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Lokal nyt – det 
bliver, hvad du 
skriver
Tekst: Redaktionen

Endnu et Lokal Nyt er rejst fra redaktion, til trykkeriet og nu ud i din postkasse. 
Jovel, en smule forsinket, for som alt andet og alle andre, så har bladet været 
ramt af COVID-19 restriktioner. Lokal Nyt lever af, eller i hvert fald bør leve af, 
de ting som institutionerne i området og andre med emner på sinde sender ind 
til bladet. Derfor, var der brug for en lille genåbning af landet før, at der igen var 
nogen til at skrive noget og noget at skrive.

Men, men, men – desværre er det ikke kun corona der udfordrer for tiden. 
Lokal Nyt består af en frivillig gruppe mennesker, der forsøger at imødekomme 
lokalområdet ønske om et lokalt blad. Et blad der jo gerne skal fortælle lidt af 
det, som I vil læse om, se billeder af eller informeres om.

DET ER DÆLEME HÅRDT ARBEJDE.

Så hermed en opfordring – SKRIV. Vi har brug for billeder, tekster, historier og 
andet, så Lokal Nyt kan fyldes af alt det, som vi i lokalområdet også er fyldt af. 
Og, hvordan det så rent praktisk kan lade sig gøre; send din forespørgsel eller 
tekst til lokalnyt.fms@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hjælp Dagli’ Brugsen Millinge
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Red viberne
Viben er en af de danske forårsbebudere. Men desværre er den i dag alvorligt 
truet. Viben er en fugl, som jeg håber vi kan beholde i det danske landskab, 
men desværre lever den i tæt tilknytning til åbne marker, og dermed lever den 
på landbrugets arealer. 

Flere fakta om viben har gjort stort indtryk på mig. Det ene, er den stærke 
tilbagegang for fuglene vi har oplevet i Danmark, hvor 3 ud af 4 viber er 
forsvundet siden 1976. Det andet er, at viber bliver gamle, og der ses fugle 
på op til 26 år (normalt bliver de 10 - 15 år gamle). For det tredje er viben en 
meget lokal fugl, som ikke blot flytter et andet sted hen, hvis levevilkårene på 
dens ynglelokalitet er dårlige. Det betyder, at det kan se ud som om, at ”viben 
er der jo stadig”, men hvis den ikke lykkes med at yngle, så bliver fuglene 
bare ældre og ældre, for at uddø. Derfor kan det tage mange år at udrydde 
viberne på et areal, hvis man gentagne gange og år efter år ødelægger dens 
ynglemuligheder.

Der ser ud til at være en uheldig sammenhæng mellem store landbrug, store 
traktorer og redskaber, fremmede traktorførere, der ikke har fokus på den 
lokale natur. Engang kunne den lille landmand med fin samvittighed, lige slå 
et slag udenom viberederne, når han kørte i marken. I dag vil der ofte være 
henvisninger til effektivitet og EU´s landbrugsstøtteordninger, som årsag til, 
at det ikke er noget der kan indgå i markdriften. Det er også uheldigt, at viber 
foretrækker at lægge sine æg på bar jord, og det vil ofte være i de sprøjtespor, 
der er i de dyrkede marker. Hvis der ikke er opmærksomhed omkring viberne 
i forårstiden, bliver alle reder og æg derfor ødelagt, når der køres i marken. 
Viben lægger 3 – 4 æg, og de udgør omkring halvdelen af moderfuglens vægt. 
Det betyder at hvis æggene ødelægges én gang, kan den godt lægge nye æg 
en gang til. Men flere gange kan den ikke klare. 

Heldigvis er der en mulighed for at landbruget kan være med til at passe 
på viberne. Dansk landbrug, repræsenteret af Landbrug og Fødevare, har 
i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening udarbejdet en guide til 
landmænd: Sammen om at passe på viberne. 

Under det bureaukratiske landbrugsstøtteprogram, (hvorom alt afhænger) 
er der mulighed for at landmanden kan etablere såkaldte vildt- og bi-venlige 
tiltag. Hovedreglen er her 10.tallet. Tiltaget må maksimalt være på 10% af 
markarealet, vildtstriber må maksimalt være 10 meter brede, og der skal være 
mindst 10 meter mellem dem. Der kan etableres usåede og dermed bare 
lærkepletter på maksimalt 100 m2, hvor både lærker og viber kan yngle.  
Guiden er en folder, som kan hentes på nettet 

Råd til landmænd om at passe på viberne lyder således:

• Skab eller bevar fugtige enge. Jo fugtigere arealerne er, jo bedre har viben 
det.

• Stop dræn, hvor de er unødvendige.
• Kør uden om vibens reder. Du kan få hjælp til at finde dem.
• Store, sammenhængende lavbundsområder tiltrækker viber.
• På arealer i omdrift: Arbejd så kort tid som muligt på marken. Undlad at 

tromle meget senere, end du sår.

Hovedpersonen bag den praktiske tilgang til viberne er Niels Andersen, 
som også kaldes ”Vibe-Niels”. Igennem flere år har han indsamlet viden 
om viberne og rådgivet om, hvordan landbruget kan passe bedre på den. 
Gennem Svendborg Kommune kan der ydes et tilskud til konsulenthonorar, 
så landmanden kan betale en landbrugskonsulent for det bureaukratiske 
papirarbejde, så han i marken kan lave lærkepletter og køre udenom 
viberederne. 

Måske kan en lignende ordning blive en realitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Men først og fremmest kræves en erkendelse af ansvar for den fælles 
natur fra vores lokale landbrugere, og en vilje til at være med til at sikre, at 
vores børn og børnebørn kan se og høre viber i virkeligheden (og ikke kun i 
fjernsynet)!!

Se mere på www.lf.dk/viben.

Foto: Ger Bosma Photos
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Kunstnerisk og kreativ ud 
over det sædvanlige
Tekst: Pia Halkjær Gommesen

Lige nu er Line hjemme mange timer hver dag, men sådan plejer det ikke at 
være. Inden Corona lukkede hele samfundet ned, var det ikke meget tid, Line 
tilbragte hjemme: når hun ikke var i skole, var hun næsten altid afsted for at 
dyrke en af sine mange kreative fritidsinteresser.

Line Halkjær Gommesen er 18 år og går i 3.g på Faaborg Gymnasium. Hun er 
en dygtig og samvittighedsfuld elev, der går op i sin skole og bruger meget tid 
på skolearbejdet. Men det betød ikke, at hun sad hjemme over bøgerne hver 
dag - det havde hun slet ikke tid til. En stor del af lektierne blev nemlig lavet i 
bussen på vej til eller fra Odense, Otterup eller Nyborg. 

Men lad os lige spole tiden lidt tilbage. Lige siden Line var helt lille, har hun 
elsket, når vi sang og spillede. Ofte tog vi kassen med legeinstrumenter 
frem og sang sangbøgerne igennem fra ende til anden. På det tidspunkt 
boede vi i rækkehus i Odense, og hvis vi sad ude i haven og sang, endte det 
gerne med, at der sad en hel lille flok børn rundt om os på tæppet og sang 
med. Derudover gik jeg til musikalsk legestue med hende, så hun er nok 
blevet lidt indoktrineret… Jeg flyttede her til Svanninge i sommeren 2008, 
hvor Line startede i 0. klasse på Svanninge Skole, og spillede i musikskolen 
et par år. Men hun var også startet til FDF, og ved en sæsonopstart spillede 
tamburkorpset - og så var hun solgt. Lige siden har hun spillet fløjte der, og 
det kan varmt anbefales; musikundervisning af dygtige ledere, sammenspil en 
gang om måneden og et fantastisk socialt sammenhold.

Nu kunne man måske tro, at musikken var nok for Line - men nej. Hun har altid 
været enormt kreativ og dygtig med sine hænder. I de yngste klasser gik hun til 
billedskole, og det var her, hun lærte de basale tegneteknikker samt at arbejde 
med ler. Det pustede til en medfødt kreativ drift, og det er ikke småting, hun 
har designet og frembragt gennem tiden. Eksempler: 

• Hun strikkede engang en fuld rustning i sølvfarvet garn til en hjemmelavet 
Barbie-drage

• Hendes juledekorationer er aldrig ”bare” dekorationer. Sidste år var det en 
drage, hvor frøkapsler fra kogler udgjorde dragens skæl

• Græskar til Halloween er altid med ildsprudlende drager, ulve eller 
tilsvarende

• Årets påskeæg var med Jesus på korset og den Afrikanske savanne
• Hun tegner og maler portrætter til familie og venner, og laver og sælger 

også gerne på bestilling. Det samme gælder billeder af dyr. Den første 
betalte bestilling fik hun i en alder af bare 12-13 år.

• Hun har lavet en meget kunstfærdig ler-skulptur af sin moster til hest
• Hun strikker og hækler. Har gerne et strikketøj i skoletasken.
• Hun syr rigtig meget af sit tøj selv. Blandt konfirmationsgaverne var en 

brugt symaskine og en indstillelig gine. Jeg har selv syet en del og min 
mor er tidligere håndarbejdslærer, men hvor vi tegner et mønster på papir 
og overfører det til stof, skal Line bare have et stykke stof, sin gine, en stak 
knappenåle og en saks - og så har hun en ny kjole. Og det tøj, hun ikke syr 
selv fra bunden, køber hun ofte brugt og modificerer lidt, så det bliver lige 
præcis, som hun vil have det. Mange morgener kan vi høre symaskinen 
køre, fordi der lige er en strop, der skal flyttes, et indsnit, der skal laves lidt 
dybere eller lignende.

Men er det så nok for Line? Svaret er stadig nej. Mens hun gik på Svanninge 
Skole, sang hun med i kirkekoret i Svanninge, og da hun blev ældre, startede 
hun i kirkekoret i Faaborg. På det tidspunkt bestod koret af gymnasieelever 
med musik som linjefag og Line gik i 8. klasse, men i stedet for at lade sig slå 
ud af at være den lille, nød hun at synge sammen med de store og lærte rigtig 
meget. 
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Som barn og ung spillede jeg blandt andet med i Nordfynsspillene, og jeg har 
altid taget mine børn med i teatret. Line var ikke ret gammel, da hun også blev 
fanget af musical-genren, og de sidste tre år har hun viet rigtig meget tid til de 
skrå brædder. Sidste sommer spillede hun med i Nordfynsspillenes opsætning 
af Andrew Lloyd Webbers musical ”Cats” og hun har været med i Odenses 
musical-ensemble. Hun har naturligvis også medvirket i alt på gymnasiet de 
tre år, hun har gået der. Og der var da også gang i rigtig mange projekter, da 
Corona lukkede Danmark ned:

• I påsken skulle hun have medvirket i en rockmusical gennem Nyborg 
Ungdomsskole

• Hun gik til ballet hver uge i Odense for at træne sin dans, styrke og 
kropskontrol

• Hun var med i et helt nyt teaterprojekt i den fynske landsby. Det skulle 
opføres rundt på gårdene på skift gennem hele åbningssæsonen

• Nordfynsspillene skulle lige til at starte deres øveperiode af året opsætning 
”Legally Blonde” op.

Men alt det blev fra den ene dag til den anden brat slukket ned. 
Teateropsætningerne er udsat og balletundervisningen er nu virtuel. Det er 
super ærgerligt, men sådan er det jo bare lige nu.

Line går, som tidligere skrevet, i 3.g. Det betyder, at hun er en af de stakkels 
unge, der ikke får lov at slutte deres studentertid af på traditionel vis. 

Årsfesten med gallakjoler og lanciers skulle have været torsdag d. 7/5, men 
den måtte - som så meget andet - aflyses. Hvordan det ender i forhold til 
dimission, studenterkørsel mv, vides ikke endnu. Og sammen med alle de 
afbrudte teateraktiviteter giver det lige pludselig en utrolig masse hjemmetid. 

Vi er selvfølgelig rigtig glade for at se mere til vores normalt så travle ældste 
datter, og nyder den ekstra familietid hvor vi alle er sammen - men det er da 
klart, at hele situationen frustrerer hende. 

Nu må vi bare se, hvad fremtiden bringer. Drømmen om et sabbatår med at 
arbejde frivilligt for kvindernes rettigheder i Afrika, er nok desværre ikke så 
realistisk mere. Men nu må vi se…

Lillesøster Marie er også både kreativ og kunstnerisk, selv-
om det er på en anden måde end Line. Hun går i 9. klasse 

på Enghaveskolen, hvor hun blandt andet havde rollen som 
Loke i årets musical ”Balders død”. Hun er meget glad for 

Ungdomsskolens U-Art, at lave smykker, tegne croquis, 
designe/indrette og så elsker hun at synge, hvilket både 

kirkekoret, musikskolebandet og hele nabolaget nyder godt 
af. Derudover skriver hun. For nogle måneder siden blev en 

af hendes tekster således udvalgt som en af kun ti ungdom-
stekster på landsplan i konkurrencen ”Hvem er Danmark?”  
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NYT FRA SVANNINGE  
FOLKEMINDESAMLING  
-  DIT LOKALHISTORISKE ARKIV OG MUSEUM
I forenigen har vi haft en aktiv vintersæson med mange gæster og aflevering 
af arkivalier. Vi har fået lov til at kopiere et helt sølvbryllups-album fra 1962 for 
sognerådsformand Kristian Rasmussen og hustru Ellen på Tidselkroggaard i 
Svanninge Nørremark, og vi lægger i det hele taget meget vægt på at indsamle 
og bevare fotos af afdøde borgere i sognet.

I skrivende stund er vi tæt på vores generalforsamlingsdato, som vi håber kan 
gennemføres, men hvis de mange regler i coronatiden skulle forhindre det, vil 
det blive meddelt senere, hvornår det så kan blive. Øvrige aktiviteter er også 
lidt afhængige deraf, men Folkemindesamlingen fortsætter arbejdet med de 
mange arkivalier. Man kan blive medlem af foreningen for kun kr. 50,- pr. år. 
En stor tak til vores firmamedlemmer/ sponsorer 2019-20: Murermester Per 
Bekkelund, Murermester Heino Larsen, Antik Postludiet, El-installatør Jens 
Nielsen samt Svanninge Auto- og Traktorservice.

Vi er gået over til sommertid, så når det er muligt efter forsamlings-reglerne, 
har vi åbent 1. mandag i måneden kl. 19 – 22.

Henvendelse derudover til 

Arkivleder 
Bruno Clausen, tlf. 62619366 

Formand 
Susanne Jervelund, tlf. 62641819/ 21736718 
Email: jervelund@gmail.com

Museumsleder 
Jon Ingemansen tlf. 51219017
Email: jon.ingemansen@gmail.com.

Lidt nyt fra Grubbe Mølle
Tekst:Susanne Jervelund

Grubbe Mølles Venner var en af de foreninger, der lige nåede at holde 
generalforsamling, inden ”coronaen” nærmest lukkede landet. Foreningen 
er klar til det kommende års arbejde med at sikre bevaring af vind-og 
vandmøllen. 

Foreningen støtter arbejdet med bevaring af møllerne. Hvert medlem tæller, og 
vi håber at flere vil bakke op om dette gennem et medlemskab. Det koster kun 
50 kr. om året at være medlem. Støtte til bevaring af møllerne kan også ske 
ved at hjælpe, både når der er arbejdsdage eller større arrangementer (som vi 
desværre dog nok ikke holder i år). 

Grubbe Mølle er fredet og en af kun 4 danske møllesteder, hvor der er bevaret 
både vind- og vandmølle i intakt stand. Det betyder, at der er en helt særlig 
forpligtelse til at sikre bygninger og område imod ændringer, der forringer 
stedets kulturarv. Derfor er der et større projekt på vej i vindmøllen. Efter 
restaureringen med nye vinger i 2007, er der nemlig efterhånden flere ting, 
som trænger til reparation. 

Vi har haft et par møllebyggere på besøg, og næste fase er at få afgrænset 
og beskrevet et projekt på vindmøllen. Blandt andet skal der nye klapper / 
sejl på vingerne, ligesom der er utætheder i møllehatten. Der er også behov 
for at vindrosen, som er den lille ”roset”, der drejer møllehatten, får en nøjere 
gennemgang. 

Foreningen Grubbe Mølles Venner arbejder videre med dette, og vi håber 
naturligvis, at det vil lykkes både at få beskrevet, finansieret og gennemført 
projektet inden for en overskuelig tidshorisont.

Sommerferieaktivitet
Mange af årets aktiviteter er aflyst grundet coronasituationen. Det gælder 
desværre også den årlige, nationale mølledag den 3. søndag i juni, Dansk 
Mølledag, som skulle have været holdt den 20. juni 2020. 
Men selvom de større arrangementer er aflyst, er der stadig mulighed for at se 
møllerne.

Igen i år har vi meldt klar til at åbne i skolernes sommerferie, hvor vi er en del 
af Faaborg-Midtfyn Kommunes Sommerferieaktiviteter. 

”Sommerdag på Grubbe Mølle” er åbne møller med mulighed for at være med 
i en skattejagt i og omkring møllerne. Der er flere forskellige, så der er en både 
for mindre og større børn, samt voksne. Det plejer at være sjovt, og det giver 
virkelig anledning til at komme rundt på stedet. Vi satser på, at det vil kunne 
lade sig gøre at gennemføre skattejagt igen i år. Forudsætning er, at gældende 
coronaregler overholdes. Det vil sige; små familiegrupper, vi sørger for at der 
er håndsprit, og desuden vil en stor del af aktiviteten foregå udendørs.

Tidspunktet er lørdage i juli, nærmere bestemt den 4. 11., 18. og 25. juli 2020 
mellem kl. 13 og 16. 

Det koster 20 kr. at deltage i skattejagten, som alle er velkommen til at prøve 
at deltage i. Der er en lille ”skat” til alle.

Adressen er Grubbe Mølle, Grubbemøllegyden 2, 5600 Faaborg.

Yderligere information: Susanne Jervelund, 21 73 67 18, jervelund@gmail.com



Med kvaliteten i højsædet og et særdeles 
kompetent og veluddannet personale, 
løser vi alt indenfor entreprenøropgaver

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

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

•  Slamsugning og spuling
•  Avanceret TV-inspektion med rapport
•  Forsikringsskader – vi håndterer sagen
•  Rep. af rørskade uden opgravning
•  Alt indenfor kloakarbejde

Egenskrog 12 · 5642 Millinge · Telefon 6261 9027
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Syrenerne blomstrer for dig 
og Sydfynske Syrendage
Tekst: Susanne Jervelund

Syrenerne er et af det sydfynske landskabs mest synlige karaktertræk, og 
deres historie begynder i 1800-tallet, hvor de blev indført og plantet som 
læhegn for deres gode voksekraft og senere hen for deres skønhed og duft. 
Snart fandt de vej til kunstnernes hjerter, og blandt andet H.C. Andersen og 
Anna Syberg har ladet syrenerne indgå i deres værker.

De fleste syrenhegn er over 150 år gamle og har været en del af driften 
af områdets landbrug og husholdninger. Før den mere motoriserede 
hegnsklipning blev moderne, blev hegnene beskåret manuelt. Vedet blev 
brugt til brænde, især var det velegnet som risbrænde til komfurer. Men da 
brændekomfurer og ovne blev erstattet af oliefyr skiftede driften af den mange 
syrenhegn. Fra at have været udtyndet og nedskåret med jævne mellemrum, 
bliver de fleste hegn klippet med store maskiner. Det betyder, at siderne består 
af flosne grene, mens der måske er lidt blomster på toppen. Et andet forhold 
er at mange syrenhegn er plantet på fredede jord- og stendiger, og ofte ses 
skadet når der arbejdes med store entreprenørmaskiner.

Det har ændret oplevelse af syrenhegnene, så de ikke er fyldt med blomster, 
men ofte ser triste ud med væltede døde grene og er uden blomster. 
I 2013 blev et registreringsprojekt af syrenhegn i samarbejde med 
Øhavsmuseet, hvor syrenhegn i udvalgte områder blev målt og vurderet. Det 
er dog ikke videreført, da der naturligvis skal et finansieret projekt til for at det 
kan realiseres. 

Heldigvis er der flere, som har set potentialet i at udvide den korte 
turistsæson, ved at tilbyde aktiviteter knyttet op på oplevelser med syrener. At 
der årligt holdes syrenfestival i form af ”Sydfynske Syrendage” den 3. weekend 
i maj, er efterhånden ved at være en tradition.

Flere lokalområder har taget muligheden op og der er guidede ture til 
syrenhegn, både til fods på cykel og til hest, i bil og sågar i luftballon. I 
vores lokalområde, er der flere syrenruter markeret i folderen”10 turforslag i 
Syrenland”. 

Udstilling af syrentegninger
Tegningerne er lavet af elever fra Svanninge Skole, børnehave og SFO.
Vi har alle brug for at komme ud og opleve foråret. Det gælder også børnene i 
Svanninge Skoles SFO, som i år laver tegninger af syrener. De bliver udstillet i 
vandmøllen på Grubbe Mølle. Tegningerne vil blive placeret med god afstand, 
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Kontakt: Kirsten Jervelund: telefon: 62 61 91 08,  kjervelund@gmail.com,
Demonstrationsprojektet
En af ”syrenruterne” går forbi Grubbe Mølle, hvor lokalrådet de seneste 4 år 
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Information om Sydfynske Syrendage og aktiviteter på visitfaaborg.dk og 
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Svanninge Børnehus
Så er vi tilbage, med de forholdsregler, der er opstillet for at mindske 
smitterisikoen.

Vi er meget glade for at vejret er med os, da vi er ude det meste af tiden.
For at have børnene inddelt i mindre grupper, har vi fordelt aktiviteterne rundt 
omkring på legepladsen.

Lige nu er nogle af børnene i gang med at male med vandfarver på staffeliet.  
Andre er i gang med at finde insekter/dyr som regnorme, murbænkebider, 
kuglebænkebider og lignende. Der bliver også gravet og revet med stor omhu, 
så der kan blive gjort klart til at vi kan så sommerblomst mix.

Vi oplever, at børnene er rigtig gode til at vaske hænder, og at de hjemmefra 
også har lært, hvordan det skal gøres. Tilligemed er de rigtig gode til at stå i kø 
og holde afstand. Vi har haft stor fokus på – i inddeling af de mindre grupper - 
at de sociale relationer understøttes.
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Dagli´Brugsen 
Hjælp ! 

For ca. et år siden havde vi et opråb om jeres hjælp til vores Brug´s overlevelse …. 
Det hjalp i en periode, det skal I have tak for. 

 
MEN, vi må igen bede om lokalbefolkningens, kunder og medlemmers opbakning, 

 HVIS vores Brugs skal overleve !! 
Og det SKAL den selvfølgelig. 

Det er vigtigt for vores lokalsamfund og også for salgsprisen på vores huse. 
 

Vi håber virkelig på jeres forståelse og opbakning ! 
 

M.v.h. 
Bestyrelsen for Millinge Brugs. 

 
(Vi kan:) 

Handle i dag ! Eller fortryde det i morgen ! 

 

KIRKEBLAD
89. årgang
Sommer 
2020

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Det kom så pludseligt. En tirsdag morgen først i marts 
spurgte jeg konfirmanderne, om de var bange for 
coronavirussen. De smilede lidt skævt - mærkelige 
spørgsmål hun stillede, den der præst. Og så - kun 
en uge efter - lukkede statsministeren Danmark, fordi 
coronavirussen spredte sig alt for hurtigt i landet. 
 
Statsministerens tale onsdag den 11. marts markerede 
en overgang fra et Danmark til et andet: et land vi 
aldrig før havde boet i. Et land, hvor man stod i kø ude 
på gaden for ikke at komme tæt på de andre kunder 
i bagerforretningen. Et land, hvor håndsprit pludselig 
var en eftertragtet mangelvare. Et land, hvor det ikke 
længere var muligt at besøge ældre slægtninge på 
plejehjemmet, hvor skoleundervisningen foregik på 
nettet, og hvor folk hamstrede gær og toiletpapir. 
 
Mens jeg skriver dette, er vi stadig i dette mærkelige 
land. Et land, hvor vi har haft det smukkeste forår, 
men har haft svært ved at nyde det, fordi meget 
af det, som vi plejede at gøre, pludselig var blevet 
umuligt. Et land, hvor vi holdt en påske, der slet ikke 
føltes som påske. Solen strålede fra en næsten skyfri 
himmel, men vi kunne ikke gå i kirke og synge med på 
”Påskeblomst, hvad vil du her?” i kor med alle andre 
kirkegængere. Vi kunne ikke tage på familiebesøg 
og spise påskefrokost med vores nærmeste. I stedet 
kunne vi se gudstjenester optaget i tomme kirker på 
tv eller på internettet, og ringe til vores kære eller tale 
med dem over internettet. 
 
Coronakrisen har vist os, hvor privilegerede mange af 
os har været. Vi tog samvær med vores nærmeste, 
indkøbsture, restaurantbesøg og familiefester som en 
selvfølge. Vi gav hånd, krammede og gav knus - uden 
at vide, at det var en luksus, noget vi måtte undvære, 
da det blev nødvendigt.
 
Coronakrisen har også vist os, hvad det er, der virkelig 
betyder noget. Det er sammenholdet i familien. Det 
er glæden ved, at en god ven ringer. Det er synge 
sammen hver for sig med Philip Faber hver morgen. 
Det er at beskytte de svage i samfundet ved at holde 
afstand og vaske hænder. Det er at tænke på dem, 
der har det ekstra hårdt i denne tid, de gamle, de 
svagelige, de hjemløse. 

Og det er, at vi stadig kan håbe. Håbet betyder noget. 
Det er håbet, der har fået os ud af sengene i disse 
endeløse forårsdage, som alle har syntes så frygteligt 

ens. Hver og en håber vi, at vores hverdag snart 
må vende tilbage på trods af virus, smitte, sygdom 
og død. Håbet har holdt os i gang. ”Vi må acceptere 
begrænsede skuffelser, men aldrig miste vores 
ubegrænsede håb,” sagde Martin Luther King, der om 
nogen vidste noget om at håbe på bedre tider. 

Håbet er centralt i den kristne tro. Det kristne håb 
udspringer af den tomme grav påskemorgen.”I skal 
ikke være bange,” sagde englen til de to kvinder, der 
var gået ud til graven for at mindes deres afdøde ven 
og mester. ”Jeg ved, I leder efter Jesus, der lige er 
blevet korsfæstet. Han er ikke her. Han er stået op fra 
de døde, som han sagde, at han ville.” Den tomme grav 
blev tegnet på, at døden og ondskaben ikke vil vinde. 
Gud er stærkere end døden. 

Det håb har båret mange mennesker gennem 
ubeskrivelige lidelser og sorger. Når alt ser sortest ud, 
dukker håbet om, at lidelsen og døden ikke har det 
sidste ord, op. Håbet om, at lidelsen kan overvindes; 
håbet om, at kærligheden kan få magten; håbet om, at 
livet kan overvinde døden. 

Det håb – det stærke håb – har hjulpet mennesker 
i hele kristendommens 2000-årige historie. Det håb 
hjælper stadig os i dag, hvor samfundet er ved at 
blive lukket op igen, men hvor vi endnu ikke er tilbage 
ved vores vante liv og ikke ved, om virussen vender 
tilbage. Håbet siger os, at det ender godt. Virussen, 
lidelsen, sorgen og døden får ikke det sidste ord, for 
Gud er med os. Som salmedigteren Holger Lissner 
siger det i salmen ”Du fylder mig med glæde” (nr. 371 i 
salmebogen):

Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.

Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.

Merete Holck

Håb i corona-tiden
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GUDSTJENESTER SOMMER 2020

Maj
31. maj   Pinsedag (I)
Kl. 9.00   Svanninge
kl. 11.30  Falsled

Juni
1. juni    Anden pinsedag
11.00   Svanninge

7. juni  Trinitatis søndag
Kl. 9.30  Falsled
Kl. 11.00 Svanninge

14. juni  1. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Svanninge
Kl. 11.00 Falsled (Dåb)

21. juni  2. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Falsled
Kl. 11.00 Svanninge

28. juni  3. søndag efter Trin.
Kl. 16.00 Svanninge (Ole Buhl Nielsen)

Juli
5. juli  4. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Svanninge
Kl. 11.00 Falsled (Dåb)

12. juli  5. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Falsled
Kl. 11.00 Svanninge

19. juli    6. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Svanninge   (KK)
Kl. 11.00 Falsled

26. juli   7. søndag efter Trin.
Kl. 9.30   Falsled   (KK)
Kl. 11.00  Svanninge

August
2. august 8. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Svanninge
Kl. 11.00 Falsled (Dåb)

8. august Konfirmation
Kl. 10.30 Falsled

9. august 9. søndag efter Trin. (konfirmation)
Kl. 10.30 Svanninge

16. august 10. søndag efter Trin.
Kl. 16.00 Falsled (Ole Buhl Nielsen)

23. august 11. søndag efter Trin.
Kl. 14.00 Svanninge (Dåb - Ole Buhl Nielsen)

30. august 12. søndag efter Trin.
Kl. 16.00 Falsled (Ole Buhl Nielsen)

September
6. september 13. søndag efter Trin.
Kl. 9.30  Falsled
Kl. 11.00 Svanninge

Steensvang Ældrecenter kl. 11.00
4. juni  RG
18. juni  MH
6. aug  MH
20. aug.  RG
3. sep.  RG

MH: Merete Holck
RG: Rikke Godtfredsen

Forkortelser:
I = indsamling
KK = kirkekaffe

 

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 

Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

Konstitueret sognepræst

Merete Holck
Tlf. 62 61 94 54
Mobil 20 41 85 87
Mail: merh@km.dk  

ORGANIST

Vikarer

SVANNINGE OG 
FALSLED KIRKEGÅRDE

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

MENIGHEDSRÅDETS 
FORMAND

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

KIRKESANGER

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

KIRKEVÆRGE 
SVANNINGE OG 
FALSLED

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Bemærk, at gudstjenesterne afvikles under forudsætning af, at de offentlige regler og udmeldinger giver mulighed for 
det. Gudstjenesterne mærket ”Dåb” bliver muligvis lukkede for at sikre, at deltagerantallet ikke overstiger det tilladte. Vi 

opfordrer jer til at holde øje med kirkens hjemmeside og annoncering i dagspressen. 
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Pga. corona-udbruddet er årets konfirmationer flyttet til følgende 
datoer:

8. august kl. 10.30, Falsled kirke:
Emilie Meyer Lühning
Iben Frost
Katrine Andreasen
Malik Noah Sylvester Lavesen
Smilla Damsted Mjaaland

9. august kl. 10.30, Svanninge kirke:
Camilla Toft Gidsel Jensen
Camilla Vie Rasmussen
Malik Kim Ütme
Marie Lohman Lander
Sigurd Svensson

Konfirmander 2020

Menighedsrådet venter på at kirkeministeriet melder ud hvad vi må og ikke må.

Vi håber snart at få nogle retningslinjer stukket ud.

Sundhedsstyrelsen ændrede anbefalingerne for afstand mellem mennesker til èn meter i stedet for to,  med få undtagelser, 
eksempelvis for sang, hvor en afstand på minimum to meter stadig anbefales.
Vi er i en tilstand mellem frustration og gåpåmod.

Inden kirkebladet kommer på gaden – er der forhåbentlig en god løsning!
God sommer til alle.

Benthe 

Kirkerne må åbne den 18. maj – men hvordan?

Offentligt valgorienteringsmøde  -  
skal afholdes inden det officielle valg finder sted 
den 15. sept. 

Vi imødeser de officielle regler og udmeldinger fra 
myndighederne side, da det kan være vanskeligt at gennemføre 
møderne med de afstandskrav, der forventes fortsat at være 
gældende efter 8. juni.

Som det ser ud i skrivende stund forestiller vi os,  at mødet først 
kan blive afholdt i august.

Vi opfordrer til at menighed og borgere holder øje med 
annoncering om mødet og datoen i Ugeavisen Faaborg.  
 
2020 er valgår i folkekirken. Ifølge den nye 
menighedsrådsvalglov afholdes orienteringsmøder om 
menighedsrådets arbejde og det forestående valg i alle sogne 
landet over inden  den 15. september 2020 hvor selve valget 
skal finde sted overalt i de enkelte sogne ved en såkaldt 
valgforsamling med bl.a. opstilling og præsentation af kandidater 
og skriftlig hemmelig afstemning.

Men på et område er alt ved ”det gamle”:

Rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer – en velkendt 
udfordring !

Formålet med orienteringsmødet er at skabe interesse for vore 
lokale kirker.

Der vil blive orienteret om arbejdet i den forløbne 
funktionsperiode og om kommende tiltag. I den forbindelse vil 
det være interessant at høre/diskutere hvilken visioner, ønsker 
og ideer der er til et kommende menighedsråd.

Benthe Rasmussen

Menighedsrådsvalget 
banker på!



SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Renoveringen af præstegården har været med 
reduceret bemanding et stykke tid, på grund af corona, 
som vi efter myndighedernes anvisninger har måttet 
efterleve.

Indendørs er gulvene støbt, væggene er isoleret, 
tagvinduer er monteret, varmeblæsere kører på fuld 
tryk for at tørre bygningen inden trægulve bliver lagt. 
Tagsten vil blive lagt i kommende uge og nye vinduer 
bliver isat. Stilladset vil  herefter blive fjernet, så vi kan 
begynde at se præstegården i sit  ”gamle look” igen.

Ydermurene  består  - det  indvendige forgår. – Gulvene 
kommer igen i vater således at  der ikke længere er 17 
cm niveauforskel fra nord til syd på  1. sal.

Benthe

På grund af Covid-19 og nedlukning af vore kirker har 
der ikke været mulighed for at afvikle de nødvendige 
møder i forbindelse med præsteembedet.
 
I præsteforeningens  blad er embedsbeskrivelsen 
nu blevet annonceret, så vi håber på at flere finder 
stillingen interessant.  I stillingsopslaget har vi 
fremhævet de mange forskellige aktiviteter der findes, 
samt det naturskønne område her på egnen.

Vi forventer at kunne ansætte en præst pr. 1. 
september.

Merete Holck vil fortsætte i embedet frem til denne 
dato.

Det er vi glade og taknemmelige for.

Benthe

Tidsplan vedr. præsteansættelse

Præstegården



BÆREDYGTIG
LINEFANGET FISK

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

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

WWW.NORDFRA.COM
Få inspiration til  

madlavningen

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

– EN BID OG DU ER HOOKED

 

Grundlovsdag og Fars Dag 
5. juni, kl. 18.00 

Gammeldags kyllingesteg 
 med nye kartofler, hjemmelavet rabarberkompot og 

agurkesalat, is og jordbær til dessert.  
Pris pr person kr. 150,- (børn u/12 år ½ pris). 

(HUSK TILMELDING:)  
 

p.g.a.CORONA problematikken ved vi ikke i skrivende stund 
om arrangementet kan gennemføres den dato, men der vil 

blive orienteret i div. Medier om evt. ny dato, når vi ved mere. 
 

Vi er også p.g.a. ovenstående trængt på økonomien og 
opfordrer hermed alle til at indløse medlemskort som 

beskrevet i det blå felt, eller gøre det når vi sender 
bestyrelsesmedlemmer og ambassadører ud i lokalområdet 

for at sælge medlemskort i nær fremtid. 
 

 

Bliv medlem af 
foreningen Kulturhus  
Svanninge Sognegaard. 
Det koster kr. 100,00 
årligt pr. husstand. 
Beløbet kan indbetales i 
Dagli Brugsen Millinge, 
eller indsættes i 
Sparekassen Fyn : 
 Kontonr. 
 0828    801 0003351 
MobilePay: 28962 
Husk at oplyse: 
 navn og adresse. 
Det er vigtigt, at 
Sognegaarden har 
mange medlemmer, når 
der bl.a. skal søges 
midler fra fonde m.m. 
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
I D R Æ T  F O R  A L L E

 www.fsfodbold.dk
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Faldsled Hostel
Vandrerhjem

www.faldsled.dk
Tlf: 29 90 22 40

CHR · FENTZ & SØN
VVS-INSTALLATØR

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

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

Svanninge Auto & Traktorservice A/S

Assensvej 247 
5642 Millinge  
Tlf. 62 61 92 39

Tryksager  
skilTe · digiTalprinT 
skrabelodder

Tlf. 66 17 55 15

Nyt fra Faldsled/
Svanninge S. G & I:
FUGLESKYDNING 2020 – AFLYSES:
Årets fugleskydning var planlagt til 16.6 – 20.6, men grundet situationen 
omkring Coronavirus og den usikkerhed/uvished vi pt. lever med, og som 
helt sikkert vil præge landet i den kommende tid, har bestyrelsen i FS 
sammen med fugleskydningsudvalget efter grundig overvejelse besluttet, 
at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre en fugleskydning, som jo 
baserer sig på traditioner, fællesskab, socialt samvær, hygge og ikke 
mindst en stor fest med mange mennesker samlet i hal og telt. 

FS ønsker at udvise samfundssind og ansvarlighed, så vi fortsat kan leve 
op til vores rolle som lokalområdets samlingspunkt.

En ting er dog sikkert, vi vender stærkt tilbage i 2021, hvor 
fugleskydningen afholdes fra 15. juni til 19. juni 2021 - sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.

Det er en rigtig træls, men nødvendig beslutning, som vi håber, at I alle har 
forståelse for og kan acceptere.

GENERALFORSAMLING:
FS afholdt ordinær generalforsamling 26. februar 2020 i Svanninge Hallen. 
De 28 fremmødte fik en fyldig beretning om foreningens aktiviteter i 
2019 og de udfordringer, som en lokal idrætsforening har med specielt 
rekruttering af frivillige og fastholdelse af medlemmer. Dette medførte 
en god debat omkring rekruttering af frivillige hjælpere, da det er meget 
vigtigt for foreningens fortsatte eksistens, at der løbende kan skaffes 
”hænder” til de opgaver, som skal løses, både for at tjene penge, men også 
som træner og ledere.

Regnskabet for 2019 udviste et underskud på kr. 96.000, efter at FS har 
bidraget med et tilskud på kr. 100.000 til Svanninge Hallens etablering 
af nyt depotrum og spinninglokale, så alt i alt betragtes regnskabet som 
tilfredsstillende.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:
Flemming Lunde  Formand
Annita Svendsen  Næstformand
Birthe Christensen  Sekretær
Mette Gregersen  Bestyrelsesmedlem
Tinna Bo Verner Greve Fodbold

Mia Bahl   Håndbold
Anne Langelund Jespersen Svømning
Steffen Olsen  Tennis
Gerde Høj Hansen  Petanque
Erik ”Busser” Jørgensen Fitness/Gymnastik
Gitte Lei   Badminton 

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

COVID 19 (Corona)
Grundet situationen omkring Cornavirus lukkede alle foreningens 
afdelinger ned for aktiviteterne 12. marts 2020. På nuværende tidspunkt, 
hvor landet er i gang med en kontrolleret genåbning, er Tennis og 
Petanque startet op under kontrollerede forhold og under hensyntagen til 
de udstukne forskrifter fra myndighederne. Fodbold og Fitness afventer 
næste step i genåbningsplanen.

Corona situationen har også medført nye tiltag, således har Ann Nøhr 
gennem stort set hele perioden med nedlukning afholdt YOGA træningen 
digitalt, et super initiativ, som rigtig mange har benyttet sig af, og det viser 
de kvaliteter det frivillige foreningsliv indeholder.

Der arbejdes pt. på at Crossgym og Jumping Fitness kan starte op 
udendørs efter gældende retningslinjer.

Crossgym forventes at blive afviklet på boldbanen i Faldsled (Faldsled 
Strandpark) og Jumping Fitness v/Svanninge Hallen. Nærmere 
information kommer via Facebook (Faldsled/Svanninge og FS Fitness).
I ønskes alle en rigtig god sommer med håbet om, at situationen er 
normaliseret, så vi igen kan mødes og få gang i alle foreningens aktiviteter 
og ikke mindst det sociale sammenhold, når sommerferien er overstået.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Faldsled/Svanninge SG & I
Flemming Lunde
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FALDSLED STRANDPARK
Tekst: Torben Søndergaard

Det er sikkert de fleste bekendt, at Faldsleds borgere har igangsat et 
projekt, hvor den tidligere fodboldbane ønskes omdannet til en strand- og 
aktivitetspark. Boldbanen er beliggende mellem byens beboerhus og stranden, 
og strandparken vil herved skabe rum til fællesskaber for byens borgere, ung 
som gammel, for byens gæster og for turismen generelt. Med fokus på de 
maritime muligheder, som området indbyder til, giver projektet ligeledes bedre 
offentlig adgang til stranden - også for bevægelseshæmmede.

Ideen med Faldsled Strandpark er forelagt Faaborg- Midtfyn Kommune, som 
har udtrykt stor begejstring for projektet. Den stemmer fint overens med 
kommunens ”Udviklingsstrategi og Befolkningsprognose”, hvor Faldsled 
specifikt er nævnt i punktet ”Det Maritime Sydfyn”. 

Vores egn byder på meget attraktive bymiljøer med nærhed til vandet, 
landsbyer med unikke kvaliteter og Svanninge Bakker i baglandet, som 
det samlende element. Endvidere er Faldsled Strandpark medtaget i 
kommunens ”Fritids- & Friluftsstrategi frem til 2026”, som er vedtaget af 
kommunalbestyrelsen i 2019.

Det har været en langstrakt proces, hvor vi siden 2016, har haft et fortrinligt 
samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Land+, med Faaborg-Midtfyn 
Kommune og senest med KOMPAN, som har fundet projektet særdeles 
interessant. 

I forhold til det oprindelige projekt - der blev skabt på baggrund af input fra et 
borgermøde - er der foretaget enkelte justeringer, for at optimere chancerne 
for godkendelse af Kystdirektoratet og vedtagelse af lokalplanen. Således 
er scenen ikke med i det nye projekt, da landskabsarkitekten skønnede, 
at det ville blive for svært med en godkendelse netop her. Til gengæld er 
fitness-faciliteterne blevet opgraderede, og stort set hele parken - inklusive 
multibanen – forventes nu etableret i den kendte Kompan-kvalitet.

Udover kommunens tilsagn på kr. 1,350 mio. skal projektet finansieres af 
fondsmidler. P.t har vi modtaget tilsagn om støtte fra VILLUM FONDEN 
kr. 1,0 mio., LAG SØM kr. 450.000, Just Human Fonden kr. 200.000, 
Tilgængelighedspuljen kr. 100.000, en egenfinansiering på kr. 300.000 og eget 
arbejde, værdisat til kr. 200.000. 

Hertil er Realdanias ”Underværker” ansøgt og det planlægges at søge A.P. 
Møllerfonden, Lokale og Anlægsfonden og Nordea Fondens ”Her bor vi puljen”.

I skrivende stund mangler vi således ca. 1 mio. kr., og i vores tremands-
styregruppe - Henning Bahl, Torben Søndergaard og Flemming Lunde - kan vi 
således for alvor begynde at se det færdige projekt for os.

Med Faldsled Strandpark vil Faldsled kunne føje endnu en attraktion til sine 
øvrige fortræffeligheder. Faldsled tiltrækker allerede mange spændende 
tilflyttere, og det er forventningen at parken vil blive endnu et aktiv til byen.
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Hvordan er det at 
komme tilbage og have 
nødundervisning?
Tekst: Brahesminde skole afd. Svanninge

Det var dejligt, at eleverne fra forårs-SFO og til femte klasse endelig måtte 
komme i skole igen. Men, at komme i skole, var ikke bare som det plejede 
og alle voksne på skolen måtte finde på nye løsninger og indretninger, så 
alle regler for afstand, mindre grupper og håndvaskning kunne komme til at 
fungere.

Det fine vejr har gjort det nemmere for os at være udendørs, hvilket vi ifølge 
retningslinjerne, skal være det meste af dagen. Eleverne er blevet spurgt 
omkring, hvad der er godt i denne tid, hvor vi har nødundervisning. De siger, 
at det er dejligt, at vi er så meget ude. Det som de siger er mindre godt er, 
at klasserne er delt og man ikke må lege med så mange. Eleverne er super 
dygtige til at holde afstand og de har fundet mange nye kreative lege i deres 
zoner. Hele skolens område, er delt ind i zoner, så hver klasse, har hver deres 
zone, hvor de kan være. Vi holder frikvarter på skift, så der ikke er mange 
elever ude på samme tid. 

Forårs SFO har lavet malerier, 0. klasse går ofte i spejderhullet, 1. klasse er 
på tur for at lære vores område at kende, 2. klasse har haft nummerplade 
matematik, lavet ”land art” og nyder madpakken udendørs, 3. klasse har haft 
cykelkursus, 4 og 5 klasse har haft påske løb med dansk grammatik udenfor. 
I det hele taget er der gang i mange udendørs aktiviteter og undervisning. 
Mange af de gamle lege, bliver fornyet så de kan leges med afstand. 

På trods af denne corona tid, så nyder eleverne at være tilbage på skolen, 
der er mange timer udendørs og lidt kortere dage, og der hygges med 
kammeraterne. 
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Falsled Beboerforening
Det skabte STOR glæde på plejehjemmet Steensvang,  da beboerne den 16. 
april alle modtog en smuk buket i anledningen af Hendes Majestæt Dronning 
Magrethes 80 års fødselsdag.  Dronningen havde frabedt sig opmærksomhed 
og i stedet betænke ældre under Corona pandemien, hvilket Beboerforeningen 
gjorde med smukke farverige buketter fra Korsvejens blomster. Netto var så 
venlig at donerer chokolade som en ekstra bonus.

Grundet pandemien blev alle blomster og chokoladen flot arrangeret på 
bænken foran hovedindgangen, der blev ringet på dørklokken, hvorpå 
personalet overvældet og taknemlig kunne beskue arrangementet på bænken, 
mens Beboerforeningen stod på behørig afstand. 

Personalet delte efterfølgende buketterne ud til beboernes store glæde 
og taknemlighed, som under pandemien ikke får besøg af deres kære. 
Chokoladen blev efter forlydende nydt med div. læskende og boblende dråber. 

Dejligt at vi som Beboerforening, med disse buketter, kunne skabe lys og 
glæde for andre i en ellers svær tid.

LeBOCK tilbyder alle LOKALNYTs læsere en specialrabat, når du 
handler på LeBOCK.dk. Brug rabatkoden LOKAL1 
og spar 30% på ALT undertøj i merinould. Vælg ”afhentning” hos LeBOCK
og spar portoen! Så kan du evt. også prøve varen, når du henter den.

LeBOCK ApS • L. Frandsensvej 2 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 68 27 27 • www.LeBOCK.dk

SPAR 30%
MED 

RABATKODEN

LOKAL1
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Kunsten at illustrere

I lokalområdet er Bente Cooper mest kendt som kunsteren bag plakaten 
til Høstfestivalen, hende der illustrerede Sparekassen Fåborgs årlige 
kunstkalender, og måske kender du hende også som maleren der sælger små 
hyggelige nissebilleder ved juletid.

Det er imidlertid kun en lille del af Bente Coopers mangeårige virke som 
professionel tegner, maler og illustrator, hvor hun i gennem snart seks 
årtier, har levet af at udføre bundne opgaver for såvel private kunder som 
større forlag som Aller, Gyldendal og mange andre. Når Bente ikke maler en 
slægtsgård, tegner andres børnebørn eller illustrerer en novelle, maler hun 
gerne billeder som opstår ud af en tanke, idé, kommentar til en aktuel nyhed - 
eller bare en følelse. 

Blandt kamelæoner og kunstere i haven
Som barn boede Bente i Sydafrika, hvor faderen Aksel Pedersen arbejdede 
som prisvindende chefdekoratør for stormagasinet ”Fletcher & Cartwright’s”, 
naboen udførte skulpturer i sten og bronze og henne om hjørnet boede en 
kunstmaler som lod kvarterets unger løbe om kap gennem sin have ned til 
stranden med de store brusende Atlanterhavsbølger. 

De fleste mennesker der jævnligt gæstede barndomshjemmet ernærede 
sig ved forskellige former for kreativt virke, og æbler falder jo som bekendt 
sjældendt alt for langt fra deres stammer. Så efter tre år på Frank Joubert 
kunstskolen i Cape Town, hvor Bente sideløbende tog sin studentereksamen, 
flyttede hun med sine forældre tilbage til Danmark, hvor hun som 19 årig 
begyndte sin karriere som professionel tegner, maler og illustrator. 

Internettet eksisterede ikke i 1960, og ville man have arbejde som ung tegner 
uden forbindelser til forlagene, var der ikke anden vej frem end personligt 
fremmøde. Så det var at købe en togbillet til København, slide skosåler og 
stemme dørklokker med en mappe fuld af tegninger under armen, indtil en 
forlagsredaktør sagde ja til at give hende den første illustrationsopgave.

Illustrationen som et håndværk
På kunstskolen lærte Bente teknikker til at udføre vellignende billeder af ting 
der allerede eksisterer. Hvordan man giver et portræt livagtighed, og hvordan 
kontrasten mellem lys og skygge skaber illusionen om rumlighed på en flade. 
”Jo mere du ved om kunsthistorie og teknik, jo mere bliver du klar over hvad du 
ikke ved. Man tror ikke, at man er et kunsterisk geni, bare fordi man har malet 
noget som ligner. Som illustrator lærer du at være kreativ på kommando. Det 
duer jo ikke at have en deadline til et forlag, og så ikke lige føle for at tegne 
noget den dag. Når man lever af at udføre bundne opgaver, lærer man at levere 
til tiden. Leverer du det kunden ønsker, hverken mere eller mindre, giver det 
bonus i form af faste kunder”.

Du har med stor sandsynlighed mødt Bente Coopers illustrationer til en novelle 
i et ugeblad; det er  i årenes løb blevet til tusindvis af tegninger til både danske 
og udenlandske bøger, ugeblade og magasiner. I dag er det mest for hyggens 
skyld, når hun stadig tegner til ”Ved Julelampens Skær”.

At skabe billeder ud af det blå 
Når Bente Cooper maler for sin egen fornøjelses skyld, er det i form af 
vellignende billeder af noget der ikke eksisterer. Eller rettere - billeder, der 
indtil de træder frem på lærredet, kun har eksisteret som en idé i hendes egne 
tanker. 

”Kunsten at kreere er at kunne bruge den rette teknik til opgaven. På 
kunstskoler og andre kurser, starter man typisk med at kopiere andres værker. 
Det gør man for at lære om grundlæggende tegne- og maleteknik. På den 
måde er det jo et håndværk,på linie med andre former for håndværk. Når du 
så efterhånden mestrer det grundlæggende, bliver det interessant - fordi da 
kan du begynde at få det billede du har for dit indre blik, til at komme frem på 
papiret eller lærredet, næsten uden at du behøver at tænke over hvordan det 
bliver til”.

Du kan møde Bente Cooper og se udvalgte værker i Levins Hus, Vestergade 
3 i Fåborg i uge 47. Hold øje med dagspressen og www.bentecooper.dk for 
åbningstider og indbydelse til ferniseringen hvor alle naturligvis er velkomne.

Portræt af kunsteren Bente Cooper



Lokal Nyt

23



Lokal Nyt

24

Fuglekonger/skyttekonger 
gennem tiden

fra 1954 til 2019

1  1954  Niels Jensen Pedersen   H. J Hansen
2  1955  Tage Mortensen    Niels Jensen Pedersen
3  1956  Harald Klingenberg    Arne Hansen
4  1957  Ejvind (post) Nielsen    Peder Larsen
5  1958  Hans(brugs) Pedersen   Hans Chr. Hansen
6  1959  Karl Rasmussen    Martin Petersen
7  1960  Ejner Lindholm    Chr. Christensen (smed)
8  1961  Børge Brygger     Peder Larsen
9  1962  Hans Nielsen     Arne Andersen
10  1963  Poul (vognmand) Hansen   Børge Jørgensen
11  1964  Vagn Hansen     Børge Jørgensen
12  1965  Laurits Jørgensen (slagter)   Poul Andersen
13  1966  Gunnar Clausen    Ib Raun
14  1967  Jens Skade     Gunnar Clausen
15  1968  Egon (maler) Jørgensen   Jens Skade
16  1969  Jens Holm     Peder Larsen
17  1970  Ruth Pedersen     Peer Steenbjerg
18  1971  Erik Lyhning     Jens Jensen (Hammerdahl)
19  1972  Henry Raun     Anton Nielsen
20  1973  Martin Pedersen    Birthe Christiansen
21  1974  Erik Pedersen     Inge Bild
22  1975  Kaj Christiansen (købmand)   Preben Mouritsen
23  1976  Allan Bruntse     Erik Lyhning
24  1977  Grethe Hansen    Erik Lyhning
25  1978  Bente Rasmussen    Carsten Andersen
26  1979  Pusser Hansen    Bjarne Andersen
27  1980  Erik Jørgensen    Henning Lynghøj 
28  1981  Else Marie Jørgensen    Jørgen Christensen
29  1982  Karl Ejner Pedersen    Villy Kristensen
30  1983  Ulla Bahl     Henrik Dideriksen
31  1984  Kim Glasdam     Jørgen Frederiksen
32  1985  John Harboe     Flemming
33  1986  Villy Kristensen    Johnny Madsen
34  1987  Ole Maibom     Benny Jensen
35  1988  Chr. Høj Hansen    Sonja Jessen
36  1989  Knud Erik Andreasen    Knud Erik Andreasen
37  1990  Lars Lysemose    Mona Fris Kristensen
38  1991  Birthe Christensen    Ernst Rasmussen
39  1992  Dorrit Jensen     Rene Harboe
40  1993  Sonja Jessen     Jens Peder Andersen
41  1994  Lissi Lunde Hansen    ?
42  1995  Axel Sørensen     Peder Frederiksen
43  1996  Chr. Illum Jacobsen    ?

Fuglekonger Skyttekonger
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44  1997  Ib Lillemark     Henning Lynghøj
45  1998  Henning Lynghøj    Knud Herman
46  1999  Peter Mehl     Hans Ellekrog
47  2000  Brian Pedersen    Tommy Bauer
48  2001  Søren Peder Christensen   Henning Rasmussen (spidi)
49  2002  Mette Borum     Henning Rasmussen (spidi)
50  2003  Bodil Tornhøj     Knud Hansen (skovfoged)
51  2004  Claus Cornelsen    Jens Broby Madsen
52  2005  Michael Nielsen    Chr. Illum Jacobsen
53  2006  Charlotte Ejlsborg    Finn Hansen
54  2007  Søren Teusch     Bodil Tornhøj 
55  2008  Jens Broby Madsen    Henning Rasmussen (spidi)
56  2009  Niels Erik Jensen    Kim Pedersen
57  2010  Emilie Andersen    Martin Pedersen
58  2011  Mads Dorow     Niels Erik Jensen
59  2012  Jens Peder Andersen    Jens Frederiksen
60  2013  Flemming Lunde    Søren Terusch
61  2014  Finn Hansen     Henning Lynghøj
62  2015  Nikolas Hedemand    Niels Erik Jensen
63  2016  Lars Stenner Bahl    ?
64  2017  Find Karl Lei Rasmussen   ?
65  2018  Helle M. Christensen    ?
66  2019  Charlotte Maibom    ?

Fuglekonger Skyttekonger
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Maskintransport

Rydning/tynding af 
hegn, skov mm.

Køb af træ på roden

Hegnsklipning og oprydning

Maskinskovning og udkørsel

Flishugning af træ i alle størrelser

Grenknusning og rodfræsning

•

•

•

•

•

•

•

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

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

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

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

• Professionel og ærlig rådgivning.

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

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

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

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

En gladere bilist 
- det handler om tillid
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‘Stampemøllen.dk er 
HD-træpiller direkte til dig’

Renest: Stampemøllen.dk producerer 
Danmarks reneste HD-træpille, til gavn 
for din pengepung og for miljøet.
Testet: Stampemøllen.dk’s HD-træpiller 
er produceret efter den europæiske 
EN Plus norm, og testes desuden løbende 
af Teknologisk Institut.

Nemmest: Stampemøllen.dk leverer 
HD-træpillerne direkte til din dør 
inden for 7 hverdage.
Billigst: Henter du selv HD-træpillerne 
ved den dansk-tyske grænse, kan du 
opnå en ekstra besparelse på 18%. 
Bestilling: stampemøllen.dk

Peter Jensen, indehaver

HD-træpiller direkte til dig’
HD-træpiller er helt ensartede træpiller - hverken for korte 
eller for lange. De passerer derfor lettere gennem sneglen, 
har højere brændværdi samt mindre CO2-udledning.

Ny havnefoged i Faldsled
Tekst: Pusser/Lokalrådet

Sommeren 2020 fik Faldsled Havn en ny havnefoged – endda 
en pige.

Det er vores lokale Leila Hansen. En aktiv pige – hun 
serverer i Sognegården – hun er uddannet frisør, hun bor på 
Lindegårdsvej og hun har en datter, Amalie, som nok også går 
i familiens fodspor med hensyn til servering i Sognegården. 
4. generation er vi ude i – det er så flot.

Leilas job beskrivelse på Faldsled Havn er: alt forefaldende 
arbejde – så enkelt kan det siges.

Det betyder i enkeltheder, at hun skal sælge bådpladser, 
tage imod sejlende gæster, slå græs, ordne bede og 
udenomsarealer, gøre rent i opholdsrummet og møde 
op på havnen, hvis der bliver ringet efter hende – uanset 
tidspunktet.
Betaling fra sejlerne har hun ikke noget at gøre med. Der 
står en betalingsautomat på havnen, som benyttes både af 
sejlere og af autocampere – selvfølgelig skal der kontrolleres 
om folk har betalt, men hun slipper for ”godmorgen, det er 
havnefogeden. I skal betale”. Hun kan nøjes med at kigge 

efter betalingsbilletten.

På kontoret har hun en kæmpe tavle med røde, grønne og blå 
brikker, der giver overblik over, om bådpladserne er udlejet, til 
salg eller optaget. Det er derfor let for hende at sige ja eller 
nej, når sejlerne ringer og spørger, om de kan leje sig ind.
Leila er startet stille og roligt på sit nye job. Det skyldes 
selvfølgelig Corona. Og egentlig er hun glad for den rolige 
start. Hun har tid til at gøre rent på regnvejrsdage – gøre lidt 
ekstra ved udenomsarealerne på solskinsdage. 
Telefon og mail er et kapitel for sig. Der er mange 
henvendelser til havnefogeden ad den vej. Sproget kan være 
dansk, engelsk og tysk – men det tager Leila i stiv arm.
Havnen har en bestyrelse på 5 personer. De kan selvfølgelig 
ikke nå selv at lave alt det arbejde, der er omkring havnen, 
så der er en masse timer for frivillige hænder. Bl.a. skulle 
Leila hjælpe dem med at male et plankeværk, bag hvilket der 
gemmer sig en oplagsplads.

Lokalrådet og Lokal Nyt vil ønske Leila god vind med det nye 
arbejde. Du er en frisk pige, så du skal nok få havnen til at 
blomstre.



Kasper Boe
Din lokale murermester

T. 21417474

Opmuring af hvælving og
renovering med gamle sten


