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Lokal Nyt

Nyt fra Lokalrådet
Lokalrådet er taknemmelig for den store opbakning, der har været under 
”Lokal Nyt krisen”.

Krisen opstod, da vort trykkeri under Fynske Medier pludselig hævede 
prisen for trykning med 30.000 kr.

Dette kunne vi slet ikke skaffe – og så var gode råd dyre.
Men ved hjælp af et fantastisk hold bestående af Rikke Larsen, Grethe 
Hansen og Susanne Lynghøj,  blev der i  løbet af no time etableret en 
ny redaktion. Et nyt trykkeri kom på banen: Tiger Productions v/Mads 
Rasmussen, Faaborg, og et godt samarbejde har resulteret i  dette første 
nummer af Lokal Nyt – i nye klæder.

Vi har fået en utrolig stor opbakning fra vore annoncører. Når Birgit 
Bendtsen, som er vores annonceekspert,  er kommet rundt, er hun kun 
blevet mødt af positive holdninger. Alle har været indstillet på at støtte, 
så Lokal Nyt fortsat kan eksistere. Det vil  vi gerne sige tak for – og tak til 
Birgit for det store arbejde, hun har g jort omkring annoncer. Send Birgit 
en mail (nygyde@gmail.com), hvis I er et f irma, der vil  have en annonce i 
bladet.  Vi er taknemmelige for al den støtte, vi kan få.  

Lokal Nyt bliver uddelt på samme måde som hidtil :  et kæmpe hold af 
lokale ildsjæle går veje og gader tynde for, at bladet når ud til  så mange 
som muligt.   Der skal være en stor tak til  dem for deres hjælp og til 
”pakkepigerne”, der pakker bladet i  Orlas Brugs.

Hvis man bor ”hvor kragerne vender”, kan man altid hente et blad i Orlas 
Brugs.

Årsmøde i lokalrådet
Årsmødet afholdes den 6. april  2017 kl.  19.30 i Svanningehallen.

Formanden aflægger beretning med stort og småt fra lokalrådets 
arbejde i det forgangne år og hvad planerne er for fremtiden.
 
Der bliver samtidig opstillingsmøde til  lokalrådsvalget,  der afholdes 
sidst på året.  Så, hvis nogen er interesseret i  at få indflydelse på, hvad 
der skal ske i  lokalsamfundet, er det nu, man skal komme og gøre sin 
indflydelse gældende.

Mød op til  en hyggelig aften – med gratis kaffe og kage.

Venlig hilsen lokalrådet.

w w w . f a l d s l e d - m i l l i n g e - s v a n n i n g e . d k
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Redaktionen:
Rikke Larsen
Grethe Hansen
Susanne Lynghøj
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Rikke Larsen, Svanninge har modigt og beslutsomt 
sagt ja til opgaven som ansvarshavende redaktør af 
Lokal-Nyt. 

Du sidder her med det første nummer i nyt regi, som er 
omtalt på side 3. 

Rikke siger, at hun først og fremmest har påtaget sig 
opgaven fordi Lokal-Nyt gør en forskel og skal fortsætte. 
Hun har dog kun fulgt opfordringer til hvervet fordi, 
hun er sikret solid backup, dels fra Lokalrådet, dels fra 
den øvrige redaktion, som består af Grethe Hansen og 
Susanne Lynghøj.

Rikke er 26 år og opvokset i Esbjerg. Musikken og FDF 
tamburkorpset førte hende og Jens Frederiksen 
sammen. De bor i Svanninge og nyder netop nu deres 
nyfødte datter. Rikke er uddannet pædagog og arbejder 
med unge med autisme spektrums forstyrrelser, som 
også giver god ballast til at løse opgaven som redaktør.

Grethe Hansen og Susanne Lynghøj siger 
samstemmende, at de har valgt at bruge tid og energi 
på Lokal-Nyt fordi de ikke vil undvære bladet. Og fordi 
de er begejstrede for, at Rikke som ung og lokal påtager 
sig opgaven som redaktør af bladet. Både Grethe og 
Susanne har stor administrativ erfaring og vil bl.a. som 
korrekturlæsere bidrage til at sikre bladets kvalitet.

Lokalrådet byder redaktør og ”backing group” særdeles 

velkomne og opfordrer alle til at bakke op om bladet 
og redaktionen ved at sende forslag til artikler og 
omtale af aktiviteter samt ideer til det katalog af lokale 
historier, som redaktionen er ved at opbygge. 
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t Te k s t :  S u s a n e  B a n g  S t a l d
F o t o :  P r i v a t e

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

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

R i k k e  L a r s e n
R e d a k t ø r

G r e t h e  H a n s e n
R e d a k t i o n s m e d l e m

S u s a n n e  Ly n g h ø j
R e d a k t i o n s m e d l e m

Steensgaard 7    5642 Millinge    www.steensgaard.dk    Tlf: 62619452

Besøg vores økologiske 
PRINCIPLANDBRUG

GÅRDBUTIK
Køb lækker charcuteri og pålæg lavet på stolte madhåndværkstraditioner.

SPISERI
Smag vores enkle retter, hvor friske råvarer fra gården spiller hovedrollen.

EN AUTENTISK OPLEVELSE
Mød dyrene, se slagterne arbejde og oplev hele værdikæden samlet på et sted. 



Lokal NytLokal Nyt

der tog over. I Svanninge Bakker græsser 
en flok Galloway-kreaturer, og de klarer 
det meste af arbejdet. Ind i mellem må 
Naturstyrelsen dog give de firbenede 
medarbejdere en hånd, for at få skåret 
træer og buske ned. Det er hvidtjørn, 
birk, brombær og gyvel, der kan danne 
tætte krat, som kreaturerne ikke kan 
klare alene.

Gyvelen giver særlige udfordringer. 
Gyvel er en busk, som kan blive to – 
tre meter høj, og i forsommeren lyser 
dens utallige gyldengule blomster op 
i Svanninge Bakker. Humlebier og 
andre insekter har kronede dage, når 
de flyver rundt og henter pollen og 
nektar i blomsterne – og ved samme 
lejlighed sørger for bestøvningen. Gyvel 
hører til ærteblomstfamilien, og hen på 
sommeren afløser sorte bælge de gule 
blomster. Bælgene indeholder runde, 
hårde og hårdføre frø, som hver især kan 
blive ophav for en ny gyvelplante. Frøene 
slynges ud fra de modne bælge, og de 
spredes i pelsen på græssende dyr eller 
ved, at de bliver spist sammen med andre 
planter, og spredes efter en tur gennem fx 
en kos fordøjelsessystem. Birk, tjørn og 
brombær spredes også i bakkerne, men 
det er gyvelen, som er den sværeste at 
styre.

Dræbende skygge
De unge gyvelplanter spirer frem mange 
steder i Svanninge Bakker, og de kan 
hurtigt danne tætte krat. Krattene skygger 
for solens stråler, og forhindrer lyset i at 
nå ned til græslandets græsser og urter. 
Når planter ikke får lys vantrives de, og 
efter nogen tid går de ud. På den måde 
kan et tæt krat være med til at udrydde 
fx tjærenelliker, vellugtende gulaks og 
bredbladet timian i Svanninge Bakker. 
Hvis det sure overdrevs karakterplanter 
forsvinder, så er naturtypen også væk. 

Gyvel er svær at holde væk 
Gyvel er svagt giftig, og derfor er der ikke 
mange dyr, der vil æde den. Galloway 
kreaturerne i Svanninge Bakker går 
uden om den, medmindre de er meget 
sultne. På statens arealer er det ikke til-
ladt at benytte sprøjtemidler (Bortset fra 
til bekæmpelse af kæmpe bjørneklo), så 
derfor skal bekæmpelsen ske manuelt 
eller mekanisk. Små buske kan graves 
op med spade, eller trækkes op med en 
gyvelsnapper (en slags brækjern med 
en klemme, der holder fast om plantens 
stængel eller stamme). Større eksemplar-
er eller tætte krat skal skæres ned og 
knuses med maskine.   

I efteråret 2016 bad Naturstyrelsen Fyn 
skoventreprenør Per Kjær om, at komme 
med sin pistemaskine og rydde træer og 
buske i de nordøstlige dele af Svanninge
Bakker. Pistemaskinen kunne køre på de

Bakker. Pistemaskinen kunne køre på de 
stejle skråninger, og der blev ryddet både 
gyvelkrat og arealer tilgroet med birk, 
tjørn og brombær. Det ryddede materiale 
blev enten kørt sammen i bunker, som 
skal hugges til flis, der bruges i kraftvar-
meværker, eller det blev knust på stedet. 

Kampen er ikke slut 
Naturstyrelsen Fyn ved, at der ligger mil-
lioner af frø fra gyvel, birk, og tjørn og 
venter på foråret i Svanninge Bakker. 
Brombær vil skyde fra rodstumper i 
jorden. Træer og buske vil vokse op igen, 
men de er dog blevet sat lidt tilbage, og 
græslandets planter får en chance for at 
komme ind i kampen om lys og plads. Der 
vil altid være træer og buske i Svanninge 
Bakker. Det må der også gerne være, for 
krattene giver føde, ly og skjul til masser 
af dyr, men de skal holdes så meget nede, 
at de græsser og urter, som hører til på 
det sure overdrev fortsat kan trives. Så 
Naturstyrelsen Fyn skal sikkert ud med 
det ”tunge skyts” igen om nogle år. 

Græsland i Svanninge Bjerge
Efter Bikubenfondens overtagelse af 
Svanninge Bjerge, er skovarealer blevet 
ryddet, og der er lavet store indhegninger, 
hvor Welsh Black kreaturer græsser. Der 
er gode chancer for, at græsland vil ud-
vikle sig i området. Flere steder har hede-
lyng allerede indfundet sig, så om 10 - 20 
år er der med lidt held også partier med 
surt overdrev i Bjergene. I Danmark, hvor 
naturområderne er små og spredte er det 
en god udvikling. To naturområder, der 
ligger tæt ved hinanden, giver mere ro-
buste levesteder for dyr og planter, end 
hvis de lå med stor afstand.

Rydning af hensyn til overdrev 
Naturstyrelsen Fyn bruger af og til 
kræfter på at nedskære træer og buske i 
Svanninge Bakker. Det skyldes, at buske 
og træer ellers vil brede sig i området, 
og i løbet af få år udkonkurrere mange 
andre plantearter i bakkerne. Det kan 
man naturligvis vælge at betragte som 
naturens gang, men Svanninge Bakker 
er et såkaldt Natura 2000-område, 
for her findes en sjælden naturtype, et 
græsland, der hedder surt overdrev, og 
som Naturstyrelsen har en forpligtelse til 
at beskytte, og gerne få til at brede sig. 
Det gamle græsland 

I meget gamle dage, for nogle hundrede 
tusinde år siden – længe før mennesket 
opfandt hjulet og lommeregneren – var 
store dele af Europa dækket af mægtige 
stepper. Steppernes vigtigste planter 
var forskellige græsarter, og derfor er 
det måske bedre at kalde områderne 
for græsland. Græslandet i Europa kan 
beskrives som en tempereret variant af 
de savanner, der i dag findes nogle steder 
i Afrika – og som læseren måske kender 
fra TV-udsendelser om zebraer, gnuer og 
elefanter. På de europæiske græslande 
vandrede der også umådeligt store 
flokke af græsædende dyr: Mammutter, 
kæmpehjorte, vilde heste, uldhårede 
næsehorn og mange flere. Græsædernes 
aktiviteter holdt landskabet åbent og frit 
for skov.  

I perioder på omkring 100.000 tusinde år 
var der istid på den nordlige halvkugle. 
Istiderne vekslede med kortere 
varmeperioder. Under istiderne blev 
det nordlige Europa, Skandinavien og 
Rusland gemt under iskapper, som kunne 
være op til 3 km tykke. Når iskapperne 
smeltede bort, bredte tundra og steppe 
sig igen i de områder, der havde været iset 
ned. Selvom græslandet, med de store 
flokke af græsædende dyr, skrumpede 
ind under istiderne, og voksede i 
varmeperioderne, så var græslandet der 
dog hele tiden, og udgjorde et stabilt 
levested for de dyr og planter, som 
gennem årtusinderne havde tilpasset sig 
livsbetingelserne her.
 
Mennesket kommer ind på scenen 
For omkring 10.000 år siden begyndte de 
første mennesker at ernære sig som 

landbrugere i Mellemøsten. I det 
frugtbare område mellem Syrien, 
Palæstina, det sydlige Tyrkiet, Irak og 
Iran, hvor der i dag er krig og konflikt, 
begyndte man at dyrke planteafgrøder 
og holde husdyr. Det var noget af en 
revolution. Nok skulle man arbejde mere 
for føden, end man skulle som jæger og 
samler, men til gengæld kunne man regne 
med det daglige brød, og landområderne 
kunne brødføde langt flere mennesker 
end før. Antallet af mennesker i verden 
voksede – og voksede. Menneskenes 
behov for plads til marker og husdyr fik 
det oprindelige græsland til at skrumpe 
ind. De store græssere blev enten spist 
af de mange mennesker eller fortrængt 
af deres husdyr. Græslandet overlevede 
mange steder, men nu var det husdyrenes 
græsning, der holdt skoven borte. 

For at gøre den lange historie kort, så var 
græsland en almindelig naturtype i 
Vesteuropa, og her i Danmark, helt frem 
til omkring 1950. På det tidspunkt gjorde 
den teknologiske udvikling det muligt at 
fremstille kunstgødning, sprøjtemidler 
og traktorer så billigt, at de fleste bønder 
fik råd til disse hjælpemidler. I samme 
periode blev det også nemmere at 
gennemføre omfattende dræninger af 
lavtliggende arealer. Alt i alt betød det, 
at mere areal kunne tages i dyrkning. 
Selv fjerne hjørner med sandede bakker 
og fugtige lavninger kunne nu bruges 
til landbrugsjord. Hidtil havde den slags 
steder været brugt til afgræsning med 
kreaturer, men nu kunne de anvendes 
til planteavl. Dermed forsvandt langt 
de fleste rester af græslandet – og også 
de fleste af de gamle heder og mange af 
engene. Græslandet var blevet forvandlet 
til et landbrugsland. 

Græsland – en spændende naturtype 
Græsland har eksisteret i hundrede 
tusinder af år. Det har givet mange arter 
tid til at indstille sig på græslandets 
livsbetingelser, og spændende tilpasninger 
af dyr og planter har fundet sted. På 
græslandet vokser fx den smukke tjære-
nellike. Den har sit navn, fordi den på 
stænglen har felter med et tjærelignende 
klæbestof, som forhindrer myrer i at 
klatre op til blomsterne og tage pollen 
og nektar. Tjære-nelliker ”foretrækker” 
besøg af flyvende insekter, der er langt 

mere effektive bestøvere end myrerne. 
Græsland er den naturtype, hvor man 
kan finde flest forskellige plantearter pr. 
kvadratmeter. Det resulterer igen i føde 
til endnu flere forskellige arter smådyr. 
I Svanninge Bakker kan du således finde 
Danmarks fem arter af krybdyr og en 
stor del af padderne. I en tid, hvor vi 
taler meget om biologisk mangfoldighed 
– biodiversitet – er græslandet særlig 
vigtigt. Derfor har de europæiske lande 
indgået aftaler om at bevare de sidste små 
frimærker med græsland – og om muligt, 
at få dem til at vokse. 

Et netværk af naturområder 
I de europæiske lande findes et netværk af 
små og store naturområder. Det er 
landenes vigtigste naturområder, og man 
kalder dem for Natura 2000-områder. 
Natura 2000-områderne ligger som øer i 
kulturlandskabet, og de er ”støttepunkter” 
for vilde dyr og planter. For at et 
naturområde skal kunne udpeges som 
Natura 2000-område, skal det enten 
være levested for særligt udpegede arter, 
eller det skal indeholde særligt udpegede 
naturtyper. Ofte begge dele. I Danmark 
har vi i alt 252 Natura 2000-områder. 
Heraf ligger de 23 i det fynske. 
Natura 2000-område nr. 240, Svanninge 
Bakker 
Svanninge Bakker indeholder store 
partier med den mest sjældne type 
græsland, den der kaldes surt overdrev. 
Jordbunden i Svanninge Bakker er fattig 
på kalk, og derfor vokser her planter, som 
kan trives med sur jord. Det er fx rødknæ, 
hede-lyng, vellugtende gulaks, lyng-
snerre forskellige starer (halvgræsser) 
og andre specialiteter som fx tjære-
nellike. Det er forekomsten af disse 
særlige planter, som gør, at man kalder 
naturtypen surt overdrev. Svanninge 
Bakker er udpeget som et af Fyns 23 
Natura 2000-områder og har nummeret 
240. 

Græsland kræver græsning
De planter, som vokser på græslandet kan 
tåle at blive bidt i og trådt på, de kan trives 
på næringsfattig jord, men de kan ikke 
tåle skygge. Græslandets planter kræver, 
at træer og buske holdes i ave, så de ikke
skygger. I gamle dage var det store flokke 
af græsædende dyr, der holdt landskabet 
åbent. Senere var det græssende husdyr, 

B i l l e d t e k s t
S v a n n i n g e  B a k k e r  s e t  f r a  P e d e r s  P o s t 
s ø n d a g  d .  1 8 .  d e c e m b e r  2 0 1 6 .  Tr æ e r 
o g  b u s k e  e r  r y d d e t  i  e f t e r å r e t  2 0 1 6 .

FAKTABOKS

• I Svanninge Bakker er der 
registreret omkring 125 forskellige 
plantearter.

• I Svanninge Bakker kan du møde 
Danmarks 5 arter af krybdyr: 
Mark-firben, almindeligt f irben, 
stålorm, snog og hugorm.

• I Svanninge Bakker lever flere 
arter padder: Stor vandsalamander, 
li l le vandsalamander, springfrø, 
spidssnudet frø, butsnudet frø og 
skrubtudse.

• I Svanninge Bakker kan du 
opleve fugle som grønspætte og 
rødrygget tornskade.

• I Svanninge Bakker lever den 
sjældne hasselmus.

Rydning af træer og buske i 
Svanninge Bakker

HVIS MAN TAGER EN TUR I SVANNINGE BAKKER I LØBET AF VINTEREN, KAN MAN IKKE UNDGÅ AT LÆGGE 
MÆRKE TIL, AT OMRÅDET HAR FÅET EN TUR MED ”DEN STORE BARBERMASKINE”. KRAT AF BROMBÆR, 

TJØRN, BIRK OG GYVEL ER BLEVET RYDDET, OG STORE AREALER SER UD SOM PLØJEMARKER. DET 
ER NATURSTYRELSEN FYN, DER HAR STÅET BAG RYDNINGERNE, OG FORMÅLET HAR VÆRET AT GIVE 

NATURTYPEN ”SURT OVERDREV” EN HJÆLPENDE HÅND.

Te k s t  o g  f o t o :
J e s p e r  Va g n  C h r i s t e n s e n ,  b i o l o g  v e d  S t y r e l s e n 

f o r  Va n d -  o g  N a t u r f o r v a l t n i n g ,  F y n
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Hjælp!
SIDSTE ÅR KUNNE HØSTFESTIVALEN FEJRE 10-ÅRS JUBILÆUM, MEN I ÅR HAR DEN HÅRDT BRUG 

FOR DIN HJÆLP, HVIS TRADITIONEN SKAL BESTÅ I VORES LOKALOMRÅDE. 

Vi er kun lige trådt ind i det nye år,  men forberedelserne 
til  årets Høstfestival har allerede været i  gang længe, 
men – det er med store udfordringer denne gang. 
Vi må sande, at der ikke altid er tid og hænder nok i 
lokalområdet og gode intentioner kan ikke alene få et 
så stort arrangement som Høstfestivalen til  at blive til 
noget. 

Det udvalg der står bag Høstfestivalen, er desværre 
blevet væsentlig amputeret siden Høstfestivalen 2016, 
hvilket fører til ,  at der nu er hårdt brug for hjælp fra 
DIG, hvis vi fortsat skal kunne fejre Høstfestival i 
området.

Høstfestivalen 2017 bliver i  perioden d. 19.-27. august 
2017, men rent praktisk er der flere ting, der er brug 
for hjælp fra alle jer i  Lokalområdet, til  at få løst.  I 
udvalget har vi derfor set os nødsaget til  at lave 
følgende ændringer:

- De arrangører der ønsker at tage del i 
Høstfestivalen 2017, skal selv kontakte udvalget om 
eventuelle arrangementer, dette skal ske inden d. 15. 
marts 2017. 

- Udeblivelse af eventuelle arrangementer kan 
føre til  en aflysning af Høstfestivalen 2017

Dette betyder altså, at Høstfestivalen kun kommer 
til  at bestå af de arrangementer, som eventuelle 
arrangører SELV byder ind med. Udvalget har dermed 
en koordinerende rolle i  forhold til  afholdelsen 
af Høstfestivalen, da der ikke er ressourcer til  at 
lave et større opsøgende arbejde. Det tilstræbes, 
at arrangementerne ikke kommer til  at overlappe 
hinanden, da det forhåbentlig vil  gøre, at de arrangører, 
der har budt ind med et arrangement, oplever en større 
tilslutning til  det arrangement, som de har arrangeret.
 
Endelig vil  vi udvalget opfordre til ,  at man melder 
sig på banen, hvis man har lyst til  at blive en del af 
udvalget og hjælpe til  med at bevare Høstfestivalen.

Udvalget kan kontaktes ved at sende mail til  Rikke 
Larsen: rikkestl@gmail.com eller ringe til  Bruno 
Clausen: 62 61 93 66

Vi glæder os til  at høre fra jer og forhåbentlig trodse 
tidens udfordringer og dermed få afholdt en kanon 
Høstfestival i  2017!

- Høstfestival udvalget

Brahesvej 9 · Svanninge
5600 Faaborg
www.jensnielsenel.dk

Tlf. 62 61 91 53 / 23 38 92 27

Industri • Privat 
Landbrug • Nybyggeri
Alarm • Tele og data

Gammeldags andespil
i Sognegården

Det er populært med gammeldags 
andespil – her op i mod jul.

2 torsdage i træk har Sognegården 
trukket fulde huse – 150 spillere 
var der til  hvert spil .

Overskuddet går til  nye vinduer i 
Sognegården.

Og overskud – det bliver der. Vi 
har egnens bedste erhvervsliv til  at 
sponsere ænder – vin og gaver.

Det er en fornøjelse at komme 
rundt og bede om støtte til 
arrangementet,  når opbakningen er 
så stor – ikke et eneste sted, har vi 
fået afslag. Tusind tak for det.

Hilsen Sognegården

Sonja Jessen
Lindegårdsvej 19 · Millinge

Tlf. 62 61 91 44

C.O Entreprenørforretning

Tlf. 20 32 05 17
Carl-Otto Jensen
Stålbjergvænget 1 A
5642 Millinge

Kloakarbejde

Gravearbejde

Jord & beton

Nedbrydning

Special grader
Bladmaster 2.50 m.

. .
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Lokal Nyt

Fokus på trivsel og dannelse.   
Vi er godt i  gang med det nye år og vi har fuld fart på 
i  SFOen.

Vi har fra starten af det nye år indført en ny form for 
understøttende undervisning i SFOen. Så onsdagene, 
som I kender, vil  derfor være en smule anderledes 
fremover.

Vi har nemlig valgt at dele børnene mere op. Dette 
betyder, at vi kan planlægge flere forskellige aktiviteter 
samtidig med, at vi får mulighed for at genindføre 
vores børnemøder. Dette har vi valgt for bedre at 
kunne sætte fokus på trivsel hele dagen, så der bliver 
mere sammenhæng mellem skole og SFO. 

Desuden vil vi på børnemøderne sætte særlig fokus på 
sproget og det at tale pænt til  hinanden. Ligesom vi vil 
have fokus på at tage ansvar for egne handlinger.

Det vil  være forskelligt,  hvilke børn der har børnemøde 
om onsdagen. For eksempel holdt vi det første 
børnemøde med drengene fra 0. og 1.  klasse. Det vil 
ikke være hver onsdag, at der er børnemøde, men når 
der er behov og mulighed for det. 

De børn som ikke var til  børnemøde i denne omgang 
fik lov til  at bevæge sig. På billederne er det pigerne 
fra 0. og 1.  klasse som øver balance og samarbejde på 
den seje Tarzan bane i gymnastiksalen. Børnene fra 2. 
og 3. klasse var i  hallen.

Vi vil  fortsætte med at arrangere ture ud af huset om 
onsdagen, det bliver ca. hver 6. onsdag.

Mange hilsner og godt nytår

De voksne i SFOen.

KIRKEBLAD
86. årgang
Forår 2017

FALSLED KIRKE SVANNINGE KIRKE

Fra tid til anden er der i medierne debat om folkekirken!  Gør 
den det godt nok; følger den med tiden? Det er en diskussion, 
som præster og menighedsråd også følger med i. Men svaret er 
nok ikke så enkelt!  

De fleste præster har på et tidspunkt – som regel i et festligt 
lag -  mødt den velmenende marketing-eller reklamemand, som 
gerne vil give et bud på, hvordan folkekirken får ”flere kunder 
i butikken”, som de udtrykker det. De har måske været til et 
bryllup eller en søndagsgudstjeneste med dåb og synes, at 
arrangementet  skal peppes lidt op, for salmerne er ”kedelige” 
og orgler er  ”gammeldags”  o.s.v. Kort sagt, de vil gerne have 
lidt mere  ’rock i synagogen’! 

Problemet er bare, at vedkommende også nævner, at han/hun 
ikke går i kirke og ikke har til hensigt at gøre det.  Og så er vi 
lige vidt! For er man ikke fortrolig med  pulsen i gudstjenesten, 
er det  svært at vide, hvad der kan lokke ”kunderne” til!  

En gudstjeneste er ugens åndelige optankningssted;  den er et 
møde med Guds ånd og Guds ord. Den er et samspil af mange 
ting: Musikken, salmerne og fællessangen, bibelteksterne, 
prædiken, bønnerne og selve kirkerummet.  Er der nadver, som 
i højmessen, bliver den et naturligligt omdrejningspunkt efter 
prædiken, lige som en eventuel dåb gør det. Gudstjenesten 
har enkelte grundtræk helt tilbage til oldkirken, men  ellers har 
den stille og roligt udviklet sig gennem tiden.  Går man blot 
tohundrede år tilbage, var det ikke ualmindeligt, at højmessen 
varede omkring to timer, hvis ikke mere! Salmerne var dengang 
alenlange, 12 til 16 vers var ikke ualmindeligt, og de blev sunget 
i langsomt tempo. Prædiken kunne tage op imod en time,  og 
som regel var der overhøring af konfirmander i alles påsyn! 
Så sig ikke, at der ikke er sket noget! 

Hverken præster eller menighedsråd kan opfinde deres 
egen gudstjeneste. Vi har en autoriseret ritualbog, hvor alle 
”opskrifterne” står og en autoriseret alterbog med forordnede 
tekster til de enkelte helligdage. Alligevel bliver ingen af 
gudstjenesterne i Danmarks 2169 kirkesogne ens, for summen 
af de lokale traditioner, den lokale menighed, præstens teologi  
og personalets kompetencer spiller ind. Desuden kan vi ved 
visse lejligheder godt slå os lidt løs, uden at spørge biskoppen og  
hvis menighedsrådet ellers er indforstået. Men gudstjenestens 
grundelementer skal fortsat være der, selv om der tale om en 
gudstjeneste for f.eks. børn og unge.  

De fleste af folkekirkens gudstjenester et miks af tradition og 
fornyelse i forskellig grad! I nogle kirker eksperimenterer man 
mere og synger flere nye salmer, fordi det passer til den givne 
menighed. Andre steder er man mere konservative, fordi det 
passer på dét sted! Selv blander jeg ofte  gamle og nye salmer, 
og det er da også sket, at en kirkegænger har givet mig et rap 
over fingrene for det!  Men for det første har jeg mit hjerte med 
i det og for det andet skal vi turde favne de nye salmer.  Da 
Grundtvig i sin tid præsenterede ”Den signede dag med fryd 
vi ser” mente mange,  ”at sådan noget vås kunne man da ikke 
synge i kirken”.   Tænk engang, hvis de gamle var holdt op med 

at bruge denne salme, fordi nogle protesterede! Så var vi andre 
blevet snydt! 

Et ord om gospel: Det er aldrig rigtigt slået igennem herhjemme, 
fordi det hører hjemme i den afro-amerikanske tradition, som 
ikke passer til det danske gemyt og til dansk tradition. Så vil 
man gerne høre gospel, er der heldigvis  koncerter, man kan 
gå til! 

Nede på bundlinjen kan man konstatere, at man ikke kan ”lokke” 
folk i kirke med smarte reklamekampagner! Nej, folk kommer, 
når de er et sted i livet, hvor de er klar til det! Når de altså 
kommer! Og efter snart 20 års præstegerning har jeg erfaret, 
at de fleste godt ved, hvordan en gudstjeneste skal være, også 
selv om de ikke kommer i kirken så ofte! For det fortæller deres 
mavefornemmelse dem! I kirken kan man hvile i traditionen; 
her behøver man ikke at jage efter vind og nye påhit! 
For nogle år siden var der en rockgudstjeneste i Faaborg kirke 
for hele områdets konfirmander. Nogle af dem syntes, at det 
var alle tiders, men mange sagde bagefter til mig: ”Rockmusik 
i kirken? Det er da noget mærkeligt noget!”.  
 
Nuvel! Nu går det mod lysere tider, fastetiden er over os, i hvert 
fald i kirkeåret og det går mod påske, kristendommens største 
højtid. Påskens fire gudstjenestedage er som en miniserie, der 
handler om fællesskab, svigt, løgn og bedrag, lidelse og død, 
håb, trøst, glæde og eftertanke. Ja påsken handler ikke bare 
om Jesu død og opstandelse, men om et menneskeliv i det hele 
taget! 
Glædelig påske, når vi kommer dertil!

VrH

Med hensyn til problematikken omkring Falsled/Faldsled 
vil vi i kirkebladet, på hjemmesiden og i øvrige offentlige 
gudstjenestelister fortsat bruge stavemåden Falsled indtil andet 
bliver besluttet af menighedsrådet! Sagen er, at stavemåden 
”Falsled” er brugt og bevidnet i de gamle kirkebøger; det er den 
stavemåde Kirkeministeriet altid har brugt og som nu bruges  i
deres IT-systemer.  Før en  ny stavemåde kan benyttes, skal 
den derfor rettes gennem hele systemet!

Rock i synagogen ? 

Falsled/Faldsled ?
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GUDSTJENESTER FORÅR 2017
Marts

5. mar.  1. søndag i fasten
11.00:  Falsled

12. mar.  2. søndag i fasten
19.00:  Falsled

19. mar.  3. søndag i fasten
11.30  Falsled (J. Svärd)

26. mar.  Midfaste søndag
09.30  Falsled (kk)

April
2. apr.  Mariæ bebudelse
11.00  Falsled

9. apr.  Palmesøndag
09.30  Falsled

13. apr.  Skærtorsdag
19.00  Falsled

14. apr.  Langfredag
11.00  Falsled

16. apr.  Påskedag
11.00  Falsled (kk,I)

17. apr.  2. påskedag
11.00  Falsled (I)

23. apr.  1. søndag e. påske
09.30  Falsled (J. Svärd)

30.apr.  2. søndag e. påske
10.30  Falsled (J. Svärd)

Maj
7. maj  3. søndag e. påske
11.00  Faldsled

12. maj  Bededag
10.30  Falsled (K,I)

14. maj  4. søndag e. påske
10.30  Falsled (K,I)*
*Svanningekonfirmander

21. maj  5. søndag e. påske
09.30  Falsled

25. maj  Kristi Himmelfartsdag
11.00  Falsled

28. maj  6. søndag e. påske
11.00  Svanninge Præstegård*
*Alpegudstjeneste med arrangement

Stensvang Ældrecenter kl. 11.00
2. mar.  RG
16. mar.  VH
30. mar.  RG
27. apr.  RG
11. maj  VH
8. jun.  RG
22. jun.  VH

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

Forkortelser:
KK: Kirkekaffe I: Indsamling K: Konfirmation

Kirkebil:
Faaborg Taxa tlf. 62618800 Bestilling senest dagen før

HVEM OG HVAD I SVANNINGE SOGN
SOGNEPRÆSTEN

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

ORGANIST

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

SVANNINGE OG 
FALDSLED 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 
FALDSLED

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

MENIGHEDSRÅDETS 
KASSERER

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

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Månedens aften
Corfixen og Cohen
Onsdag d. 15. marts kl. 19.30
i Falsled kirke

Den karismatiske musiker, lærer og præst Tommy Corfixen 
afholder koncertgudstjeneste akkompagneret
af pianist Kenneth Reiner. Med stor indlevelsesevne leveres 
en fortolkning af den nyligt afdøde  Leonard Cohens sange, 
sat sammen med bibelske  tekster på smukkeste vis.  

Arrangør: 
Aktivitetsudvalgene i Svanninge og Horne  Menighedsråd
Forfriskninger kan købes i pausen 
Kirkebilen kan benyttes

Skipper på Havana ved Emil Erichsen
Skipper på Havana ved Emil Erichsen
Torsdag d. 27. April kl. 14.00-16.00
Kulturhuset Svanninge Sognegård

I dette underholdende og eksotiske foredrag fortæller
Emil Erichsen om de mange erfaringer og oplevelser han 
gjorde undervejs på rejserne med ”Havana”. Han fortæller 
om livet som en ung skipper og det ansvar, der følger 
med. Emil tager deltagerne med ud på en rejse i den store 
verden og beretter også om, hvordan det har været at 
medvirke i ”kurs mod fjerne kyster”. 

Pris: kr 60.00. Der kan købes drikkevarer i pausen 
Tilmelding nødvendig til: 
https://faaborgmidtfyn.lof.dk   ELLER
Ernst Jørgensen  tlf. 61738408
Henning Nielsen: tlf. 21685650 

Arrangør: 
Danske Seniorer, Svanninge menighedsråd  og LOF. 

Alpegudstjeneste
Alpegudstjeneste
Søndag d. 28. maj kl. 11.00
i Svanninge Præstegård.

Vi håber, at vejret atter er med os, så vi kan holde 
gudstjeneste i haven! 

Efter frokost trækker vi ind i konfirmandstuen, hvor årets 
gæstetaler,  Esther Rützou, Håstrup vil underholde os 
med ”katekismuskuppet”, et dramatiseret foredrag om, 
hvordan det gik til, da Reformationen ramte Fyn!. I tilfælde 
af dårligt vejr holdes gudstjenesten i konfirmandstuen!  

Salmemaraton
Salmemaraton
Fredag d. 7. april kl. 10.00
i Falsled kirke
I forbindelse med Reformationsjubilæet har Faaborg provsti 
arrangeret en salmemaraton i provstiets kirker. Det finder 
sted hver fjortende dag undt. I sommerferietiden, og den 
7. april står Falsled kirke for tur!

Først hører man lidt om kirkens historie, hvorefter man 
synger 5 -6 salmer, som der fortælles om! Bagefter byder 
vi på kaffe/te og en småkage i våbenhuset.
Varighed i alt: ca. 1 time!   

Faaborg Provsti har udgivet en folder om 
Reformationsfejringen i provstiet. Her findes en datoliste 
over hele salmemaratonforløbet, og der er også muligt at 
melde sig til en tur til de steder, hvor der var kirker før 
reformationen. 

Folderen ligger i Falsled kirke, og kan desuden  hentes på 
kirkekontoret i præstegården!  



Lokal Nyt

Et adresseringsmellemnavn var  betegnelsen på det 
”kaldenavn”, som borgerne kunne bruge, inden den ny 
navnelov trådte i kraft i april 2006. Den forrige navnelov 
tillod ikke, at man ved giftermål tog sit eget efternavn 
som mellemnavn, lige som man heller ikke kunne få 
sin ægtefælles mellemnavn som ”eget” mellemnavn. 
Imidlertid gav en CPR-bekendtgørelse mulighed for, 
at borgeren ved anmeldelse til folkeregisteret  kunne 
få det ønskede mellemnavn føjet til sin navnerække. 
Et eksempel: Hvis Tine Vinterdahl giftede sig med 
Troels Sommersko, kunne hun ved med navneskiftet 
meddele, at hun ønskede at bruge Vinterdahl som 
adresseringsmellemnavn. Det var en manuel tilføjelse 
til hendes CPR-fil, og det ønskede navn ville siden 
stå på en række offentlige dokumenter, som f.eks. 
sygesikringsbevis og evt. også på pas og kørekort, 
dengang da politiet tog sig af det. Imidlertid var hendes 
juridisk korrekte navn Tine Sommersko, som det også 
stod i selve  navnerubrikken i CPR registeret!  
 
Disse kaldenavne har ofte medført forvirring og frustration 
for de pågældende! For mens kaldemellemnavnet 
f.eks. stod på sygesikringsbeviset, blev det måske 
udeladt i andre offentlige sammenhænge! Og desuden 
havde mange simpelthen glemt, at de brugte et 
adresseringsmellemnavn og troede at de hed noget, 
som de i virkeligheden ikke hed! At  ”det offentlige” ikke 
har forvaltet denne navneservice videre konsekvent, gør 
ikke forvirringen mindre! 

Med den ny navnelov blev det fra 2006 muligt at tage 
sit ”medfødte” efternavn som mellemnavn, lige som 
det blev muligt, at tage ægtefællens mellemnavn, med 
dennes skriftlige tilladelse. Adskillige har siden fået 
lovliggjort deres adresseringsmellemnavne, selv om det 

nu koster et gebyr. 

Ifølge en senere CPR-bekendtgørelse  kan borgere, 
som fik et adresseringsmellemnavn  inden 2006 fortsat  
benytte det, hvis deres øvrige navne ellers er uændrede!  
Blot skal de være klar over, at det fortsat ikke er et 
juridisk gyldigt ”attestnavn”,  og derfor bør man ikke 
underskrive sig med navnet i forbindelse med juridisk 
bindende aftaler! Og man skal stadig være forberedt på, 
at adresseringsmellemnavnet kan være udeladt i visse 
sammenhænge,  hvor CPR nummeret er i brug. Det er 
naturligvis op til den enkelte, hvad man vil gøre ved det, 
men vil man være helt sikkert på, at ens navn er legalt, 
er det er det kun en regulær navneændring, som  kan 
rette op på det!

De forvirrende adresseringsmellemnavne

Konfirmander
Falsled kirke, 12. maj kl. 10.30: 
Amalie Mandal Andersen 
Aviaja Maria Sylvester Lauesen 
Freya Dyhre Helding 
Isabella Ploug Hansen 
Jasmin Indiane Dvinge 
Jens Christian Hoby Fausbøll
Katrine Hoby Fausbøll 
Magnus Meyer Hulstrøm 
Rosa Lindberg Birkelund

Falsled kirke, 14. maj kl. 10.30  
(Svanningekonfirmander) 
Albert Sten Madsen 
Arthur Laurids Juul Streich 
Bertram Svensson 
Carl Klingenberg 
Gustav Munk Ejlsborg
Mathias Otto Valdemar Løbner Paulsen 
Simon Bjørk Haahr 
Sofie Knudsen 

SOGNETS HJEMMESIDE: WWW.SVANNINGESOGN.DK

Vuggestuen Solen i nye 
klæder!
I december måned, har Vuggestuen 
i Svanninge Børnehus fået en lettere 
ansigtsløftning. 

Vi har bl.a.  fået nye gulve i køkkenet 
og i grupperummet, der er blevet 
malet og vi har fået fornyet en del 
af inventaret.  Så vi nu har en super 
dejlig og fin vuggestue igen. 11 
små børn, plus de voksne, er rigtig 
glade for resultatet og nyder, at vi 
igen kan lege og boltre os i  vante 
omgivelser i  Solen. 

Vi har i  hele december måned 
været udstationeret i  vores lil le 
barak “Kometen”, som ganske vist er 
hyggelig, men selvom ude er godt, 
er “hjemme” nu alligevel bedst og 
vi glæder os dagligt over det f ine 
resultat.   

advokat@anhoej.dkadvokat@anhoej.dk
advokat@anhoej.dk

advokat@anhoej.dk

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

15



Lokal Nyt Lokal Nyt

Nyt fra Faldsled/Svanninge 
S.G. & I
I skrivende stund er der fuld gang i de sportslige 
aktiviteter, som foregår indendørs, men der er også 
fodboldspillere der trodser vejr og vind og benytter sig 
af den fantastiske mulighed, som vores kunstgræsbane 
giver.
Hallen summer hver eneste dag af liv og det er en 
fornøjelse, at opleve den aktivitet der er hele ugen både 
på ”halgulvet”,  men også i  cafeteriet hvor rigtig mange 
benytter sig af muligheden for, at dyrke det sociale 
sammenhold ved enten, at spise sammen eller nyde 
øl,  vand eller kaffe, eller ”bare” en snak. Det er vigtigt 
for vores lokalområde, at vi kan fortsætte den positive 
udvikling, som vi p.t .  oplever i  vores idrætsforening 
og hal,  så lad os i  fællesskab fortsætte denne udvikling 
og gøre hallen og idrætsforeningen til  lokalområdets 
samlingspunkt.

GENERALFORSAMLING:
Faldsled/Svanninge S.G. & I.  afholder den ordinære 
generalforsamling – tirsdag, den 28. februar 2017 
kl.19.30 i Svanninge Hallen.
Her er der mulighed for, at møde op og hører om året der 
gik og selv komme med forslag og ideer til  bestyrelsens 
videre arbejde, med udvikling af foreningen.

IDRÆT I DAGTIMERNE:
For at få udnyttet de ledige timer i Svanninge Hallen, 
har vi i  bestyrelsen et ønske om, at kunne tilbyde idræt 
i  dagtimerne (på hverdage),  i  tidsrummet mellem kl. 
08.00 og kl.  16.00. Det kunne f.eks. være – Badminton, 
Bordtennis,  Indendørs petanque/boccia, tæppe curling 
m.m.. I  den forbindelse mangler vi 2 – 3 personer som 
kunne tænke sig, at være tovholdere på at få startet et 
sådant projekt op, så synes du ideen lyder spændende, 
er du meget velkommen til ,  at kontakte Flemming på 
23 29 99 91 eller mail flemminglunde@stofanet.dk 

GYMNASTIKOPVISNING:
Gymnastik- og Fitnessafdelingen, har besluttet at man 
i 2017 vil  afholde gymnastikopvisning.
Arrangementet er planlagt til  – lørdag, den 8. april  2017 
kl.  14.00 – 16.00 og det er planen, at børneholdene og 
herreholdet fra gymnastik deltager, sammen med hold 
fra Fitness,  Yoga, Pilates,  Crossdance & Crossgym.
Nærmere information og program følger i  løbet af 
marts måned.

FUGLESKYDNING:
Der er allerede nu god gang i planlægningen af årets 
fugleskydning, som afholdes fra 14. til  17.  juni 2017 og 
det endelige program forventes, at foreligge midt i  maj 
måned, men vi vil  løbende lægge information ud på 
infoskærmene.
Vi kan allerede nu løfte sløret for musikken lørdag 
aften, idet vi også i  2017 har indgået aftale med bandet 
Hits `n` Covers, som også spillede i 2016. I år kommer 
de igen med 2 sangerinder og de spiller både under 
spisningen og til  dansen, så glæd jer det bliver en 
fantastisk aften.
Herudover vil  der være bankospil,  familieaften, 
cykelsponsorløb, fodboldturnering m.m.
Sæt allerede nu kryds i  kalenderen, så vi kan bygge 
videre på succesen fra 2016.  Arrangementet foregår 
som sædvanlig i  og omkring Svanninge Hallen.

HJEMMESIDE:
Der arbejdes pt.  på en opdatering og modernisering 
af vores hjemmeside. I samme forbindelse er det 
besluttet,  at hjemmesiden fremadrettet bliver en fælles 
hjemmeside for Svanninge Hallen og FS.
Vi mangler en webmaster, så hvis nogen har lyst til ,  at 
hjælpe med opdatering og vedligeholdelse af den ”nye” 
hjemmeside, er I meget velkommen til ,  at kontakte 
Flemming på 23 29 99 91.

OPKRÆVNINGSSYSTEM:
I 2016 skiftede vi opkrævnings- og 
medlemsregistreringssystem og dette er indtil  videre 
forløbet tilfredsstillende. I løbet af 2017 får vi tilknyttet 
et kalendermodul, hvilket betyder, at vi løbende kan 
opdatere kalenderen med aktiviteter m.m., som så vil 
kunne ses på hjemmesiden. Herudover er det planen, 
at medlemmer af Fitness,  som deltager i  holdtræning, 
fra efteråret skal tilmelde sig til  holdtræningen, via 
hjemmesiden.  
Tilmelding og betaling foregår fremover via foreningens 
hjemmeside(www.faldsledsvanninge.dk). 

INFOSKÆRME:
Infoskærmen i Svanninge Hallen er nu ligesom 
infoskærmene på Skolen og i Brugsen i drift,  så hold 
øje med nyheder og relevante informationer fra 
lokalområderne her og kom gerne med yderligere 
input. 
Det var lidt information fra idrætsforeningen og vi ser 
frem til ,  at den store lokale opbakning, som vi allerede 
nu har i  lokalområdet, vil  fortsætte i  2017 og at endnu 
flere vil  opdage de mange gode og spændende tilbud, 
som vi tilbyder under vores motto - IDRÆT FOR ALLE-
HELE LIVET-HELE ÅRET.
Flemming Lunde, formand Faldsled/Svanninge S. G & I

VIDSTE DU.. .
• At du kan støtte F/S gennem køb af el hos Energi 

Fyn.

• Med Energi Fyns opkøb af det gl.  FFV er hoved-
parten af os i  lokalområdet allerede kunder hos 
Energi Fyn.

• Det eneste man derfor skal gøre er aktivt at vælge 
Fynsk Support El,  så støtter man automatisk klub-
ben med 2 øre pr. kwh el.

• Klik derfor ind på www.fynsksupport.dk og tilmeld 
dig ordningen.

 
• Alternativt kan du tage fat i  det lokale sponsorud-

valg, når I alligevel er forbi klubben. Sammen 
udfylder vi en blanket og så er man i gang…..

Hilsen  Søren Rasmussen
 Rasmus Hermansen
 Henning Bahl

�

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

 www.fsfodbold.dk
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Svanninge Folkemindesamling - 
Dit lokalhistoriske arkiv 

og museum
Vintersæsonen er nu i gang i Folkemindesamlingen, med 
registering af vore mange aktiviteter, så vi let kan finde 
dem efter påpladslægning. Alle interesserede bedes 
sætte kryds i  kalenderen, idet vores generalforsamling 
nu er fastsat til  onsdag d. 17.  maj kl.  19.00 med 
efterfølgende kaffebord og foredrag af Morten 
Giesing, der beretter om sin kendte og værdsatte 
kunstnerfamilie,  der både tæller oldeforældrene Anna 
og Fritz Syberg og farfaderen Harald Giersing, alle 
med betydelig tilknyting til  Svanninge. En spændende 
sommerudstilling og en udflugt i  sognet er allerede 
under forberedelse, og det fortælles der mere om i 
næste nummer.

Til alle læsere af Stavn er der en vigtig meddelse, 
nemlig en rettelse om billedet side 29 i artikelen “Et 
gammelt husk i Faldsled og menneskene omkring 
det” af Verner Storm Hansen. Det må understreges, at 
forfatteren er uden “skyld” i  fejlen, da han ikke selv har 
leveret billedmateriale, som vi har fået fra anden side, 
og i dialogen om disse billeder er resultatet knap blevet 
det rette.  Men billedet er altså ikke fra kroen i Faldsled, 
men fra den daværende Levins Café (på Assensvej 517, 
hvor Tallerkengalleriet ligger),  og nr. 2 fra venstre 
er ikke Elly Hansen, men Inge Andersen. Inge lever 

i  øvrigtig i  skrivende stund, ligesom Olga Larsen på 
samme billede, fortsat.  Fejlen er uden betydning for 
artiklens budskab, men ret skal naturligvis være ret,  så 
det er der hermed rettet op på.

Der er fortsat åbent i  Folkemindesamlingen søndage kl. 
10-12 til  udgangen af marts,  og første mandag i måneden 
kl.  19-22, hvor alle kan komme med lokalhistoriske 
spørgsmål at opklare, arkivalier at aflevere eller kopiere 
eller blot for at se på samlingerne.

Henvendelse uden for åbningstiden kan ske til :

Arkivleder Bruno Clausen, tlf .  62 61 93 66
Museumsleder Arne Rasmussen, tlf .  24 52 81 10
Formand Susanne Jervelund, Tlf.  62 64 18 19/21 73 67 18
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Energi i Sognegården
Takket være selskaber, sponsorer og lejere har 
Svanninge Sognegaard senest fået nye vinduer 
i nordfløjen med den grå stue (det gamle 
sognekontor). Det sparer energi og udløser et 
energiti lskud.

Bestyrelsen vil gerne takke frivi l l ige, kunder, 
lejere og sponsorer for den energi og støtte, som 
gør det muligt at gennemføre forbedringer og 
vedligeholdelse. Også Johnny og hans team får stor 
tak for energisk at levere god mad og betjening i en 
ren og pæn sognegaard.

Husk at tegne medlemskab og besti l dit næste 
selskab, stort som småt, hos Svanninge Sognegaard 
på 62 61 94 46.

Bestyrelsen ser ti l freds ti lbage på et godt 2016 og 
opfordrer ti l  hygge og samvær ved arrangementerne 
i 2017.

Datoer
Husk at deltage i

Dilettant 9. og 11. marts 2017
Kom og se den forrygende forvikl ingskomedie:

Hack en Sjæl og hug en tå

Generalprøve
Torsdag den 9. marts, kl. 19.00
Voksne kr. 40, børn kr. 20,-

Premiere
Lørdag den 11. marts, kl. 18.00
Musik: Hans Henrik Pedersen
Entré inkl. di lettant buffet kr. 195,00

Husk også:

Generalforsamling d. 23. marts, kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen serverer 
et let traktement.
Vel mødt!

Grundlovs- og Fars dag, mandag den 5. juni, 
kl. 18.00
Gammeldaws kyll ingesteg med ny kartofler og is med 
jordbær ti l  dessert.
Pris kr. 145,- (børn u/12 år halv pris).

Dilettant i 
Svanninge 

Sognegaard
I år spiller vi et stykke af Knud Erik Meyer 

Ibsen der hedder:

Hack en sjæl og hug en tå.

Resume:

Tage er ved at ryge ud af dagpengesystemet og 
humøret bliver ikke bedre af,  at den irriterende nabo 
Gunnar hele tiden kommer forbi og fortæller,  hvor 
fantastisk det går og hvor mange penge han har. Tage 
indvilliger i  at tømme postkasse og vande blomster, 
da Gunnar må rejse ned til  sin syge moster i  Schweiz, 
og med hjælp fra postbuddet Titter,  øjner han en vej 
ud af problemerne: Han får fat i  Gunnars nøglekort 
til  Nem-ID og begynder et identitetstyveri.  Det viser 
sig hurtigt at være en dårlig ide…. Titter har det 
utroligt svært med at omgås sandheden, men er endnu 
dårligere til  at lyve. Værre bliver det,  da det viser sig, 
at Gunnar er under overvågning af skattefar, og da 
der pludselig står to kvinder udenfor som Gunnar har 
lovet ægteskab. Det, der begyndte som en snedig plan, 
ender i  ragnarok i denne forrygende morsomme farce.

Premiere: 11.  marts,  hvor det er med spisning først og 
dans bagefter.

Generalprøve: 9. marts,  hvor der vil  være forestilling 
kl.  19.00.

Vi øver i  lige godt 2 måneder, 2 dage om ugen; mandag 
og torsdag, op til  forestillingerne i marts måned, altid 
anden lørdag i marts og med generalprøve torsdagen 
før.

Det er en rigtig sjov periode, hvor vi øver intenst, 
men har det rigtig sjovt imens, både fordi vi griner af 
stykket og af hinandens større eller mindre fortalelser 
og fejl .

Hvis man skulle få lyst til  at deltage i dilettant fremover 
kan man henvende sig til  de to tovholdere:           
Mia Stenner Bahl,  24454304 eller Steffen Olsen, 
50569851

På dilettant holdets vegne
Steffen Olsen

Forestillingen varer ca. halvanden time plus pauser.
Skuespillere:

Steffen Olsen
Tage, vores uheldige helt.  Bistandsklient

Susi Breith:
Titter, det allestedsnærværende postbud med den 
store kaffetørst

Lars Østergård:
Gunnar, Tages overbo. Excentrisk herre.

Lilli  Larsen:
Eva, kommunal sagsbehandler. Klodset.

Mia Stenner Bahl:
Sussie, Tages date fra internettet.

Ida Breith:
Gunvor, Gunnars internetveninde, som han har 
lokket penge fra.

Søren Christensen:
Super-bøsse. Gunnar har også lokket penge ud af 
ham.

Trille Christensen:
Gregersen, Advokat

Tæppe-/scenemand:
Erling Steensen 

Ann Sofie Breith Kniep
Sufflør

Søs Lundsfryd
Sminkør

OPSLAGSTAVLEN FALDSLED FORÅRET/SOMMER 2017

D. 20 marts kl.  19.30 - Generalforsamling 
På “Den Gamle Skole “ i  Faldsled - Dagsorden og 
Årsregnskab kan findes på hjemmesiden senest 14 
dage før generalforsamlingen. 
www.falsled-beboerforening.dk

D. 22. april kl.  9.
Fælles rengøringsdag på “Den Gamle Skole“ i  Faldsled 
Kom og vær med!

D. 5.  juni kl.  10
sætter vi broen i vandet ved sorte sten efterfulgt af 
“Franks biksemad“. Og som sædvanligvis oprydning 
og maling af borde/bænke. 
Kom og giv en hjælpende hånd og få en hyggelig 
formiddag sammen med os.

D. 10. juni 
Tager vi en tur på bakken og ser Cirkusrevyen 2017. 
Først til  mølle princip. Henv. 
Merete Hansen  Tlf:  51514989

D. 19. august
Country Bal på Sportspladsen, kl.  17.30-01.00

HAVEAFFALD I FALDSLED

Som et forsøg er det nu muligt at aflevere haveaffald 
i  containeren på havnen i Faldsled året rundt.
Forsøget evalueres af kommunen efter sommerferien 
2017.

Benyt denne fantastiske mulighed for at få ryddet op 
i haven og hjælp med til ,  at vi får lov til  at beholde 
containeren!

Find yderligere information om turen på beboerforeningens hjemmeside: 
www.falsled-beboerforening.dk 

Og til  sidst vil  vi opfordre til  at bruge containerne på havnen, ellers mister vi 
dem igen :) 

K u l t u r h u s
S v a n n i n g e  S o g n e g å r d

K i r k e g y d e n  3 ,  5 6 4 2  M i l l i n g e
T l f .  6 2  6 1  9 4  46
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Faldsled Aktivitets- & 
Strandpark
Faaborg Midtfyn Kommunes budgetbesparelser, som 
blandt andet har ramt fritidsområdet hårdt,  har haft 
den konsekvens, at boldbanen i Faldsled nedlægges 
som aktiv fodboldbane, hvilket betyder, at banen 
fremadrettet ikke passes/plejes i  samme omfang som 
hidtil .

På den baggrund var vi nogle borgere i  byen, som 
indkaldte til  et borgermøde, for at f inde ud af,  om 
der var interesse for at udvikle området til  et ”nyt” 
aktivitetsområde.

Interessen var stor og der deltog cirka 80 af byens 
beboere, godt fordelt aldersmæssigt.   Mødet medførte 
rigtig mange spændende tanker og ideer, som alle nu er 
taget med i det videre arbejde og der er efterfølgende 
sorteret og prioriteret.  Der er i  prioriteringen forsøgt 
at tage højde for, at området skal kunne benyttes af 
alle,  uanset alder, og så vidt det er muligt hele året.
Tanken er pt. ,  at området kan opdeles i  3 områder:

 vand – afslapning og aktivitetsområde

Skitsetegninger vil  blive udfærdiget hurtigst mulig 
og når disse foreligger, tager vi kontakt til  Faaborg 
Midtfyn Kommune for at få en drøftelse af muligheder 

og begrænsninger omkring projektet. 

Vi forventer, at 2017 vil  gå med planlægning og at det 
først bliver i  2018, at arbejdet med det endelige projekt 
igangsættes.

Arbejdsgruppen glæder sig til  det videre arbejde og 
modtager fortsat ideer omkring udnyttelse af arealet. 
Hvis nogen har lyst til  at bidrage til  det videre arbejde, 
er du/I meget velkommen til  at kontakte 
Henning Bahl: 21 13 93 35, eller 
Flemming Lunde: 23 29 99 91.

På vegne af arbejdsgruppen.
Henning Bahl & Flemming Lunde

æææVær
med

hold rent i Faldsled,
Millinge og Svanninge

Søndag d. 2. april 2017 samles der affald op rundt omkring 
i hele landet, når private, foreninger og virksomheder 
arrangerer affaldsindsamlinger i  deres nærområder. I 
ugen op til  holder skoler og daginstitutioner deres egne 
affaldsindsamlinger for skole- og institutionsbørn. 
Danmarks Naturfredningsforening har siden 2006 
arrangeret Affaldsindsamlingen, som samler op imod 
100.000 danskere til  en forårsrengøring i naturen.

Vi har tidligere samlet affald, og det undrer altså, hvor 
meget der smides. Men vi fortsætter med at samle 
affalds langs veje og i naturen, så vores område kan 
fremstå pænt og ordentligt.

Men hvem smider affald langs veje og i naturen? Langs 
veje er det ofte bilister,  men desværre også cyklister. 
Det kan vi se langs de ruter, hvor der køres cykelløb. 
Måske kan en dialog med arrangørerne være en 
mulighed for at undgå dette?

Organisationen Hold Danmark Rent, har lavet en 
undersøgelse om bilister og henkastet affald:

• Halvdelen af de danske bilister (51 %) smider affald 
ud af deres bil .  Tallet er faldet fra 59 % af bilisterne i 
2010. Bilisterne smider blandt andet mademballage, 
slikpapir,  sodavandsdåser, tyggegummi, ispinde og 
cigaretskodder ud af bilen.

• 4 ud af 10 bilister (38 %),  der tidligere smed affald 
ud af bilen, har ændret adfærd siden 2010: 10 % er 
helt holdt op med at smide affald og 28 % smider 
sjældnere affald ud af bilen.

• 56 % bruger “affaldet forsvinder i  naturen” som 
begrundelse for at smide affaldet ud af bilen. 
Herefter kommer, at de færreste biler har et sted 
at gøre af affaldet (18%).  På tredje pladsen kommer 
begrundelsen “det er det nemmeste” (15 %).

• 7 % af bilisterne i undersøgelsen angiver som 
direkte årsag til  den ændrede adfærd, at de har fået 
børn. Isoleret i  aldersgruppen 30-39 år gælder det 
for hele 22 % af de adspurgte. Det er i  denne alder, 
hvor de fleste får det første barn.

• 79 % af alle børn mener, at det er dårligt for miljøet 
at smide affald i  naturen. 65 % mener, det er noget 
svineri og 61 % svarer, at de synes, det er forkert.

Der er stadig behov for en indsats! Halvdelen af 
bilisterne smider stadig affald ud af bilen. De har 
behov for at blive hjulpet af skraldeløsninger i  bilen 
og mere information. Selvom “bilrygerne” bliver færre 
og færre, bruger hver f jerde af dem stadig naturen som 
askebæger.

Kom og være med til  at hjælpe lokalrådet med at 
samle affald. Vi mødes søndag den 2. april 2017 kl. 
10 ved Dagli ’ Brugsen, Assensvej 249, 5642 Millinge. 
Vi starter med kaffe og rundstykker, hvor vi fordeler 
ruter, taler om sortering og sikkerhed, samt uddeler 
poser til  affaldsindsamlingen.

Når vi er færdige med at samle affald mødes vi igen 
ved Brugsen, vejer det indsamlede affald og får en 
forfriskning.

Medbring selv handsker og godt humør. Tilmelding 
ikke nødvendig – alle er velkomne.

Yderligere oplysninger Lokalrådet ved 
Pusser Hansen, telefon: 62 68 11 22.

 

Solbjerggaard  
Bed & Breakfast 
Butik  

Bang’s design 
Galleri 
Assensvej 298 
5642 Millinge 
Tlf.: 23203278 
www.bb-fyn.dk 
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Forkerte stednavne
- En gennemgang

Svanninge Sogn er et af Fyns største landsogne, som 
historisk strækker sig fra Assensvej 17 og 66 samt 
Odensevej omkring sygehuset og op mod Diernæs, 
Brahetrolleborg, Øster Hæssinge, Haastrup, Jordløse 
og Horne Sogne. Når der tales om Faaborg Vest,  er 
det således en del af Svanninge Sogn, som biskoppen 
kirkemæssigt “skar af ” til  fordel for Faaborg i 1997, men 
som stadig hører med til  det gamle Svanninge Sogn 
arkivmæssigt.

Her ligger Toftegårdsskolen - som har fået nyt navn, 
og det kommer vi straks til  - men det gamle navn er 
egentlig et gedigen historieforfalskning. Vejen op 
mod skolen hed indtil  kommunesammenlægningen 
1970 Toftevej,  men da en vej i  Vester Aaby hed det 
samme, blev navnet nu Toftegårdsvej,  selv om der 
aldrig har eksisteret nogen Toftegård! Efter at man 
noget f irkantet har oprettet Ugleskole på den hidtigede 
Sundskole i  Faaborg, har man kaldt denne Svanen, 
og Toftegårdsskolen Uglen. Hvis man ikke står lige 
ved siden af de to skoler og ser på de figurer, der har 
inspireret til  disse navne, er navnene komplet ulogiske 
- for det er Toftegårdsskolen, der er udsprunget af 
Svanninge Sogns skolevæsen og derfor burde hedde 
Svanen, mens eleverne må formodes at være blevet 
klogere og i højere grad fyldt med lærdom i de højere 
klasser, og derfor burde den anden skole hedde Uglen!

De lærde præster, der har haft deres virke i Svanninge 
Sogn, forstod sjældent fynsk til  bunds, og derfor kom 
der til  at stå “Søgaards Mark” i  kirkebogen om området 
ved Odensevej nærmest Faaborg, selvom det var det 
rene vås. Søgaard lå da ved bækken i Svanninge, hvor 
nu Engholm (Svanningevej 33) ligger, og ny Søgaard 
blev opført på Odensevej kort før 1900 (nu er der 
campingplads),  men dens jorder har intet med området 
mellem Nyborgvej og sygehuset at gøre, og navnet 
optræder længe før i  kirkebøgerne. Det bønderne 
kaldte området, var “Søkkes Mark”, nemlig et fugtigt 
moseagtigt område, hvilket bl.a.  er undersøgt af afdøde 
gårdejer Frederik Dahlkild på Gammelstrand.

At præsterne har brugt “Falsled” - stavemåden er 
således heller ikke noget argument for den, men selv 

om Faldsled - stavemåden oprindeligt er ældst ifølge 
ordbøger, er det jo et følelsesladet minefelt at bevæge 
sig ud i ,  og her er det nok bedst at bruge “kardemomme-
reglen” og lade folk stave bynavnet, som man ønsker.

Derimod er der et par andre navne i byen, som kan 
fortjene en kommentar: “Bjerghammer” burde egentlig 
hedde “Bjergkammer”, da det er geologisk mere 
korrekt.  Det andet navn er øjensynlig opstået,  fordi 
lærer F. V. Bachs hustru var fra egnen omkring Hammer 
Bakker ved Aalborg og mente, at det også skulle hedde 
sådan i det sydfynske. Desuden er “Høje Stræde” så 
vidt vides en ældre og mere korrekt form end det nu 
brugte “Højstræde”. Nu afdøde overlæge Vagn Holten 
arbejdede en del med disse to spørgsmål, og det ville 
glæde mig, hvis de blev taget op til  fornyet overvejelse. 

Te k s t :
B r u n o  C l a u s e n

Nyt Lokal Nyt
SKAL LOKAL NYT DØ? Sådan blev der spurgt på Lokalrådets facebookside midt i  november 
2016 og til  det kan der svares: nej!  Takket være frivillige kræfter og ikke mindst en masse 
trofaste annoncører, så bliver det ikke i denne omgang, at Lokal Nyt får lov til  at dø.

Dette nummer af Lokal Nyt er derfor det første i  rækken af et ”Nyt Lokal Nyt”.  Da den tidligere 
redaktør af bladet valgte at trække sig tilbage, er der nu kommet en ny redaktion på bladet. 
Denne redaktion består af Grethe Hansen, Susanne Lynghøj og Rikke Larsen, som arbejder 
sammen med Mads Rasmussen fra vort trykkeri,  Tiger Productions. Hertil  kommer en hel 
række andre frivillige kræfter, som hjælper med at have kontakt til  annoncører, dele bladet 
rundt til  husstandene i området, men ikke mindst en lang række frivillige der har sagt ja til  at 
være skribenter til  vores blad. 

Men hvad kan I så forvente jer af et ”nyt Lokal Nyt”? Jo, først og fremmest så har bladet fået 
et nyt lay-out, som løbende vil blive revideret,  indtil  vi rammer det udtryk, som vi ønsker 
for bladet.  Desuden vil vi tilstræbe, at artiklerne har samme relevante og journalistisk gode 
indhold, som bladet hidtil  har haft.  Dette betyder artikler,  der fortæller om vores lokalområde 
– hele området.  Dette kan være artikler om naturen i området, artikler med historisk indhold, 
artikler om de mennesker der bor i  området og så ikke mindst artikler der fortæller om, hvad 
der foregår i  området og meget meget andet. 

Vi tilstræber at få skabt et ”nyt Lokal Nyt” som alle borgere i  lokalområdet kan se som deres 
eget blad.
Vi har glædet os til  at få dette første nummer i trykken og håber, at I alle vil  tage rigtig godt 
imod det,  men ikke mindst bære over med de begynder fejl ,  som helt sikkert skal laves.

Tak fordi,  at Lokal Nyt ikke fik lov til  at dø i denne omgang og tak fordi,  at I gider at læse med 
– Tak fordi du læser med!

-Redaktionen af Lokal Nyt

Det sker /  Kalender
27. Februar
Fastelavn i  Dagli ’ Brugsen Mil l inge

9. Mar ts
Dilettant , Generalprøve kl . 19.00 i  Sognegården

11. Mar ts
Dilettant , Premiere kl . 18.00 i  Sognegården

20. Mar ts
Generalforsamling i  Faldsled Beboerforening kl . 
19.30 på “Den Gamle Skole”

23. Mar ts
Generalforsamling i  Sognegårde, kl . 19.30

2. Apri l
Skraldeindsamling i  Lokalområdet , kl . 10.00 ved 
Dagli ’ Brugsen Mil l inge

6. Apri l
Årsmøde i  Lokalrådet , med opsti l l ing t i l 
Lokalrådsvalg , kl . 19.30 i  Svanningehallen

22. Apri l
Faldsled Beboerforening, Fælles rengøringsdag kl . 
9 . på “Den Gamle Skole”

5. Juni
Faldsled Beboerforening, Broen sættes i  vandet kl . 
10. ved sor te sten

5. Juni
Grundlovs- og fars dag, Gammeldaws kyl l ingesteg, 
kl . 18.00 i  Sognegården

10. Juni
Tur t i l  Cirkusrevyen med Faldsled Beboerforening

14.-17. Juni
Fugleskydning

19.-27. August
Høstfest ival

19. August
Country i  Faldsled

Murermester
Per Bekkelund ApS
Tlf. 62 61 75 20

M
ure

r Tøm
rer

CVR: 29150958

F o t o :
T h o m a s  L u n d s f r y d

22 23



Vores kernekompetencer er blandt andet:
• Alt murerarbejde i forbindelse
med om-, til- og nybygning

• Reparation og vedligeholdelse
• Bygningsrenovering og
modernisering

• Badeværelser og vådrum

• Flise- og klinkearbejde
• Facaderenovering og -isolering
• Fugearbejde
• Nyt tag
• Byggerådgivning
• Ideudvikling

DIT LOKALE OG DYGTIGE
MURERFIRMA

Lykkevej 3 · 5642 Millinge
boebyg@live.dk · www.boe-byg.dk

Kvalitet
Service
Finish


