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vinteren er på vej. Forhåbentlig med 
sne, så kælk og ski kan blive luftet 
oppe i bakkerne. og nu er vi i fuld  
sving med at forberede jule- og nyt-
årsaktiviteterne. Der er meget at kig-
ge på og deltage i.
et par journalister har spurgt, hvordan 
det kan være vi har så mange aktiv-
iteter i lokalområdet? For mig at 
se, er der et sammenhæng mellem 
humlebien og os i lokalområdet. Så 
længe vi ikke får at vide, at det ikke 
kan lade sig gøre, så gør vi det!
Men hvor humlebien går i dvale, når 
det bliver koldt, så fortsætter vi.

God vinter til alle i lokalområdet.

Lokalrådet
Lokalrådet indkalder til Årsmøde, 
onsdag den 28. marts 2007 kl. 19.00  
i aulaen på Svanninge Skole. Dagsor-
den ifølge vedtægterne.

Alex Junge

Humlebien kan flyve
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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. 

Velkommen i vores gårdbutik
Hos os finder du garanteret kvalitet:

• Steensgaard Jersey kalvekød

• Produkter fra Steensgaard Herregaardsmejeri

• Risbjerg Frilandsgris

• Grøntsagsabonnement, inkl. opskrifter!

• Mel fra Skærtoft Mølle

• Specialøl fra Indslev Bryggeri

• Og masser af andre lækre delikatessevarer

HUSK: Masser af idéer til jule- og nytårsgaver ...

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

SteenSgaard godS apS
Steensgaard 7, DK 5642 Millinge, tlf. 62 61 94 52, fax 62 61 74 61  
post@steensgaard-gods.dk, www.steensgaard-gods.dk
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i hundredevis flokkes de. i trætoppene. På markerne. og hele 
tiden den infernalske larm, de laver. Bråår-bråår!

egentlig har den et flot navn. Corvus Frugilegus. Men der er 
noget gustent over den. Hvad der vel ikke er noget at sige til, 
eftersom den er beslægtet med nogle rigtige banditter.

- njah, he-he, gnækker ornitolog Finn eriksen. Det er ganske 
rigtigt, at det er nogle banditter, der er i familien, men for så 
vidt er råger forholdsvis uskadelige.

og rågen er det naturligvis der er tale om. et rigtigt råveho’e, 
som vi siger her på egnen. Den larmer og skriger og plyndrer 
foderbrættet, flår fedtkuglerne ud af holderne.

og så forstyrrer den også præsten. Hvad der jo ikke er så 
godt, når hun sidder og er i gang med forberedelserne til søn-
dagens gudstjeneste.

- nej, jeg må nok sige, at den er meget forstyrrende, siger 
pastor vibeke Hammerum. og jeg kan da ikke lade være med – 
ja, ikke fordi jeg på nogen måde vil gå i rette med skaberen – at 
tænke på, hvad den egentlig har at gøre i det store skaberværk.

netop i præstegårdsskoven er den største samling af råger 
i miles omkreds, og larmen er nærmest infernalsk, når der er 
generalforsamling.

Det er der en halv time hver morgen og aften. Der bliver 
råbt meget råger imellem på morgenmødet, og det tager lang 
tid inden de bestemmer sig for hvilke haver og marker, de skal 
besøge denne dag. og aftenmødet kan godt trække ud, fordi 
der skal råbes – vel nærmest skriges – om det, der er sket dagen 
igennem. 

tænk at det kan tage så lang tid at fortælle, at man har jokket 
rundt på Møller Madsens tidligere mark og stukket næbbet i 
jorden efter orm og larver en hel dag. og starte næste morgen 
med at bruge en halv time på at man igen i dag har planer om 
at jokke rundt på Møller Madsens mark for at få lidt at spise.

Der må jo være no-
get galt i hovedet på 
det ulyksalige fjerkræ.

- næhæ-hæ. Det 
er der nu ikke. Så vidt 
jeg ved. 

Det er ornitologen 
igen. Men han bor jo 
heller ikke midt i en 
rågekoloni. og meg-
en trøst har han ikke 
til hverken præsten 
eller os andre, der 
følges os grumme ge-
neret af fuglen.

- nej, i kan godt 
regne med at kolon-
ien udvider sig, siger 
han. Men så kan i jo 

skyde nogen af dem. rågeunger smager jo godt. De skal skydes 
lige når de kommer ud af reden og sidder på grenen ved siden 
af. Så er de bedst.

- Men man kan også fjerne rågerne ved en såkaldt regulering 
– altså hvor man bare plaffer dem ned på må og få. Men fjerne 
dem helt, det kan man altså ikke. Med mindre man altså fjerner 
skoven. råger elsker at bygge i trætoppene i skove og lunde, 
der ligger lige ud til det åbne land. og på det område må man 
jo sige, at Svannninge ligger ganske ideelt. Men som sagt. Den 
er ganske ufarlig for sine omgivelser. Ja, altså med undtagelse 
af de larver og biller, den æder, naturligvis. Men den er ikke 
redeplyndrer som dens slægtninge, alliker, skader, krager og 
de andre.

Den finder ganske enkelt sin føde på jorden, og hvis man har 
mange af dem i sin have, så er der en årsag. Der er mange in-
sekter, der lægger æg i græsplænen. Gåsebiller for eksempel.

og gåsebiller har der været mange af i år. De væltede nærm-
est ned fra himlen da varmen satte ind. egentlig skulle larverne 
så have udviklet sig i løbet af sommeren og det sker ved at de 
æder græsrødderne. i august skulle græsset så have været gult, 
fordi rødderne var ædt. Det skete ikke. Så måske skal man lige-
frem være taknemmelig over for rågerne.

- ikke nødvendigvis, siger Finn eriksen. Stære og solsorte gør 
det samme. og mange andre steder, hvor der ikke er råger, er 
græsplænerne heller ikke blevet gule. altså ikke meget lyspunkt 
for rågerne her. Men fjernes kan de altså.

De kan stresses bort. Det kan ske med ophængning af stanni-
ol, nedskydning af dem, larm med hundepropper, hver eneste 
gang de lander. Det kan tage tid, men de ender med at flytte.

- Men så flytter man jo bare problemet til en andet sted, siger 
ornitologen, der mener, at det bedste, man kan gøre er at lære 
at leve med dem.

og præsten, der erkender, at hun er en af dem, der har de 
fleste problemer med rågerne, bøjer nakken. Hun kender godt 
fiffet med hundepropperne.

Men hvad hjælper det, når jeg nu er skudræd, siger hun. 
Jeg har en proppistol og jeg har også propperne. Jeg kan bare 
ikke få mig selv til at skyde med dem. og at jeg klaprer med to 
grydelåg tager de sig ikke af.

Hvad så med jægerne. De kan jo bare komme og skyde dem.
Det gør de bare ikke. en haglpatron koster otte kroner, og 

hvem vil spilde otte kroner på et sort stykke fjerkræ.
Men ungerne kan de jo ordne. Det kan gøres med en kraftig 

luftbøsse. og her koster det 0,2 øre pr skud. og så er råge-
unger en billig spise.

nu er vi midt i den mørke tid, og så er der ekstra megen larm 
fra rågerne.

- Prøv at lære at leve med dem, siger ornitologen. 
Ja, ja, sukker præsten. Det samme gør alle vi andre.
Men det var måske en god idé med de hundepropper?

et rigtigt råveho’e
Tekst og foto af team

Sognepræst Vibeke Hammerum er 
grumt plaget af ´sine´ råger. Men det 
bliver dog til en tur i haven en gang imel-
lem. Især når rågerne ikke er hjemme.
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Kontakt os gerne 
omkring Deres projekt 

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

mail: jonyma@mail.tele.dk.

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

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

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

Kig ind på vores nye hjemmeside: 
www.johnny-madsen.on2day.dk
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Hvordan var selve flytningen fra bofællesskabet i Holbæk til Den 
gamle Skole her i Millinge?

Maura Bastiani, uddannet dansk folkeskolelærer og oprinde-
ligt fra italien – Gernignaga ved Lago Maggiore – og nu den 
nye frue i det gamle, ærværdige hus, vender kort blikket ind-
ad, det dirrer om munden, smilet bryder frem i de grågrønne 
øjne, så griner hun, så de lange, mørke lokker danser lystigt om 
hovedet på hende:

»Vi flyttede ind den 1. juli i år. Den første nat var et mareridt. 
Jeg, min mand og vores to børn på otte og elleve år gik i seng på 
madrasser på gulvet. 

Det værste var varmen og den talrige hær af fluer, der stædigt 
summende kredsede om vores stakkels, trætte hoveder. 

Jeg var til sidst helt desperat, men må alligevel være slumret 
lidt ind, indtil en anden uvant lyd vækkede mig igen: det peb og 
puslede ude fra køkkenet. Mus! Selv vores to katte havde grebet 
flugten af lutter skræk.

Jeg kunne ikke tage mere og ville flytte ud igen – øjeblikkeligt. 

Det gjorde jeg selvsagt ikke og det er jeg i 
dag lykkelig over. Den første gave, jeg fik, var 
en fluesmækker fra naboen.«

Maura og ægtemanden Henrik flyttede fra 
Sjælland til Fyn for at Henrik, som handler 
med træ, kunne være tættere på sine jyske 
kunder. 

efter at have kørt rundt og set på en del 
huse til salg, fandt de drømmehuset på in-
ternettet: Den gamle Skole. 

Det har været en stor omvæltning for hele 
familien at komme fra det noget større Hol-
bæk til den lille landsby.

Familien er enig om, at forandringen har 
været til det bedre på en måde, som de slet 
ikke havde tænkt på: naboerne, fællesskabet, 
atmosfæren, velkomsten.

Maura synes, at området er fantastisk de-
jligt, ikke mindst dets mennesker. Det rører 
hende stadig dybt, at fremmede mennesker 
kom med blomster og atter andre spontant 
gav den 11-årige søn en is, da de mødte 
ham på vej til fodboldbanen. og andre, som 
tog hele familien med på badetur til knold 
på Horne Land. 

Børnene stortrives i hhv. 2. og 5. klasse på 
Svanninge Skole og har allerede fået kam-
merater. 

om musene trives, er ikke godt at vide, 
da de ved hjælp af musefælder er blevet 
forvist fra den gamle dame med rynker, stor 
charme og klasse, som Maura Bastiani kær-
ligt omtaler familiens nye hjem, men mon 
dog ikke?

adspurgt om ønsker til fremtiden bliver 
hun alvorlig, tænker sig længe om og siger:

»At den dejlige fornemmelse af, at folk an-
tager os, ikke forsvinder. At det varer ved. Det 
er ikke en selvfølgelighed og så helt anderledes 
end i et noget større bysamfund.« 

Tilflytter 
     fra by til land

Tekst af Winnie Fersmark
Foto klaus Caspersen

interview med Maura Bastiani
assensvej 296 · Den gamle Skole 
Millinge
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Svanninge Sk-
ovservice

Dit liv kan gå i alle retninger, og vi hjælper dig, uanset hvilken vej du 
vælger. Du skal forvente at få mere end en standardløsning. 

Fremtiden er din og ikke alle andres – og det er derfor, vi kalder os 
din fremtids bank.

www.fioniabank.dk

Fremtiden er individuel

Dit liv kan gå i alle retninger, og vi hjælper dig, uanset hvilken vej du 
vælger. Du skal forvente at få mere end en standardløsning. 

Fremtiden er din og ikke alle andres – og det er derfor, vi kalder os 
din fremtids bank.

www.fioniabank.dk

Fremtiden er individuel
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N y b o rg v e j  1 0 7  .  5 6 0 0  .  Mobi l :  20 29 75 23
 peder-freder iksen@mai l . te le.dk  
www.svanningeskovservice.dk
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Grubbe Mølle

Grubbe Møllegyden 2 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 91 08 

www.grubbemoelle.dk

• Bed & Breakfast – åbent hele året.
• Rundvisning i vand- og vindmølle. Juni og juli alle dage, kl. 11,
  undtagen mandag. Ring for rundvisning på andre tidspunkter.
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Hornegyden 16

5642 Millinge

Tlf. 62 60 14 01

Butik - Atelier

Hun kalder sig hattemager. Det er der nok ikke noget sige til, 
eftersom det er hatte, hun laver. Mange hatte. Smukke hatte, 
elegante hatte, frække hatte. nærmest hatte lige efter hovedet.

og på en god hat er der indvendigt et lille mærke. Det er det, 
der fortæller, hvilken ende af hatten, der skal vende bagud. 

og på disse gode hatte står der Grete Hjorth. Husk det navn 
og husk, hvor dan det er stavet. Hun bliver stiktossset, hvis ikke 
det er stavet rigtigt. altså Grete Hjorth.

Det er hende der har Hattehuset på Hornegyden. Det lig-
ger smukt i dalstrøget hvor vejen går fra Horne til landevejen 
mellem Faldsled og Millinge. og her kan man købe hatte. Lige 
efter hovedet.

På første sal sidder Grete Hjorth i sit atelier. vinduet vender 
mod nord og det er godt. Der kommer meget lys ind, men der 
er aldrig sol, der giver forkerte skygger eller som forstyrrer med 
for megen varme og flimmerlys. Her arbejdes nemlig. og det 
er nødvendigt.

- Ja, det er ganske forskrækkeligt, siger Grete Hjorth. Det vil 
sige: Det sagde hun i butikken, der ligger i stueetagen i den 
vestlige længe af det hyggelige husmandssted. vi skulle se på 
de mange hatte, der lige pludselig ikke var så mange endda.

og så må hun i gang med det, der sidder lige under hatten. 
altså hovedet. Der skal tænkes over tingene, når en hat skal 
designes, for der er ikke tale om at der skal laves hatte i serie-
fabrikation. Så er man jo ikke hattemager. Der er nu en gang 
forskel på kong Gulerod og Jørgen Hattemager. når hatten er 
lavet, er den lavet, og passer den ikke på hovedet af en mulig 
ejer, kan vedkommende altså bare ikke få den.

- en hat, skal man ikke kunne mærke, man har på hovedet, 
fastslår Grete Hjorth. Den skal sidde ordentligt og den skal sidde 
fast. ikke noget med hatten om bag i nakken eller den slags. 
Man tager jo heller ikke sine bukser på med gylpen bagud.

en hat skal passe til det hoved, den bliver anbragt på. og det 
er noget vås, hvis nogen siger, at de ikke har hattehovede. alle 
kan bære en hat.

Det gjorde alle i øvrigt også indtil begyndelsen af 1960’erne. 
ikke lige kønt, men alle bar dem. Så kom bilerne og afløste 
både hat og frakke. og man kan vel sige, at bilen er den fattige 
mands overfrakke.

i øvrigt var 1960 det år, da Grete Hjorth kom til Fyn. Hun var 
uddannet inden for design af både hatte og tøj og er derfor 
ikke modist, som egentlig er den rigtige betegnelse for en, der 
laver hatte.

Gennem årene har Grete Hjorth uddannet sig på en lang 
række kurser i Frankrig, som hun har tætte forbindelser til. Fak-
tisk er hun da også vicepræsident i udlændingeafdelingen af 
Musee du Chapeaux i Sydfrankrig. og det har hun været de 
sidste syv år.

- når jeg skal være helt ærlig, så er vi vist ikke flere end 16-17 
medlemmer i den afdeling. Men det er en god afdeling og vi 
har en tæt kontakt, der er både givende og udviklende.

kontakten til det franske blev også grundlagt i begyndelsen 
af 60’erne på en haute couture-skole i Paris og inspirationen 

fra den gang er 
da også gennem-
gående i Grete 
Hjorths produk-
tion. og i den ånd, 
der er i forretnin-
gen. Det handler 
om service, og 
det gælder om, 
at folk føler sig 
godt tilpas. Hvad 
enten de kommer 
for at ose eller for 
at købe. og der 
kommer mange.
Både enkeltvis og 
i flokke.

Åbningstiden er lidt svævende. Der er åbent om eftermidda-
gen, men som der står, kan man bare ringe på klokken. Hvis 
hun er visibel bliver der lukket op.

og så kommer man altså ind i Hattehuset., og har man hang 
til hatte føler man sig som et barn i en slikbutik. Man er lige ved 
at løbe løbsk.

Der er hatte i filt, af strå og syede. enkle og anvendelige i de-
sign, smukke i udførelse. Fra det elegante og sofistikerede til det 
frække og kække. Hatte til ethvert hoved. til enhver lejlighed. 
til alle tider.

De sidder på stativet og venter bare på det rigtige hoved. og 
det kommer også. og der har været mange hoveder i butikken 
gennem tiderne. og næsten alle har fundet den rigtige hat.

Grete Hjorth elsker at lave hatte. Hun elsker også sine hatte 
og hun elsker 
at finde de rig-
tige hoveder 
til dem. en hat 
er hun særligt 
glad for. Det 
er hverken kas-
ket, basquette, 
eller hat. Den 
har ikke skyg-
ge hele vejen 
rundt, men 
heller ikke kun 
foran. Den er 
smart og fræk. 
og så fik hun da 
også en design-
pris for den, da 
hun havde lavet 
den. en perle i 
rækken, kunne 
man sige.

Hattemagerens hat
Tekst og foto af team

et Hattehus er naturligt nok 
et hus med hatte. og Grete 
Hjorth er meget flitig, hvad 
der også er nødvnedigt. Her 
et kig ind i forretningen.

Lille spejl på væggen dér 
- hvem sætter hatten rigtigt 
her...
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Filialdirektør
Hans Jørgen Larsen

Få gavn af min erfaring og ekspertise inden for:
u kommunikation u udvikling af organisationen
u markedsføring u kompetencea� laring og -udvikling
u salgsindsats  u rådgivning og løsning af 
u udvikling af mål og visioner       små og store opgaver

»Ny energi i virksomheden?«

Kontakt mig for et indledende, uforbindende møde.

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

Legesager 
for livet

Besøg os fredage kl. 8.00-15.30
på Energivej 2 * 5600 Faaborg

eller på www.gamleskole.dk

i de gode gamle dage - indtil foråret 2006 - var der Fredag-
såbent i aulaen på Svanninge Skole, i perioden oktober til maj. 
en fredag om måneden samledes 50 til 120 mennesker fra egn-
en til fællesspisning, fælles aktiviteter og hyggeligt samvær. en 
fl ittig og idérig initiativgruppe sørgede for den praktiske koor-
dination og for aktiviteter. Madlavningen gik på skift blandt 
deltagerne, og der var som regel en repræsentant for initiativ-
gruppen med som »ankermand«.

 en typisk fredagsåbent startede ved 15-tiden, hvor mad-
holdet gik i gang i skolens køkken. kl. 18 kom deltagerne - 
med egne tallerkener og bestik. Man betalte for maden: 40 
kr. for voksne og urimelig lidt for børn, og man købte øl, vin 
eller vand. når folk havde fundet sig en plads, bød madholdet 
velkommen, og der blev ofte sunget en passende sang. Så var 
der spisning og hyggeligt samvær. efter spisningen var der ofte 
en aktivitet, et foredrag, sange og børnene hyggede sig blandt 
andet med at udfolde sig i gymnastiksalen. omkring kl. 22 blev 
der ryddet op og folk drog hver til sit. Der var også gode tradi-
tioner: Fredagsåbents julebanko med et sandt orgie i gevinster 
og bakketuren i maj.

 i de sidste par år er antallet af deltagere faldet noget - Måske 
har vi ikke været gode nok til at invitere nye beboere i området 
med til arrangementerne. Måske falder folk fra når deres børn 
går ud af skolen. Måske er der bare ikke mere interesse for at 
fortsætte med Fredagsåbent.

 Den hidtidige fl ittige og energiske initiativgruppe har brugt 
alle sine kræfter og hvis Fredagsåbent skal fortsætte, så skal der 
fi ndes nye folk.

 Jeg synes at Fredagsåbent har fortjent en chance for at 
overleve. Derfor opfordrer jeg til, at mennesker med interesse 
i Fredagsåbent giver mig et praj på mail: bjergehus@mail.dk, 
ringer eller skriver. Måske har du bare lyst til at bevare Fredags-
åbent, fordi det er en god mulighed for at mødes med folk fra 
lokalområdet - og din indsats kan være at være med til at lave 
mad en gang om året. eller måske har du ligefrem overskud til 
at være med i en ny initiativgruppe, som sikrer fortsættelsen og 
stadig udvikling af Fredagsåbent. 

Med venlig hilsen
Jesper Vagn Christensen · Bjergevej 10, Svanninge

5600 Faaborg · 62 61 81 11

Fredagsåbent 
- er det en saga blot?

Dilettant i Sognegården
Den 8. marts 2007 er der generalprøve på årets dilet-
tant i Sognegården og den 10. marts er der premiere 
med spisning forud for forestillingen.
Foreningen Svanninge Sognegård er arrangør og 
overskudet går til husets drift og vedligeholdelse, så 
støt op om arrangementet.

Lokalrådets årsmøde
Den 28. marts, kl. 19 afholdes Lokalrådets årsmøde i 
skolens aula.

Mød op og giv din mening til kende. vi vil også gerne have 
fl ere aktive i Lokalrådet, bl.a. repræsentanter for foreninger 
og institutioner. Følg også med og kom med dine indlæg i 
debatten på www.faldsled-millinge-svanninge.dk

Det sker i december:

14. FDF juleafslutning. Skolens aula, kl. 19

 Pensionistforeningens juletræsfest. Sognegården, kl. 14

15. Lucia- og bedsteforældredag. Skole og institution

16. SMir ride-elevstævne og juleafslutning

17. nisseoptog og juletræ ved Dagli’ Brugsen. kl. 10

17.  Åbent galleri hos Bork-Johansen, assensvej 542 og 

 anne-Gerd Juul, assensvej 279. kl. 10-17

22. Sidste skoledag før jul. kirkegang



FODPLEJER 
Gitte Jørgensen

• Alt i moderne fodpleje
• Lægeeksamineret fodplejer

Gitte Jørgensen
Kirkegyden 14 · 5642 Millinge
Telefon 6261 8033

12     l  LokaL-nyt   l  vinter 2006

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

• fælder træer
• beskærer 
• passer sommerhuse

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

interesseundersøgelse
Fællesantenneanlæg • Hurtigere internetadgang • Telefoni

Da beboerforeningen har registreret stigende interesse for oven-
nævnte anlæg, vil vi prøve at komme udviklingen i forkøbet 
ved selv at undersøge – med henblik på realisation inden for et 
år – om interessen er stor nok.

vi skal nemlig op på ca. 50% tilslutning, før der er fornuftig 
økonomi i det. Det tæller også med, hvis man eksempelvis kun 
er interesseret i hurtigere internetadgang.

vi har snakket med telia/Stofa, som bl.a. byder på den fordel, 
at fl ere tv-apparater kan kobles på for den samme pris. Hvis 
interessen er til stede, vil der så hurtigt som muligt blive ind-
kaldt til et stormøde, hvor en repræsentant fra fi rmaet vil være 
til stede. og så til det alle dernæst tænker på: Hvad vil det koste? 
Her må vi kraftigt pointere, at følgende ca. priser er med stort C, 
da priserne er afhængige af tilslutningsprocenten. For fællesan-
tenenanlæg med ca. 40 kanaler, månedlig mellem 200 og 250 kr.

For bredbånd (til at begynde med 2 megabit), månedlig ca. 
50 kr. telefoni gratis (ikke udbygget nok endnu, men det kom-
mer). Desuden vil der være en installationsudgift på ca. 7.000 
kr. Denne vil husets værdi så også stige med.

vi vil selvfølgelig sørge for, at disse penge kan lånes til en 
meget fornuftig renge, og at der i forvejen er carte blanche for 
et sådant lån.

Spørgsmål er velkomne. Kontakt:

kaj. v. Hansen, Strandparken 52 tlf. 6268 1780
Flemming Hye-knudsen, Søvænget 24 tlf. 6268 1220
Poul erik Billeskov, assensvej 510 tlf. 97�5 2520

På Faldsled Beboerforenings bestyrelses vegne
Poul Erik Billeskov

Lån pavilloner eller spanske vægge
Høstfestivalen forsynede Lokalrådet med:
☺ • 5 pavilloner på �x� meter i aluminium/træ og med stoftag
☺• 16 spanske vægge i metal/magnetplade, så de kan tåle
 at stå ude. 8 plader på 1x1 meter og 8 plader på 1x½ meter
    og tilhørende søjler.
 Dette grej kan lånes til arrangementer og aktiviteter i lokal-
 området formedelst et lille vedligeholdelsesgebyr.
 kontakt Henning Bahl på 62 68 12 �6 eller 
 henningbahl@mail.dk

Det sker i januar: 8. Første skoledag efter juleferien
 11. Pensionist foreningens generalforsamling. 

  Sognegården, kl. 14 16. Årsmøde i SFFGi svømmeafdeling. Svømmehallen kl. 18.�0

  Årsmøde i SFFGi badminton, Svanningehallen

  Årsmøde i gymnastikafd., Svanningehallen
 22. Frede Bräuner. Foredrag om kost. Skolen, kl. 19

 27. FSSGi generalforsamling med leg og motion. Hallen, kl.14

 28.  Åbent galleri hos Bork-Johansens, assensvej 542 og 

  anne-Gerd Juul, assensvej 279. kl. 10-17



1�LokaL-nyt   l  vinter 2006   l  

D
in

 h
is

to
ri

e

Gemmer dit liv på en spændende/
tragisk/gribende historie, som andre 
kunne få gavn af at læse?

Eller har du altid drømt om at få skrevet 
din biografi  eller slægtshistorie?

Fortæl og jeg researcher, skriver og 
sørger for udgivelsen i bogform. 

Kontakt: 
Forfatter Winnie Fersmark
tlf. 62 61 82 11 · www.sprogshoppen.dk

Lad os uforbindende 
drøfte netop din historie

Få din egen, specialdesignede altan, gelænder eller hvad 
du drømmer om i stål og træ. Specialist i design, produkt-
udvikling og dokumentation med 3D Inventor.

Få uforpligtende tilbud. Kontakt mig på pm@poulmartin.dk 
eller telefon +45 2928 2079. Se mere på www.poulmartin.dk

NY ALTAN ...

Kirkenyt
Fg. sognepræst Jeanette Braun vikarierer under sognepræst vibeke 
Hammerums studieorlov 15. november - 15. februar 2007. Med 
mindre andet nævnes varetages tjenesterne af Jeanette Braun: Gudstjenester 
10. dec. 2. søndag i advent:11.00: Falsled
19.00: Svanninge. De ni læsninger.
17. dec. 3.søndag i adventJesper Svärd
10.00: Falsled
11.�0: Svanninge
24. dec. Juleaften
15.00: Falsled (indsamling)16.�0: Svanninge (indsamling)
25. dec. juledag
09.�0: Falsled (indsamling)11.00: Svanninge (indsamling)
26. dec. 2. juledag (indsamling)09.�0:  Svanninge 11.00: Falsled 

31. dec. Julesøndag09.�0: Falsled
ingen: Svanninge 
1.jan. Nytårsdag
15.00: Falsled (indsamling)16.�0: Svanninge (indsamling)  
Derudover henvises til gudstjenestelisten på vores nye hjemme-
side www.svanningesogn.dk  samt til kirkebladet, der udkom-
mer i begyndelsen af december. På hjemmesiden kan man end-
videre fi nde mange andre praktiske oplysninger!

EFTERLYSNING!
Jeg hedder Lise og er læge. Jeg er på udkig efter en gård med dyrehold, hvor 
jeg kan leje mig ind i en længe med plads til min. tre stationære patienter ad 
gangen og mulighed for at indrette behandlings- og konsultationsrum. Et mini-
privathospital. 

En gård, som i forvejen tilbyder Bed & Breakfast, ville også være meget veleg-
net. Jeg arbejder med samtale-, skrive- og maleterapi for helt almindelige men-
nesker, som af den ene eller anden grund i en fase af deres liv har det svært. 

Min fi losofi  er, at receptpligtig medicin i bedste fald bedøver symptomerne, 
men ikke behandler årsagen. Derfor bruger jeg ikke min receptblok og har ikke 
gjort det i 15 år, men tager i min alternative behandlingsform kreativt, omsorgs-
fuldt og jordnært hånd om det, der gør ondt. 

Det er videnskabeligt dokumenteret, at den daglige kontakt til og arbejdet 
med dyr har en stor helbredsmæssig effekt – derfor ønsket om dyrehold.   

Mine behandlingsresultater er meget fi ne. 
Det ville glæde mig, hvis jeg kunne slå dørene op til mit nye privathospital i 

dette skønne område. Jeg kan kontaktes på tlf. 70 22 33 83 eller 62 28 24 48. 
Mail: lise-seidelin@lisegaarden.dk. www.lisegaarden.dk  

Det sker i februar:

 17.-25. Skolens vinterferie

 19. Fastelavn

 25. Åbent galleri hos Bork-Johansens, assensvej 542

  og anne-Gerd Juul, assensvej 279. kl. 10-17
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Det er ikke ufarligt for vores børn at cykle i skole. Kan 
vi gøre noget?? Det spørger en forælder om og op-
fordrer til en debat, hvor der ikke kun kommer løsn-
ingsmodeller på bordet, men kommer handling bag 
ordene.

Der er mange måder at komme i skole på. Gå, cykle, bus og 
bil. i vores lokalområde bliver mange børn kørt i bil og bus. 
Men der er også en del, der cykler, og det ville der nok være 
flere, der gjorde, hvis skolevejen ikke var så farlig. og den er 
farlig. Den er ikke for små og usikre cyklister. ej heller for gam-
le garvede forældre. Bare turen fra Faldsled via assensvej...... 
Godt nok er der blevet lavet en cykelstribe. ok, den går nok for 
de store, men hvad med de små? og her snakker jeg ikke om 
børnehaveklassen, men allerede i 2.-�. klasse skulle man vel nok 
kunne cykle fem kilometer til skole?? Gennem Millinge er der 
en kantstribe, man ikke kan cykle inden for og et grus-fortov, 
hvor det er et forhindringsløb at undgå huller og sten og for 
den sags skyld også er ulovligt at cykle. og hvordan kommer 
man ned til kirkegyden?? Man kan køre bagom Dagli’ Brugsen 
via Stålbjergvænget og krydse assensvej dér. Så skal man lige 

være opmærksom på, at der mangler en opkørsel til cykelstien i 
starten af kirkegyden og at man risikerer at blive klemt af en bilist. 
Man kan også krydse assensvej ved Brugsen og krydse Øster-
byvej i multikrydset. Der er bilisterne meget flinke til at holde 
tilbage, men skal man så krydse kirkegyden, hvis ikke man skal 
køre i den forkerte side, med stor risiko for liv og lemmer. og 
når man så når skolen, skal man krydse kirkegyden igen. og på 
det tidspunkt er der rigtig mange forældre, som lige skal sætte 
deres børn af og skolebusserne kommer også. og så vil jeg slet 
ikke nævne Flægmosevej, men bare lige fortælle, at parkering-
spladsen på Flægmosevej bliver blokeret af maskiner i forbind-
else med byggeriet af den nye indskoling. 

Det er ikke ufarligt at komme i skole. Men kan vi gøre noget?? 
Der er allerede mange forslag til forbedringer, men hvordan 
kommer vi videre?? Skal vi videre eller skal vi vente på, at det 
går galt?? rigtigt galt??? vil du være med til at gøre noget, så 
kontakt Birgit Bendtsen birgit_bendtsen@mail.dk og så vil lokal- 
rådet tage initiativ til at vi kan mødes og snakke om, hvad vi 
skal gøre. Du kan også gå ind på hjemmesiden www.faldsled-
millinge-svanninge.dk og deltage i debatten.

Sikker skolevej
Tekst og foto af Birgit Bendtsen
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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 

antik Postludiet
Assensvej 220 i Millinge  www.postludiet.dk

Vi synes selv, at vi har mange gode ideer til julegaver 
- i alle prislag fra 50 til 15.000 kr.

Vi håber at få besøg af mange af jer,  
der bor i vores eget lokalområde.

Fra 1. dec. til 19. dec. har vi åbent  
hver dag fra kl 10 til 17- søndage  
dog først fra kl 12

igen i år havde vi fint vejr til vores bondegårdsdag.
De børn, som kunne huske dagen fra sidste år, glædede sig 

til at se dyr og traktorer. 
Da vi ankom, løb de fleste børn hen for at besigtige annes 

nye legehus. Det blev godkendt og der blev leget lystigt. vi 
måtte spise boller inde i legeværelset, for også på Majsbjerg-
gård havde hvepsene indfundet sig.

Så blev det tid for en rundtur. Den lille kattekilling var popu-
lær og de fleste ville gerne prøve at kæle med den. nogle for-
søgte også at trække den i halen.

Børnene fik lov at give de store kalve halm. Det ser sjovt ud, 
når de kaster halmen af alle kræfter, og at det meste så lander 
på dem selv. 

vi var helt inde i de små kalves boks, og de mest modige var 
henne at klappe en lille kalv, som anne holdt.  På vej mod mal-
kerobotterne så vi en ko der var ved at slikke sin nyfødte kalv 
ren. Malkerobotterne fascinerede både børn og voksne, dem 
stod vi længe og kiggede på.

ovre hos maskinerne fik især drengene store øjne. torbens 
traktorer er godt nok store, når man er to år og står nede på 
gulvet og kigger op på førerhuset. Det var sjovt at komme op at 
sidde, røre ved rattet og rive lidt i gearstangen. efter sådan en 
tur var alle klar til frokost. en god formiddag med udfordringer 
for alle sanserne var slut, vi kunne sige tak for i dag og på gen-
syn….

Dagplejen på 
         bondegårdsbesøg

Tekst af Jette Caspersen

Foto klaus Caspersen
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50 mennesker til høstfest, det må der tænkes over til næste år!
Men det var en rigtig god fest, hvor Faldsled revyen under-

holdt os på højt niveau. Synd for dem der ikke var med.
tilbage til telepati. nogen må have hørt om store tanker, at 

tænke stort, kirkegyden som gågade osv. Udeudvalget kaldte til 
fremtidsværksted om legeplads omkring skole institution og hal. 
Godt initiativ. Måske har kommunesammenlægningen skabt 
grobund for nye kræfter og initiativer til bredt samarbejde, så 
det at trække på samme hammel, bobler op over alt, så vi ender 
med at tænke stort. ☺

vi vil at Faldsled-Millinge-Svanninge skal på landkortet som 
et godt sted at bo og leve. Derfor er det bydende nødvendigt 

at vi samarbejder bredt, og jeg véd, at alle kan byde ind med 
noget, og lidt har også ret.

er mine tanker om telepati måske snarere, at jeg har overset 
at man allerede samarbejder på kryds og tværs?

vi i idrætsforeningen er med hele vejen!
Niels Erik Jensen

Formand Faldsled Svanninge S.G.& I.

telepati eller  
noget der ligner?

Faldsled/Svanninge S.G.&i 
afholder ordinær generalforsamling den 27. januar kl. 14.00 
i Svanninge hallen vi starter med sjov motion i hallen og kl. 
15 er der kaffe forfriskninger til børn og voksne. kl. 15.�0 går 
de voksne til generalforsamling og børnene bliver aktiveret i 
hallen.
Dagsorden i flg vedtægter. Forslag til formanden 8 dage før.

Bestyrelsen FSSG&I.

Unge badminton  
trænere på uddannelse
Badmintonafdelingen har haft 2 unge trænere på 
trænerkursus � dage i deres efterårsferie - de 2 trænere er 
Peter Bahl og Martin Pedersen.
De 2 er hjælpetrænere på tirsdags-træningen fra kl. 15.00 
- 16.�0 hvor de lærer de nye, yngre spillere badminton 
ved hjælp af leg med og uden ketcher.
»De er selv begge dygtige badmintonspillere i U15 
B-rækken så det tekniske har de styr på - men det er 
virkeligt sjovt at opleve den måde de underviser de unge 
på« udtaler kim Pedersen, som har ansvaret for tirsdags-
træningen.
Der er stadig plads til at spille badminton hvis man er 
ungdomsspiller om torsdagen fra kl. 15.00 hvor det er er-
farne tony Jønsson der står for træningen af både begyn-
dere og turneringsspillere.På motionssiden kan det også 
lade sig gøre at blive rørt lidt - idet det stadig er muligt at 
få en bane tid tirsdag aften. Skulle det have interesse kan 
Hans ellekrog kontaktes på 6261 9��5.

Husk årsmøde den 16. januar.

Badminton afdelingen

Nyt fra svømmeafdelingen
nu er halvdelen af sæsonen snart gået, og som altid i 
svømmeafdelingen er tiden gået godt. i år er holdene 
virkelig homogene. Forstået sådan at børnene passer sam-
men – måske ikke med hensyn til alder - men med hensyn 
til kunnen. trænerne er glade for det som udgangspunkt, 
når holdene sammensættes. 
Der er enkelte ledige pladser på let øvede, hvor Carina er 
instruktør og på øvede hos Betina.
til gengæld er der fyldt helt op på det populære vand-
gymnastik mandag morgen, hvor der er tilmeldt 56 svøm-
mere fordelt på to hold.
Der er venteliste til plaskeholdene. i denne sæson skiftes 
Lisbeth og yvonne til at undervise, og det virker fint.
vi i svømmeudvalget er i det hele taget glade for sæson-
ens gang. vi synes, at det hele fungerer fint og at børn, 
instruktører og hjælpeinstruktører trives sammen.
vi glæder os over det gode arbejde, der lægges for dagen 
i svømmehallen.
vores hjælpeinstruktører skal på weekendkursus i DGi. 
Svømmeafdelingen står måske med et problem til næste 
år, hvor det ser ud til, at vi kommer til at mangle en 
instruktør. 
kender i nogen eller kunne i selv tænke jer at være in-
struktør, i så fald sørger vi selvfølgelig for, at i kommer på 
kursus, og får den nødvendige støtte. 
vi vil gerne opfordre alle forældre og voksne svømmere 
til at møde op til vores årsmøde den 16. januar kl. 18.�0 
i Svømmehallen. Det er vigtigt for afdelingens drift, at 
der hele tiden sker en løbende udskiftning af udvalgets 
medlemmer.

Svømmeudvalget
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næsten 200 fodboldspillere i alle aldre med forældre deltog 
fredag aften iden første fælles fodboldafslutning i Faldsled/
Svanninge SG&i fodboldafdeling.

Det er første gang, vi prøver et sådan arrangement, fortæller 
Steen klingenberg fra FS Fodbold, men det bliver absolut 
ikke sidste gang, lover han. aftenen forløb med fællespisning 
samt præsentation af klubbens forskellige fodboldhold, hvor 
repræsentanter for hvert hold fortalte om sæsonens store og 
små resultater krydret med små historier, sange samt frem-
førelse af kampråb/kampsange. Desuden blev årets FS fan 
kåret. Den ære tilfaldt træner Jan Lindegaards datter Sarah.

Selvom vi var mange forskellige hold for så vidt angår køn og 
alder var det en udbredt opfattelse, at arrangementet var en 
god måde at markere afslutningen på udendørssæsonen, fork-
larer formand for fodboldafdelingen, Mette Brink Gregersen. 
FS fodboldspillere hviler dog ikke på laurbærrene for vintersæ-
sonen er i fuld gang, hvor der bliver spillet indendørs fodbold i 
Svanninge Hallen på mandage og fredage.

Stort fremmøde til fælles  
fodboldafslutning i FS Fodbold 

Fodbold
Træningstider indendørs 2006/07

Poder,  årgang  -  2000 både drenge og piger
træningstid fredag kl. 15-16
 kasper Hansen tlf. 62617�2�

Mikroput piger, årgang 1998-1999.
træningstid fredag kl. 15-16
træner nina Petersen tlf. 62618157

Mikroput drenge  årgang 1998-1999.
trænings tid fredag kl. 16-17
trænere Bjørn ramming tlf. 62617504
 Mette Gregersen tlf. 62617551

Miniput piger, årgang 1996-1997.
trænings tid fredag kl. 17-18.�0
trænere Steen klingenberg tlf. 62618990
 Frank nielsen tlf. 62682848.
 Johnny Madsen

Miniput drenge, årgang 1996-1997.
trænings tid mandag kl. 17-18
trænere erik Pedersen tlf. 62681852
 Bent ejlsborg tlf. 62617788

Lilleput drenge, årgang 1994-1995.
trænings tid mandag kl. 15.�0-17
træner Jan Lindegaard tlf. 62619599. 

Lilleput pige og piger, årgang 1992-1995.
trænings tid mandag kl. 14.�0-15.�0 og  
fredag kl. 14-15 
trænere Charlotte ejlsborg tlf. 62617788
 Michelle Jønsson tlf. 6268222�.

Drenge, årgang 1992-1993 og junior, 
årgang 1990-1991.
trænings tid fredag kl. 18.�0-20 starter
træner Lars Brink tlf. 62617551.

Herre senior og dame senior
trænings tid fredag kl. 20-21.�0

Kontingenter for indendørs fodbold 2006/07,  
kr. 200,- for alle hold

Gymnastik 
Gymnastikudvalget afholder årsmøde tirsdag den 16. 
januar 2007, hvor vi vil orientere om årets gang og 
planer for den kommende sæson. vi håber på stort 
fremmøde fra vores aktive gymnaster samt fra forældre 
til børn på vores to børnehold. kom og vær med til at 
præge gymnastikafdelingen!
Det er i år lykkedes at få to børnehold og to voksenhold 
stablet på benene. Uden velvillige instruktører var dette 
ikke lykkedes. vi er nu omkring 65 medlemmer i gym-
nastikafdelingen. Det er dejligt med god opbakning.
vi har inviteret 2. klasse med på det »store« børnehold, 
som nu dækker aldersgruppen 0. til 2. klasse. Det forly-
der, at holdet fortsat har plads til flere børn - så kom og 
vær med. 

Gymnastikafdelingen
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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

Bestyrelsen for Svanninge Sognegaard har iværksat en omfattende 
istandsættelse af Sognegaardens indvendige lokaler.

istandsættelsen har kun været mulig at foretage for de mid-
ler Sognegaarden har modtaget fra lokalrådets pulje på kr. 
250.000,00. 

Men det er vigtigt, at der forsat er interesse omkring Sogne-
gaardens drift og vi håber derfor, at i vil være medlem af for-
eningen »Svanninge Sognegaard«, så den positive udvikling kan 
fortsætte. Det koster årligt kr. 100,00 pr. husstand ( 1/1-2007 til 
�1/12-2007).

De indkomme bidrag skal anvendes til forbedring og vedlige-
holdelse, idet det er vigtigt at Sognegaarden fremtræder ind-

bydende så det forsat vil være et attraktivt samlingssted for private 
og til andre kulturelle formål i området.

Derfor beder bestyrelsen om jeres støtte så vi har en Sognegaard 
hvor vi alle kan samles.

Søren Christensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 68 15 84
niels erik Jensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 61 85 44
aage nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 68 14 �2
ernst Jørgensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 68 1� 07
Betina aagaard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 68 20 02
orla Møller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 61 94 6�
Peder Find . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 61 78 16

Bliv medlem af Svanninge Sognegaard

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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Indbetaler

Kreditornummer og beløbsmodtager
Kreditornummer og beløbsmodtager

KVITTERING

Kroner
Øre

Betalingsdato

KA73

Kroner
Øre

Dag Måned År

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge

instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge

institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvit

teringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.INDBETALINGsKoRT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

FIK 732 (01.99) 00000000

Reg.nr. Kontonr.

Checkcifre

Underskrift ved overførsel fra konto

Meddelelse til modtager

Kvittering

Benyt vedlagte indbetalingskort. Flere kan fås i 
Sognegården. Du kan også indbetale elektronisk på 
reg.nr.: 0828, kontonr.: 8010003351. Husk at an-
føre navn og adresse!
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Regnbuen

Lucia i december
Den mørke tid er nært forestående. i regnbuen har vi haft et 
flot efterår med meget udeliv, men nu er det ved at være tid til 
indesysler. vi er så småt begyndt at tænke på vores årlige meget 
hyggelige Luciaarrangement for børn og bedsteforældre. Lucia-
arrangementet som er kombineret med formiddagskaffe for 
børnehavens bedsteforældre og en julefrokost for fritidshjem-
mets bedsteforældre finder sted tæt på jul - fredag d. 15. de-
cember - med start i Svanningehallen, hvor vi sammen synger 
et par af julens sange, ser Luciaoptog og spiser hjemmebagte 
Luciabrød. 

Indskolings- og fritidshjemsfløjen
et lidt mere omfattende arrangement er ved at løbe af stablen. 
arrangementet involverer en række håndværkere i et byggeri 
af 725 m2 fordelt på to etager beliggende i skolegården ud 
mod kirkegyden. vi er spændte på, hvordan byggeriet kom-
mer til at tage sig ud i sammenhæng med Svanninge Skoles 
mange røde mursten. Byggeriet startede i uge 48. Havde vi 
fastholdt at bygge i mursten var bygningen pga. en væsentlig 
større m2-pris næppe blevet til noget. vi håber, at alternativet 
med de indfarvede, polerede betonplader sammenholdt med 
det arkitektoniske udtryk og indretningen af bygningen kan stå 
distancen visuelt, pædagogisk og praktisk i det daglige. Børn 
og ansatte kan næsten ikke vente med at tage bygningen i an-
vendelse, men der går desværre det meste af et år, før vi kan 
sætte barakkerne på pension og flytte ind i det nye. Det bliver 
en glædens dag. 

Idrætsdag i børnehaven 
Der er for tiden meget fokus på bevægelse. Skrækscenarierne 
fra USa´s overvægtige og Danmarks ditto og ikke mindst lys-
ten hos børn og personale til leg og bevægelse har sat bl.a. 
regnbuen i gang med at give børnene muligheder for at røre 
sig på sportsplads og gymnastiksal. Fritidshjemmets har i de 
sidste par år haft succes med »idræt for sjov« og »ude-uge«, 
så nu er der bl.a. idrætsdag og motionsløb på programmet 
hvert år i børnehaveafdelingen. På billederne fra idrætsdagen 
ses børnenes iver og energi tydelig, men egentlig taler de for 
sig selv. 

Tekst af Steen keller

FDF
FDF Svanninge Faaborg var i weekenden 27-29. oktober vært 
ved det interne DM for tamburkorps. Der deltog i alt 160 per-
soner, som var indlogeret på toftegårdsskolen. Der blev dystet 
i følgende discipliner:
tatoo, begynder koncert, let koncert, svær koncert, drum  
salute, åben klasse og tappenstreg.

FDF Svanninge Faaborg deltog ikke i tatoo og let koncert.

vindere i de forskellige konkurrencer var:

tatoo Lind
Begynder koncert Åby-vedsted, Svanninge Faaborg nr. 2
Let koncert københavn 22
Svær koncert Svanninge Faaborg
Drum salute Svanninge Faaborg
Åben klasse Svanninge Faaborg
tappenstreg Svanninge Faaborg/Fredericia  
 v. anette Lynghøj/Daniel Hansen

Samlet vinder af hele DM blev Svanninge-Faaborg med fire 
førstepladser og en andenplads.

Godt gået unger
vi vil gerne herigennem takke alle dem, der har været med til 
at få arrangementet til at fungere lige fra at bage kager, sørge 
for bespisning, gå brandvagt, sørge for bordopstilling, rydde 
op og gøre rent m.v.
en særlig tak skal dog lyde til vore »store drenge« Jeppe, Mads, 
Jacob og Jens. i var fantastiske til at få hallen fyldt op med di-
verse lydmaterialer, og til at få den ryddet igen.

Tekst af Lynghøj



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

Som det har været at læse i dagspressen er licitationen over 
Svanninge Skoles indskolings/fritidshjemsbygning nu overstået. 
Der er truffet aftale med en række håndværkere, der skal udføre 
byggeriet i samarbejde med arkitektfirmaet, archifield.

Byggeriet starter i uge 48. efter planen skal byggeriet være 
færdigt til brug ved efterårsferietid i 2007.

vi glæder os umådeligt meget til at indtage denne nye byg-
ning, som vil ændre Svanninge Skoles facade udadtil betydeligt.

Sikkerhed ved byggepladsen
i forbindelse med byggeriet vil der blive lavet afspærringer i 
vores nuværende skolegård, således, at børnene ikke kommer i 
nærheden af byggepladsen. Ligeledes bliver der afspærringer i 
forhold til fritidshjemmet.

Med hensyn til parkering og tilkørselsforhold vil vi henstille til, 
at al parkering incl. af- og pålæsning foregår ved Hallens parke-
ringsplads og ikke ved Flægmosevej, eftersom vi vil indrette parke- 
ringsbåsene ved Flægmosevej til håndværkerdisponibelt areal, 
dvs. til brug for materialer, maskiner og evt. skurvogn. vi beder 
om forståelse herfor, også selv om det vil betyder lidt flere skidt i 
forbindelse med hentning af børn på fritidshjemmet. 

Der bliver mere »tryk« på Hallens parkeringsareal, og derfor vil 
vi bede alle om at være særlig opmærksomme, især i de mørke 
morgentimer, på cyklister og andre bløde trafikanter. Der arbej-
des på at få beskåret noget af hækken og hegnet ved indkørslen 
til Hallens parkeringsplads for at bedre udsynet.

Udeudvalg
Sideløbende med at byggeriet vil tage form arbejder der et 
udeudvalg, som har til opgave at se på vores samlede ude-

areal omkring skole og 
institution. vi vil gerne 
benytte lejligheden til 
at skabe en vision for, 
hvordan vi kan indrette 
flere forskellige slags 
uderum, eks. vil den nye skolegård, som bliver en næsten lukket 
gård, indbyde til et refugiumagtigt miljø med stille aktiviteter, 
så som hyggekroge, kunstneriske oplevelser, måske bålplads, 
borde og bænke, læsteder, mens området, hvor nuværende 
fritidshjem er placeret vil kalde på boldområde og fysiske ak-
tiviteter. endelig har vi vores dejlige rekreative, grønne arealer 
med plæne, skov og krat, som vi også har brug for i frem-
tiden. 

Der var »fremtidsværksted« om udearealerne 01.11.06, hvor 
der blev indsamlet gode ideer og forslag til uderummets frem-
tidige indretning.  Der arbejdes også på at søge diverse fonde 
og tilskud til at udmønte nogle af de mange ideer.    

Fra fritidshjem til SFO
Som en del af budget 2007 for Faaborg-Midtfyn kommune 
blev det vedtaget, at der pr. 01.08.07 ikke findes fritidshjem, 
men udelukkende SFo-ordninger i den nye kommune.

Det betyder, at vi her i Svanninge skal arbejde på at få alle de 
gode erfaringer og traditioner, som vi kender i vores nuværende 
fritidshjem bygget ind i en ny SFo, som vil komme til at bo i 
den nye bygning sammen med skolens indskolingsklasser. 

i kraft af den nye bygning får vi dermed en rigtig god anled-
ning til at definere vores nye SFo- ordning i sammenhæng 
med skolen.

Ny bygning ved   
              Svanninge Skole
Tekst af kirsten Møller
Foto klaus Caspersen
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Foder
til hunde, katte, heste, høns, kaniner tamme 

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

Dyrenes Butik
Assensvej 390 · 5642 Millinge · Tlf. 62681242

• Brevpapir • Visitkort 

• Kuverter • Brochurer 

• Storprint • Plakater 

• Annoncer • Kalendere

Totalleverandør af 
tryksager og reklame

Værkmestervej 1 • 5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 80 22 • Fax 62 61 78 22 
E-mail: mail@riber-reklame.dk 

Søndagene �.-10.,17. og 24. december er der dans om ikke 
kun et stort juletræ men hele fire. Gennem julemåneden 
bliver træerne pyntet lidt efter lidt. Det er børnene selv, der 
ved klippe-klisterdag sidst i november hos Jette og Peter Bork- 
Johansen, har lavet julepynten. 

et juletræ bliver pyntet færdig til hver af søndagene, hvor der 
både danses og synges. Men der skal også deles gaver ud. Der 

er nemlig præmier til alle de børn, som deltog i Julesøndagens 
tegnekonkurrence.

opgaven var, at farvelægge en stregtegning, kreeret af Jette 
Bork-Johansen.

Som tidligere år har fire af den lidt ældre generation i Falsled 
sagt ja til at være historiefortællere. arrangementerne starter 
hver søndag kl. 11.00

Tekst af Peter Bork-Johansen

Mange børn deltog i juleteg-
nekonkurrencen i Falsled. 
tegningen, der skulle 
farvelægges, symboliserer 
julesøndagene i byen med 
børnenes klippe-klisterdag. 

Børnenes jul i Falsled
For fjerde gang er der julesøndage i  Falsled,  
med julefortællinger og gaver



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

Fest og farver ved Fredagsåbent i marts 
Den 3. marts vrimlede skolens aula og gymnastiksal med yndige 
prinsesser, farlige fyre og en masse sjove og festlige udklædninger.  

Husk bakketuren den 19. maj, hvor vi hygger med bålmad og 
dejligt vejr (forhåbentlig) et sted i bakkerne. Invitation kommer ud i 
slutningen af april.

Skal Fredagsåbent udvikles? 
Det er ingen hemmelighed, at deltagerantallet ved Fredagsåbent er 
faldende. Ikke voldsomt og det er fortsat en meget hyggelig måde at 
møde andre lokale på, men med fællesspisninger i børnehave og 
fritidshjem, klassearrangementer og højt aktivitetsniveau i foreninger 
er det nok tiden at overveje, om arrangementet skal udvikles i 
samarbejde og koordinering med visioner og planer i andre 
sammenhænge.  

Initiativgruppen bag Fredagsåbent trænger til fornyelse, så alle, der 
har lyst til at være med til at forme og udvikle Fredagsåbent er meget 
velkomne til at kontakte initiativgruppen: Lisbeth Østergaard – 6261 
8550, Annemette Fausbøll – 6268 2084, Annita Svendsen – 6261 
8111, Winnie Hansen – 6261 7323, Susanne Stald – 6261 7622. 
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Det var en god uge, den med høstfestival i september. vejret 
var godt. Mange valgte at deltage i det ene og det andet og vi 
gjorde opmærksom på vores lokalområde, både for os selv og 
den nære omverden.

Styregruppen har evalueret aktiviteterne og runder af med 
en rundspørge for at få lidt flere detaljer at arbejde med. Den 
foreløbige konklusion er, at det var godt og at det bedste kan 
gentages eller udvikles til Høstfestival 2007, som styregruppen 
har taget hul på og inviterer alle, der har lyst, til at være med. 

Pensionistforeningen har allerede udviklet »stegt flæsk« ar-

rangementet, så det i 2007 holdes torsdag den 20. september i 
Sognegården med æblekagekonkurrencen som finale.

Finalen på høstfestivalen med en fyldt kirke og �00 personer 
til en fantastisk ildskulptur på Baunebjerg var herlig og giver 
anledning til tankevækkende tanker. Baunebjerget blev jo i hine 
tider brugt til at give ildsignal mellem små lokalsamfund. 

Det opleves også som om lokalområdet er tilført øget energi 
og lyst til samarbejde på kryds og tværs – og det var jo målet 
med det hele. Styregruppen takker alle som tog en tørn og alle, 
der deltog i aktiviteterne.

Høstfestival alle vegne

Tekst af Susanne Bang Stald

Giv dit besyv med på hjemmesiden www.faldsled-millinge-svanninge.dk eller her i bladet.

Fredagens Høstoptog gjorde holdt ved ældreboligerne.

Byvandring i Svanninge.



Besøg os hver fredag kl. 10-15!
Du kan handle 24 timer i døgnet på LeBOCK.dk. Men som beboer i lokalområdet har du også 
mulighed for at besøge os på Højstræde 16, Falsled, 5642 Millinge, hver fredag, kl. 10-15. 

Ring for yderligere information: tlf. 6268 2727

DANMARKS BILLIGSTE GORE-TEX® FODTØJ!
GORE-TEX® modellerne er  produceret og udviklet i samarbejde med YDS Footwear. GORE-TEX® er et registreret varemærke for W.L. GORE & Assosiates.

MODEL 60 602

Sko i kraftigt læder med en slidstærk 
stødabsorberende ydersål. 100% vandtæt 
GORE-TEX® membran. Perfekt til vinter.

Markedspris: 1.150,-
LeBOCK før-pris: 795,-

NU KUN

499,-
SPAR: 651,-

MODEL 60 618

Støvlet i kraftigt læder med en 
slidstærk stødabsorberende ydersål. 
100% vandtæt GORE-TEX® mem-
bran. Perfekt til vinter.

Markedspris: 1.275,-
LeBOCK før-pris: 895,-

NU KUN

599,-
SPAR: 676,-

HUSK!Kun åben hver 
fredag, kl. 10-15.Dog har vi lukket 

d. 22. og 29. december

Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.


