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Lokal-nyt
Forår 2006



Dit lokale 
Indkøbssted

Vi har stort set alt. 

Det du ikke finder i butikken 
Kan du finde på 

NETTORVET
Klik ind på www.coop.dk

Hos os skal du først betale når du henter varen. 
Åben alle dage kl. 7.30 – 18.00 

Fast Lavpris:

Odense
Pilsnere

30 stk. ex. Embl. 

99,95
alm. / classic 

Flg. aktiviteter er planlagt:
27.4. Generalforsamling

18.5. Open by night

23.9. Høstmarked

31.10. Haloween

17.12. Julearrangement

(sæt X i kalenderen allerede nu, så går du ikke glip af en god oplevelse) 

Er der noget Du / I er 
utilfredse med ? 

*
Er Du / I tilfredse ? 

*
Er personalet ok ? 

*
Er der noget som kan 

gøres bedre ? 
*

KOM TIL 
GENERALFORSAMLING

og sig det. 

Ved Du / I hvordan det 
går med vores Brugs ? 

*
Kan vi klare os på sigt ? 

*
Tror vi på fremtiden ? 

*
Er der planer om 
modernisering ? 

*
KOM TIL 

GENERALFORSAMLING
og få svar. 
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Forår!  – Forår!  – Forår!
Her er forårsudgaven af 
Lokal-nyt. Forår er ny energi 
efter en mørk og kold vinter. 
Ny energi til alle. Og så er 
det gratis! Ligesom dette 
blad.
Det er bare noget der 
kommer – helt af sig selv. 
Det er bare med at nyde det. 
Foråret med alt det der spirer 
og gror. Naturen vågner 
igen. Der bliver liv og glade 
dage.

Lokalområdet mærker det også. De nye tider. 
- Lokalrådet har sendt sit bud på områdets 
fremtid til politikerne. Den kan læses på vores 
hjemmeside.
- Borgermødet var velbesøgt og der var en 
meget positiv stemning. 
- Vi har fået 250.000 kr. af Faaborg 
Kommune til renovering af Sognegårdens 
scene.
- Der er sandelig også kommet penge fra 
Indenrigsministeriet til den planlagte 
Høstfestival. 
- Skolen skal udbygges, som man kan læse 
senere i dette nummer. 

Det er svært at være 
pessimist i dette forår. Især 
for os, der bor her i området. 

Foråret kommer – helt af sig 
selv. 
Det gør de andre ting ikke! 
Det har krævet en indsats af 
lokale borgere. En stor tak til 
alle der har været med. 

- og mens vi er ved det. De 
lokale kræfter. Så mangler 

dette blad en tovholder, koordinator eller 
redaktør til næste nummer. Der er mange til 
at skrive, men vi mangler en, der vil samle 
trådene. Vil du være med på holdet?  Så 
kontakt en af lokalrådets medlemmer. 

Lokal-nyt er som et magisk spejl af lokal-
området. Her vises hvad der er sket og hvad 
der skal ske. Her vises hvad vores område 
kan byde på af muligheder. 

Men prøv selv – prøv at gå ud i det!  Foråret 
og lokalområdet. 

Alex Junge

Lokalrådets medlemmer er nu: 

Bent Ludvigsen  l.ludvigsen@get2net.dk
Birgit Bendtsen  birgit_bendtsen@mail.dk
Alex Junge        alex.junge@mail.dk
Brian Petersen   brian.maler@mail.dk
Henning Bahl     henningbahl@mail.dk

Følg med på www.faldsled-millinge-
svanninge.dk
og hold øje med www.faldsled.dk og 
www.fynsland.dk
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Dagplejen på besøg i Solen 
Jubii i dag er det børnehavedag, øjnene stråler og glæden er stor. I dag skal vi på besøg i børnehavens 

afdeling for de mindste børn - Solen. Vi er på besøg hver fjortende dag. Den ordning har vi haft i mange år. 

Samarbejdet mellem dagplejen og børnehaven har udviklet sig til en naturlig del af vores arbejde. Vi har 

møder med personalet to gange om året, hvor vi bl.a. snakker pædagogik, den ”røde tråd” (sammenhæng 

fra dagpleje til børnehave, og videre til skole og fritidshjem) og planlægger fælles udflugter. Dagplejerne er 

ofte inviteret med når børnehaven afholder pædagogisk dag/aften.  

Dybest set handler det om at give vores små børn en blid start på deres ny hverdag i børnehaven.  I 

dialogen med børnehavepersonalet tager vi udgangspunkt i Howard Gartners teori om de mange 

intelligenser. Her handler det ikke om at påpege eventuelle ”fejl og mangler”  ved barnet, men derimod at 

fortælle om barnets styrkesider, for derigennem at kunne styrke evt. svage sider.  Det er også godt at kunne 

fortælle om de vaner og ritualer det enkelte barn kan have, f.eks. at sidde på skødet og bare have lov at 

være efter middagssøvnen, eller andre små tætte ritualer som udspiller sig når mor eller far er gået. 

Vi hører ofte fra børnehaven, at når nye børn skal besøge Solen første gang med deres forældre, så er det 

børnene som viser rundt og ikke personalet.  

Endelig er det dejligt at komme som dagplejer og få et knus af sine ”gamle” børn. De bånd og relationer der 

er, bliver ikke revet over inden der er parathed til det. 

I næste nummer af Lokal-nyt vil jeg fortælle om nogle af vores forårsaktiviteter. 

På vegne af dagplejerne 

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

Fester/Optræden/underholdning (pensionistflæsk, høstbal, diskotek, skole, musikskole, musikere). 
Kontaktperson Niels Bjørn Hansen - nebjoha@hotmail.com

Høstmarked/kræmmermarked/infostande/åben virksomhed/butik 
Orla Møller – 06142@coop.dk

Bevægelses-og-bold-sjov/ude-inde-aktivitet (idrætsforening m.fl.) 
Winnie Hansen – winnieh@get2net.dk

Kunst og kultur/udstillinger/åbent værksted/happenings 
Lisbeth Østergaard – lios@faaborg.dk

Logistik/lokalhistorik/høstmad/traditioner/særlige aktiviteter 
Niels Erik Jensen – climate@mail.dk

Koordination/kommunikation/opsamling 
Susanne Bang Stald – s-stald@avnmaskin.dk

Skal der være kunst og 
fest på stubmarken? 

Hvor man sår, der høster man kan passende blive høstfestivalens slogan. Ved redaktionens slutning forlød 
det fra særdeles pålidelig kilde, at høstfestivalen er begunstiget med 125.000 kr. fra landdistriktspuljen, så 
stille og roligt tager projektet form, også økonomisk. 

Følg med på lokalrådets hjemmeside www.faldsled-millinge-svanninge.dk, hvor der løbende lægges nyt ud 
om projektet. Og kom frit frem og vær med, både i det store og det små. Der er plads til initiativ, virketrang og 
arrangementer i både det store og det små. 
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 

.

Bosi – FSSG&I æresmedlem 
Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og 
Idrætsforening har fået et nyt æresmedlem. Det er 
Jørgen Bo Jensen, bedre kendt som Bosi. 
Bosi har siden han var 18 år spillet en aktiv rolle i 
Faldsled/Svanninge både som træner leder og 
bestyrelsesmedlem. Bosi er nu holdleder for 
fodboldafdelingens drenge junior. Det går han op i med 
liv og sjæl. Det er næsten hårdere for Bosi, når de taber 
end det er for drengene selv. 
Bosi fyldte 60 år, torsdag d. 16. marts. Vi ønsker ham 
hjertelig tillykke og god vind fremover. Vi håber at kunne 
få glæde af både Bosis og Bentes uvurderlige hjælp 
mange år endnu.

Børge Bryggers mindepokal 
Lene og Henning Bahl er i år tildelt Børge Bryggers 
mindepokal. 
Lene og Henning yder begge et kollosalt arbejde for 
foreningen. Lene for badmintonafdelingen, både som 
udvalgsmedlem og holdleder for U 11, foruden at holde 
skansen derhjemme, når Henning er afsted. Lene er stadig 
aktiv fodboldspiller på dame senior holdet. 
Henning brænder for fodboldafdelingen, hvor han som 
medlem af senior udvalget yder et stort stykke arbejde 
både i annonce- og PR-afdelingen. Henning har været aktiv 
både som træner og leder, og spiller stadig på herre serie 
3, hvor han også er holdleder. 
Det er meget velfortjent at Lene og Henning fik Børge 
Bryggers mindepokal. 

Christoffer og Henning fra Arla-dagen

Luksus problem i 
fodboldafdelingen 

I fodboldafdelingen har vi fået rigtig mange nye 
medlemmer og det er dejligt.  Men det giver os også 
nogle problemer. Vi mangler fodboldbaner, både til 
kamp og træning. Én bane til ca. 75 kampe i foråret, 
det kan næsten ikke lade sig gøre, så vi arbejder på 
at få en bane mere. Vi er i dialog med kommunen,  
og håber på politisk velvilje. Medaljer og T-shirts til alle 
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Faldsled Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 

Udendørs fodbold - træningstider
Hold Årgang Ugedag Tidspunkt Træner 
Poder 2000 (drenge og 

piger) 
Tirsdag Kl. 16-17 Annita Svendsen 

Kasper Hansen 
Mikroput 1998-1999 (drenge 

og piger 
Torsdag Kl. 17-18 Anne Mette 

Østergård 
Bjørn Ramming 
Mette Gregersen 

Miniput piger 1996-1997 Mandag og onsdag Kl. 17-18.30 Steen Klingenberg 
Frank Nielsen 

Miniput drenge 1996-1997 Mandag og onsdag Kl. 16.30-17.45 Erik Pedersen 
Bent Ejlsborg 

Lilleput drenge 1994-1995 Tirsdag og torsdag Kl. 17-18.15 Jan Lindegaard 
Lilleput piger og 
piger 

1992-1995 Torsdag Kl. 15-16.30 Charlotte Ejlsborg 
Kathrine Ellekrog 
Michelle Jønsson 

Drenge 1992-1993 Mandag og onsdag Kl. 16.30-18 i 
Faldsled 

Lars Brink 

Junior 1990-1991 Mandag og onsdag Kl. 18.15-19.45 i 
Faldsled 

Lars Brink 

Herre senior Tirsdag og torsdag Kl. 19-20.30 i 
Faldsled 

Henrik Mikkelsen 

Damer Mandag Kl. 18.00-19.30 Inge Strandgaard 
Oldboys Flemming Lunde 

Se kontaktinfo på hjemmesiden www.faldsled-svanninge.dk 

Ny bestyrelsesformand 
Der skulle en ekstraordinær generalforsamling til før det lykkedes at finde en ny, 
gammel formand. Niels Erik Jensen har før stået i spidsen for foreningen i en 
årrække, og beviste endnu en gang, at han brænder for foreningens ve og vel. 
Det er således en rutineret bestyrelse, der er i fuld gang med arbejdet, bl.a. at 
tilrettelægge årets Fugleskydning den 9. og 10. juni. 

Bestyrelsen ser nu således ud: 
Formand – Niels Erik Jensen  Næstformand Jens Broby Madsen 
Kasserer – Marlene Clausen  Sekretær Kit Teusch 
Petanque – Gerde Høj Hansen Basket – Poul Ketelsen 
Gymnastik – Annita Svendsen Håndbold – Niels Erik Jensen 
Tennis – Erik Jørgensen  Badminton – Kim Pedersen 
Svømning – Jesper Hansen  Fodbold – Mette Gregersen 

Se kontaktinfo på hjemmesiden www.faldsled-svanninge.dk 

Husk Fugleskydning 9. og 10. juni. Følg med på www.faldsled-svanninge.dk 

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

 Tillykke til årets konfirmander     

Falsled kirke
fredag den 12. maj (Bededag)   
Peter Kildeberg Bahl  
Emil Waltersdorph Hansen 
Louise Justesen  
Mikkel Aagaard Madsen 
Jesper Wiig Tholstrup  

Svanninge kirke
søndag den 14. maj  
Jonas Løvendal Andersen 
Nina Øxenhave Andersen  
Selma Gammelgaard 
Kasper Brink Gregersen 
Jonathan Valdemar Grønning  
Jannik Kjær Hansen 
Jens Okkels Hansen  
Kasper Kenneth Hansen 
Julie Wang Haas  
Kenneth Hedelund Jensen  
Karina Steenbjerg Jespersen 
Julie Lillemark 
Esben Lundahl Nielsen  
Jeppe Nielsen  
Kristian Lind Nielsen  
Martin E. Wilmoes Pedersen 
Silvana R. Remmert 
Jonathan Bech Sanderhoff 
Katrine Ørbech Stargaard 
Anita Zimmermann

Der er ledige 
pladser i 
vores
frysehus. 

Pris pr. år kr. 
390,-

Bent
Ludvigsen
Tlf. 6261 9151 
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Sudoku nr. 7419529

6 3
1 7

9 4
1 7 5

9
4 2 6

9 2 3
1

7 6 8
Kategori: Medium, Symmetri: Ingen

Husk i april
6.  Forårskoncert, skolen
8.-9. Klubstævne, SMIR
27.  Generalforsamling Dagli’ Brugsen

Husk i maj
6. Debutantstævne, SMIR
18.  Open by night, Dagli’ Brugsen
19.  Bakketur, Fredagsåbent
25.  Arbejdsdag, SMIR
27.  Sommerrock

Husk i juni
9.-10.  Fugleskydning
10.-11.  Klubstævne, SMIR
22.  Dimissionsfest, skolen
23. Sct. Hans v/Kastaniely 
28.-30 Ridelejr, SMIR

Send aktiviteter juli-oktober inden 10. maj til 
birgit_bendtsen@mail.dk



• Receptioner
• Møder
• Selskabsarrangementer
• Mad ud af huset

Et hus fyldt med 
sjæl og traditioner...

Kirkegyden 3 · 5642 Millinge

Tlf. 62 61 94 46 

Mobil 40 25 96 04
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Fest og farver ved Fredagsåbent i marts 
Den 3. marts vrimlede skolens aula og gymnastiksal med yndige 
prinsesser, farlige fyre og en masse sjove og festlige udklædninger.  

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

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

Initiativgruppen bag Fredagsåbent trænger til fornyelse, så alle, der 
har lyst til at være med til at forme og udvikle Fredagsåbent er meget 
velkomne til at kontakte initiativgruppen: Lisbeth Østergaard – 6261 
8550, Annemette Fausbøll – 6268 2084, Annita Svendsen – 6261 
8111, Winnie Hansen – 6261 7323, Susanne Stald – 6261 7622. 
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Temadage og musical på Svanninge Skole 2006 

En del af undervisningen på Svanninge Skole tilrettelægges tværfagligt og temaorienteret. 
I dagene fra torsdag d. 9. til onsdag d. 15. marts oplevede eleverne sådanne temadage. 
Indskolingen (0. – 3. kl.) arbejdede med naturoplevelser. Mellemtrinnet (4. – 6. kl.) 
arbejdede med fynske kunstnere. 9. klasse havde fagfordybelsesdage samt arrangerede 
skolefesten for de store 

Og sidst men ikke mindst 7. og 8. klasse, som arbejdede 
med musical. Eleverne og lærerne i 7. – 8. kl. havde selv 
skrevet musical’en ”Highlights of the 50’es”, som blev 
opført onsdag d. 15. marts ved skolefesten for de store.

Herunder kan læses et interview med nogle af de 
medvirkende. Interview’et er lavet af Jonathan G. og 
Tobias A. fra IT-holdet. 

1: Hvad synes I om denne emneuges forløb? 
Svar: Godt, alle faciliteter har været til rådighed (såsom 
computere, farveprinter, musikinstrumenter mm.) 

2: Hvad var I især glade for? 
Svar: Arbejdet på tværs af 
klasserne, (og at 
undervisningen ikke var lektionsopdelt) musikkens 
fremragende kvalitet og sammenspillet mellem musikken 
og de optrædende. 
Flere scener var uhyre populære fx Miss Solskin 
konkurrencen.

3: Hvordan var samarbejdet? 
Svar: Som i alle sammenhænge: nogle har ydet en større indsats end andre.  
Det var optimalt i de fleste grupper pga. den store motivation og fælles interesse for musik 
og optræden. 

4: Hvad lærer man af denne form for skolegang? 
Svar: Samarbejdets kunst med både gamle og nye. 

5: Glæder I jer til premieren? 
Svar: Vi glæder os til at optræde for kammerater og 
forældre, men vi har alle lidt sommerfugle i maven. 

6: Hvordan synes I, at stykket er blevet? 
Svar: Resultatet er blevet fremragende, og vi har glædet 
os over at følge den positive fremgang fra starten. 

Venlig hilsen 
7. og 8. klasses elever 

samt
Raymond, Poul og Søren 
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Ny indskolings- og fritidshjemsfløj på Svanninge Skole/Regnbuen 

Byggeudvalget bestående af medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og ledelse fra Regnbuen og 
Svanninge Skole har i mange måneder arbejdet med projekt nybygning. Vi har i årevis ønsket os 
en indskolings- og fritidshjemsbygning som afløsning for de barakker, der for ca. 40 år siden blev 
sat op som en midlertidig løsning. 

I et yderst frugtbart samarbejde med arkitektfirmaet 
Archifield har byggeudvalget gennem mange møder, 
researcher og studiebesøg på forskellige institutioner fået 
beskrevet et projekt, som vi håber og tror, vil være en 
fremtidssikret løsning for indskolingen og fritidshjemmet. 
Der er beskrevet et projekt, hvis udgangspunkt er et 
udvidet samarbejde mellem skolen og fritidshjemmet, og 
som vil tilgodese undervisning og aktiviteter med 
børnene dagen igennem. 

I første omgang fremlagde vi et projekt, som 
budgetteredes med 10 mill. kr. Denne bygning skulle ligge 
på sportspladsens østre del. Da bevillingen fra byrådet 
lød på 8 mill. kr. måtte vi ændre projektet i størrelse og 
form. Ligeledes flyttes bygningen, så den kommer til at 
danne den fjerde længe skolens bygningsmasse, 
liggende parallelt med Kirkegyden. Ved nærmere 
eftertanke kan dette vise sig at være en fordel, idet en 
bygning liggende på sportspladsen ville kunne komme til 
at dele skolen i 2, en indskolingsdel og den øvrige 
skoledel, og det ville ikke være hensigtsmæssigt. 

Den foreløbig sidste store beslutning blev taget i 
midten af marts måned. Det var en vigtig og 
samtidig svær beslutning, nemlig facaden mod 
Kirkegyden. Det vil være skolens ansigt mod 
lokalsamfundet, og det har været os meget 
magtpåliggende at tage en beslutning, som er 
holdbar i mange år. Efter mange og lange 
overvejelser besluttede byggeudvalget, at facaden 
vil blive opført i grå betonfiberplader med profillister 
af lærk. Argumentet for ikke at vælge røde mursten 
var, at det ville komme til at virke meget tungt mod 
Kirkegyden. Desuden brydes fladen af en loggia 
udført i galvaniseret jern med gangarealer af lærk. 

Grundplaner og modeller m.v. kan ses ved henvendelse 
til skolens kontor. 

Vi håber, at den nye bygning vil være til glæde for børn, 
personale og lokalsamfund.  

Byggeudvalget 
ved Regnbuen og Svanninge Skole

                                                                            JP / 15.03.06
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Vi løser alle typer af opgaver indenfor faget, og er altid klar med 

professionel rådgivning.

Forretningen ejes og drives i det daglige af Johnny Madsen fra bopælen på 

Assensvej 531 i Faldsled på Sydfyn. 

Vi lægger vægt på, at opgaverne bliver løst med kvalitet for øje, og at alle 

regler og forskrifter bliver overholdt til punkt og prikke. Vores sikkerhed er 

din sikkerhed.

Kontakt os gerne omkring Deres projekt på tlf 62681664 eller 2033 3476. 

Kig ind på vores ny hjemmeside på www.johnny-madsen.on2day.dk
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Bunkebryllup – eller massebegravelse 

I de første milde og fugtige nætter i marts vandrer brune frøer og skrubtudser af sted mod 
de vandhuller, hvor de yngler. Det er en farlig vandring. Natugle, kat, ræv, mår og grævling 
frådser i frøer – skrubtudserne er til en vis grad beskyttet, for rovdyrene finder hurtigt ud af, 
at indholdet af tudsernes giftkirtler giver ubehag. Det er dog ikke rovdyrene, der er den 
største fare for de vandrende padder. Det er os mennesker. Ikke at vi myrder løs med 
overlæg, men når vi færdes med vores biler på de steder, hvor padderne er, så er der 
rigtig mange af dem, der ender 
som trafikofre. Kloge hoveder har 
regnet på det: Hvis der bare 
kommer én bil i minuttet på en 
vejstrækning, der krydses af 
skrubtudser, så omkommer ca. 
90 procent af tudserne. Nogle 
bliver knust mellem dæk og 
asfalt, og mange dør af de 
kvæstelser det giver, når 
lufttrykket fra en passerende bil 
rykker skindet løs fra kroppen. 

Padder – altså tudser, frøer og 
salamandre – er alle fredede i 
Danmark. Vi må ikke efterstræbe 
dem og deres ynglesteder er 
omfattet af en vis beskyttelse. Derfor kan man godt tænke over, om vi kan gøre noget for 
at mindske antallet af trafikdræbte padder. Det er ikke helt let. Ude på landevejene, hvor 
trafikken går rask, er der næppe meget at gøre. Anderledes er det i landsbyerne. Her kan 
man være opmærksom og undgå at færdes med bil på de steder, hvor man ved at 
padderne plejer at færdes. Tag cyklen eller gå. Hvis man skal køre bil, så kør langsomt, så 
kan man godt køre uden om de fleste af kræene. ”Killing fields” for skrubtudser i 
Svanninge findes på Kirkegyden ved Grusgravssøen og på Brahesvej og Bjergevej lige 
ved kirken. Desuden på Dalkildegårds Allé ved Dalkildegård og på Odensevej fra 
Dalkildegårds Allé og godt 200 meter mod nord.  

Når man anlægger større veje i dag, så laver man både større faunapassager og mere 
beskedne rør, som for eksempel padderne kan bruge. I Tyskland spærrer man nogle veje 
af de få nætter, hvor paddevandringerne er på deres højeste.

Padder som vi kender dem i dag har været her på jorden ganske længe – i alle fald 50 
mio. år (Menneskets tidligst forfædre var først på banen for 4 mio. år siden) Selvom 
padderne må siges at have holdt godt ud, så er de ikke særligt kvikke og de lærer næppe 
at klare sig i trafikken. For eksempel synes skrubtudsehannerne at det er vældig smart at 
sidde midt på vejen, her er der jo gode muligheder for at få øje på hunner på vandring. 
Både hanner og hunner benytter vejbanen som jagtmark – her er let at få øje på regnorm 
og andre færdigretter. 

Læs meget mere om padderne i bogen ”Nordens padder og krybdyr” af Fog, Schmedes og 
Rosenørn de Lasson, Forlaget Gad

  Jesper Vagn Christensen, marts 2006 
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Campingpladserne er klar til sæsonen 

Både hos Faldsled Strand Camping og Svanninge 
Søgaard Camping har man gravet og regeret for at blive 
klar til sæsonstart for campister. I Faldsled er der åbent 
fra 8. april til 4. september, hvorimod Svanninge Søgaard 
har åbent hele året. 

Minigolf, kiosk og legepladser 
Begge campingpladser har minigolfbaner, som også lokale ikke-campister kan fornøje sig 
med mod betaling. 
Kioskerne er gode til at forsyne sig med forfriskninger, når cykel- eller traveturen går ad de 
ruter.
I Faldsled er det en nyindrettet legeplads med ny hoppeborg der venter gæsterne og i 
Svanninge glæder man sig over legeplads med hoppepude og nærheden til den store 
naturlegeplads.

Flot beliggenhed 
Gæsterne på Faldsled Strand Camping er begejstrede for 
pladsens gamle egetræer, at der er læ og familievenlige 
forhold samt ikke mindst stranden og udsigten over bugten. 
Hos Svanninge Søgaard Camping er det de storslåede 
bakker med fantastisk udsigt, der får campisterne til at 
komme igen og igen. 

Svanninge Søgård Camping – åbent hele året 

Minigolf – NYT 
18 huller. Åbent for alle 

Square Dance 
Hver tirsdag i juni og juli,  
kl. 19.00-21.30 

Hytteudlejning, hele året 
Har du brug for ekstra 
overnatningsplads til gæster.  
Lej en hytte. Priser fra kr. 300,- for  
2 personer. 

Nye luksushytter 
med plads til 6 personer. Fra kr. 500,- 
pr. overnatning. 

Venlig hilsen 
Lone og Torben Kjærulff

Telefon 6261-7794  - www.svanningecamping.dk – info@svanningecamping.dk
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Hytter og lejligheder 
Hos Svanninge Søgaard tages 2 ny luksushytter i brug til 
påske, så der nu rådes over 7 hytter til udlejning, hele året. 
I Faldsled kan der lejes der 8 hytter i sæsonen og 3 
ferielejligheder hele året. Begge steder er hytter og 
lejligheder rigtig gode at leje for familie og venner ved 
festlige lejligheder og familietræf. 

Masser af stjerner 
I alt råder campingpladserne over 6 stjerner – 3 til hver. 
De 140 pladser i Faldsled og 86 i Svanninge betyder, at 
der er hygge, nærhed og tid til alle, også når der er rigtig 
travlt i højsæsonen. 

Hot Spot og hot pool 
Hos Svanninge Søgaard Camping er der TDC Hot Spot, så 
man kan koble egen PC op til internettet, selv om man er 
langt fra den hjemlige elektronik. 
Hos Faldsled Strand Camping er det derimod en pool i flere niveau, opvarmet med 
solenergi, der fornøjer gæsterne. 

Se meget mere på www.faldsled-strand-camping.dk og www.svanningecamping.dk
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4 unge drager jorden rundt på 4 måneder 

Tirsdag den 28. februar 2006 drog fire unge fynboer afsted 
på deres livs rejse. Emil fra Svanninge, Ann Katrine fra 
Kerteminde og Rasmus og Jacob fra Munkebo. De fik deres 
studentereksamen fra Mulernes Legatskole i Odense 
sommeren 2005 og brugte de næste seks måneder på at 
tjene så mange penge, at de kunne tage på en oplevelsestur 
kloden rundt. Og til oplevelserne er også dykning på 
Fijiøerne, så vinteren gik med at tage et dykkercertificat. 
Turen er planlagt hjemmefra og første stop er Los Angeles…  

Her følger uddrag fra deres dagbog: 

28/2 brugte vi resten af dagen på at falde til ro og vende os til tidsforskellen 
som gjorde at vi var oppe i ca. 26 timer før vi "måtte" gå i seng. Da var vi 
meget trætte. 

2/3 har vi bestilt en LA-tur hvor vi skal se hele LA på 5 1/2 time og se alle de 
kendtes hjem, downtown, strandene og Hollywood. 

3/3 skal vi se Universal Studio hvor vi skal bruge hele dagen. 

4/3 er dagen hvor vi skal til at videre til Paradis (Fiji).  

Vi har haft nogle rigtige dejlige dage i Los Angeles hvor vi har oplevet en masse. Rigtige 
amerikanske burgere, Baywatch stranden, Santa Monicas mole, LA Downtown, Hollywood, Bel Air 
og Beverly Hills, der hvor alle de rige og kendte bor. På vores rundtur i LA så vi blandt andet hvor 
Jennifer Lopez, Britney Spears, Justin Timperlake, Jack Nicholson, John Travolta, Meg Ryan og 
Julia Roberts bor. Det  var selvfølgelig meget sjovt, men det, der har bidt sig allerbedst fast i vores 
hukommelse må være alle de hjemløse. Hvis man går ud tidligt om morgenen kan man inden for 
de nærmeste 20 meter se 5-10 hjemløse vågne op og gøre sig klar til dagen. Selv om der er er 
mange rige mennesker i LA er der nok lige så mange uden penge. Men trods alle de hjemløse og 
turister, der sviner, er der utroligt rent. LA gør alt hvad de kan for at holde byen ren. Alle toiletterne 
langs stranden, bliver hele tiden rengjort og der er folk der fejer gaderne over det hele. 

Det er simpelhen utroligt.. Efter 10 timers flyvetur er vi nu væk fra al storbyliv, turister og 
berømmelse og er nu landet blandt regnskov, bures og ren isolation. I LA oplevede vi hvordan et 
rigtigt storbyliv skulle leves med en god blanding af de rige og berømte, hjemløse og tonsvis af 
turister.. Nu er vores hverdag vendt fuldstændig op og ned, og lever nu et rigtigt landsbyliv.  
Den 6/3 blev en meget kort dag, da vi lige inden Fiji krydsede datolinjen. Vi oplevede derfor kun d. 
6 marts fra kl.14.00 - 00.00. Mærkelige ting vi oplever, hva!!  
Vi tog direkte fra lufthavnen til Lautoka, hvor vi 
overnatter de næste tre dage på Cathay Hotel.  
Vi har planlagt en dagtur til Heritage National Park, 
og det var derfor nødvendigt med en dejlig 
hjemmelavet sandwich madpakke. Det blev dog den 
værste sandwich i vores liv, da kødet lugtede af 
gammelt bræk og osten af - ja, bare meget, meget 
klamt. Det blev derfor til en sandwich med 
mayonaise.. Men brødet var godt!! 
Vi ville jo egentlig have taget taxi til denne park, da 
det jo er så billigt herovre, men vi fandt meget hurtigt 
ud af, at vores receptionist havde ret i at det nok var 
bedst med en firehjulstrækker, da vejen derop både 
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bød på små floder, der skulle krydses og en meget stejl (og den VAR stejl) og hullet "vej". 
Men vi kom levende derop og turen begyndte sin gang. Hurtigt forvandlede stien sig fra en bred vej 
til en meget smal sti, hvor man skulle kigge 2 ekstra gange inden man satte sin fod. Vi var 
nærmest overladt til os selv i en dyb regnskov.. 
Efter en smuk 5 1/2 times tur op og ned i bjergene kom vi lige inden turens ende, til en flod med 
små vandfald og en naturlig pool mellem stenene. Med sveden dryppende ned ad kroppen var det 
smipelthen for fristende og tøjet røg hurtigt af og vi sprang i det reneste kildevand. Lækkert !! 

De næste par dage tager vi ud og nyder livet på en smuk 
Bountyø.

Vi var ude og dykke 2 gange, på to forskellige reefs, det ene 
hed dreammaker og det andet hed goldendream. Det var helt 
fantastisk og se de flotte koraler og de mange så farverige 
fisk. Man skulle kun svømme omkring 10 meter ud fra 
bredden og så var der mange fisk og koraler.  
I går holdt vi en fest i vores hytte sammen med mange af de 
andre backpackers der var på øen. 

New Zealand here we come.. 
Så er vi landet i Auckland, det så først ud til at være en fed by, men efter at have fundet ud af hvad 
der er at se, er vi blevet lidt skuffede.  
I dag regner vi med at vi skal op og se One Tree Hill, som er en af de resterende 48 vulkaner 
Auckland er bygget på.  
I morgen går turen til Coromandel, som er en 
halvø og så videre til Rotorua, som er et meget 
berømt termisk område med varme kilder og 
gejsere. Det er også her at vores første white 
water rafting skal finde sted. Et rigtig fedt sted 
med masser af fald. Vi glæder os specielt til det 
store fald, som går direkte 7 meter ned.. Vildt!! 
Men alt dette skal I nok høre meget mere om.  
Og så er det vist blevet tid til endnu engang 
bolognese - Bon appetit... 

Læs om resten af turen og hjemkomsten den 6. 
juli i næste nummer….. eller følg med løbende 
på www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
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Svanninge ungdomsklub i den nye storkommune. Marts 2006

I denne tid står ungdomsskolen over for store forandringer som følge af 
kommunesammenlægningen. Det er her i februar blevet besluttet at de 5 ungdomsskoler 
skal lægges sammen til en ungdomsskole med 3 afdelinger. Ledelsen kommer til at bestå 
af en inspektør og to afdelingsledere. 

Det har været en vældig interessant proces fra januar 2005, hvor vi fem inspektører 
begyndte et nærmere samarbejde. På mange felter har de 5 ungdomsskoler de samme 
tilbud. Vi tilbyder forskellige former for undervisning i de unges fritid, vi tilbyder 
specialundervisning, undervisning af unge flygtninge og knallertundervisning. 

Der er dog også store forskelle. Årslev ungdomsskole driver undervisningen i Årslev 
kommune med stor succes og en stor elevtilgang. I Broby og Ringe er der 
heltidsundervisning, det vi i sin tid kaldte A-klassen. Dvs. et undervisningstilbud til 
skoletrætte, normalbegavede elever. 
Endelig har Broby, Ryslinge og Faaborg ungdomsskoler ungdomsklubber. Ja her i 
Faaborg hele fire. Ungdomshusets klub, Brahetrolleborg, Vester Åby og Svanninge 
ungdomsklubber.

I det arbejdsgrundlag som vi arbejder efter, er det en forudsætning at lokale aktiviteter skal 
bevares, der er således ikke noget politisk ønske, om at samle alt i de store byområder, 
men det er naturligvis altid spændende at se hvordan der på sigt vil ske en harmonisering. 
Det ville f. eks. være mærkeligt hvis der ikke kommer et forstærket krav om 
ungdomsklubber fra unge i den nordlige del af den nye kommune. 

Her bliver en række interessante opgaver for den nye ledelse af ungdomsskolen, og der er 
næppe nogen tvivl om, at de enkelte aktiviteter vil blive genstand for drøftelser. Alt skal 
ikke bevares for enhver pris, og her er det vigtigt at lokalsamfundene bakker op om lokale 
aktiviteter.

Faaborg Ungdomsskole har igennem en del år 
drevet Svanninge Ungdomsklub, og netop nu 
har vi en nedgang i medlemstallet. Det behøver 
ikke at være dårligt, de unge dyrker maske 
ridesport eller idræt på et højt plan, og så er der 
naturligvis begrænset fritid til overs. På den 
anden side kan det også på sigt være en trussel 
for klubbens overlevelse, så derfor håber jeg, at 
vi sammen, ungdomsskole, klub, forældre og 
unge kan bakke op om klubbens aktiviteter. 

Henrik Poulsen er igen blevet far, og har derfor valgt at stoppe efter mange år som en 
dygtig og karismatisk klubleder. Efter to ansøgningsrunder har vi ansat Bent Andersen 
som klubleder fra 1. februar, og han vil nu sammen med klubmedarbejderne Philip Streich 
og May Birkemose gøre en indsats, for at få klubben til at være til stede i de unges 
bevidsthed.  

Venlig hilsen     
Peter Stenstrup Holm 
Ungdomsskoleinspektør i Faaborg Ungdomsskole 
www.usk-faaborg.dk
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Ny leder af Svanninge ungdomsklub 

Jeg er så den ny leder af Svanninge 
ungdomsklub. Mit navn er Bent Andersen og 
jeg er 41 år. For tiden er jeg ansat som lærer i 
Ryslinge kommune, der jo bliver en del af det 
ny Fåborg-Midtfyn kommune. Det var gennem 
en kollega der, at jeg blev opmærksom på at 
der var en stilling ledig i Svanninge 
ungdomsklub. Jeg har længe haft lyst til at ha’ 
med de unge at gøre under lidt andre former 
end den almindelige undervisning. Så jeg er 
utrolig glad for at jeg kunne tiltræde 1. februar, 
2006. Jeg vil så gøre hvad jeg kan for at 
tiltrække flere af de unge i 7.- til 10. kl. 

Vi er jo som sagt 3 ansatte ude i klubben, og allerede fra starten gik vi godt i spænd, både 
med hinanden, men også med de unge. Hverken May eller Philip har arbejdet i klubben så 
længe, men vi har forskellige indgange til de unge og vi supplerer hinanden godt synes 
jeg.

Vi holder jo lukket i klubben fra omkring påske 
og frem til ca. 1. september. Af aktiviteter indtil 
påske kan nævnes en tur til Odense politigård, 
hvor vi regner med at komme helt tæt på 
politiets arbejde. Vi holder også en såkaldt 
”lan”-nat, hvor klubben lægger lokaler og 
sørger for forplejning til 24 timer med diverse 
action-spil på pc’ere. Pc’erne sørger de unge 
selv for at tage med. 

Ellers vil vi også bruge en del energi på at få 
nogle flere medlemmer til næste år. 

Venlig hilsen 
Bent Andersen 
Ungdomsklubleder i Svanninge Ungdomsklub



Nu har du chancen for
at finde ud af om golf
er noget for dig og din
øvrige familie.

Bliv prøvemedlem 
i Faaborg Golfklub. 
2 måneders prøve-

medlemskab der inkluderer 5 lektioner med vor
professionelle træner, regelmøde og frit spil på
par 3 banen. Der er også fri adgang til alle 
øvrige øveområder og klubhusfaciliteter.

Pris kun kr. 800.-
Vi gør opmærksom på at vi ikke har venteliste
på ”rigtigt” medlemskab.

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Allè 1                                         
5600  Faaborg
Tlf. 6261 7743 · 6261 7539 (træner)
www.faaborggolfklub.dk

PRØVEMEDLEM
i Faaborg Golfklub

2
måneders

golf
på prøve!
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Musikskolens elevaften på Svanninge Skole 

Der var masser af livsglæde og 
musikalske eksperimenter, da 
musikskolen holdt elevaften på 
Svanninge Skole i marts. 

De mindste kombinerede slagtøj og 
bevægelse og fik forældrene med i en 
dans.
I musiklokalet gik det løs med 
instrumenter og samspil så det var en 
fryd for øjne og ører.

Koncentrationen er høj, når mange 
børn spiller på mange instrumenter 
samtidig.
Søren Boye har en forunderlig evne til 
at få de udøvende kunstnere til at 
slappe af og gøre deres bedste. 

Guitargruppen havde indkaldt 
forstærkning på trommer og gave et par 
gode rocknumre. Det engagerede 
publikum havde det varmt, godt – og 
tæt.

Se mere om musikskolen på 
www.faaborgmusikskole.dk

Stemningsbilleder fra lokalområdet 

Næste nummer af Lokal-nyt kommer i slutningen af juni. Husk deadline for artikler og 
annoncer den 10. maj. Kontakt birgit_bendtsen@mail.dk. 
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Model 10 9020 / 10 8020

10 9020: str. 37-40
10 8020: str. 40-47

Kondisko i sort læder. 
Sålemønstret gør at du står fast på
våde og fedtede gulve. 

595,-
Markedspris: 850,-
SPAR: 255,-

Model 22 2406

Str. 35-49 (48-49 +20%)

Tøffeltræsko i sort. 
Ekstrem stødabsorberende indlægssål
som kan udskiftes. Blød og behagelig.

295,-
Markedspris: 475,-
SPAR: 180,-

Model 34 230

Str. 35-42

Fodformet damesko i sort læder. 
Ekstrem stødabsorberende indlægssål.
En sko med god plads til tæerne.
Blød og behagelig.

575,-
Markedspris: 749,-
SPAR: 174,-

Besøg os hver torsdag kl. 12-15 i torsdagsbutikken!
Du kan handle 24 timer i døgnet på LeBOCK.dk. Men som beboer i lokalområdet har du også 
mulighed for at besøge os på Højstræde 16, Falsled, 5642 Millinge, hver torsdag, kl. 12-15. 

Ring for yderligere information: tlf. 6268 2727

Et godt tilbud til dig i lokalområdet!
Køb direkte hos LeBOCK - og spar forhandleravancen


