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Vi er her når Du har brug for os

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

Hver dag – hele ugen – også lørdag og søndag

Godt vi har hinanden

Vi Har hver dag:
Friskbagt brød,

frisk frugt og grønt,
LH - fersk kød,

alt i kolonial, 
og meget mere

Vi har også:
Danske Spil,

håndkøbsmedicin,
Steensgård smør,

fotokopiering,
og god service

NY 
AFDELING

Vi har lavet en afd.
udelukkende med 
økologiske varer.

Kom og se!

Grill
Sommeren og mange hyggelige aftener 

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

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

Havetraktorer – plæneklippere – 
drivhuse – møbler – grill o.m.m.

I Dagli´Brugsen
Er nogle varer mærket X-tra 

Et godt køb 
Til en X-tra god pris

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

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

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

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
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nogle ord dukker op og bliver meget po-
pulære. oprindeligt betød ordet, at man 
ved at lægge kræfterne sammen, får en 
bedre udnyttelse af resurserne og/eller fi k 
reduceret omkostningerne. Der må være 
gået noget galt for Faaborg-Midtfyn kom-
mune. Mit renovationsbidrag er steget, og 
fremover bliver der kun hentet affald hver 
anden uge! Jeg håber ikke at de øvrige 
kommunale harmoniseringer og effektivi-
seringer ender med samme resultat.

Der er 48 km mellem Bøjden og ferrit-
slev, kommunens 2 geografi ske yderpunk-
ter. Jeg vil opfordre den nye storkommune 
til både at dyrke fællesskabsfølelsen og be-
vare de lokalt forankrede forskelligheder. 
Lokalområdet er ikke blevet mindre – det er 
fællesskabet, der er blevet større. Vi skulle 
helst bruge vores energi på at være ska-
bende.

Alex Junge

  Synergi-effekt

Lokal nyt  l  Udgives af Lokalrådet for faldsled, Millinge og Svanninge
Redaktion  l   Birgit Bendtsen, Peter Bork-Johansen, Jørgen Bygebjerg, Jette 
Caspersen, Lisbeth Ellekrog, Winnie fersmark, Susanne Bang Stald samt 
gæsteskribenter.
Fotos  l  Klaus Caspersen, Jørgen Bygebjerg, Keld Gade mfl . 
Layout  l  Riber Reklame A/S
Udgivelses dato  l  Lokal-nyt udkommer forår, sommer, efterår og vinter. 
Se www.faldsled-millinge-svanninge.dk for indleveringsfrister og 
annoncepriser. Indleveringsfrist til næste nummer er 5. maj 2008.

Produktion

indholdsfortegnelse

digte, musik og komalerier

Faaborg Hvidevareservice

Fra silke til klude 

rejsegilde

rallebæksgyden

Svaneøglen

Opslagstavlen

FdF

dagplejen

idrætsforeningen

Høstfestival

Svanereden – SFO

Svanninge Skole

regnbuen

afsløring – dåserne i hegnet 

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

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

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

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

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

Lokalrådets medlemmer

Birgit Bendtsen. Nygyde 14, 5642 Millinge. 
telefon 6261 8568. Mail: birgit-bendtsen@mail.dk.

Susanne Bang Stald, nørremarken 25, Svanninge, 5600 faaborg. 
Telefon 2926 7702. Mail: sbstald@gmail.com.
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Han lever 
sit liv

Lars Bundgård, forhenværende lærer, forhenværende form-
and i FSSG&I, forhenværende aftenskoleleder, forhenværende 
tillids-repræsentant – forhenværende en hel masse. Men i den 
grad i live.

Med et hjerte der stadig jubler over årstiderne, over sin kone, 
kirsten, der ”er så smuk med min have som baggrund”, over 
sin rødvin – over hele livet. Som er så rigt og blomstrende, at 
det bare må på papiret.

og ud til andre, der kan lære af hans erfaringer, hans oplev-
elser eller som kan trække paralleller til deres eget.

En del digte er det blevet til gennem tiden. nogle af dem 
er udgivet på CD med musik af Erik Larsen – komaleren fra 
faldsled, I ved. Men ud over malingen kan han også det der 
med musikken og hans lydstudie er fl ittigt brugt. Synge kan 
han også, og han har på en fi n måde fået Lars Bundgårs dejlige 
digte sat i musik.

Nu er de to ved at lægge sidste hånd på en ny CD med 
Bundgårds digte og Larsens musik og sang.

- Nej, jeg synger ikke med mere. Jeg har jo ikke stemme 
tilbage, betror Lars Bundgård mellem de diskrete host  (jo, jeg 
kan da godt mærke alderen – jeg kan ikke længere løbe hun-

drede meter på un-
der femten sekunder 
– men det har jeg vel 
egentlig aldrig kun-
net og så er det  vel 
ikke så slemt)

Lars Bundgård har 
altid haft det med at 
digte. og skrive viser, 
for den sags skyld. 
Og satire. Og revy-
viser.

- Jeg var jo altid i 
gang med lærer-revy-
erne. De blev opført 
ved seminarer rundt 
om i landet, efter at 

vi havde fundet ud af, at 
der egentlig er masser 
af talent i sådan en fl ok 
lærere. Vi kom meget 
omkring den gang…

Jeg er nok lidt mere 
adstadig i dag. Gider 
faktisk ikke farte land og 
rige rundt (med mindre 
der skal besøges børn og 
børnebørn. Så betyder 
afstanden ikke noget. 
om de så boede i thule, 
ville han møde op juleaften, hvis han blev bedt om det)

Sådan noget kalder man kærlighed og elsker Lars Bund-
gård sin kone, så gør han det så sandelig også sine børn og 
børnebørn.

Her er lidt til hende fra Cd’en:
Nu er Månen halvt så fuld, 
og nattehimlens lamper lyser 
som prikker på min hattepuld, 
mens birken står stille og fryser. 
Men nu er foråret på vej! 
Mit forår er at elske dig…

I det hele taget er der masser af forår i Lars Bundgårds digte. 
Det er jo dér det hele starter. Og for ham er alting nyt og giv-
ende, også:

Om tænderne så står i vand op til knæ’rne 
og livremmen strammer om min energi,
Så kommer jeg også nok helt op på tæ’rne
Og trodser naturen og føler mig fri…

Jamen, der er liv i sådan en digtning. CD’en er færdig omkring 
april. Den kan købes hos Bundgård 62 61 77 30 og hos Larsen 
72 68 11 05. Eller også hos Orla i brugsen i Millinge.

tekst og foto: Jørgen Bygebjerg 

”Lev dit liv – vær ikke banal - 
og for Guds skyld ikke social! 

Du bliver bare grundigt røvet! 
Helre egoist end splittergal…”

Lars Bundgård og Erik Larsen i lydstudiet i Faldsled. 
Her er musikken til Bundgårds smukke og livsglade digte blevet til.

Lars Bundgård lægger ikke skjul på, at hans kone 
kirsten altid – i hvert fald fra de traf hinanden – 

været hans muse – hans store kærlighed



6     l  LokaL-nyt   l  forår 2008

det værste
           og det bedste 

Stormen fejer brølende ned ad Østerbyvej i Millinge, går lidt 
i knæ for så på ny at tage tilløb. Det er hr. Januar, som vinker 
farvel på denne månedens sidste dag. 

Indenfor i huset nr. 7, helt præcist i annekset, der rummer det 
otte måneder unge fi rma Faaborg Hvidevareservice, byder 
indehaver Brian Mosegaard smilende velkommen. Selv om han 
kun er 26 år, har han vovet springet ud i selvstændigheden.

- Og det er lykkedes over al forventning, fortæller han. – 
allerede efter et halvt år kunne jeg ikke klare efterspørgslen 
længere, så den 1. december tiltrådte hvidevaremontør Daniel 
Kristensen. Han leverer og monterer nye varer fra butikkerne til 
kunderne. De store forretninger har ikke montører ansat, men 
ringer til den lokale virksomhed, som de har indgået en aftale 
med.  

Brian er uddannet elektriker hos Jens nielsen, nu Svanninge. 
- Men min store interesse viste sig hurtigt at ligge i repara-

tioner af hårde hvidevarer. Da jeg havde været udlært et halvt år 
og ansat som svend i en anden virksomhed, ringede Hvidevare-
doktoren. I lærlingetiden havde jeg nogle dage om ugen efter 
arbejdstid kørt varer ud for ham og nu havde han en ledig still-
ing som montør og reparatør. arbejdet var dejligt, selv om det 
kom som et chok for mig, at jeg skulle være så selvstændig. Hvor 

jeg havde været 
vant til at få alting 
tilrettelagt, skulle 
jeg nu selv bestille 
reservedele, ringe til 
leverandører og som-
metider fakturere. og 
selvfølgelig udføre re-
parationerne. Jeg op-
dagede hurtigt, at jeg 
var god til at bruge 
mine hænder og da jeg 
arbejdede så selvstændigt, som jeg gjorde, kunne jeg lige så 
godt starte for mig selv.    

når man så lægger mit ufravigelige princip om service i top, 
bedste kvalitet og lave priser med i kurven, så fremkommer 
Faaborg Hvidevareservice.

et rullende værksted
Brian skænker mere kaffe op og imellem telefonopkald, bip-
pende sms’er og en kort sviptur ind i rummet ved siden af til 
bogholderen, som kommer efter aftale, forklarer han: - Jeg 

tekst og foto: Winnie fersmark  

d
et

 v
æ

rs
te

 o
g 

de
t 

be
ds

te

I nummer 11 – efterår 2007
 – startede Lokal-Nyt en ny tema-
serie om at drive enkeltmandsvirk-

somhed. Serien fortsætter her med et portræt 
af Brian Mosegaard, iværksætteren bag 

Faaborg Hvidevareservice.

Selv om arbejdstiden er lang og det især om som-
meren, når køleskab eller vaskemaskine strejker i 

områdets udlejede ferieboliger, ikke altid er muligt 
at holde søndagsfri, ville Brian ikke skifte livet som 

selvstændig ud med en tilværelse som lønmodtager 
igen. Hans nye virksomhed er blevet en lykkelig 
livsstil. Hvis der bare ikke var det med kattene...     
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gør det, jeg er bedst til og det er reparationer. Jeg har et 
reservedelslager og min varevogn er mit rullende værksted. 
Derfor kan jeg som regel udføre reparationer på stedet. Det 
sparer mig for tid og transportudgifter og jeg behøver ikke for-
styrre kunden igen. Derfor kan jeg også holde de lave priser.  

Den unge, driftige iværksætter er yderst miljøbevidst. Kas-
serede hårde hvidevarer forurener meget. For at yde sit bidrag 
til miljøet, råder han derfor næsten altid til at reparere i stedet 
for at kassere.

- Selvfølgelig kun, når der er fornuft i det. Der er da også 
tilfælde, hvor jeg bliver nødt til at sige, at her hjælper kun nyt. 
Så klarer jeg også det. Jeg handler direkte med alle store pro-
ducenter og kan levere fra dag til dag. I deres kataloger, som 
jeg altid har de nyeste udgaver af, kan kunden vælge, hvad 
han ønsker. De absolut konkurrencedygtige prisaftaler, jeg har 
med producenterne, kommer naturligvis ubeskåret kunden til 
gode. 

Skal det i stedet være brugt, så har jeg udstilling her. alle ap-
parater er med seks måneders 100 % garanti. 

Brian Mosegaard nøjes ikke med blot at levere. altså ikke 
noget med bare at stille kassen med den nye emhætte midt 
på køkkengulvet, smide de tilhørende papirer på bordet og 
gå sin vej efter at have fortalt den befi ppede kunde, at denne 
skal kontakte en tømrer. nej, til Brians kundeservice hører også 
montering, afprøvning og vejledning i brugen. Gratis!  

det værste
Daniel kommer hastende, henter noget og forsvinder hurtigt 
igen. I den lukkede, beskyttede gård, der forbinder privaten 
med fi rmaet, puttes lille Julie til middagslur i barnevognen. Hun 
er 12 måneder og hans og Pernilles førstefødte. 

Det får åbenbart Brians tanker på afveje, for på spørgsmålet 
om det værste og det bedste ved at springe ud som iværksæt-
ter, svarer han indædt:

- kattene! Jeg hader kattene. De er kun i vejen. Huskatten 
Lillemis er ikke så slem, men freja og Hugo, dem kan jeg ikke 
fordrage. De sviner, lugter og fælder og skal altid børstes. og så 
er de kæmpestore. En mellemting mellem en norsk skovkat og 
en vaskebjørn. Maine Coon. De er simpelthen bare i vejen.

 Der lyder et latterbrøl fra bogholderen inde ved siden af. – 
Jeg har endda måttet installere en centralstøvsuger for at und-
gå, at hårene fl yver rundt i hele huset. 

tanken om støvsugeren får Brian til at vende tilbage til 
temaet: - Den er skøn og jeg demonstrerer den gerne. og ja, 
det værste ved at starte som selvstændig? Det kom fuldkom-
men bag på mig, at nogle folk er så langsomme til at betale. I 
den første tid brugte jeg utrolig megen tid med at kigge på tal 
og bekymre mig. Det var et vanvittigt psykisk pres. Nu er jeg 
blevet mere afslappet, for det er gået rigtig godt, men det 
kunne jeg ikke vide. 

det bedste
Selv om Brian arbejder over 60 timer om ugen, har han ikke 
fortrudt. 

- Det bedste ved at være selvstændig er selvbestemmelsen 
og fl eksibiliteten. Det giver en meget større frihed. Og glæden 
ved at kunne føre nye tiltag og visioner ud i livet uden at skulle 
spørge nogen. Som nu, hvor jeg har besluttet at yde pensio-
nister 10% rabat på alle fakturaer. Mange har kun lidt at gøre 
godt med og går noget i stykker, skubber de tit et servicebesøg 
og ringer først, når skaden har vokset sig virkelig stor. 

Jeg holder utrolig meget af vore ældre. De ligger mig virkelig 
på hjerte og jeg nyder at få en god snak med dem, når jeg 
kommer i deres hjem, slutter Brian smilende.   

Han har åbenbart glemt alt om kattene, der ligger og støver 
ovre i privaten.  

Se annonce andetsteds i bladet.

faaborg Hvidevareservice – det rullende værksted
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Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

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

mail: jonyma@mail.tele.dk.

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

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

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

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk

12

Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

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

mail: jonyma@mail.tele.dk.

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

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

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

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk

12

Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

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

mail: jonyma@mail.tele.dk.

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

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

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

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk

12

Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

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

mail: jonyma@mail.tele.dk.

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

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

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

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk

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

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

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

Hos os bestemmer vi selv...
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Fra silke til klude

tekst og foto: Peter Bork-Johansen

I det fl otte, restaurerede skipperhus 
Egelyst, tæt ved Damsbo Skov, bor 
anne Mortensen og hendes mand 
karsten omgivet af kunst; på vægge og 
gulve. Malerier, grafi k, keramik og skulptur. 
De højloftede stuer vidner om et langt liv 
omgivet af kunst - og kunstnere.

anne Mortensens kunstneriske løbe-
bane begyndte på Lotte Dalgårds væve-
værksted.

Efter et års tid søgte hun ind hos textil-
kollektivet Sirenerne. Samarbejdet der, med 
stoftrykkere, og syersker, strakte sig over fl ere 
år. 

Senere fulgte et frugtbart arbejdsfælles-
skab med kunsthåndværkeren Bitten orm 
Hansen, der broderede på de stoffer, som 
anne Mortensen vævede.

Specielt har de to arbejdet med messe-
hagel. Blandt andet den, der i dag be-
nyttes i Jordløse Kirke. Kirken fi k doneret 
penge til messehagel af en lokal, der dog 
betingede sig, at kunstneren skulle være 
Fynbo. På det tidspunkt boede Anne 
Mortensen på Sjælland. Men det gik, for 
hun er født på Fyn, omkring Kerteminde.

To år senere fl yttede Anne og hendes 
mand ind på Egelyst - og blev rigtige lokale. 

Væveren anne Mortensen, falsled, startede 
i sin tid med de fi neste silkevæverier, men i 
dag skal stoffet være meget mere groft, 
eller som hun selv siger, kludeagtige 

Omkring 14 messehagel er vævede i
silke fra Anne Mortensens hånd og væv. 
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til klude

anne Mortensen og hendes mand 
karsten omgivet af kunst; på vægge og 
gulve. Malerier, grafi k, keramik og skulptur. 
De højloftede stuer vidner om et langt liv 

anne Mortensens kunstneriske løbe-
bane begyndte på Lotte Dalgårds væve-

Efter et års tid søgte hun ind hos textil-
kollektivet Sirenerne. Samarbejdet der, med 
stoftrykkere, og syersker, strakte sig over fl ere 

Senere fulgte et frugtbart arbejdsfælles-
skab med kunsthåndværkeren Bitten orm 
Hansen, der broderede på de stoffer, som 

Specielt har de to arbejdet med messe-
hagel. Blandt andet den, der i dag be-
nyttes i Jordløse Kirke. Kirken fi k doneret 
penge til messehagel af en lokal, der dog 
betingede sig, at kunstneren skulle være 
Fynbo. På det tidspunkt boede Anne 
Mortensen på Sjælland. Men det gik, for 
hun er født på Fyn, omkring Kerteminde.

To år senere fl yttede Anne og hendes 
mand ind på Egelyst - og blev rigtige lokale. 

Væveren anne Mortensen, falsled, startede 
i sin tid med de fi neste silkevæverier, men i 
dag skal stoffet være meget mere groft, 

Omkring 14 messehagel er vævede i
silke fra Anne Mortensens hånd og væv. 

I dag er de vævede tæpper og plaider 
gjort af det mere grove, og rustikke.



10     l  LokaL-nyt   l  forår 2008

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

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

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

ApS

Faaborg 
Hvidevareservice
Brian Mosegaard, Østerbyvej 7, 5642 Millinge

nyt liv til dine 

hvidevarer

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

Brugte hvidevarer istandsat og 100% i orden.
Sælges med 6 mdr. totalgaranti. 
Værksted og udstilling åben efter aftale.
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Assensvej 375 · 5642 Millinge 
Tel 62 61 95 62 · Mobil 20 62 95 62

Din garanti for laveste pris og top service 
ved reparation af hårde hvidvarer.
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Den 20. december var der rejse-gilde på udvidelsen af Dagli´-
Brugsen i Millinge. tegningerne har ligget klar i 10 år og lige så 
længe har bestyrelse og uddeler Orla Møller sukket efter mere 
plads. Så de yderligere 120 m2 var en kærkommen og længe 
ønsket julegave. 

Hele herligheden kommer til at koste ca. to millioner, men 
det er der råd til, for 2007 var et kanon år. Hvor andre små 
samfund afvikles, udvikler og fremtidssikrer Dagli´Brugsen med 
dette initiativ lokalområdet. 

Hvorfor starte fi rehjulstrækkeren og fyre benzin af til en pris, 
der hastigt nærmer sig niveauet for guldbarrer, når de samme 
varer og den kendte gode service for de fl este kan opleves i 
gå- eller cykelafstand?

Flot fremmøde
Selv om rejsegildet ikke var annonceret, var der på et tidspunkt 
hen ved 30 fremmødte.   

Bestyrelsesformand Ingrid Harboe bød velkommen og frem-
hævede, at de lokale håndværkeres indsats er meget effektiv. 

tekst og foto: Winnie fersmark

- Hele lokalområdet glæder sig til, at Dagli´Brugsen bliver 
færdig. Hermed tusind tak og glædelig jul og godt nytår til 
jer alle. Derefter tog uddeler orla Møller ordet: -  Jamen, jeg 
kan kun give ordet videre til installatør Jens nielsen, Svanninge. 
Som hovedentreprenør står han for hele udvidelsen. De hånd-
værkere, som deltager i projektet, er utrolig fl eksible og som 
det ser ud nu, holder tidsplanen. tak for indsatsen, Jens. 

- Tak for, at vi fi k lov til at udføre byggeriet, svarede Jens 
nielsen på håndværkernes vegne. 

Og så var der ellers dømt hyggeligt samvær. Traktementet 
stod på røde pølser med brød samt øl og vand ad libitum.   

åbningsarrangement
Den 29. februar fra kl. 15-18 indvies den nye Dagli´Brugsen 
med fantastiske slagtilbud og levende musik af en til lejlig-
heden hyret pianist samt lidt godt til både mave og gane. 

Kom og vær med. Gør et godt kup og nyd samværet med an-
dre lokale. Lad os fortsat bakke op om vores Brugs og dermed 
vores dejlige lokalsamfund. 

rejsegilde i 
   dagli´Brugsen

Så oprandt dagen. Milepælen på vejen mod 
Dagli’Brugsens nye klæ’r. Udelukkende udført 

af lokale håndværkere.  
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Høstfestival i september  
Husk at holde tredje uge i september, og især weekenden d. 23. og 24. september, ledig til lokale oplevelser. 
Styregruppen er ved at sætte facon på de mange gode ideer og starte arbejdsgrupper på de forskellige 
områder. 

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

Skal der være kunst og 
fest på stubmarken? 

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

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

� kommunikation � udvikling af organisationen
� markedsføring � kompetencea� laring og 
� salgsindsats       -udvikling

 � udvikling af mål � rådgivning og løsning af 
      og visioner      små og store opgaver

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:

� kommunikation � udvikling af organisationen

»Ny energi i virksomheden?«

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

Kontakt mig for et indledende, uforbindende møde.

Antik Postludiet
Assensvej 220 i Millinge  www.postludiet.dk

Stort udvalg i stentøj, keramik, porcelæn
• Glas og kludetæpper
• Malerier og litografi er

Velkommen på hjemmesiden
Velkommen hos os

• Brevpapir • Visitkort 

• Kuverter • Brochurer 

• Storprint • Plakater

• Annoncer • Kalendere

Værkmestervej 1 • 5600 Faaborg 

Tlf.: 62 61 80 22 • Fax: 62 61 78 22 • mail@riber-reklame.dk 

Totalleverandør af 
tryksager og reklame
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Så skete det! Rallebæksgyden blev lukket og mange har draget 
et lettelsens suk. Et farligt kryds er fjernet og nu skal fremtiden 
så vise, om det har været godt nok blot at lukke rallebæks-
gyden eller der har skullet skrappere midler til.

Mange bilister kører stadig med hovedet under armen og 
telefonen i øret når de drøner op eller ned ad odensevej.

Som det fremgår tydeligt at billedet da spærringen var ved at 
blive sat op. En tilfældig dag ét tilfældigt tidspunkt. En bilist har 
sat farten ned for at vise hensyn over for dem, der arbejder ved 
krydset. Og også for at overholde hastighedsgrænsen.

Det er der en anden bilist der vil sk… på. Her gælder det nem-
lig bare om at komme fremad.

Hvad enten det så bliver nødv-
endigt at overskride hastigheds-
grænsen og de dobbelt optrukne 
streger på vejen.

og hvis det er indstillingen hos 
andre, kan man næppe forvente at 
vi har set den sidste færdselsulykke 
i det kryds, der nu er tilbage.

Et lettelsen suk   
tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

Huhej, hvor det går. Vi skal nemlig fremad, koste, hvad det koste vil.

Værested for de unge i 4. - 8. kl.
Som en del af svaneøgleprojektet har kim Pedersen fra 
FSSG&I og Jesper Christensen, forælder, besøgt skolen og 
i forbindelse med en morgensamling informeret om tank-
erne bag et værested for de unge i 4. - 8. klasse. Der var 
blandt de unge en interesseret og positiv stemning.

Det er planen at Svanningehallen skal danne ramme om 
værestedet for de unge. I løbet af uge 7 holder Kim og 
Jesper et opsamlingsmøde, hvor de planlægger det videre 
forløb. Herefter bliver de unge involveret i projektet.

Er der frivillige voksne som har lyst til at bemande 
værestedet en gang imellem, eller på anden måde bid-
rage til projetet kan både kim og Jesper kontaktes.

Svaneøglens 1. fase
I løbet af uge 7 holdes der møde om en del af svaneø-
glens 1. fase, nemlig legepladsen på Svanninge Skoles 
udearealer. Herefter vil man så småt begynde at kunne se 
forandringerne.

 Svaneøglen vil udvikle sig og vokse efterhånden som 
der er kræfter og midler til at igangsætte projekterne. Er 
der folk som har lyst at hjælpe til, f.eks. til at skrive ansøg-
ninger om penge vil det være rigtig dejligt. kontakt skolen 
eller Sfo’en.

Værested for de unge i 4. - 8. kl.
Som en del af svaneøgleprojektet har kim Pedersen fra 
FSSG&I og Jesper Christensen, forælder, besøgt skolen og 
i forbindelse med en morgensamling informeret om tank- Svaneøglens 1. fase

Svaneøglen rører på sig
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LARS BRUUN

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

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

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

LARS BRUUN

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

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

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

LARS BRUUN

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

Mad ud af huset

Ring til Lars Bruun på telefon 6261 9446

- lige en lille bid bedre

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9446 · Mobil 4025 9604
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Jens nielsen ApS Tlf. 62 619153
Brahesve j  9  ·  svanninge ·  5600  FaaBorg

• Industri • Privat 
• Landbrug • Alarm 
• Nybyggeri • Tele og data

DIN EL-INsTALLATør kLArEr oPgAvEN: 
 

Au t .  E L - i n s t a l l a t ø r

installatør
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opslagstavlen...

Vær med til at 
udvikle Lokal-nyt  

tavlen...

Lokal-nyt

Denne oversigt er tænkt som en service, der kan bi-

drage til at undgå sammenfald af aktiviteter og ar-

rangementer. Send supplerende informationer til næste 

nummer til: sbstald@gmail.com. 6.-7. juni 
Fugleskydning i Svanninge

 23.-26. juli 
Byfest i Faldsled

 23.-31. august Høstfestival
 7. september Familiedag, Steensgaard

 31. oktober Haloween, Dagli Brugsen

 23. november Jul i Faldsled
 21. december Julearrangement, Dagli Brugsen

årets gang    i lokalområdet

årets gang

Vær med til at 

det sker i februar:

 29. åbningsfest i Dagli Brugsen, kl. 15-18

Vi tilbyder undervisning 
for alle aldersgrupper

Kunne du tænke dig en 
gratis prøvetime, så kig 
ind på Assensvej 320A, 
eller kontakt

Ridelærer  
Max Nørgård Sørensen 
Tlf.  30 50 88 48

- din rideklub -
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Redaktionen søger fortsat nye og fl ere skribenter. Og I skal 
ikke være toptunede, professionelle journalister. Det vigtig-
ste er, at I har lyst til at formidle information på skrift.
Du kommer til at besøge personer og steder, som udvider 
dit kendskab til lokalområdet.
Kontakt Susanne på sbstald@gmail.com eller 2926 7702.

det sker i marts:
 5. tallerkengalleriet åbner igen. kl. 12 8. Elevstævne, SMIr (rideklubben) 12. Skolefest, 7.-9. klasse, kl. 18.30-22 14. Gymnastikopvisning. Svanninge-Hallen, kl. 18.30

 15.  VM Blomsters ny havecenter åbner. Kl. 9 20. Havnekiosken åbner. kl. 12 15.-24. Påskeferie, skolen 25. årsmøde, Lokalrådet, Svanninge Skole, kl. 19.30
 27. Generalforsamling Faldsled Beboerforening.   Den Gamle Skole, kl, 19.30  31. Skolefotografering
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tekst: niels Erik Jensen. Foto: Susanne Bang Stald

Igen i år holdt orla en festlig fastelavnsmandag for alle i lokal-
området. Endnu en god tradition og tak til orla, personalet og 
bestyrelsen for at fastholde den gode tradition på trods af om-
bygning og travlhed.

tekst: niels Erik Jensen. Foto: Susanne Bang Stald

Fastelavn hos 
   dagli’ Brugsen

Husk at fejre den nyindrettede 
dagli’ Brugs 29. februar, 
se annoncen på side 2.     

åBNiNGSFeSt

årsmøde i LokalrådetLokalrådet afholder årsmøde: 
tirsdag den 25. marts 2008, kl. 19.30 

på Svanninge Skole. 
Kom og vær med til at sparke liv i Lokalrådet 

og fi npudse udviklingsplanen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Suttetræet 
på kukkenbjerg
Det ligner næsten træet fra eventyret Fyrtøjet, men det er 
det ikke. Det er lokalområdets suttetræ, hvor de mindste 
”ofrer” deres sutter. at træet ser ud som om det huser 
et forstenet monster, har nok ikke noget med den sag at 
gøre. Selv om nogen nok kunne få et drabeligt eventyr ud 
af det.

tak til Jette
redaktionen takker Jette for 
sin indsats med at give os alle 
et dejligt indblik i arbejdet med 
vore mindste medborgere.

Jette har sat sig nye mål og vink-
er farvel til såvel dagplejen som redak-
tionen. Se mere på side 19. 

Held og lykke til Jette og velkommen (forhåbentlig) 
til en ny dagplejeskribent i redaktionen.



GudStJeNeSter FOrår 2008 
Dato: Svanninge: Falsled:

Marts:   

16. marts  09.30 11.00 (musikgudstj.)*     
20. marts 19.00 11.00
21. marts 11.00 09.30 
23. marts: 11.00* (kk,I) 09.30* (kk,I)

24. marts 09.30 (I)  11.00 (I)
30. marts Ingen 11.00 (J. Svärd) 

April:    

 6. april:  11.00   09.30
 13. april:   19.00  11.00 
 18. april: ingen 10.30 (K, I) 
 20. april:  09.30 (K, I)  7B  Ingen 
   11.30 (K, I)   7A  
 27. april: 11.00 (J. Svärd)  09.30 (J. Svärd)  

Maj:   

 1. maj:  09.30 (J. Svärd)   Ingen
 4. maj:   Ingen   11.00 (J. Svärd)

 11. maj:  11.00 (kk,I) 09.30 (kk,I)

 12. maj:   09.30 (I)    11.00 (I)    
 18. maj: 19.00 11.00
 25. maj: 11.00 (friluftsgudstj.)* 19.00 

Juni:  

 1. juni: 11.00 09.30  (kk) 

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

Forkortelser: 
kk = kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten 
K= Konfi rmation
I = Indsamling  

* 16. marts. Falsled kl. 11.00. Påskemusikgudstjeneste. 
   Sangeren Inge-Merethe Tholstrup fra Falsled  medvirker. 

* 23. marts: Påskedag: Trompetist Stine Brich Nielsen 
  medvirker i begge kirker 

* 25. maj kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste ved talerstolen i 
Svanninge bakker  

Månedens aften, onsdag den 5. marts kl. 19.30 i Svan-
ninge kirke: I samarbejde med Horne sogns menighedsråd  
præsenteres: 

Præsten og kætteren – Folkekirken og New Age. Ved sogne-
præst Morten Skovsted og cand. phil. Iben Krogsdal 

Et debatskabende og underholdende dobbeltforedrag om 
den etablerede folkekirke og ”folkereligiøsiteten”. 
Kan de mødes?  
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det sker i april:

 2. Skolebestyrelsesmøde

 18. Konfi rmation, Faldsled

 20. Konfi rmation, Svanninge

 24. forårskoncert, skolen

Vi vil gerne have mange fl ere til at fotografere til Lokal-nyt.
Især stemningsbilleder i høj opløsning er i høj kurs, så tag 
kameraet med, når du bevæger dig rundt i lokalområdet 
og snup et par billeder, hvor du kommer frem.
Kontakt Susanne på 2926 7702 eller sbstald@gmail.com, 
hvis du vil vide mere eller måske allerede har fotos i gem-
merne, som du vil berige resten af lokalsamfundet med.

Måske ikke lige fra den ene dag til den anden, men nu står 
det der, fi kst og færdigt – VM blomsters nye Havecenter på 
assensvej. Vivi og Michael glæder sig til åbningen den 15. 
marts, kl. 9.

Der voksed 
   op et drivhus

Fotografér 
stort og småt

det sker i maj:

 14. Dagplejedag, landsdækkende

 17. Strandoprydning og badebro. ”Sorte Sten”, 

  faldsled, kl. 9

 24.-25. klubstævne, SMIr (rideklubben)

 29. Dagplejedag, faldsled

 29. Skolebestyrelsesmøde

 30. Sidste skoledag, 9. klasse
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Assensvej 102 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 89 74 · Fax: 62 61 73 75

shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk

•  Blomster  •  Tips  •  Lotto •  Kiosk  •  Fastfood

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

Svanninge Malerforretning ApS

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

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

Brian Pedersen
Malermester
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Lørdag d. 2. februar blev der i fDfs lokaler under Sognegården 
holdt reception.

Udover øl og vand var der sandwiches og en meget populær 
chokoladekage med fl ot et FDF logo på, der næsten var fortæret 
inden det lykkedes at få et billede af den. 

anledningen til receptionen var leder; Henrik Heidtmanns 25 
års jubilæum som medlem af kredsen. Det forlyder dog fra interne 
kilder at Henrik næsten skulle være tættere på 30 års medlemskab 
end de 25. 

Henrik har gennem mange år været en umådelig vigtig leder for 
kredsen, og har gennem alle årene været et trofast og pålideligt 
aktiv. noget der da også gik igen i dagens mange taler. 

I fDfs daglige arbejde er Henrik leder for piltene (3. og 4. 
klasse) sammen med Sara Matras. Hun og børnene havde lavet 
en lille sang til Henrik (omtrentligt 9 vers), som blev sunget med 
fl ere latterbrøl fra de forsamlede 
til følge.

Livet forsætter dog også sin 
daglige gang i kredsen, her er  
tumlingene, kredsens yngste (0. 
til 2. klasse), i fuld gang med at 
øve sig på at blive nogle rigtig 
gode agenter, så de kan gøre 
sig fortjent til agentmærket. for 
at blive dette skal det bl.a. løses 
koder og foretage grundtræn-
ing i opbygning af hemmeligt 
skjulested.  Se mere på www.
fdfsvanningefaaborg.dk
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FdF Svanninge-
faaborg

Den glade jubilar.

Livet er fyldt med goddag`er og farvel`er.  Jobbet som dagplejer 
er det i særdeleshed. Hver gang der modtages et nyt lille barn er 
det en speciel oplevelse. Et helt specielt barn og en helt speciel 
familie.

I løbet af dagplejeforløbet bliver der knyttet følelser og bånd 

mellem dagplejeren,  
barnet og dets familie.  Det er måske det der 

er med til at gøre dagplejen til det unikke pasningstilbud den 
er. Men det er jo også en del af jobbet at kunne og skulle sige 
farvel igen, jeg har endnu aldrig prøvet at sige farvel uden en 
klump i halsen, og det er også sådan det skal være. Det enkelte 
barn efterlader sig en lille historie og nogle oplevelser som altid 
vil blive husket. Men vi skal alle sammen videre og som treårig er 
det børnehaven som er den gode udfordring. Besøgsordningen 
med børnehaven er heldigvis med til at mildne overgangene, det 
er dejligt at komme på besøg og få knus af ”sine gamle børn”, og 
se at de som oftest klarer sig ganske fi nt.

nu er tiden kommet hvor jeg selv har valgt at sige farvel og sætte 
et punktum. Efter nitten dejlige år med børn er det min tur til at 
komme videre, så jeg må gennem de sidste dagpplejefarvel`er og 
sige goddag til nye udfordringer……

• Den 14 maj deltager dagplejen i den landsdækkende 
  dagplejedag.

• Den 29 maj afholdes den årlige ”Faldsleddag”

Goddag og farvel

mellem dagplejeren,  
barnet og dets familie.  Det er måske det der 

er med til at gøre dagplejen til det unikke pasningstilbud den 

tekst og foto: rasmus Jaksland

tekst Jette Caspersen  Foto klaus Caspersen
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EM-helt på besøg til F/S Fodbolds Årsmøde

Søndag d. 3. februar kl. 11 lød det første startskud til den 
nye løbeafdeling under Faldsled/Svanninge idrætsforening. 
Sol fra en næsten skyfri himmel, fulgte de ca. 30 fremmødte, 
rundt på deres første træningstur i den nye løbeafdeling.

Alt lige fra nybegynder til den mere rutinerede løber var 
mødt frem med godt humør, og gennemførte en lille times 
træning i fin stil. En super start for vores nye initiativ, og vi 
tager gerne imod endnu flere, der har mod på en gang god 
motion, og et bedre helbred.

fremover vil der være fællestræning hver søndag kl. 11, 
hvor vi mødes ved Svanningehallen.

Her er der mulighed for omklædning og bad, og efterfølg-

ende kan der købes en tår at drikke, samt hygge sig med 
andre motionister. 

Vi beder jer alle hjælpe med at sprede budskabet, og alle 
er meget velkomne.

På billedet ses hele holdet, der var med på første træn-
ingstur.

Skulle du have spørgsmål til løbeudvalget, er du meget 
velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Jan Bendtsen 62 61 85 68
annita Svendsen 62 61 81 11
Heine Maibom 62 61 76 97

Den kommende løbeklub

Så Gik StartSkuddet !

Danmark ”vælter” sig i øjeblikket 
i EM-helte, men det var nu en 

tidligere en af slagsen, som i forbin-
delse med F/S Fodbolds årsmøde 

gæstede klubben. richard Møller nielsen, 
landstræneren i fodbold, som i 1992 førte det 

danske landshold til EM-triumf i Sverige, havde sagt 
”ja” til at komme på besøg, for at fortælle om sine oplevelser i 
de glade EM-dage i starten af 90’erne.
 
I 11/2 time fortalte richard Møller nielsen levende om sin vej mod 
landstrænerposten, som han overtog i 1990 efter navnkundige 
Sepp Piontek, der som bekendt skabte ”dynamit-drengene” At 
forstå på richard Møller nielsen, populært kaldet ”ricardo”, så 
var forventningerne egentlig ikke særligt store til, at han skulle 
skabe resultater med landsholdet … det var nærmest i mangel 
af bedre, at han blev landstræner. Men, som han udtrykte det, 
så havde han aldrig haft noget mod at komme med på et afbud, 
første gang da tyskeren Horst Wohlers stoppede efter 2 dage, 
hvilket gjorde ”ricardo” til dansk landstræner, anden gang, da 
Danmark kom med til EM-slutrunden på et afbud, fordi det dav-
ærende Jugoslavien gik i opløsning. ”ricardo” understregede 
samtidig , at Danmark altså var blevet nr. 2 efter Jugoslavien 
med kun 1 point færre, så der var nu ikke noget mærkeligt i, at 
det blev Danmark, som kom med til EM-slutrunden.    
 
fra landsholdet forlod træningslejren i Vedbæk, hvor kun den 
græske tjener fra hotel Marina ifølge ”ricardo” vinkede farvel, 
til de samme sportsfolk som Europamestre blev eskorteret hjem 
til Danmark af 2 F16-fly til heltemodtagelse på Rådhuspladsen 

i København, blev de folkeeje og den danske ”selvtillid” fik et 
par ekstra hop. Dette måske allerbedst illustreret i ”ricardos” 
afslutning på foredraget, hvor han fortalte om sønderjyden, som 
i 1992’s varme sommer havde bedt en tysk sejler, som lagde sin 
store motorbåd på en forkert plads i Sønderborgs havn, om at 
flytte båden. Tyskeren havde lidt brovtent udbrudt: ”Sie sind 
vieleicht Hafenmeister”? …. Hvortil den gæve Sønderjyde havde 
svaret: ”nein, ich bin aber ”Europameister” ….
 

Efter at Richard Møller Nielsen havde fyldt mødedeltagerne med 
masser af positiv energi gennem sin beretning om mange gode 
år i dansk fodbold, blev fodboldafdelingens årsmøde gennem-
ført med alt, hvad der til et sådant hører.



21LokaL-nyt   l   forår 2008   l  

byder alle nye som gamle medlemmer velkommen til sæsonen 
2008. Vi starter op midt i april på banerne bag Svanninge 
skole. Vi spiller Mandag fra 10 - 12 
tirsdag 19 - ? og torsdag 19 - ?
Kontingent er kr. 175,- for hele året

I skrivende stund er vi 12 - 14 spiller der mødes Lørdag efter-
middag og spiller et par timer - kun øsregn kan holde os væk. 
LJ

Følg med på www.faldsled-svanninge.dk

EM-helt på besøg til F/S Fodbolds Årsmøde

Poder årgang 2002-2004 både piger og drenge.
træningstid: torsdag kl. 15.30 - 16.30. Starter uge 13
træner: annita Svendsen tlf. 62 61 81 11 
 Michael Schmidt tlf. 62 65 24 03            
Kontingent: 400 kr.

Mikroput piger årgang 1999.
Træningstid: onsdag kl. 16-17. Starter uge 13
træner: Peter Clemmensen tlf. 26 11 24 41
 Poul Østergaard tlf. 62 61 72 92
Holdleder: Anne-Mette Østergaard tlf. 62 61 72 92             
Kontingent: 450 kr.

Mikroput piger årgang 1998.
Træningstid: onsdag kl. 16-17. Starter uge 13
træner: kathrine Ellekrog tlf. 62 61 93 35
Holdleder: Ann Nøhr tlf. 62 61 72 48
Kontingent: 450 kr.

Mikroput drenge årgang 2000-2001.
træningstid: ?
Trænere: mangler - kontakt Mette på tlf. 62 61 75 51 
Kontingent: 400 kr.

Mikroput drenge årgang 1999-1998.
Træningstid: tirsdag og torsdag kl. 16.30-17.30. 
Starter uge 13
Træner: Mette Gregersen tlf. 62 61 75 51
Kontingent: 450 kr.

Miniputdrenge årgang 1996-1997.
træningstid: mandag og torsdag kl. 16.30-18. 
Starter uge 13
trænere: Erik Pedersen tlf. 62 68 18 52
 Bent Ejlsborg tlf. 62 61 77 88.
Kontingent: 450 kr.

Lilleput pige årgang 1995-1998.
Træningstid mandag og onsdag kl. 17-18.30. 
Starter uge 10
Trænere: Johnny Madsen tlf. 62 68 14 64
 Steen klingenberg tlf. 62 61 89 90
 frank nielsen tlf. 62 68 28 48.
Kontingent: 450 kr.

drenge årgang 1994-1995
Træningstid: Tirsdag  og torsdag kl. 17.30-19 i Faldsled. Starter 
uge 10
trænere: Martin Pedersen tlf. 20 11 45 04    
 Mikkel Lei tlf. 28 34 79 56
Kontingent: 500 kr.

Piger årgang 1992-1994.
Træningstid: Torsdag kl. 16.15-17.45. Starter uge 11
Trænere: Charlotte Ejlsborg tlf. 62 61 77 88
 Inge Strandgaard tlf. 63 60 10 40.              
Kontingent: 500 kr.

Herre junior årgang 1992-1993.
træningstid: mandag i ttIf og onsdag i 
faldsled kl. 18.30-20, starter uge 6
træner: Henning Bahl tlf. 62 68 12 36   
Holdleder: Claus Madsen tlf. 62 68 15 45
Kontingent:  2 x 400 kr.

Herre ynglinge årgang 1990-1991.
træningstider: Mandag i ttIf og torsdag i faldsled 
kl. 19-20.30, starter uge 6. 
Træner: Lars Brink tlf. 25 67 30 46
kontingent: 2 x 400 kr.

damesenior.
træningstid: mandag kl. 18-19.30. Starter uge 9
træner: Hans Ellekrog. tlf. 62 61 93 35          
Kontingent: 550 kr.

Herresenior.
træningstid: tirsdag og torsdag kl. 19-20.30 i faldsled. 
Starter uge 6
træner: Serie 3 Dan Jørgensen tlf. 20 85 44 94
 Serie 5  Per Ellegård tlf. 62 61 96 16
Kontingent: 800 kr

Fodbold træning 
udendørs i Faldsled/
Svanninge 
FOrår 2008

Forår 2008

Faldsled-Svanninge Petanqueklub 
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fredag den 14. marts 2008 kl 18.30
i Svanningehallen 

18:30 Indmarch v. fdf tambourkorps
Velkomst v. formanden og fællessang
18:45 Puslinge
18:55 Mix børn
19:05 Spring børn
19:15 fraugde Mix - opvisningshold
PaUSE (15 min)
20:00 Damer
20:10 aerobic
20.20 Ældreidræt
fællessang

tak for denne sæson 

alle er velkomne til at komme 
og se hvad gymnastikholdene 
har arbejdet med i denne sæ-
son. Der er gratis adgang. 
Der er mulighed for at købe 
sandwich, frugt og grønt, og 
kaffe/the-kage i hallens caf-
eteria.

Gymnastik-
afslutning 

Drengene i Faldsled/Svanninge Hånd-
boldforening har fået nyt tøj sponcor-

eret af Svanninge Hallens Cafeteria v/ Winnie 
Hansen og Svanninge Skovservice v/ Peder Frederiksen.
Drengene ligger i øjeblikket nr. 5 i B-rækken.
tak til Svanninge Hallens Cafeteria og Svanninge Skovservice.

Damerne i Faldsled/Svanninge Håndboldforening har ligesedes 
fået nyt tøj sponcoreret af J. F. Anlæg.
Damerne ligger i øjeblikket nr. 7 i Serie 2.

Faldsled/Svan-
ninge Håndbold-

forening takker 
for det nye tøj

Høstfestival
tekst: Susanne Bang Stald
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også i 2008 bliver der høstfestival. 
Styregruppen blev ved opstartsmødet den 30. januar fordoblet 
med 5 nye medlemmer, som gerne vil være med til at forme 
årets høstfestival. Velkommen til Dorthe, Laura, Peter, Gitte og 
anders.
årets Høstfestival løber af stablen den 23. til den 31. august og 
rummer de velkendte aktiviteter som:

• Byvandringer
• Cykeltur
• Diskotek
• Folkemindesamlingen holder ekstra åbent
• Gudstjeneste
• Huspyntningskonkurrence
• Høstmarked hos Dagli Brugsen
• Ildskulptur
• Kreativ konkurrence for børn
• Kunst i tårnet og meget mere
• Musik
• Stegt Flæsk med persillesovs i Sognegården
• Æblekagekonkurrence
• Åbne gallerier

- og så er der et par nye overraskelser, som I kan 
læse mere om i næste nummer af Lokal-nyt.

 
Kontakt Susanne på 2926 7702, hvis du vil være med til at gøre 
Høstfestivalen endnu bedre – også hvis du gerne vil løse bare 
en enkelt, lille, praktisk opgave J
 
Vel mødt til Høstfestival den sidste uge i august 2008.
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Der var engang en institution der legede med børn i alderen 
fra 0 til 10 år. Den lå i en ganske almindelig kommune. Men 
den danske regering syntes at landets kommuner var alt for 
små og fattige til at kunne klare nutidens og fremtidens ud-
fordringer.

Derfor skulle mange kommuner lægges sammen. Dette 
medførte at ganske almindelige Faaborg sammen med fi re 
andre kommuner blev til Faaborg-Midtfyn kommune.

Men da de blev lagt sammen, opdagede de at de blev meg-
et fattige, og de blev nødt til at fi nde nogle indtægter til den 
slunkne  kommunekasse. Skatten måtte de ikke hæve. Så var 
der kun besparelser og højere brugerbetaling tilbage.

Hvordan får vi forældrene til at betale mere for at få deres 

børn passet i et fritidshjem? 
Når loven forbyder os at hæve 
prisen. Efter lidt grublen var 
der en intelligent politiker der 
fi k en god ide. Vi kalder bare 
fritidshjemmene for Sfoér. Så 
kan vi næsten selv bestemme 
hvilken pris forældrene skal 
betale.

Men hvad med de inte-
grerede institutioner? Hvordan 

gør vi det? Der er kun en ting at gøre. De må skilles.
Derved blev Den Integrerede Institution regnbuen plud-

Brydningstider

tekst: Souschef i Svanereden, Bjarne Lindekilde nielsen    
Foto: fra Sfo’ens arkiv

Historien om en institution der blev skilt og den 
ene part i skilsmissen blev ”gift på ny”.ene part i skilsmissen blev ”gift på ny”.

Et rigtigt eventyr
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Jeg hedder Jes romme og startede den 2. januar som pæda-
gog for de dejlige børn, som er i Svanereden.

Jeg kommer fra et fritidshjem i Haslev på Sjælland, hvor jeg 
i godt og vel 9 år har arbejdet med udeaktiviteter og naturfor-
midling, som et vigtigt omdrejningspunkt. og det er noget, 
jeg også gerne vil fokusere på i Svanereden.

Lige nu er jeg i gang med at etablere et forundringshjørne 
med akvarier og terrarier til fi sk og insekter, og med udstil-
ling af spændende og sjove ting, som vi fi nder på vore ture 
i naturen.

Det er vigtigt at lave udeaktiviteter med børnene. Her er 
frisk luft og fysiske aktiviteter det centrale, men hertil hører 
også at prøve at åbne børnenes sanser og interesse for na-
turens forunderlige verden. Elementerne ild og vand virker 
dragende på mange børn – som at tænde bål og lave mad 
på det, eller fi ske smådyr i et vandhul. Svanningeområdet 

rummer mange mulig-
heder for ture til både 
bakkerne, og til skov og 
strand. 

Jeg vil også gerne 
lave byggelegeplads 
med børnene, hvor de 
kan udvikle praktiske sider, kreativitet og fantasi og blive dus 
med hammer og sav. 

Det vil i det hele taget være spændende at være med til 
at udvikle et grønt område ved skolen, hvor børnene kan få 
stimuleret deres umiddelbare kreativitet og naturglæde. 

Jeg ser frem til at få mange gode oplevelser med børnene 
i Svanereden og et godt samarbejde med forældre og per-
sonale.

Jes Romme

Svaneredens nye 
          grønne pædagog

selig til Den Integrerede Institution regnbuen og Svanninge 
Skoles Sfo Svanereden.

Helt så nemt gik det ikke. Det viste sig, at det gav visse 
udfordringer, og krævede en del forarbejde, at skille en in-
stitution med én kultur, overenskomst og arbejdsmetode, og 
lægge noget af den sammen med en anden institution med 
en anderledes kultur, overenskomst og arbejdsmetode.

Hvem ejer egentlig det der er købt ind til fælles brug i regn-
buen? Hvor meget skal vi arbejde sammen efter skilsmissen? 
Hvem skal betale for samarbejdet?

(Da fortælleren arbejder i Svanereden vil historien koncen-
trere sig om skole og Sfo. regnbuen må selv fortælle deres 
historie.)

”fritidshjemmet”. Hvordan skal det samarbejde med lærer-
ne? Hvordan skal det dog gå når pædagogers øverste leder 
bliver en skoleinspektør. Sfoén skal også havde en leder og en 
souschef/ stedfortræder. Hvem skal det dog være?

Midt i alle spekulationerne får fritidshjemmet at vide af kom-
munen at de må godt få en ny bygning i stedet for de over 40 
år gamle barakker de bor i. Men så skal de også dele den med 
indskolingen (0. – 3. kl.).

Møder, planlægning, diskussioner og jeg ved ikke hvad 
kører derudad. Sure miner til slet spil var der vel også en del 
af. Hvad er al virakken så endt med?

Et meget tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere. 
Hver klasse har en primær pædagog tilknyttet. Når der er 
tid, er denne pædagog med i en undervisningstime. Infor-
mationsfl owet om hvilke børn der har brug for ekstra hjælp 
er intensiveret. overgangen mellem skoledag og fritiden i 
Svanereden gøres lettere ved at en pædagog går i klassen kl. 
1130., og spørger hvert enkelt barn hvad det skal den dag. 
Det nye hus der i grunden ikke er så stort, er godt fordi det 

ud over den almindelige varme, også er kommet til at rumme 
megen hjertevarme.

Vi er sikre på at Svanereden nu er rugeplads for mange af 
fremtidens meget smukke svaner.    

Se det var et rigtigt eventyr.
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Opslagstavlen  
 
 

 
 
 
 

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

 
 Tillykke til årets konfirmander                                              
 
 

 
 

 

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

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

A.L. UDESERVICE
• klipper græs og hække 
• lægger fl iser
• luger haver
• snerydning

• træfældning
• beskærer 
• passer sommerhuse
• private og erhverv

v/amdi jensen 
assensvej 317 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9878 · Mobil 4043 4825
a.l.udeservice@mail.dk

SUSANNE LYNGHØJ
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Telefon 62 61 93 83 · Mobil 22 37 24 86

FODER
til hunde, katte, heste, høns, kaniner tamme 

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

Dyrenes Butik
Assensvej 390 · 5642 Millinge · Tlf. 62681242

Quick Stål Technic ApS

Brian Quick · brian@quick-staal.dk · Mobil: 60 82 72 65 · Nygyde 2 · 5642 Millinge · Tlf. +45 62 68 22 65

FODPLEJER 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• Lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge
Telefon 6261 8033
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Vedr. indskrivning 
I forbindelse med indskrivning til kommende børnehaveklasse 
blev der på Svanninge Skole indskrevet 21 børn – næsten ligeligt 
fordelt mellem piger og drenge. Vi glæder os til at lære de nye 
familier og deres børn at kende.

Vedr. harmonisering og skolestruktur 
i Faaborg-Midtfyn kommune
I øjeblikket foregår der udvalgsarbejde om skolestruktur, bestilt 
af politikerne i fMk. Udvalgsarbejderne skal kortlægge, om der 
samlet set med fordel kan drives skole i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune på en pædagogisk bedre og/ eller billigere måde ved an-
derledes organisering end vi gør nu.

Det drejer sig konkret om, hvordan vi organiserer 10.klasse – 
om det skal være muligt at gå i 10.klasse 1, 2 eller fl ere steder i 
kommunen. Det drejer sig om, hvordan vi arrangerer specielle 
indsatser for børn og unge, og endelig er der fokus på, om vi 

i faaborg-området, hvor vi p.t. har 4 mellemstore skoler, her-
iblandt Svanninge Skole med 0.-9.kl, ønsker at samle 7.-9.kl på 
byskolerne i Faaborg. 

Politikerne i fMk skal tage tage stilling til skolestukturen i løbet 
af 2008. Det bliver spændende for Svanninge, om vi skal forblive 
at være en ”hel” folkeskole med 0.-9.kl eller vi skal være en an-
den type skole med 0.-6.kl. Der er mange argumenter for det 
ene og det andet. Vigtigt er det dog i en sådan overvejelse, at 
man både har øje for, hvad der kan skabes af overbygningsmiljø 
i faaborg og, at man har øje for, hvilke pædagogiske miljøer, der 
er ”tilbage” i landsbyerne efterfølgende.

Som kuriosum kan nævnes, at Svanninge Skole p.t. er den 
næstbilligste skole i kommunen, hvis man sammenligner pris pr. 
elev. Det skyldes, at vi har stort set ”fyldte” klasser i alle årgange.

I aviser og på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside kan 
debatten om skolestruktur følges – på hjemmesiden kan man 
også fi nde strukturrapportens statusbeskrivelse, samt de overve-
jelser, der kan gøres ved en eventuel ændring af struktur.

        
Vedr. udeområder/legepladsen
Senest har vi fl yttet den sidste pavillon fra det gamle fritidshjem, 
så den nu står i hjørnet ved lågen/Flægmosevej. Den skal danne 
base for naturgrej og være naturforundringssted. Jes romme fra 
Sfo har planer om indretning. 

Desuden er der gang i legepladsudvalg, som ser på udeom-
råderne ved skolen. Vores håb er at arrangere en legepladsdag i 
foråret 2008, hvor vi kan få startet på at genskabe en legeplads 
ved skolen. Det vil der komme mere nyt om.

Nyt fra Svanninge Skole
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Hvad foretager vi os
     lige nu i regnbuen?
tekst og foto: Steen keller, institutionsleder

Vi arbejder med det fysiske børnemiljø i regnbuen
Solen - vores afdeling for de yngste (0-3 årige) har længe haft 
brug for et løft. Ganske vist er det den bygning, der er gjort mest 
ved siden årtusindskiftet: Nyt badeværelse og toiletter, gulve i 
garderobe og gang, nye vinduer, radiatorer og nyt køkken. Lige 
nu er det børnenes garderobeplads, der står for udskiftning, lige-
som de sidste køkkenskabe fra Skoleinspektør Sommers tid ryger 
ud. Herefter er det hoveddørens tur til at få en omgang. Men 
det er ikke helt nok - specielt efter vi har fået de allermindste, 
kan vi bruge al den plads, vi kan få. Så langt om længe kommer 
der gang i den lille tilbygning med tilhørende garderobe, vi har 
snakket om siden 2005. Vi håber og regner med, at den står fær-
dig inden nytår. Legepladsen får et nyt større klatrestativ/legered-
skab her i løbet af foråret. Det placeres i området mellem Solen 
og Stjerne/Månen. Vi skal have fl yttet et par andre redskaber for 
at give plads til det store legeredskab, men balancebommen vil 
blive genbrugt andetsteds.

Vi arbejder med det psykiske børnemiljø
I forbindelse med udarbejdelsen af en BørneMiljøVurdering, er vi 
er i gang med at afdække børnenes indbyrdes legerelationer og 
venskaber. Vores tanker er at danne os et overblik over, hvordan 
børnene trives i institutionen. relationerne til de andre børn og 
de voksne i børnehaven er bestemt vigtige for, at et barn har det 
godt med sine omgivelser. forudsætningen for pædagogisk at 
kunne sætte ind er viden om, hvordan børnene grupperer sig, og 
hvilke venner/kammerater det enkelte barn foretrækker at være 
sammen med, at lege med. BørneMiljøVurdering er et nyopfun-
det regeringstiltag, som ganske vist i første omgang vil tage tid 
fra primærydelsen ”at passe børnene pædagogisk forsvarligt”, 
men vil givetvis også give os redskaber til at varetage opgaveløs-
ningen bedre, specielt når et barn er ”ude i kulden”. Det sidste er 
dog noget der yderst sjældent fi nder sted i Regnbuen. Børnene 

er generelt gode til at lege med fl ere end bedstevennen, hvilket 
jeg bl.a. tilskriver, at de ansatte omgående griber ind over for selv 
små tilløb til udelukkelse.

Vi arbejder også med det æstetiske børnemiljø
Gennem interview med børnene om, hvor de bedst kan lide 
at være i børnehaven og forskellige iagttagelsesskemaer som 
forældrebestyrelsen har taget sig af, vil vi se nærmere på de for-
skellige grupperum og uderum. Meningen er, at vi skal prøve at 
se de enkelte forhold med børnenes øjne. Her handler det om lys, 
støj, indretning, rengøring, udsmykning osv. Ved at sætte fokus 
på dette felt, vil det måske give os ideer til, hvordan vi kan få det 
æstetiske miljø til at spille sammen med de intentioner, vi har om 
eks.vis at styrke børnenes venskaber, og hvilket æstisk miljø vil 
være underbyggende for de gode relationer, vi ønsker at skabe. 

Skovtur i Sollerup
forældre, børn og personale har søndag d. 20. januar været 
på vinterskovtur til vores base i Sollerup Skov. Vi startede med 
et orienterings”løb” med tilhørende opgaver. Efter denne ud-
fordring for de små grå celler og fysikken, var der hjemmelavede 
bål-pandekager, varm bål-cacao og kaffe til de kaffetørstige. Vi 
blev ikke så våde som i 2007, hvor regnen stod ned i stænger, så 
snart vi havde tændt bålet. I år nøjedes det med at dryppe, mens 
pandekagerne sydede på panderne, og det regnede først rigtigt, 
da vi var for hjemadgående. for børnene er det dejligt at kunne 
vise far og mor stedet og skoven, hvori de tilbringer mange timer 
med at lege, kigger efter dyr og planter, går ture og klatrer i 
nogle af træerne. For de voksne er det hyggeligt at møde de 
andre forældre omkring lejr-bålet, gå en hyggelig tur i skoven og 
hjælpe hinanden med at løse mere eller mindre skøre og svære 
spørgsmål: ”Hvor mange år er de ansatte i regnbuen tilsam-
men?” eller ved redekassen i egetræet ”Hvilket dyr bor her?” osv. 
på orienteringsløbet. For de nyfi gne: Svarene på spørgsmålene er 
”600 år” og ”Hasselmusen”.
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åben for besøgende fra 1. juni til 31. juli alle dage, 
undtagen mandage.

 
Grubbemøllegyden 2 · 5600 Faaborg ·

Vind- og vandmølle

 
 

Åben lørdage i ulige 
uger kl. 11-16 
Assensvej 283,  
5642 Millinge  

tel. 6091 0667 

Juul & Streich
Keramisk værksted & Butik
Assensvej 279 · 5642 Millinge
tlf.: 63 61 77 88 / 41 56 54 53

Skulptur & brugskeramik
i stentøj & porcelæn.

www.juulogstreich.dk

Børnetøj i str. 2-8 år

MÆRKER
Italy kids, drappa dot,

Björk, rice samt 
eget design

Åben lørdage 
i ulige uger kl. 11-16

Assensvej 283 
5642 Millinge

Tel. 60 91 06 67

SOLBJERGGAARD
Designværksted

Marskandiserbutik
Bed & breakfast

Assensvej 298, 5642 Millinge.
Tlf. 86 19 07 67/ 23 20 32 78

www.bb-fyn.dk

Hånddrejet kop & tallerken 
i fransk porcelæn

kr. 300,00

Åben i ulige uger
Torsdag & fredag kl. 10 - 18
Lørdag & søndag kl. 11 - 16
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fra tid til anden hænger de nærmest i guirlander. Ind imellem 
bliver de samlet sammen og smidt i affaldssækkene. Men der 
kommer hele tiden nye til, og så bliver de hængt op som et 
manende eksempel på menneskers ligegyldighed over for na-
turen og over for andre mennesker, der skal se på svineriet.

Men det er nu slet ikke dem, der smider dem, der også sæt-
ter dem op i hegn og på træer.

- Ja, jeg er en af dem, der sætter dem op, erkender Ernst Jør-
gensen fra faldsled. Han går lange ture i egnen og han blev så 
ked af alle de dåser og fl asker det fl ød med, at han begyndte 
at sætte dem op.

- Det er vel seks-syv år siden jeg begyndte, fortæller han. 
Den gang var det de små snapsefl asker, det handlede om. De 
lå i rabatten og blev ikke opdaget når kommunen kom med 
deres maskiner og slog græsset. De fl asker, der ikke var sunket 
langt nok ned, blev slået i stykker og så fl ød det med glasskår 
på vejen. og det har jo nok kostet en del punkteringer både 
for cyklister og bilister.

Det er et fælt svineri og det var den gang jeg begyndte 
at sætte fl askerne på pind, om man så må sige. Siden 

holdt det op med fl askerne og så blev det dåserne i stedet.
Hvem, der smider dåser ud af bilerne ved jeg ikke – eller vil 

i hvert fald ikke sige det offentligt – men det er vel nogen, der 
ikke tør tage dem med hjem. for man kan jo forestille sig, at 
det er nogen, der lige skal have sig en bajer på hjemvejen og 
når de så har tømt dåsen er det bare ud ad vinduet. I stedet for 
at fi nde en affaldspose. Men jeg synes jo nok, at de burde gøre 
sig den lille ulejlighed. og de kunne jo også tage deres poser, 
pølsepapir, pizzabakker og alt muligt andet med, for det ser 
altså ikke godt ud når det ligger og fl yder langs vejene.

og så vil jeg gerne understrege, slutter Ernst Jørgensen, at 
jeg ikke er den eneste, der går og samler øldåser sammen på 
den måde. Det viser, at vi er mange, der tænker på naturen 
og den egn, hvor vi bor.
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     på dåse

Ernst Jørgensen har bid igen. noget grusomt svineri bare at smide affaldet 
langs vejene, mener han. 

Åbner skærtorsdag d. 20./3. 
Åbent i påsken samt fredage, lørdage 

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

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

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

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




