”preikestolen”,  finder man fotos af den svimlende 
udsigt derfra. Jeg skulle dog ikke nyde noget! Nok er 
min højdeskræk blevet bedre med årene, men den  to 
–tre  timer lange og krævende vandretur til plateauet er 
ikke for folk med slidgigt i knæene!

i de tre dage jeg var i byen, myldrede det med turister! 
For det ene store krydstogtsskib afløste det andet 
ved kajpladserne  i byens  inderhavn, og Stavangers 
turistbranche stod klar til at tage imod og vise byens 
og Rogalands seværdigheder frem!  Og denne ”olieby” , 
som ligger blot 55 minutters flyvning fra Danmark, har 
faktisk noget at komme med!

VrH

Den prædikestol skal jeg ikke op på! 

Kattemajestæterne!
Søndag den 11. februar var der fastelavnsgudstjeneste 
i Falsled kirke, og bagefter trak vi ind i konfirmandstuen 
til sandwich, sodavand og kage. Det er anden gang vi 
har dette arrangement i samarbejde med FDF, og som 
familierne i lokalområdet har taget godt imod! Samtidig 
kan børnene også smugtræne til det traditionelle 
arrangement i Dagligbrugsen dagen efter!  

Det blev Julie og Emil som fik kroner på
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Trivselsdag i 
Svanninge Sfo
Vi havde arrangeret en trivselsdag i Svanninge Bakker med alle 
børnene fra 0.klasse til og med 4.klasse.

Målet for denne tur var samarbejde på tværs af alle aldre, og vi 
skulle også være kreative. Derfor var planen, at børnene blev delt 
ind i grupper med deres venskabsvenner, så de store kunne hjælpe 
de mindre. Vores nystartede forårs sfo børn var selvfølgelig også 
med på denne tur, og for dem var det sjovt, at de nu er så store, at 
de er på tur med alle skolebørnene. Det er også en god mulighed 
for at danne nye relationer for dem, så de lærer nye børn at kende 
på tværs af klassetrinene.

Der var højt humør fra morgenstunden, vejret var supergodt og 
det betyder alligevel lidt for sådan en tur. Vi skulle gå derop, så alle 
børn skulle være klar 8.30. 

Til turen i bakkerne var der medbragt tegnegrej, lim og papir. 
Meningen var så, at alle grupper skulle ud og løbe i bakkerne og 
finde ting til udarbejdelse af et maleri/kunstværk. De skulle selv lave 
det med det, de fandt. Så havde de lim og kunne med fri fantasi 
lave, hvad de havde lyst til. De fandt mos, græs, pinde og blade, 
og det blev til nogle dejlige, sjove billeder, som nu hænger nede i 
vores sfo.  Der var også tid til fordybelse, og mange fandt små dyr 
og småkravl, som blev studeret i forstørrelsesglas. Da det blev tid til 
frokost, havde de voksne smurt sandwich til alle børnene, og der var 
også en juicebrik til alle. Det var en dejlig aktiv dag med en masse 
sjov og leg, og alle var trætte, da vi kom hjem efter en lang dag i 
Svanninge Bakker. 
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En Tilflytter bliver 
Fuglekonge
Traditionen tro afholdes der hvert år Fugleskydning i Faldsled/
Svanninge SG&I. Det er der blevet gjort i over 60 år og det bliver 
der forhåbentlig gjort i mange år endnu. 

For 15 år siden købte min mand og jeg hus i Svanninge, han kendte 
byen godt da han stort set har boet her hele sit liv, men for mig var 
Svanninge et nyt sted da jeg var tilflytter.

 Før jeg blev Fuglekonge vidste jeg stort set intet om den lokale 
byfest, men alt dette ændrede sig da en veninde og jeg   i  2010, 
blev enige om at tage på festpladsen med vores børn  lørdag 
eftermiddag. Der deltog vi i skydningen og   i den efterfølgende fest 
i Hallen. 

Skæbnen ville at det var mig der blev Fuglekonge det år, ikke fordi 
jeg skød fuglen ned, men fordi fingeren landede på mig da udvalget 
var færdige med at tælle. Der er mange faktorer der spiller ind når 
man bliver fuglekonge, og der tælles hvert år efter samme system. 
Nå, men i 2010 blev det altså mig. Det var anden gang jeg deltog i 
festen lørdag aften og første gang jeg have skudt.  

Jeg kendte intet til traditionen omkring skydningen eller til selve 
arbejdet omkring planlægningen og udførelsen af festdagene. 
Men alle var søde og hjælpsomme, og jeg fandt hurtigt ud af at jeg 
selv kunne bestemme hvor meget jeg ville engagere mig.  Hvad 
skal man så egentlig lave når man blive fuglekonge;    jo, man skal 
deltage i planlægningen af de efterfølgende 3 fugleskydninger, 
man bliver en del af en arbejdsgruppe der planlægger, og udfører 
arbejdet, så alle i lokalsamfundet kan komme til nogle festlige 
Fugleskydningsdage i FS SG&I. Man er Fuglekonge i et år og 
når året er gået, skal man holde en frokost for ca. 20 personer, 
Idrætsforeningen giver smørebrød og drikkelse, Fuglekongen 
servere en ostemad og gerne en snaps eller to. Så skal man deltage 
i optoget, afgive 1. skud mod fuglen,  være med til at tælle sig frem 
til den nye Fuglekonge og  stå i Hallen og byde velkommen til 
festen . Til sidst omkring kl. 22 skal man sammen med alle tidligere 
fuglekonger udpege den nye fuglekonge,  derefter kan man gå i 
baren og slappe af oven på en lidt travl men fantastisk dag.  

Det store spørgsmål er ofte hvordan gik det med at blive fulgt 
hjem.  Traditionen tro bliver den nye Fuglekonge fulgt hjem af de 
andre festdeltagere, ledsaget af tamburkorpset når festen er slut. Jeg 
husker formanden for idrætsforeningen på daværende tidspunkt 
Kim Petersen, var sød og hjælpsom og guidede mig gennem de ting 
der skulle ske i løbet af aftenen, han sørgede for øl og vand blev 
kørt hjem til os, og forklarede mig hvad der skulle ske.  Inden jeg så 
mig om var det blevet tid til at komme hjem, og det kom vi, for fuld 
musik, huset var fyldt inde og ude med glade mennesker. Alt gik 
stille og roligt og det var en oplevelse for livet.  

At blive fuglekonge som tilflytter gav mig en indgangsvinkel til et 
unikt fællesskab i vores lille lokalsamfund. Det gjorde at jeg fra 
den ene dag til den anden lærte rigtig mange nye mennesker at 
kende.  Jeg havde haft svært ved at komme ud af min lille skal og 
ud over min egen matrikel. Men på en aften ændrede alt det sig. 
Blandt de mennesker der var omkring Fugleskydningen og alle 
dem der bakkede op omkring det, mødte jeg en stor åbenhed og et 
fællesskab som jeg med et blev en del af.  Jeg kan kun anbefale at 
deltage i festlighederne, på den ene eller den anden måde da det 
virkelig er hyggeligt for både børn og voksne og hvis det er dig der 
bliver Fuglekonge, får du en oplevelse du aldrig glemmer.

Arkivfoto

Arkivfoto

Tekst: Emilie Andersen
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Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

 

 

 

 

 

 

 

@kontor               Kontorhjælp? 
yn.dk ·  

n Vi tilbyder hjælp til regnskab,  
bogføring, kontering, afstemning,  

fakturering, løn og  
flere af de daglige opgaver 

 

Ring og få en snak om mulighederne 
- vi er lige i nærheden! 

 

Affaldsindsamling 2018
Vores 2 timers affaldsindsamling var i år koncentreret om vejene 
omkring Svanninge, Millinge og disses opland.

Rigtig mange personer har i dagene op til denne rengøringsdag, 
gået på ”egne veje” og samlet affald. Det vil vi i lokalrådet sige 
mange tak for. Også personer fra Håstrup har taget ”vores skrald”, 
når de har gået tur i vores område. Det er helt fint, vi kan hjælpe 
hinanden på denne måde.

Vores affaldshold bestod i år af 5 børn og 9 voksne samt en, der 
samlede sækkene sammen om eftermiddagen.

Der skal lyde en stor tak til alle, der hjalp til på denne dejlige, lune, 
solrige forårsdag.

Også en stor tak til Orla Brugs for sponsering af et flot morgenbord. 
Da vi mødtes ved Brugsen, var der dækket op med kaffe, 
rundstykker, juice, ”en lille en”, smør og ost – der manglede ikke 
noget. 

Tak Orla – godt vi har dig.

Hilsen Pusser
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Bondegårdstur og motorik
Hvordan styrker et barn mellem to og fem år motorikken?
- og hvordan vi i Lillely gør det uden, at børnene føler, at de skal træne og 
præstere? 

Det gør man blandt andet ved at gå langt på ujævnt terræn som når 
alle børnehavebørn går de 2,5 kilometer på grusvej til Steensgaard 
på bondegårdstur en gang om ugen.

Det er i børnehavealderen, at krydsmønsteret skal integreres fuldt 
i kroppen, og det er nu det er lettest. Derfor skal børn mellem to 
og fem år fortsat gå langt, klatre i træer, kravle og rulle rundt. Det 
er ikke særlig motiverende for en 7-årig at skulle lave krydsøvelser, 
fordi det er svært at koordinere arme og ben på cyklen. Derfor er 
krydsmønsteret så vigtigt at få grundlagt tidligt, så barnet ikke får 
problemer senere med nye, motoriske udfordringer. 

Krydsmønsteret styrkes også når barnet klatrer op og ned. Derfor 
skal der være noget at klatre og kravle på – sofa, stole, borde, senge, 
træer, reb, legeplads og gerne en ribbe med en madras foran. 

Tripp-trapp-stolen er ypperlig at øve sig på, så væk med bøjlen og 
lad barnet klare det selv, så snart interessen for det er til stede. Når 
de selv kan kravle op, har de også selv motorik til ikke at falde ned.
En gang om ugen går alle børnehavebørnene i Lillely de 2,5 
kilometer til Steensgaard - hele dagen er de på bondegårdstur. 

Nogle børn går langsomt, nogle hopper og danser og andre løber i 
fuld fart. Nogle har svært ved balancen på ujævn vej, men de kan få 
en hjælpende hånd af den ven der har let ved det. Så kan det være, 
at de bytter roller når næste udfordring viser sig og den ene har 

svært ved at huske stoppestederne og den anden kalder på sin ven 
og husker ham på det.  Alle har noget at øve sig i og alle har noget, 
som de kan hjælpe hinanden med.

På halvvejen holder vi pause i skoven som børnene har døbt 
“rosinskoven” og klatrer i træer og spiser rosiner, så vi får nye 
kræfter. 

På gården besøger vi køerne, grisene, fårene, ænderne eller 
køkkenhaven.

Vi følger med i, hvad traktoren laver på marken, fanger fisk i søen, 
leger gemmelege i juletræerne, triller på trillebakken, hopper på 
hoppebakken, hviler os under de blomstrende æbletræer og klatrer 
i nøddetræet.

Bondegårdstur er en vidunderlig dag for både store og små - krop 
og sjæl!

- Lillely
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Forår Jubii
Så blev vejret så fint, at vi kan komme ud på vores cykel. Vi tog en 
tur til Svanninge og så suttetræet, det var altså ikke helt i orden 
med alle de sutter Milan mente, at vi skulle tage dem med hjem. Vi 
så de store traktorer der arbejdede i markerne. I skoven mødte vi 
børnehaven, der var på tur.

Den 12. april var vi inviteret til ”Åben låge dag” i børnehaven. Der 
blev leget på legepladsen og lavet bål, hvor der blev grillet pølser, så 
vi var alle godt mætte og trætte da vi cyklede hjem.

Legehus og sandkassen er blevet åbnet, der er blevet leget gravet og 
smidt med sand, så er vi gang. 
Vi ser frem til en dejlig solrig sommer.

Anne Christensen

Så må det gerne blive forår!
Nu har dagplejen flyttet torsdagsaktiviteten inde fra den mørke hal 
og ud i lyset, ud i vores skov. Nu mangler vi bare lidt mere forår, 
så vi kan byde nye børn og gæster velkommen til vores skov om 
torsdagen. Vi har tyvstartet lidt og har på gode, rolige dage allerede 
været i skoven, og der pusler allerede af liv. Rævehulen er taget i 
brug- af ræven, altså - frøerne kvækker, brændenælderne vokser og 
bænkebiderne forlader så småt det fugtige træ. 

Det er skønt at sidde i solen og spise madpakkerne, til gengæld er 
det svært at få leget færdig, pakket sammen og komme hjem til 
barnevognen, når der bliver ved med at være noget der liiiige skal 
undersøges.  Heldigvis skal vi afsted igen i morgen, så mon ikke 
hulerne stadig er der?

- Med ønske om et godt forår til alle, hilsen Skovdagplejen på Skelbanke
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Gymnastikopvisning i FS SG&I
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Vi er der næsten….
Vi bor i et fantastisk lokalområde :

Vi elsker at lave arr. og har altid 
stor opbakning. Bl.a. til fastelavn:

Til vin- og ølsmagningsarr.:

Til jul

Og meget mere.
Husk vi er her, når du har brug for os, og vi har altid brug for dig.

Sammen kan vi være noget særligt

I efteråret skrev vi i en SOS meddelelse, at Dagli´Brugsen var i 
økonomisk krise og manglede opbakning i et trængt marked.
Hvordan det så er gået, vil jeg/vi her prøve at redegøre for.

Efter udsendelse af brevet og artiklen i Lokalnyt kom der mange 
tilkendegivelser om både det ene og det andet, og omsætningen 
steg også en smule. 

Nogle ville bidrage med hjælp til facebook etc., og al den hjælp siger 
vi mange tak for.

Omsætningen følger markeds- indekset, men det er ikke nok til at 
holde gang i butikken, den skal øges med ca. 2 mio. yderligere, hvis 
vi skal overleve.

Hvor er det så vi næsten er iflg. overskriften?????

Kære lokalbefolkning, vi er tæt på at løbe tør for kapital, idet 
indtjeningen er for lille i forhold til omkostningerne.
Så vi er tættere på enden end på overlevelse.
Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at finde løsninger og kapital, 
og det er gjort ved at søge om afdragsfrihed på vores lån, som vi 
optog da vi byggede om, og værkstedet er netop blevet solgt for at 
skaffe kapital, så på den korte bane overlever vi lidt endnu, men det 
holder ikke i længden.

Hvad har vi gjort for at matche markedet?

Vi har flere økologiske varer, vi har implementeret et FAST 
LAVPRIS PROGRAM, vi har flere lokale varer på hylderne, vi har 
kort sagt prøvet at efterleve alle de ønsker, vores kunder er kommet 
med.

Markedsanalyser.

I de sidste mange markedsanalyser har vi scoret topkarakterer, 
hvilket vi er meget stolte af. Dvs. at de, der kommer i vores butik er 
rigtig godt tilfredse.

Dette er ikke et nødråb, det er et opråb, for det er jer, 
der skal leve med det i fremtiden.

Vi mener vi har gjort hvad vi kunne. Det kan der så være delte 
meninger om, og vi har stor respekt for andres meninger og vil 
gerne høre dem. Dog er vi kede af, hvis nogen bare sorterer os fra 
fordi de har hørt… eller tror et eller andet. Tro os, vi er et besøg 
værd.

Lad os se frem og ikke tilbage.

De som spinker og sparer for at aflevere en stor arv, 
afleverer måske også et hus i et lokalområde, hvor det ikke kan 
sælges, og så kan man jo konkludere, at man har sparet sig fattig.
Citat:

Et velfungerende lokalområde kan sammenlignes med en trebenet 
taburet.

De tre ben symboliserer: SKOLE, HANDEL, IDRÆTSFOR-
ENING.  Knækker et af disse tre ben, er der stor sand-synlighed for 
at taburetten vælter.



Fastelavn i 
Dagli’Brugsen Millinge
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Den royale side
En dejlig solrig forårsdag kørte jeg igennem alleen til Bomosegård. 
En af de ældste gårde i vort område i idylliske omgivelser med 
heste i folden.

Selve gården ser ikke ud af meget, men det er meningen at den 
skal brækkes ned og et nyt stuehus opføres, men tilladelsen fra 
kommunen lader vente på sig.

Formålet med denne tur var at få en lille snak med den regerende 
fuglekonge Find Rasmussen.

Find er født og opvokset på gården hvor han i dag bor med 
Elisabeth samt børnene Victoria og Alexander.

Find har igennem hele sin barndom været aktiv i idrætsforeningen 
(Finds far var på et tidspunkt formand) Han gik til fodbold, 
håndbold og badminton. Sidstnævnte stoppede han med for ca. 3 år 
siden hvor han fungerede som hjælpetræner for Kim.

I dag arbejder Find som tømrer i sin egen virksomhed og som 
formand i virksomheden Ajos hvilket indebærer temmelig mange 
rejsedage for ham.

På mit spørgsmål om hvordan det var at blive udpeget som 
fuglekonge svarede han:

Det var helt vildt – Nu har jeg skudt på fuglen i over 30 år og det er 
jo kun en gang i livet man oplever det, så jeg glæder mig til dette års 
fugleskydning. 

(Og her vil skribenten så indføje, at der er mange planer om   om-
rokering i og omkring haven så han kan abdicere med værdighed) 
Har I benyttet jer af idrætsforeningens ”præmie” om vederlagsfrit 
medlemskab i regeringsåret?

Desværre har vi i familien haft frygtelig travlt, så vi har faktisk ikke 
udnyttet ordningen.

Det er ikke nemt at nå det hele, men jeg håber at familien 
i fremtiden får mere tid til at deltage i aktiviteterne i 
idrætsforeningen.

Vil du være med til at styrke 
fodbolden for de unge i F/S?
Overalt på kloden spilles der fodbold, og fascinationen til den 
runde læderbold er stor og fanger selv de helt små børn, der 
levende leger sig ind i rollen som den næste Ronaldo eller Messi 
ude på de store grønne baner. 

I F/S vil vi gerne give børnene muligheden for at komme og være 
en del af et sammenhold med fælles interesse for at have det sjovt 
med fodbolden. Det er med stor glæde, at vi igen kan tilbyde 
fodbold for de helt små, vi har nemlig fundet nye trænere til U5/6 
og U7/8. 

U5/6 er for piger og drenge i alderen 4-6 år, dvs. børnehavebørn. 
Trænerne bliver Allan Knudsen og Sofie Hejl Mikkelsen, og de 
træner/leger onsdag kl. 16.30-17.30. Allan vil gerne hente børnene 
kl. 16.15 i børnehaven og hjælper med omklædning. 

U7/8 er også for piger og drenge i alderen 7-8 år, som går i 0. klasse 
eller 1. klasse. Trænerne er Kim Almind Pedersen og Mette Ilum 
Hedemann, og de træner torsdag fra kl. 16.30-1730. 

Derudover har vi disse hold: 
• U10 drenge, træner torsdag kl.n16.30-17.45. Træner er Mads Dorow
• U11 piger, træner mandag og onsdag kl. 15.15-16-15. Træner 
Thomas Lyngdorf og Cristina Andersen. Holdleder Bjarne Stage
• U12 drenge, træner tirsdag 16.00-17.30 og fredag kl. 14.00-15.15. 
Træner Kasper Boe og Torben Greve

Alle hold og kontaktinformationer kan ses på hjemmesiden www.
fsfodbold.dk

Så kom og vær en del af vores dejlige klub, det hele er bare lidt 
sjovere når vi er lidt flere.
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Cafe og udeliv i Falsled – om 
kærligheden til et 
lokalsamfund
Foråret springer frem alle steder og selvfølgelig også I Falsled. I 
”svinget” i Faldsled ligger TallerkenGalleriet & Bodilles Verden og 
også her er de første tegn på forår og sommerens snarlige komme 
blevet tydelige. Cafe no. 517’s uderum er blevet gjort i tiptop stand 
og klar til sommerens varme dage. Her kan man sidde i hyggelige 
omgivelser, blot få meter fra kroen og havnen og nyde, hvordan 
byens puls når op over fortovskanten og blandes med duften af 
friskbrygget kaffe. 

TallerkenGalleriet er i al sin enkelthed en fin lille 
kærlighedserklæring. En kærlighed til en by, et område, ja helt 
enkelt til indbyggerne i Faldsled. Det er jo ikke i ”svinget” i Faldsled, 
den mest lukrative beliggenhed er. Men damerne bag butikkerne 
her, har valgt det tætte fællesskab i hjembyen og sætter en lid til, at 
de lokale også vælger dem.

Som noget nyt er Bodilles Verden flyttet ind på 1. salen over 
TallerkenGalleriet og der er nu hele to butikker på Assensvej 517. De 
to butikker supplerer hinanden på den gode oplevelse for kunden 
og bidrager til at gøre Faldsled til et levende og attraktivt område 
at besøge – det nye butiksfællesskab gør, at de kan favne en bred 
gruppe af kunder. 

TallerkenGalleriet  & Bodilles Verden er sponsorerne bag præmien 
til dette nummers konkurrence. Gevinsten til konkurrencen er i 
denne omgang todelt. Der gemmer sig lækre overraskelser til både 
kvinder og mænd i gaven til de voksne, lidt til ganen og lidt til at 
forskønne tilværelsen med. Der vil også være en gave til den heldige 
vinder af børnenes konkurrence, i gaven gemmer sig lidt til leg og 
til hygge, måske en ting som kan bruges i børnehaven eller skolen.

TallerkenGalleriet er som altid klar med lækre ting til hjemmet, 
skønne gavekurve og selvfølgelig deres egen ristede kaffe som både 
kan nydes i cafeen eller tages med hjem. De seneste år har det også 
været muligt at købe de økologiske Hansens is, som endnu en gang 
har fornyet deres sortiment. Isene sælges i sommerperioden – men 
også på regnvejrsdage!

Bodilles Verden, som mange før har kendt fra gågaden i Faaborg, 
sælger tøj og ting til skønne Quinder i str. 36-52. Det er en oplevelse 
at besøge butikken, som oser af hjemlig stemning og hygge. Det er 
her muligt at blive klædt på for en venlig pris og der er altid nye 
varer på hylderne. 

Det er ikke kun de voksne, der får lov til at mærke butikkens 
kærlighed til området. Børnene har nemlig deres helt eget 
”hjørne” i butikken. Her bliver legen og fantasien lukket ind i 
TallerkenGalleriet ved hjælp af de sødeste trofæer der titter ned 

fra væggene og hylder og kasser fyldt med alverdens magi i 
børnehøjde. Børnehjørnet i TallerkenGalleriet har efterhånden et 
par år på bagen. Her sørges der for, at der altid er nye, spændende 
og anderledes sager til børnene. De ting du kan købe her, finder 
du ikke mange andre steder. Priserne er til enhver pengepung, og 
spektret er bredt. Her finder du tæpper strikket af en lokal dame 
som bor i byen, Gamcha filt nøgleringe og trofæer. Et helt særligt 
eget designet unika sengesæt lavet af lækkert genbrugstekstil. 
Dertil kommer desuden sæbebobler, legesager fra Maileg, melamin 
tallerkener og kopper fra Rice, oppyntning til fest og meget andet - 
det er bestemt et kig værd. 

Vi er glade for, at kunne have denne lille oase med skønne gaver 
og fund i lokalområdet, og er stolte af, at også de støtter op om 
LokalNyt med, hvad de kan. 

Derfor er det kun passende at lade teksten slutte med damernes 
egen ord på deres kærlighedserklæring til området:

”Vi elsker dynamikken i Falsled og vi er altid friske på at give en god 
oplevelse. 

Vi kan mærke at folk omkring os bakker os op.

Besøg os i svinget i Falsled – tag nedenstående slip med i butikken, 
så giver vi en kop kaffe. Vi glæder os til at se jer!”

Gamcha har fokus på bæredygtighed og kvinders 
rettigheder i Nepal. Deres designs er rigtig søde og 
passer perfekt til børneværelserne

Faktaboks

Aflever denne kupon i TallerkenGalleriet         
   

og få 1 gratis kop kaffe

        
      K

uponen kan indløses 

        
        

    til
 og med 9. Juni 2018
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KONKURRENCE

Navn:
Mailadresse:
Telefonnummer:
Alder:

Kunne dit firma tænke sig at sponsorere en præmie til konkurrencen i næste num-
mer af Lokal Nyt? Så hører vi gerne fra dig

kontakt redaktionen på: rikkestl@gmail.com

FIND 5 FEJL
SÆT KRYDS DER HVOR DU MENER, AT DE 5 FEJL ER

KLIP UD AFLEVER I DAGLI’BRUGSEN

Konkurrencen er både for voksne og børn.
Læs mere om præmierne på side 33.
Vinderne trækkes 1. juli og offentliggøres på Facebook og i Dagli’Brugesen Millinge. 
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Det sker /  Kalender

MAJ
18.-20.  maj.
Syrendage

27.  maj.
Alpegudstjeneste,  Præstegårdshaven,  kl .  11

30. maj.
i  Sognegården kl .  12:  Danske Seniorer,  onsdagscafe

JUNI
5.  juni .
Bro opsætning og kontingent ved Sorte Sten og den 
gamle skole,  kl .  10,  Faldsled Beboerforening.

5. juni .
Grundlovsdags arrangement med gammeldags 
kyl l ingesteg,  Sognegården

10.  juni .
FDF Loppemarked,  Svanninge Skole,  kl .  10-13

12.-18.  juni .
Fugleskydning.

21.  juni .
Danske Seniorer:  sommerudflugt t i l  Tirpitz ,  Blåvand, 
kl .8

JULI
26.-28.  jul i
Havnefest i  Faldsled.

AUGUST
19. august
Bruncharrangement i  Sognegården

SEPTEMBER
1.-8.  september
Høstfestival

6. september
Stegt f læsk med persi l lesovs,  sognegården 

20. september
Danske Seniorer,  Løvfaldstur 

26.  september
Danske Seniorer,  Madcafé i  Sognegården,  kl .  12

Efter  sommerferien starter  bankospi l
i  Faldsled Gl .  Skole igen onsdage kl .  19.00

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