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Kære kunde
Vi har de sidste par år, ligesom alle andre mærket krisen og det har gjort 

ondt på økonomien, MEN vi har ikke ligget på den lade side, men handlet 
på situationen, ved bl.a. atfortælle alle hvad, hvorfor og hvordan vi betyder 
noget for hinanden. Vi har også lyttet til jer ogjeres ønsker og det har givet 

positive resultater, såsom billigere priser og gode tilbud. 
Tjek vores ugentlige avis.

Sommeren er på vej og vi er klar med alt hvad der
skal bruges til en god grillaften af både,

KUL, KØD, FRUGT & GRØNT,
VIN OG DIV. TILBEHØR.

Vi er her når du har brug for os og husk, 
Vi har altid brug for dig.

Godt vi har hinanden
Åbningstider:

 Juni, juli og august: Alle dage

MILLINGE
Dagli´Brugsen Millinge · Assensvej 249 · 5642 Millinge · Tlf. 62 61 94 94 

7.30-19.00
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Ferietiden nærmer sig og i tankerne er mange så småt 
allerede ved at pakke bilen. Der er lige et par fest-
ligheder, der skal overstås, som for eksempel Fugle-
skydningen bag Svanningehallen, men ellers var det 
nu ikke så længe inden vi letter i en sky af brændt 
gummi fra dækkene og fræser af sted mod det sydlige 
udland.

Af sted til sol og varme.
Og i det sydlige udland er der også mange der ser 
frem til at lette i en sky af brændt gummi og komme 
nordover til det smukke grønne land med de mange 
strande. Og mange tager også til vores kyster og bak-
ker. Eller som nordmændene siger: Det kan godt være 
at Danmark ikke er så stort, men hvor kan man dog se 
meget af det.
Jamen, det kan vi skam også og vi har også mange 

steder, hvor vi byder vores gæster særligt velkomne. 
Og hvad enten de kommer for at få luksus eller de 
blot vil overnatte under et halvtag – det hedder vist 
shelter – så har vi alle muligheder for det. Egnen råder 
også over flere fine campingpladser og nogle gode 
bed and breakfast.
Og så kan vores gæster ellers boltre sig på og i bølgen 
blå eller de kan trave i bakkerne, cykle gennem skove-
ne, vandre over mark og eng. De kan også bare køre 
en tur og sætte sig på en bakketop og se ud over det 
vi andre lige har forladt til fordel for deres land.
Og når de så kommer hjem siger de sikkert det samme 
som os andre når vi kommer hjem.
Det var nu slet ik’ så ring’ med den ferie. Men det er 
nu heller ik’ så ring’ å komme hjem igen.
God ferie!

■ Produktion
Lokalnyt: Udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og 
Svanninge

Tryk: SvendborgTryk, Ryttermarken 17 A, 5700 Svendborg

Lay-out: Susanne Paulsen, suspau@icloud.com
Lokalnyt udkommer fire gange om året.  
Forår, sommer, efterår og vinter.

Indleveringsfrist: Artikler og billeder til næste nummer  
af Lokalnyt afleveres senest den 21. juli.  
Lokalnyt forår nr. 37 udkommer 8. august.

■ Kontakt
Ansvarshavende redaktør:  
Jørgen Bygebjerg, DJ, Svanningevej 45, 5600 Faaborg. 
Tlf. 30618845, mail: Bygebjergs@gmail.com

■ Forsidebilledet
Ind imellem kan man se et af egnens syrenhegn, der ikke er  
blevet kvast af kommunale maskiner så kun få blomster er at se 
i toppen. Der arbejdes for tiden på at få en ordning, så syren- 
hegnene bliver knap så himmelstræbende, men til gengæld 
rigere blomstrende.

■ Lokalrådets medlemmer

Formand Niels Erik Jensen: 
Brahesvej 29 
njenggaard@gmail.dk

Næstformand: Henning Bahl, 
Violstræde 11 
henningbahl@mail.dk 

Sekretær: Pusser Hansen
Stenbækvej 47
skovlyplantage@jubii.dk

Susanne Jervelund 
Grubbe Møllegyde 8 A
jervelund@gmail.com

Karl Ejnar Pedersen 
Kirkegyden 62
tlf. 62 61 92 25

Brian Pedersen 
Assensvej 224 
brian.maler@mail.dk 

Arne Clausen Grevegård 
Assensvej 
arne@grevegaard.dk

Henning Wiesinger
Steensgård 
henning@steensgaard.com

Jørgen  Bygebjerg 
Svanningevej
Bygebjergs@gmail.com

Webside: 
Susanne Jervelund, 
Pusser Hansen,  
Birgit Bendtsen 
Nygyde 14 
nygyde@gmail.dk

Snart er det ferie
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En bifamilie i et stade kan klare bestøvningen af en 
halv hektar, så det vil sige, at der skal sættes 50 sta-
der op rundt om marken. Når vi når det tidspunkt 
er vi ved at toppe antallet af bier i stadet og det 
vil sige, at der kan være op mod 70.000 bier i hvert 
stade. Så rykker hver morgen en styrke på op mod 
tre en halv million bier ud for at bestøve marken.

Det er da noget, der vil noget”!
Man kan kun give biavler Ib Kragelund Pedersen 
ret. Det er ganske imponerende. 
”Men der er altså lidt tid endnu, så jeg har ikke væ-
ret med alle mine stader og der er også nogle kol-
leger, der kommer med deres, når det er højsæson. 
Dem, jeg har nu, har først været i rapsen og lige for 
tiden er de i skoven. Det er ahorn, der blomstrer, og 
det giver en god honning, ” fortæller Ib Pedersen.
”Og nej, jeg behøver ikke at følge efter bierne for 
at se, hvor de henter deres nektar. Jeg kan se det 
på den pollen, de har med hjem. Det er farven. Når 

de er i kløveren er deres pollen nærmest sort. Har 
de været på en mark med mange mælkebøtter har 
den nærmest orange. Som advarselsvestene, nogen 
går med på arbejde.
Men som sagt. Det er ikke nu der skal bestøves i 
kløveren. Først skal kløveren høstes første gang og 
det er inden den blomstrer. Den høstede kløver kø-
res ud på markerne. Kløver er fuldt af kvælstof og 
bruges udelukkende økologisk i stedet det synteti-
ske, der mest brugt. Først herefter vokser kløveren 
igen og blomstrer så den kan bestøves og sætte frø 
til næste års høst.”

Kort og hårdt
Det er hårdt at være flittig bi. Livet er kort og hårdt 
i sæsonen. Høst fem uger lever en bi, der er kom-
met til verden i begyndelsen af året. Det er slid og 
slæb for sæsonen er kort og allerede i slutningen af 
juli begynder bierne at tage af den mængde hon-
ning, der er på lager. Blomstringerne rundt om er 

Blomsterne og bierne
”Se nu den her kløvermark. Den er på 20 hektar, så det er altså en stor 
mark. Når kløveren blomstrer – og det gør den i slutningen af juni og 
begyndelsen af juli – så skal den bestøves og det skal bierne gøre”. 

0

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Den gode, gamle historie
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ved at være forbi og der er ikke nok til at der bliver 
overskud. Som håndregel siger man, at bierne skal 
bruge to tredjedel af den honning de samler, mens 
avleren selv tager den sidste tredjedel. Til gengæld 
skal han så sørge for at de får sukker – rent eller 
syntetisk – så de kan klare sig hele vinteren. En 
overvintrende bi bliver omkring otte måneder.
Og når foråret så småt begynder at banke på, kom-
mer der liv langs vejene og på markerne. Det er rød 
hestehov - eller skræpper – der er nogle af de første 
planter, og de har masser af honning i sig. Derfor er 
de meget søgte.
Men det er ikke uden risiko for bierne at begive sig 
ud. Mange steder er der stadig sne og frost og selv 
om det blot kræver 10 graders varme inden bierne 
flyver ud, kan de ikke klare at flyve hen over en 
snedrive.
”Næh, den får kuldechok og falder ganske enkelt 
ned i sneen. Og bien er varm, så den smelter gan-
ske enkelt ned i sneen. Der kan man så finde den, 

hvis man ved, hvor man skal lede,” fortæller Ib Pe-
dersen.

Sværmene
Men det er i foråret at bierne begynder for alvor. 
Der er æg, der skal passes, og der er en dronning, 
der skal behandles med varsomhed. Måske skal der 
er ny dronning til og den gamle forlader boet sam-
men med en stor mængde af arbejderbier for at 
danne en ny familie.
Her er biavlerne for alvor på tæerne, for det kan 
godt lade sig gøre at supplere sine bier med en ny 
familie. Det er faktisk forholdsvis at snuppe sådan 
en sværm. Hvis det bare er inden for tre dage efter 
at de har forladt stadet.
”De fylder jo på fra lageret, og så har de tre dage til 
at finde et nyt sted at bo. Når de tre dage er gået er 
der ikke mere mad og så bliver de virkelig aggres-
sive. Og skal man have fat i sådan en sværm, er vi 
altså nødt til at have det store udstyr fremme. Altså 

0. Der er travlhed i stadet. Det er god og 
solrig dag, blomsterne er mange, så der 
er nok at aflevere. 

1. Ib Pedersen kan fornemme om bierne 
er aggressive og hvis der er uro i luften 
må han have udstyret frem og tage det 
på. Lige som alle andre er han ikke me-
get for at blive stukket af en bi.

2. Nej, den her stikker ikke. Det er en 
drone og altså en hanbi. Dens eneste for-
mål er at være klar, hvis dronningen skul-
le ønske sig lidt opmærksomhed. Parrin-
gen foregår i øvrigt i luften og det er den 
eneste gang dronningen forlader stadet. 
Med mindre hun forlader det sammen 
med en flok bier i en sværm.

3. Ib Kragelund Pedersen ved et af sta-
derne i nærheden af Faldsled. For at 
dæmpe lidt på bierne aktivitet får de lidt 
røg fra cigaretten. Så bliver bierne for-
skrækkede og fylder sig med honning og 
søger ned til bunden af stadet. Og så kan 
man tage tavlerne op af kuben, der reelt 
ikke er nogen kube, men en kasse.

1

2 3
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net og handsker og røgpuster og hvad ved jeg.
Vi tager naturligvis også ud til folk, der har sådan 
en sværm i deres have eller ved huset. Er der en 
dronning i sværmen er det gratis at få den fjernet. 
Ellers koster det penge. Man kan sige, at sværmen 
med dronning selv betaler for at komme til at bo i 
et stade.

Røg og damp
Det kan synes som den helt store videnskab, når bi-
avleren er ude med net om hovedet og masser af 
tøj og så den berømte røgpuster.
”Men sådan er det nu ikke,” bedyrer Ib Pedersen. 
”Næh, der er bare sådan at bierne bliver forskræk-
ket, når der kommer lidt røg. Så suger de honning 
ind og søger mod bunden af stadet, klar til at rykke 
ud, hvis der virkelig skulle være fare på færde og 
brand i nærheden. Men de er samtidig helt rolige, 
for det er alle nu en gang nu de har fået fyldt bu-
gen. Vi andre farer jo heller ikke af sted i fuldt løb, 
når vi lige har spist.
Og så er det altså at man kan tage tavlerne op og 
sætte nye ind i stadet. Men det er nu kun når man 
fornemmer, at der er uro i stadet, at man bruger 
udstyret. Og jeg kan til enhver tid fornemme stem-

ningen så derfor det sjældent nødvendigt med net 
og slør.
Men jeg bruger nu altid gummihandsker. Ikke fordi 
bierne ikke kan stikke igennem, men for at holde 
rent. Der skal så lidt til at sprede en sygdom fra det 
ene stade til det andet. Rent skal der være og der 
er aldrig døde bier i stadet. En bi dør altid langt 
fra stadet og skulle det ske inden for hjemmets fire 
vægge, bliver kadaveret omgående fjernet af an-
dre bier og fløjet langt væk.”

Fynsk landrace 
Den oprindelige danske bi er den, man kalder den 
brune bi. Men der er nu ikke mange, der har den. 
Det er den gule bi, der er fremherskende, den er 
nemlig mere rolig end den brune, der nok kan være 
noget arrig.
Og så er der blandingsracer.
”Ja, jeg har det, jeg kalder fynsk landrace,” fortæl-
ler Ib Pedersen. ”Det er blanding der oprindelig 
kommer fra England og som blev fremavlet af en 
benediktinermunk – broder Adam kaldet – for om-
kring hundrede år siden. Han boede på klosteret 
Buckfast og derfor hedder bierne også Buckfast. 
Men det er nu ikke så lige en sag at flytte bier fra 

Der er travlhed i stadet. 
Det er god og solrig dag, 
blomsterne er mange, så 
der er nok at aflevere.

”
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en egn til en anden. Og da slet ikke fra et land der 
har et helt andet miljø og klima end det, de flyttes 
til. Så det krævede yderligere udviklingsarbejde at 
få dem til Danmark. Derfor synes jeg godt vi kan 
kalde dem for fynsk landrace.
Bier er utroligt nært knyttet til det sted, hvor stadet 
står. De kan godt flyve langt efter honning og pol-
len, men flytter man stadet blot en meter, kan de 
ikke finde hjem igen. Derfor skal stadet blive, hvor 
det er, i hele sæsonen.

Afstressende
Og hvorfor er det så lige, man begynder som bia-
vler?
”Jamen, jeg havde hele tiden sagt, at jeg ikke vil-
le have med bier at gøre,” fortæller Ib Pedersen. 
”Ikke på vilkår. Men så fik vores søn tre familier 
til sin konfirmation og så begyndte jeg jo at pas-
se dem. Året efter havde vi fire stader og samtidig 
blev jeg formand i den lokale biavlerforening. 
Og nu har jeg så lært, at det er noget af det af-
stressende arbejde, man kan have. Jeg nyder at gå 
og nusse om mine stader og se til at bierne har det 
godt og ikke mangler noget. Selvfølgelig er der 
meget arbejde med det, men det giver også meget 

igen. Og jeg kan godt sige dig, at når jeg ser den 
gyldne honning, så er jeg en meget glad mand.”
Ib Pedersen har 22 stader stående på Steensgaard 
og derfor kan man naturligvis også købe hans hon-
ning i gårdbutikken.

Man går altid ind fra toppen af et bistade. Indflyvningen 
er nederst i kuben og her sidder vagterne klar til at rykke 
ud, hvis der skulle komme ubudne gæster. Men man kan 
altså snyde dem ved at have låg på stadet og så komme 
ind den vej. Man kan også udvide stadet med yderligere 
en ramme oven på. Så bliver der også plads til flere bier.

Så flittig er bien
Sammenlagt i hele sin livstid, producerer 
en arbejderbi hvad der samlet svarer til 
1/12 teskefuld honning. For at lave 1 kilo 
honning skal arbejderbier flyve intet min-
dre end ca. 200.000 kilometer og tømme 
to millioner blomster! For at regnestykket 
skal gå op, kræver det at bien ikke bru-
ger meget energi på at flyve: Teoretisk 
vil energien i blot 30 gram honning være 
nok for at en bi vil kunne flyve hele vejen 
rundt om jorden - fantastiske tal! På et 
godt år kan en bifamilie lave 50 - 80 kg. 
honning, hvilket kræver i alt ca. 4 millioner 
flyveture mellem stadet og blomsterne.
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Noget billede af 
en kommende bro 
har vi ikke, men vi 
vover at forestille 
os, at den kan kom-
me til at se sådan 
ud. Hvis den virker 
bekendt så er det 
altså højbroen over 
Storebælt.

Ovenstående er definitionen på en bro og det er 
den definition, der muligvis skal føres ud i livet her-
nede i det sydfynske.
Der har været tænkt mange tanker om sådan en bro 
og en del af disse tanker har været rettet mod en 
forbindelse mellem Als og Fyn. Faktisk hvor vi i dag 
har færgeforbindelsen mellem Bøjden og Fynshav.
En af de første til at tænke tankerne har været di-
rektør Mads Clausen fra Nordborg. Det er en mand 
med en vis pondus og der er mange, der naturligt 
nok er lydhøre over for ham qua hans stilling som 
leder af Danfoss.
Region Syddanmark har naturligvis bidraget med 
endnu flere tanker, der har endda været udarbej-
det rapporter og foreløbige undersøgelser, der har 
vist, hvad det koster og hvor lang tid det vil tage og 
først og fremmest konkludere, at deer skal foreta-
ges mange flere undersøgelser. Det er Cowi Consult, 
der står for den side af sagen og tidligere i år havde 
Lokalrådet indbudt en ekspert fra netop Cowi til at 
komme og fortælle om et muligt projekt.
Mødet holdtes i Sognegården i forbindelse med det 
årlige borgermøde, som Lokalrådet står for. Frem-
mødet var pænt om end det kneb med de lokale. 
Derimod var medlemmer af en gruppe, der går 
stærkt ind for byggeri af en bro, rigt repræsente-
ret, mens gruppen af skeptikere fortrinsvis bestod 
af – netop – lokalrådet for Svanninge, Millinge og 
Faldsled.
”Det er jo kun de foreløbige undersøgelser, vi har 
foretaget”, fortalte ingeniør Sophus Hjort, Cowi 

Hvordan er det 
så lige med 
den bro

Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

En bro er et bygningsværk  
konstrueret til transport mel-
lem to punkter over et som re-
gel ufremkommeligt område.

”
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1. …indtil 2040 kommer vi 
nok til at nøjes med denne 
badebro i Bøjden og så 
svømme resten af vejen…

2. …eller tage færgen, der 
bestemt og så er nok så 
hyggeligt.

1

2

Consult. ”De rent geotekniske har vi ikke gjort noget 
ved, og det er dem, der kan have stor betydning for 
prisen for sådan en fast forbindelse. Vi har jo også 
tegnet et muligt vejforløb på Sydfyn med en meget 
bred tus for ar markere, at der ikke er noget som 
helst fast om en vejforbindelse. Vi har arbejdet med 
to forskellige vejføringer. En der leder til det eksiste-
rende vejnet og en direkte motorvej.
Også det økonomiske aspekt har vi arbejdet med 
og vi fandt frem til, at der overvejende er god sam-
fundsøkonomi i sådan en bro. Noget overraskende, 
kan man sige eftersom det først og fremmest er Fyn, 
der får glæde af forbindelsen. Men omvendt må 
man så tænke på, at eksempelvis Hamborg ikke er 
mere end godt et par timers kørsel væk. Og det er en 
velhavende by med seks millioner mennesker, så det 
er da noget af et nærmarked, man kan få.
Men vi er altså blot igennem etape et og pengene til 
etape to, der er den geotekniske del – altså undersø-
gelse af bundforholdene og mulige funderinger på 
landsiden - skal bevilges af regionsrådet. Vi kender 
ikke bundforholdene i strædet mellem Als og Fyn. 
Det er jo temmelig dybt og hvis bunden er blød, kan 
det hele jo gå hen og blive problematisk.”
Så langt, så godt, erkender man i Lokalrådet, hvor 
det dog først og fremmest er vejføringen, der kan 
bekymre. Skal en motorvej føre fra broen, skal den 
formentlig føre hen over Grubbe Mølle, over Svan-
ninge skole og givetvis også gennem porten til lo-

kalrådsformand Niels Erik Jensens lade. En port som 
han normalt lukker hver aften klokken 21.
Niels Erik Jensen hører bestemt ikke til fortalerne for 
en eventuel bro og han er faktisk ærgerlig over at 
projektet i det hele taget spøger.
”Og jeg tror helt reelt, at der er tale om et spøgel-
se”, siger han. ”Det er vanskeligt at forestille sig, at 
der bliver bygget en bro. Ganske vist er der lavet en 
undersøgelse der viser, at det er rentabelt med en 
bro, men tal er jo taknemmelige. Og det ville jo være 
fjollet af Cowi, hvis de kommer frem til tal, der viser, 
at det ikke kan betale sig at bygge vej og bro, når 
det ser ud til, at virksomheden kan få stillet i udsigt, 
at det skal foretage flere undersøgelser”.
Lange udsigter
Nu er det dog ikke lige om hjørnet, at der kan slås 
bro fra Horne til Als. Der har været luftet tanker om 
en færdiggørelse – hvis alt går vel – omkring 2040.
Og meget vel skal det da også gå, eftersom bro-
er ikke lige er det, der står øverst på ønskesedlen 
blandt folketingets politikere. Her gælder det først 
og fremmest jyske motorveje. Og når det er broerne 
der er tale om, ligger Alsbroen heller ikke øverst.
Det gælder først og fremmest om en ny Lillebælts-
bro, dernæst er der mange planer om en Katte-
gat-forbindelse og så herefter – måske – forbindel-
sen over strædet mellem Als og Fyn.
I dag regnes der med at prisen bliver omkring 10 mil-
liarder for sådan en bro. Muligvis 15.
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Bedste kvalitet til
laveste pris

En gladere bilist
Som AutoMester arbejder vi for
flere glade bilister.
Det er vi kommet rigtig langt
med. Som kunde er du hos os
altid sikker på en professionel og
ærlig rådgivning. Vores medar-
bejdere deltager i AutoMester´s
obligatoriske uddannelse, som
gør at vi altid har frisk viden og
nyeste udstyr klar.
Det gør at vore kunders biler
spænder fra de helt nye til
veteran.
Det handler om tillid.

Vi udfører også reparation af
plæneklippere, motorsave, buskryddere
m.m. - vi forhandler også mærkerne Stiga, MTD m.fl.

Svanninge Auto & Traktorservice
v/Aage Larsen og René Helding

Svanninge Auto &
Traktorservice A/S
Assensvej 247 . 5642 Millinge . Tel. 62 61 92 39
svanningeauto@mail.dk . www.s-vat.dk

Assensvej 375 · 5642 Millinge
Telefon 6261 9562 · Mobil 2062 9562

Murerfirmaet

Heino Larsen ApS

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 ·Millinge

Tlf. 62 61 91 44 Mørkebjergvej 7a, 5600 Faaborg · Tlf. 6261 3096
www.faaborghvidevareservice.dk

Faaborg
Hvidevareservice
Nyt liv til dine hvidevarer

• Reparationer til områdets bedste priser!
• Få en totalløsning til markedspris.
•Altid gode brugte hvidevarer.

Revisorassistent Susanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 93 83 · Bil 22 37 24 86

Jens Nielsen
Autoriseret el-installatør

Brahesvej 9 · Svanninge
5600Faaborg
www.jensnielsenel.dk
Tlf. 62 61 91 53

����������� • Industri
• Privat
• Landbrug
• Alarm
• Nybyggeri
• Tele og Data
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Tekst og fotos:  Jørgen Bygebjerg

Det gør den og den pynter ganske me-
get på indkørslen til Mørkebjerg i den 
østlige ende af sognet. Flot er den lille 
Morris Commercial Lorry, som den hed-
der og den galde og stolte ejer er Claus 
Skov Rasmussen fra Faaborg Stillads- og 
Værktøjsudlejning A/S.
Den lille lastbil er faktisk lige så fin og 
flot som da den rullede ud af fabrik og 
klargøring hos DOMI i Glostrup, som den 
gang var godt på vej til at blive landets 
største importør af person- og lastbiler 
og traktorer. DOMI står for Dansk Over-
søisk Motor Import.
Det fine køretøj er indregistreret til privat 
brug, for som Claus Rasmussen siger: ”der 
var så mange regler, der skulle overhol-
des, hvis det skulle være firmaet, der skul-
le have den. Blandt andet måtte jeg ikke 

”Jeg kunne slet ikke stå for den. Den 
ville ganske enkelt med hjem så nu står 
den her. Det er en Morris og den er fra 
1950.”

    Til ære og 
værdighed køre om søndagen eller i det hele taget 

privat. Så det gad jeg ikke, og derfor køb-
te jeg den selv. Men den er jo ret billig at 
holde eftersom det er en veteranbil. Og 
så må den også laste mere end de vare-
vogne jeg ellers har. 3325 kilo totalvægt. 
Morris’en holder nu og reklamerer for fir-
maet, og det er tanken at den også skal 
gøre sit til at udbrede kendskabet til det 
kommende sommerrock, hvor Claus Skov 
Rasmussen har rigeligt at gøre som en af 
arrangørerne.

Ja, jeg var jo nødt til at have en kasket, 
hvis jeg skal se ordentlig ud, når jeg kø-
rer. Det var en ekstra udgift, men det går 
nok, siger Claus Skov Rasmussen.

En fin lille lastbil. En 
Morris og dens stolte 
ejer Claus Skov Rasmus-
sen sammen med sin 
gamle hund, der elsker 
en tur på ladet.

”
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Vi har i 0 kl. været så heldige at vi har haft og stadig 
har mulighed for at tage ud i naturen hver tirsdag. 
Da vi er en klasse med 26 børn skulle der lige øves i 
at gå to og to på række så længe vi går ved vejen.
Lige over for skolen ligger der en lille privat skov, det 
er en ganske kort tur på vejen, og skoven rummer 
vandløb, bakket terræn, væltede træer, kort sagt 
en perfekt skov til vores udflugt. Her er det så vores 
omgivende samfund kommer ind. Efter en snak med 
skov ejer, Jervelund fik vi lov til at bruge hans skov. 
Hvad vi er meget taknemlige for.

Steder vi siden har besøgt er bl.a.:
Bøjen Nor:
Bøjden Nor er et område på ca. 65 hektar der ejes 
af Karen Krieger Fonden, men er siden 1982 admini-
streret og forvaltet af Fugleværnsfonden. 
Bøjden ligger med egen færgehavn, en dejlig strand 
og et rigt fugleliv. Det rige fugleliv forsvinder, hvis 
ikke der er fred og ro i reservatet. Derfor er der kun 
adgang på de anlagte stier samt på stranden.

Dyreborg skov:
Dyreborg skov er et dejligt sted lige 
over for Bjørnø. Der er tit læ pga. 
af skoven og vandet er lavt, så der 
er fine soppe muligheder. Bål er der 
også fine muligheder for.
Vi var der en dag hvor Åstrup sko-
le også var der med 16 børn. Først 
tænkte vi om det måske blev for 
meget med alle de børn på samme 
strand. Men det gik over al forvent-
ning, de store skolebørn fra Åstrup 
fangede krabber, som de pænt kom 
og viste til vores børn. Det vakte stor 
glæde at få lov til at rører ved en 
krabbe. Alle børn fik lov til at gå i 
vandkanten med fiskenet og det var 
ikke så lidt de fik fanget. 

Svanninge bakker:
Ved Kastanielund er vi flittige bru-

gere af shelterne og området der omkring. Trolden 
Finn har også været så heldig at 0 kl. kom på besøg.
Et gammelt sagn fortæller, at trolden Finn lavede 
højdedragene i Svanninge Bakker. Odin bad Finn om 
at grave en sø til Odins hustru, Frigg. Finn gravede 
Arreskov sø og den jord, der blev til overs, blev til 
Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge.

Mød Finn i fuld figur:
Der står en figur af Finn i Svanninge bakker, en na-
turskulptur af grene på en fod af beton. Billedhug-
geren Thorkild Hoffmann Larsen har skabt figuren i 
samarbejde med de daværende beboere på institu-
tionen Kastaniely. 
0 kl. er allerede nu blevet rigtig gode til at gå langs 
vejen. De er blevet gode til at forstå de helt basale 
ting ved at færdes i naturen, så som at rydde op ef-
ter sig, ikke ødelægge beplantningen, og at der bor 
dyr både ved skov og strand, og at de har deres hjem 
der og det skal respekteres.
Børn skal ikke kun være passive modtager af viden, 
men også aktive udøvere. Børnene kommer ud og 
får brugt alle deres sanser. 0 kl. klarer sig rigtig godt 
når vi er på tur, enten ved skov eller strand. Vi ople-
ver børn der straks fordyber sig enten ved hulebyg-
geri, finde små dyr i skoven eller i vandet. Konflikter 
ser vi næsten ikke.
En stor og dejlig klasse at tage på tur med, der er 
endnu ikke en der har sagt, jeg gider ikke på tur, 
eller skal vi snart hjem. 
Vi håber meget at disse ture også kan lade sig gøre 
næste år.

Sommer hilsner fra 0 kl.
Rikke og Laila

Udeskole i 0 kl.

Der er så megen glæde og så megen 
fremtid at hente i naturforståelse. Og 
derfor er det vigtigt at lære vores børn 
at værne om naturen, og give dem 
oplevelsen og glæden ved naturen. 

Med den nye skolereform er det jo  
meningen at naturen og det omgivende 
samfund skal være en vigtig del af skole-
dagen og læringsmiljøet.
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KIRKEBLAD
84. ÅRGANG
SOMMER 2014

   FALSLED KIRKE    SVANNINGE KIRKE

Da Jeanette og Kim blev gift  
Egentlig synes jeg, at det er en privatsag om folk er gift 
eller ej. Det er heldigvis lang tid siden, man talte om at 
”leve i synd”, når et par boede sammen uden papir. Til 
gengæld synes jeg, at det ikke er ligegyldigt, hvordan 
folk indretter sig, hvis de har fælles børn og/eller fælles 
ejendom! For manden med leen arbejder sådan, at han 
ikke spørger, hvornår det er belejligt at komme forbi! 
Som præst bliver jeg ofte mindet om, at det kan ske 
på et splitsekund, og har man ikke papir på forholdet, 
kommer den efterladte partner i økonomiske problemer, 
med mindre han/hun selv har penge nok! Det er de 
barske realiteter! 
Så hvis et par ellers har tænkt sig at blive sammen og 
vise omsorg for hinanden, bør de sørge for at sikre sig! 
Det kan man gøre ved enten at gifte sig eller få oprettet 
et samlivstestamente. Da jeg ikke er jurist, skal jeg ikke 
gøre mig klog på alt det, der er skrevet med småt. Det 
må man tale med en advokat om! 
Et ægteskab er lige godt og gyldigt, hvad enten man gif-
ter sig borgerligt eller kirkeligt! Her under finanskrisen 
er antallet af kirkebryllupper faldet, og det skyldes 
sandsynligvis, at det forbindes med den store, dyre 
fest! Det er en skrøne, som vi præster har lidt 
besvær med at aflive! Selv om jeg godt kan følge 
drømmen om den store fest med ”hele udtrækket”, 
så forstår jeg ikke helt, at det er det eneste salig-
gørende! Derfor er det godt med brudepar, som 
tør tænke anderledes.  
Lad mig præsentere Kim Skamris Hansen og 
Jeanette Juhl Hansen! De ville giftes, helst i 
kirken. De ville også holde fest med familie og 
venner. Og for resten, nu hvor de alligevel skul-
le giftes, kunne de lige så godt få deres barn 
døbt. Eller også var det omvendt? De lagde et 
budget og ville ikke piskes rundt i manegen af 
fordyrende bryllup-stunts som limousiner og 
polterabends. Men det gjorde nu ingen forskel, 
for på dagen var der en glad stemning i Falsled 
kirke! Kim havde taget en nydelig habit på, og 
Jeanette var flot i den dybviolette kjole, hun 
havde lånt af en veninde. Parret fik naturlig-
vis samme kirkelige ’service’, som vi giver de 

brudepar, der bruger 100.000 kroner på brylluppet.  
Brudeparret holdt festen i hjemmet og bød på buffet-
middag fra en leverandør. For de i alt tredive gæster lød 
regningen på ca. 10.000 kroner, inklusive brude- 
buket, pynt og drikkevarer. ”Det var en rigtig dejlig 
dag”, fortæller Jeanette! I øvrigt er parret så heldige, 
at begge stiller med efternavnet Hansen og derfor ikke 
behøver at skifte navn. Så de sparer også udgiften til 
nye pas og kørekort! 
Et bryllup uden gæster kan gøres for et meget lille 
beløb, faktisk billigere end et samlivstestamente, der  
koster i omegnen af 3000 kroner. Så er det op til det 
enkelte par, hvad de foretrækker. Jeg takker Kim og 
Jeanette for deres medvirken til denne artikel. Jeg håber, 
at de kan inspirere kommende brudepar, der pønser på 
et kirkebryllup, som ikke skal være  ”for dyrt”.

VrH  
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GUDSTJENESTER SOMMER 2014

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN:
SOGNEPRÆSTEN:
Vibeke Hammerum
Bjergevej 1, Svanninge
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 94 54
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl.12-13. Mandag fri
E-mail: vrh@km.dk

ORGANIST: (pr. 5. juni)
Winnie Platz
Svendborgvej 174
5600 Faaborg

KIRKESANGER:
Claudia Lund Nielsen
Tlf. 61 51 59 64
Mandag fri

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

KIRKEVÆRGE
SVANNINGE OG FALSLED:
P.t. Benthe Rasmussen 
(se formand)

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

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Juni  
1. jun. 6. søndag  e. påske 
09.30: Svanninge     
11.00: Falsled  

8. jun. Pinsedag   
09.30:  Falsled (kk,I)    
11.00:  Svanninge  (kk,I)

9. jun. 2. Pinsedag  
09.30: Svanninge (I) 
11.00: Falsled  (I) 

15. jun. Trinitatis søndag   
09.30: Falsled
11.00: Svanninge

22. jun. 1. søndag  e. trinitatis   
09.30: Svanninge (J. Svärd) 
Ingen: Falsled    

29. jun. 2. søndag e. trinitatis 
11.00: Falsled (J. Svärd)   
Ingen: Svanninge 

Juli 
6. jul. 3. søndag e. trinitatis
09.30: Svanninge (J. Svärd) 
Ingen: Falsled   

13. jul. 4. søndag e. trinitatis                 
10.30: Falsled (J. Svärd) 
Ingen: Svanninge  

20. jul. 5. søndag e. trinitatis  
09.30: Falsled 
11.00: Svanninge  

27. jul. 6. søndag e. trinitatis  
10.00: Svanninge  
11.30: Falsled 

August 
3.aug. 7. søndag e. trinitatis  
09.00: Svanninge  
10.00: Falsled  

10. aug. 8. søndag e. trinitatis 
09.30:  Falsled  
11.00: Svanninge  

17. aug. 9. søndag e. trinitatis 
09.30: Svanninge   
11.00: Falsled  

24. aug. 10. søndag e. trinitatis 
10.30: Svanninge (J. Svärd) 
Ingen: Falsled 

31. aug. 11. søndag e. trinitatis  
09.30: Svanninge 
11.00: Falsled 

September 
7. sep. 12. søndag e. trinitatis 
09.30: Falsled   
11.00: Svanninge  

14. sep. 13. søndag e.  trinitatis
11.00: Falsled  
19.00: Svanninge  (I)*
*  Festivalsgudstjeneste   
   

STEENSVANG 
ÆLDRECENTER 

KL. 11.00

 5. jun. (RG) 
 19. jun. (VH) 
 14. aug. (VH), 
 28. aug. (RG) 
 11. sep. (VH ) 

Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

KIRKEBIL: 

FORKORTELSER:
kk:  kirkekaffe
I:      Indsamling  

RG. Sognepræst  
Rikke Godtfredsen, 
Jordløse-Håstrup  
VH:   Vibeke Hammerum 
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KIRKEN SOM KULTURSTED? 

En dag lå der en tryksag i vore postkasser. Afsenderen 
var Lokalrådet, som havde gjort sig tanker om udvik-
ling af sognets fortræffeligheder. Det kan vi kun sige 
lokalrådet tak for, nu hvor politikerne har så travlt med 
at afvikle landsamfundene!  
Bladet blev da også læst af menighedsrådets medlem-
mer. Men, de studsede godt nok over nogle korte sæt-
ninger på én af de sidste sider: ”Kirken som kultursted. 
Flere koncerter”. Fem ord, det var dét! ”Nårh”, sagde 
en af ’menighedsrødderne’, ” mon Lokalrådet mener, 
at kirkerne skal lukkes og bruges som kulturhus? ” 
Njaarh”, sagde en anden, ”det gør de næppe, for så 
får de bøvl med dem i Kulturhuset Sognegården!”. En 
tredje brød ind: ”Så slemt er det nok ikke, for på Lokal-
rådets hjemmeside er der et link til kirkens!”. 
Det er da også sin sag at gøre sig tanker om kirkelivet. 
For hvad gør kirken i grunden? Kirken har jo været i 
sognet siden Vorherre gik i korte bukser, næsten da! 
Nu er kirken i sig selv et ”kultursted”! For kristendom-
men er jo en af grundpillerne i dansk kultur, og man 
skal ikke have været involveret i kirke og kristendom 
ret længe, før man opdager, hvor stor indflydelse Martin 
Luther har haft på den danske mentalitet!  Det er måske 
værd at have i tankerne, nu hvor Danmark har mange 
indvandrere med anden religiøs og kulturel baggrund! 
Det hjælper at være bevidst om, hvilken tradition man 
selv kommer fra!
Men kirken er også Guds hus, og nogen spurgte mig 
engang: ”Hvad kan I gøre for, at der kommer flere i kir-
ke?” Jeg anede påstanden om de ”kedelige” gudstjene-
ster og svarede: ”Vi prøver alle (menighedsråd, ansatte 
og præst) at gøre det så godt vi kan med musik, salmer 
og vedkommende prædikener. Og vi gør gerne lidt eks-
tra ud af de helligdage, der indbyder til det. Vi prøver 

at nå ud til forskellige grupper i lokalsamfundet. Men 
vi har altså en bunden opgave!  Evangeliet – det kristne 
budskab - skal forkyndes, både ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Og vi har vores traditioner og ritu-
aler. Dem kan vi godt lirke med, når situationen taler for 
det, men generelt skal der være genkendelige rammer. 
Gudstjenesten skulle gerne være det ugentlige åndehul 
for menigheden. Og så er det i øvrigt ikke præstens 
opgave at optræde som fransk klovn eller stand-upper i 
gudstjenesten, selv om humor ikke er forbudt!”  Jeg tog 
en dyb indånding og fortsatte: ”Vi kommer heller ikke 
uden om, at der er en uskreven forpligtelse den anden 
vej; der er noget, der hedder et ’kirkegængerembede’. 
Det vil sige, at folkekirkemedlemmerne i sognet bør bi-
drage til, at der er liv i kirken! Det er realiteterne, og det 
kan ikke siges med ret meget omsvøb! Kirketugten, som 
krævede at hver husstand stillede med mindst én person 
til gudstjeneste, blev heldigvis afskaffet med enevæl-
den. I dag er der som sådan ingen lovgiven pligt til at 
gå i kirke. Kirken er der, og den er der også, når folk 
”har brug” for den! Problemet er bare, at mange ikke 
bruger den ret meget, og det kan kirken ikke leve af i 
længden! For hvem skal så skabe liv i den ? Kirken er 
jo ikke bare en bunke mursten, der står og venter; der er 
mennesker involveret: menighedsråd, der bruger deres 
fritid på kirkens drift, der er ansatte, der forbereder sig 
til at holde gudstjeneste hver eneste søndag og helligdag 
og som ser frem til at tage imod kirkegængerne. Og vi 
gør det for medlemmernes skyld! Derfor er det bedst for 
alle parter, at vi sammen kan løfte opgaven om at holde 
liv i vores ”kultursted”. Lige som vi skal være fælles 
om at løfte andre ting i sognet ”.

VrH  



Skolereformen  kommer til at lave om på elevernes hver-
dag, blandt andet konfirmandundervisningen!  Det har på 
landsbasis medført  en større debat om konfirmandforbere-
delsens  placering, da  både skoler og  præster foretrækker  
morgenfriske elever!  I Faaborg-Midtfyn kommune har de 
to provster dog  forhandlet en fornuftig løsning hjem med 
kommunens skoleledelse! Det indebærer, at præsterne får 
tyve dobbelttimer (40 lektioner) til morgenundervisning af 
konfirmanderne. Disse timer bliver inddelt i to blokke; én 
mellem efterårsferien og jul og en anden efter jul.  Da kon-
firmandforberedelsen ifølge kirkeministeriets retningslinjer 
skal omfatte mellem 48  og  56 lektioner,  vil de manglende 
timer bliver lagt på andre tidspunkter.  Konfirmanderne 

må derfor være indforstået med f.eks. en lørdag med 
mødepligt!   
Jeg vil efter sommerferien tilsende information og tilmel-
dingsskema  til de forældre, som har børn  i den nuværende 
6. klasse på Svanninge skole.  Forældre til børn, der går på 
andre skoler, men som ønsker konfirmation i Falsled eller 
Svanninge kirke bedes venligst kontakte mig ang. tilmel-
ding. 
For en god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at de 
tilmeldingsskemaer, der ligger  på f.eks. Toftegårdsskolens 
forældre-intra, kun gælder for elever, der skal konfirmeres i 
Faaborg kirke, da skolen ligger i Faaborg sogn. 

NY ORGANIST

Folk stormer til det skæve tårn i Pisa, én af verdens 
største turistfælder!  Men egentlig er det  ganske uinte-
ressant, at nogle arkitekter og håndværkere kludrede i 
det, da de byggede et klokketårn for over 800 år siden! 
For Piazza dei Miracoli i Pisa har meget mere at byde 
på og skal opleves i sin helhed, med dåbskapel, dom-
kirke og begravelsesplads. Det skæve tårn er desuden 
blevet stabiliseret og hælder ikke så meget mere. Så der 
er ikke rigtigt noget ved det! Jeg sprang tårnturen over 
og købte i stedet en kitschet souvenirkopi  med lys i! 

IKKE HELT SÅ SKÆVT

KONFIRMANDER 2015 

På grund af en nødvendig  tilpasning  af organiststil- 
lingen har Bodil Olsen valgt at søge nye udfordringer fra 
1. juni.  Bodil  blev ansat i 2007 og har  givet os mange 
musikalske oplevelser, både til gudstjenester og i sam-
arbejde med forskellige solister.  Hun har været en in-
spirerende leder af børnekoret, og hvis nogle af sognets 

dagplejebørn en skønne dag viser en uforklarlig trang 
til Bach og Mozart, kan de uden tvivl takke Bodil og 
hendes indsats i  den ”musikalske legestue”!  Vi takker 
Bodil for musikken og ønsker hende alt godt fremover!  
Hendes afløser bliver Winnie Platz, som præsenteres i 
efterårsudgaven af Lokal-Nyt. 

Piazza dei Miracoli
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Vi har nydt de meget tidlige varme forårsdage uden-
dørs. Vi har lavet en masse mad på bålet og hygget 
i hængekøjerne og på gyngerne. Mange har også 
nydt at fodbolden igen kan trille udendørs.
Vi har været til fastelavns-fest hos Orla alle mand, 
det er nu snart allerede længe siden, men det er en 
dag vi husker. Her var alle klædt ud med stor fan-
tasi og der blev malet mange ansigter den dag. Vi 
påskønner at vores lokale Dagligbrugs, holder fast i 
denne tradition med flot servering af varm kakao og 
boller, tøndeslagning og slikposer til alle. Det er altid 
rigtig festligt for alle børn og voksne.
Vi har afholdt air hockey turnering og spillet bord-
fodbold og bordtennis i vores nyindrettede spille-
rum. Det blev afsluttet med maner, med overræk-
kelse af diplomer til vindene. 
Vi har været en del i billedkunst og modellerer dy-
refigurer og huse. De blev rigtigt fine og står nu i 
udstillingsskabet på SFO`en. Vi har også malet store 

malerier af påskekyllinger og forårs blomster.  Men 
så kom varmen og vi ville ud og lege! 
 Snart tager vi fat på dette års forårsprojekt, som i år 
bliver en opvisning af forskellige gymnastik-former, 
som et tidsbillede. Dette emne har vi valgt, fordi vi 
har gjort os fortjent til at blive en idrætscertificeret 
SFO / Landsbyordning.
Vi ønsker alle i vores smukke lokalområde en fanta-
stisk sommer.

Kærlig hilsen fra os alle i Landsbyordningens SFO.

Siden sidst i 
Landsbyordningens SFO

Så er det blevet forår! 
Og hvor er det bare skønt.

Besøg af DGI
Så den 11.juni får vi besøg af DGI. De vil 
give os et flag, som skal vaje over vores 
SFO. Og vi giver en opvisning til forældre 
og søskende.
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www.dogsenscare.dk

PROFESSIONEL

MASSAGE
TIL DIN HUND

Mobil 6160 1926
mail@dogsenscare.dk
www.dogsenscare.dk

Samt salg
af foder
mm.

Husk at tilmelde dig disse Husk at tilmelde dig disse 
herlige arrangementer:herlige arrangementer:

5. juni kl. 18. Pris kr. 135,005. juni kl. 18. Pris kr. 135,00
Gammeldaws kyllingesteg med det hele. Gammeldaws kyllingesteg med det hele. 

Is og jordbær til dessertIs og jordbær til dessert
Invitér familien ud at spise, Grundlovsdag!Invitér familien ud at spise, Grundlovsdag!Invitér familien ud at spise, Grundlovsdag!

11. september kl. 1811. september kl. 18
Høstfestival. Høstfestival. Høstfestival. 

Stegt fl æsk og æblekagekonkurrenceStegt fl æsk og æblekagekonkurrence
17. oktober kl. 1817. oktober kl. 18

Gourmet- og vinaft en med lokale råvarerGourmet- og vinaft en med lokale råvarer
13. november kl. 1913. november kl. 19

Andespil – overskud går til ny foldedørAndespil – overskud går til ny foldedørAndespil – overskud går til ny foldedør
mellem salenemellem salene

6. december kl. 186. december kl. 18
JulefrokostJulefrokost

KulturhusKulturhusKulturhus
Svanninge SognegaardSvanninge SognegaardSvanninge SognegaardSvanninge Sognegaard

Kirkegyden 3, 5642 Millinge, tlf. 62 61 94 46Kirkegyden 3, 5642 Millinge, tlf. 62 61 94 46Kirkegyden 3, 5642 Millinge, tlf. 62 61 94 46

 

 

SOLBJERGGAARD  
Bed & Breakfast 
Bangs’ design - bestillingsopgaver  
sy/design kurser  
www.bb-fyn.dk - 2320 3278 
Assensvej 298 - 5642 Millinge 
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Naturens egen off-roader
Ryttere er der mange af på ridestierne rundt om i Svanninge Bakker. Og mange har 
vel også tænkt, at det egentlig kunne være sjovt og spændende at tage sådan en tur.

Men umiddelbart virker det uoverskueligt først at 
skulle foretage indkøb af et ridedyr, derefter lære 
det at kende og efterfølgende sætte sig ind i tek-
nikken omkring den almindelige ridesport. Så der-
for fortsætter de fleste på Apostelenes Heste der 
for uindviede altså er til fods. Men drømmen sid-
der der nok endnu.
Men man behøver altså ikke at nøjes med drømmen. 
Der er nemlig noget, der hedder Østrup Turridning. Det 
er John Flint der står for turridningen i Svanninge Bakker 
og nærmeste omegn. Han er nem at få fat ind enten på 
hjemmesiden eller på telefonen.
Østrup Turridning råder over 19 heste så der skulle nok 
være hest til alle. Islandske heste er de alle og det er dyr 
med gode gemytter og – tro det eller lad være – dyrene 

kan sagtens kende begynderen fra den øvede. Og som 
flokdyr tager de hensyn til de nervøse, de forsigtige, de 
rædselsslagne og dem der bare springer i sadlen, læner 
sig lidt bagud og siger ”kom-kom”.

Sig navnet
Og når det nu er islandske heste har man jo hørt om 
deres særlige rolige og behagelige gangart.
”Ja”, siger John Flint efter at vi har fundet os til rette i 
sadlen. Eller efter at undertegnede har fundet sig no-
genlunde til rette. Flint selv ser ud som om han er født 
på ryggen af en islandsk hest. Han kan sagtens vride 
sig rundt og fotografere mens en anden en klynger sig 
til sadlen og snakker godt for hesten. ”Ja, du skal bare 
læne dig tilbage og så eller sige: Tølt”! ”Tølt”? spørger 

Tekst: Jørgen Bygebjerg. 
Fotos: John Flint og Jørgen Bygebjerg

John Flint har gennem de sidste 
tre år opbygget Østrup Tur-
ridning sammen med sin kone 
Dorthe Mehr, der nok mere 
tager sig at det hjemlige og er 
kogekone, når der er ridelejre.
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den aldersstegne amatør på ryggen af den godmodige 
”Asi”.
Det opfatter Asi med det samme og så går det ellers over 
stok og sten, højre og venstre mellem træerne, op over 
bakker og ned igen på den anden side. Og netop i tølten 
er hesteryggen helt og aldeles roligt. Man sidder faktisk 
med et saligt grin og lader sig fragte af sted på naturens 
egen off-roader. Man glemmer egentlig hurtigt at man 
skal være nervøs for hesten overbeviser dig hurtigt om, 
at der absolut intet at være nervøs for.
Og skulle man ønske at sætte farten ed siger man bare 
”håww” og trækker i tøjlen. Så standser dyret og står 
pænt til man igen er klar til at komme med fornøjet 
”kom-kom”. Og lad det være sagt med det samme: Selv 

for en inkarneret cyklist med tusinder og atter tusinder 
at kilometer på landvej og de senere år også gennem 
skove og på stejle bakker, kan det godt virke stærkt va-
nedannende med en tur på ryggen af en hest.

Alder ingen hindring
At man er kommet til års skal man ikke lade sig gå på 
af. Den ældste deltager på en tur med Østrup Turridning 
har – indtil nu – været en 79-årig dame, der aldrig no-
gensinde i sit liv havde siddet på ryggen af en hest.
Så for en 67-årig pensionist skulle det ikke være nogen 
sag at tølte ud over stepperne.
Ja, der er altså lige det med at få løftet benet så højt at 
man kan få sine ombukninger smækket op i stigbøjlen. 

Nej, den er ikke registreret i Ministeriet for 
gakkede Gangarter under Monty Pythons 
Supervision. Men det er en gangart, der er 
helt speciel for islandske heste. Eller næsten 
helt speciel. De fleste heste kan nemlig godt 
trænes op til at tølte. De har det nemlig i sig. 
Men fra Heden old da mennesket overtog 
kontrollen med hestene blev de udviklet til 
at trække plov eller gå i krig. Og i det sidste 
tilfældevar det mere vigtigt at de kunne spar-

ke bagud end at gå i tølt, der er gangarten 
mellem skridt og trav. Den er jordvindende 
ud over alle grænser og en islandsk hest kan 
sagtens klare 30 kilometer i tølt i et stræk.
Tølten er jordvindende og energibesparen-
de og der er der naturligvis også andre dyr, 
der benytter den. Elefanter for eksempel. I 
Sydamerika er der også hesteracer, der stadig 
kan gå i tølt. Men det er fortrinsvis de island-
ske heste der er berømmet for gangarten.

Tølt – en særlig gangart
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Man fatter tøjle og griber fat i sadlen, hvorefter man så 
let og elegant som den fugl man kalder koen, svinger sig 
i sadlen. Men helst ikke med så megen kraft at man ryger 
ned på den anden side. Det er jo ikke Rodeo-Sørensen, 
der er på udflugt. Og egentlig er det opstigningen, der er 
det vanskelige på sådan en tur. Men skulle det knibe med 
at få foden løftet højt nok, så er der naturligvis hjælp at 
hente.
”Joda”, siger John Flint. ”Vi kan da altid sætte en skam-
mel eller en stige til, men det ser du nu ikke affældig nok 
ud til.” Og det er jo lige sådan en bemærkning, der skal 
til. For pludselig er man i sadlen og vi er på vej ud af går-
den. Ned at vejen forbi Østrup går det. Lidt usikkert, må-
ske, men det varer altså ikke længe før man slapper af og 
nyder turen. Selv når det går virkelig ned ad bakke er der 
ingen grund til at være bange. Hesten er meget bedre til 
de her numre end man selv er. Terrænet omkring Trente 
er ganske kuperet, men det er altså ingen hindring. 
Undervejs bliver der taget billeder og alting bliver plottet 
ind på kort. Kortet får man tilsendt senere og her vises 
ruten. Tillige med de billeder, der er taget undervejs. Her 
kan man så se sig selv som den fænomenale rytter man 
egentlig ikke vidste, at man var.
Og det er jo slet ikke så ringe endda.

Ridelejre
Østrup Turridning har mange 
forskellige ture. Og man kan også 
komme ud at ride på timeleje. Eller 
på turbasis. Og det er alt fra en tur 
med familien til polterabend.
Der er også ridelejre og et af de 
helt store numre er ridelejr på 
Island. Indtil nu er der fire ture til 
Island i den kommende sommer 
og det er alt optaget på dem alle. 
Men der er mulighed for at ind-
rette flere. Ridelejrene på Island 
er umådeligt populære. Landet er 
smukt og de islandske heste passer 
helt og aldeles ind i det åbne 
landskab. En hest er et steppedyr 
og vidderne på Island er ideelle. 
Man har ikke selv heste med til 
Island. De islandske regler for avl 
er nærmest hysteriske. Ingen heste 
udefra må komme til saga-øen. Og 
har en af deres egne heste været 
uden for øen, er det slut. Den får 
ikke lov til at komme tilbage. Om 
så den har været med i Verdens-
mesterskaber og har vundet, kom-
me den ikke hjem igen. Den kunne 
jo have optaget et eller andet, der 
kan inficere hele bestanden. Så 
rejser du ud er du ude.

Heste kan godt lide vand. Det kan  
børn osse. Og så er det jo alle tideres 
med en tur til vandet. Her ved Damsbo.

Hi-haaar. Artiklens forfatter har fundet sit rette element 
på ryggen af en islandsk hest.

Herhjemme
har Østrup Turridning ridelejre. Blandt andet ved 
Vestkysten. Og naturligvis også hjemme, hvor der 
er flere hektar jord at boltre sig på. John Flint 
råder over flere områder i kuperet landskab der 
virkelig er godt til at hestene i god fysisk form.
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Pris oven I hatten
Glæden på Steensgaard var stor, da det nye slagtehus og spiseriet blev indviet og 
glæden blev ikke mindre da Erhvervsrådet i Faaborg kommune tildelte Steensgaard 
årets iværksætterpris. Ann og Henning Wiesinger fik prisen for deres ”nytænkning 
og relancering af herregården Steensgaard, hvor de netop har åbnet gårdbutik, 
slagteri og restaurant, der alt sammen er funderet på økologisk landbrug.”

Nylig indviede de nye ejere et slagteri og spiseri på 
stedet og løftede den gang sløret for den fremtidige 
drift at herregården.
Driften er fremover lagt an på økologi og det gælder 
inden for alle områder. Det er rent, 
det er godt og det er helt og aldeles 
som Jens Hansens bondegård. Heste, 
grise, køer og får, hører til - og så vi-
dere. Og lad det være sagt med det 
samme: Her har grisene stadig krøl-
le på halen. De får nemlig lov til at 
tulle rundt på eng og mark, som det 
egentlig altid har været meningen 

med et godt griseliv. Køerne gumler af kløveren og 
får bræger af livsens lyst.
”Vi er nok gået mod strømmen,” sagde Henning 
Wiesinger ved indvielsen af det nye slagteri og spise-

Steensgaard 
endelig ud af skabet
Tekst og fotos: Jørgen Bygebjerg

Det stille vand med den dybe grund, kan man vist roligt sige om Steens-
gaard. Siden Ann og Per-Henning Wiesinger overtog godset har der været 
temmelig stille omkring udviklingen, men nu er Steensgaard endelig  
sprunget ud af skabet. Og lige imod strømretningen, om man så må sige.
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1. Ann og Henning Wie-
singer ved indvielsen af det 
nye slagteri og spiseri på 
Steensgaard.

2. Ved indvielsen af det nye 
slagteri på Steensgaard var 
det borgmester C. Thyge-
sen, der skar pølsesnoren 
over. Han havde netop 
erfaret om lukningen af 
slagteriet i Faaborg, så det 
var da en trøst senere at 
kunne åbne et nyt om end 
knap så stort.

3. Værd at vide om Steens-
gaard-grisen.

1 3

2

ri. ”De fleste har indrettet produktionen inden for et 
enkelt område, men vi har altså valgt at bruge hele 
palletten.”
Og så har man jo straks et helt andet billede. Og et 
bevis på, at det sagtens kan lade sig gøre at drive 
bæredygtigt landbrug efter traditionelle retnings-

linjer. I forbindelse med slagteriet er der naturligvis 
også forretning og her kan man købe de produkter, 
der fremstilles. Pølser eksempelvis. Henning Wiesin-
ger kommer selv fra Tyskland, så han ved om nogen, 
at en pølse skal fremstilles med ”føl’se”. Derfor har 
der også været tyske slagtere involveret i udviklin-
gen af slagteriet og bearbejdelse af råvarerne. Og 
i parentes skal lige bemærkes, at de smager aldeles 
udmærket.
”Dyrenes velbefindende er vigtig og deres sundhed 
går frem for alt. Naturligvis er de ikke mennesker, 
men de fortjener et godt liv alligevel. Og det bety-
der altså, at grise ikke bliver kastreret eller får halen 
klippet af,” siger Henning Wiesinger. ”Der er heller 
ikke nogen lang vej fra marken til slagteriet. Altså 
ikke noget med ind i biler og så transport til et slag-
teri langt væk. Måske endda i udlandet. Vi varmt-
kødsslagter, som det hedder og det betyder at alt 
bliver forarbejdet uden at blive kølet ned efter slagt-
ningen for senere at blive skåret ud. Vi kan sige at 
vejen fra jord til bord er meget kort her på stedet. 
Og det smitter naturligvis af på smagen.”
Grisene på marken bliver naturligvis udelukkende 
fodret med Steensgaards egne produkter. Hvad de 
spiser på selve marken er også specielt sammensatte 
planteblandinger, der er med til at forbedre smagen 
i kødet.
I spiseriet er der åbent flere gange om ugen og søn-
dag er der tillige brunch og her kan man mæske sig 
i den lækrest tænkelige bugfylde til man er ved at 
revne, og det til en ganske overkommelig pris.
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Hvordan er det nu med en hest, der løber i trav. Er 
der på noget tidspunkt et øjeblik, hvor den ikke har 
mindst en af hovene på jorden?
Gennem århundrede var det et af de stående spørgs-
mål hestefolk imellem. Ustandselig for og imod. Før 
i tiden har der endda været udkæmpet dueller mel-
lem hårdnakkede modstandere. Væddemål har væ-
ret indgået men aldrig afgjort. Indtil fotografiet blev 
indført. Og så var endda mange ikke overbevist. Fup 
og svindel i mørkekammeret, mente nogle.

Så kom filmen. Jamen, det var jo det samme som at 
se det hele i virkeligheden, så heller ingen afgørel-
se. Indtil en heldig fotograf fik ram på en hest i den 
brøkdel af en sekund, hvor den har alle fire hove i 
luften. Det kræver stadig held at få sådan et billede.
Men her er det. Taget ved en stævne i Millinge Ride- 
klub ved et stævne i slutningen af marts. Måske skul-
le hesten have navneforandring til Pegasus. Indtil 
den tid hedder hesten altså Tornhøj Turbo og rytte-
ren er Freja Lefevre Sørensen.

Jo, den svæver
Tekst og foto: Jørgen Bygebjerg

”En udsøgt helhedsoplevelse, hvor historiens vingesus på fornem 
vis forenes med moderne luksus i form af et knivskarpt køkken, 
hvor det klassiske møder det innovative og moderne.” Mere for-
nemt kan det næppe være og naturligvis er de glade og stolte på 
Faldsled kro. Det er vi andre også for det er jo vores egns kro, og 
det var den, der løb med hæderen og æren som ”En rejse Værd”, 
da White Guide kårede de bedste spisesteder i det ganske land. 260 
restauranter og kroer landet var med i White Guides opløb, så det 
var flot af Per Hallundbæk, Randi Schmidt og det øvrige personale 
på kroen. White Guide stammer egentlig fra Sverige, men anmelder 
altså også danske spisesteder i en national udgave.

Faldsled kro en rejse værd
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Der er i år særudstilling i Faldsled gamle skole i week-
end’en 31. maj og 1. juni begge dage fra 14 til 17. 
Temaet er Stavnsbåndet og tre gårde i Faldsled og 
brande i Faldsled. Der er foredrag ved Ernst Jørgen-
sen og Anne Marie Molter Rasmussen.
Onsdag den 6. august åbner en 40 års jubilæumsud-
stilling i Sognegaarden. Temaet er idræt, da det også 
i år er 40 siden Svanningehallen blev indviet. Sam- 
tidig er det også 40 år siden der blev oprettet ride-

skole på Lindegaard. Udstillingen varer i tre måneder 
og på selve jubilæumsdagen er der et særligt arran-
gement, men herom i næste nummer af Lokalnyt.
En sommerudflugt til et naturskønt sted i sognet er 
under planlægning. Der kommer opslag om dette.
Henvendelse uden for åbningstiden til arkivleder 
Bruno Clausen på tlf.: 62619366, museumsleder 
Arne Rasmussen, 62618110 og formand Susanne Jer-
velund, 62641819/21736718. 

Nyt fra 
folkemindesamlingen

Svanninge Folkemindesamling – dit lokalhistoriske arkiv og museum  
– har i sommerhalvåret frem til oktober åbent i Svanninge Sogne-
gaard den første mandag i måneden fra 19 til 22 samt efter aftale.

Brug tiden fornuftigt...
- lad mig om bogføringen!

Jeg udfører bogføring og regnskaber for selvstændige, 
erhvervsdrivende, mindre virksomheder, 
landbrug og håndværkere.

Har du brug for rådgivning inden for bogføring og regnskab, 
så kan jeg også være behjælpelig med det.

Vil du vide mere så ring 51 51 57 32, eller besøg  www.kontorfyn.dk

Kontor Fyn - Assensvej 517, Falsled - 5642 Millinge
Tlf: 51 51 57 32  · gitte@kontorfyn.dk · www.kontorfyn.dk
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Torsdag d. 5. juni:  
Bro-opsætning ved Sorte Sten i Faldsled.

Tiderne omkring årets fugleskydning
Onsdag d 18. juni  
kl. 19.00 Banko i Svanninge Hallen, dørene åbnes kl. 
18.00

Torsdag den 19. juni
kl. 17.00 Familieaften i teltet bag Svanninge Hallen. 
Medbring mad
kl. 18.00 festlige og sjove indslag fra 4. og 5. kl.
kl. 19.00 Høvdingebold turnering
kl. 21.00 Tak for i dag

Fredag den 20. juni
kl.17.00 pladsen åbner og der er finale i høvdinge-
bold.
kl.18.00 fodboldturnering. 
kl.19.00 børnediskotek i hallen samt underholdning 
i teltet 
kl. 24.00 Tak for i dag

Lørdag den 21. juni
kl. 12.30 Pladsen åbner og optoget går fra Dagli’
brugsen med fuglekonge Flemming Lunde i spidsen 
til festpladsen.
kl. 13.00 Skydningen starter, 
ansigtsmaling, ballondyr, be-
søg af Faaborg brandvæsen, 
cowshitting og meget mere.
kl. 17.00 pladsen lukker
kl. 19.00 Fugleskydningsfest i 
Svanninge Hallen

Onsdag d. 23. juli til lørdag  
d. 26.:  Byfest i Faldsled  
(se vedlagte program)

HUSK AT

MURERMESTER
PER BEKKELUND
Kirkegyden 30 · 5642 Millinge · Tlf. 62 61 75 20 · Mobil 2164 8116

Alt i murer- og tømrer-
arbejde udføres
- vi bygger både stort og småt

Nu lokker atter…
De lange veje, og der skal virkelig også køres nogle 
lange vejstrækninger, hvis cyklisterne skal være klar 
til årets store opgave: Turen til Paris. 
Turen er blevet mere og mere populær inden for de 
seneste år og det ene hold større end det andet dra-
ger af sted mod byernes by for at være til stede ved 
afslutningen af årets Tour de France. Men inden da 
gælder det Tortur des Alps på de sydfynske lande-
veje og ned af bakkerne, frem og tilbage ad snoede 

landeveje. Der skal da nogle tusinde kilometer i be-
nene inden cyklisterne er klar til turen.
Men endnu er der god tid til at få fedtforbrændin-
gen sat i vejret og der er også tid til en lille pause ind 
imellem. Her er det rynkerne fra Team Rynkeby, der 
gør holdt i Svanninge.

Den 21. juni drager 
fugleskydningsoptoget 
atter gennem by og egn.
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Ludvigs
Ja, nu er vinteren jo ved at være forbi, så det er vel tiden 
at komme ud af hiet, siger Ludvig. Og så skal man vel også 
strække sig og lige sætte kløerne i noget træ for at se om 
de virker. De skulle jo gerne være i orden, hvis der nu kom 
en lille steg flyvende og satte sig på en gren her ved siden af 
mig. Det er da også derfor jeg er kravlet herop. Det har jeg 
gjort før, men der er altså ikke nogen fugle, der har sat sig 
endnu. Så det kan da være at jeg kravler ned igen og sætter 
mig under deres madtræ. Mærkeligt nok flyver de deres vej, 
når jeg kommer.

Ludvig

- Vi har alt til

CAMPING OG FRITID
Vi forhandler
nye vogne fra

Det er kvalitet -
og populære
campingvogne

Brugte
vogne.

Priser f
ra kr. 1

0.000.-

Prisern
e er sat

ned så

køb nu !

Blommenslyst
Hverdage 9.00-17.00
Lørdag-søndag 10.00-16.00

FAABORG

CENTER
CAMPING TELEMARKEN 1 • 5600 FAABORGÅbningstider:

Mandag - fredag:
10.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag 10.00 - 16.00

Ubberudvej 121 - 5491 Blommenslyst - Tlf. 65 96 71 05 - www.skcaravan.dk
Tlf. 62 61 71 05 - Fax 62 61 71 25 - www.faaborgcampingcenter.dk

• Udlejning af campingvogne
• Gastest og reparation af
campingvogne

Store udstyrsbutikker og stort
udvalg i reservedele til cam-
pingvogne. Campingudstyr og
møbler
F.eks.: Grill, varmeovne, kølebokse, småtelte,
forskellige campingborde og stole, parasol-
ler, gulvtæpper, tørrestativer, drømmesenge
og meget andet...

Mange pengeat sparepå nye overgemtemodeller !

Grundlovsdag, den 5. juni, skal bruges til at sætte 
bro op ved Sorte Sten i farvandet ud for Faldsled. 
Der startes allerede klokken halv ti og derefter går 
det løs med broen og stranden.
Ud over brosætningen skal der nemlig også renses 
strand, der skal ordnes hæk, der skal klippes græs, 
der skal snakkes med venner og bekendte og som 

vanligt er beboerforeningen da også vært for de 
fremmødte, så de undgår dehydrering og føde-
mangel. Men først og fremmest gælder det altså de 
mange opgaver og for at få alting koordineret vil 
foreningen gerne have at Per får besked på telefon 
24 24 86 57. 

To spande vand Og en badebro

meriter



Som lokal murermester i Faldsled
tilbyder jeg...

Bedste pris på:
• Tilbygninger • Totalentreprise • Badeværelser • Renovering

- og naturligvis kvalitet, service og finish i top.

Så kontakt mig og få et uforpligtende tilbud på jeres næste
mureropgaver.

Vi er specialister i badeværelser,
flisearbejde, kommer gernemed et

uforpligtende tilbud!!!
Ring tlf. 2141 7474
Husk håndværker fradraget

gælder stadig.


