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AUTHORIZED JEANS DEALER
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UGE 40 + 41
TORSDAG - FREDAG

- LØRDAG

÷20%
PÅ ALLE JEANS

EFTERÅRSNYHEDERNEERKLAR
FYNS STØRSTE JEANS UDVALG

Bestilling og evt. spørgsmål på tlf. 62 62 30 34, min. 10. couv.

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Diner transportable tlf. 62 62 30 34
l gg d 41, e - 5750 r g

re
Lækkert smørrebrø

pæ g 19,-

Høj g 26,-

30 3
Alle stegeretter

leveres varme

Privatrengøring Erhvervsrengøring Institutioner

RAP REN en anden løsning
HVORFOR GÅ OG HA’ DET SKIDT

NÅR VI KA’ TA’ DET ???

Tlf. 26281869 www.rapren.dk
rapren @rapren.dk

Vestergade 167 K. v. Kvickly • 5700 Svendborg
Tlf: 55385555 • www.asia-restaurant.dk

Med sushi, varme retter, salat og meget mere..

KÆMPE  
ASIATISK

RESTAURANT I  
SMUKKE

OMGIVELSER

KÆMPE BUFFET BÅDE TIL 
FROKOST OG AFTEN FRA 88.-KR.

www.asia-restaurant.dk book bord online

Skal du
have solgt?
Kontakt din lokale mægler
for en gratis salgsvurdering
på tlf. 63 21 27 00

26
60
2

Claus Jørgen Lopdrup

FAABORGMørkebjergvej 2, 5600 Faaborg
Tlf: 62 61 60 07

Email: mail@multixperten.dk · www.multixperten.dk

Laver din PC ballade
– Ring til Claus,

så bliver alle glade
62 61 60 07
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”spis min gris” og alle de andre

Min farMor var en sand  me-
ster ud i ordsprog og gamle 
talemåder. Hun havde altid 
noget klogt, morsomt eller 
bare skørt at sige til en hvil-
ken som helst lejlighed.

”Det går ikke altid, som 
præsten prædiker.”

”Blind høne finder også 
korn.”

”Man skal ikke græde over 
spildt mælk.”

”Små gryder har også ører.”
”Den, der sover, synder ik-

ke. Derfor er det tit synd at 
sove.”

Den første del var min far-
mors - anden halvdel blev 
vist nok tilføjet af min farfar, 
som var lidt af en spøgefugl.

Jow jow, der var i sandhed 
en talemåde til alle lejlighe-
der. Og så er der naturligvis 
den klassiske bedsteforæl-
dre-udgave, som jeg husker 
fra adskillige lejligheder i 
min barndom:

”Spis min gris, i morgen 
skal du slagtes.”

Og denne skal selvfølgelig 
leveres, når man allerede har 
sat otte tarteletter til livs og 
er på kanten til at revne.

soM det ofte er Med  den slags, 
så kommer man først rigtig 
til at savne og sætte pris det, 
når det ikke er der længere. 
Og hverken min farmor eller 
farfar er blandt os længere.

Til gengæld har vi i fami-
lien taget talemåderne med 

os videre, og det er blandt 
resten af familien blevet en 
sjov måde at mindes en tid, 
der engang var. Og oftest er 
det så komisk i situationen, 
at når talemåderne bliver 
serveret, er det til stor mor-
skab for alle, der er til stede.

Som for eksempel engang, 
da min søster og jeg var på 
cykeltur, og undertegnede 
fik et insekt i øjet. Mens jeg 
forsøgte at få krapylet ud, ud-
brød min søster:

”Det var da lige i øjet på 
Karl den 12.”, hvilket fik os 
begge til at bryde sammen 
af grin.

Udtrykket har jeg hørt fle-
re gange, men det er endnu 
ikke lykkedes mig at finde ud 
af, hvilken historie det egent-
lig knytter sig til. Og den del 
er der ellers gået lidt sport i.

sidste år var hele  familien 
samlet i et sommerhus på 
Langeland. Aftenen gik med 

diverse brætspil, og min ene 
bror er noget nær verdens 
dårligste taber. Og da han og 
hans kæreste var ved at tabe 
i ”Partners”, var husfreden et 
øjeblik i fare.

Vi andre forsøgte at bede 
ham om at klappe hesten. 
Berolige med, at det da ikke 
var noget at gå sådan agurk 
over - dog uden det store 
held, indtil min mor lagde 
strikketøjet fra sig ovre i læ-
nestolen og lige så tørt ud-
brød:

”Det er spildte Guds ord på 
Balle-Lars”.

Udtrykket - som ingen an-
dre i selskabet havde stiftet 
bekendtskab med før - vak-
te naturligvis (!!!) stor be-
gejstring. Og straks måtte 
vi i gang med at researche, 
hvor det stammede fra. Sva-
ret fandt vi hos Fyens Stifts-
tidendes ”sprogdoktor”, An-
ders W. Berthelsen.

I 1858 blev en kvinde fra 

Præstø-egnen dræbt ved ge-
værskud. Den 38-årige Lars 
Nielsen, kaldet Balle-Lars, 
blev angivet af sin svoger.

Mens Balle-Lars sad i arre-
sten og ventede på sin straf, 
kom pastor Gjellebøl fra 
Præstø ind i billedet. I løbet 
af to måneder forsøgte kir-
kens mand hele 21 gange at 
få Balle-Lars til at bekende 
sin brøde. Men det var uden 
held.

Præsten udgav året efter 
en pjece om sine samtaler 
med morderen. Pjecen hed 
”Spildte Guds ord på Balle-
Lars”, og heraf opstod ud-
trykket, som i dag dækker 
over, når noget er fuldstæn-
digt omsonst, eller hvor det 
er umuligt at ”tale nogen til 
fornuft”.

Jeg Morer Mig gevaldigt  over 
de mange sjove talemåder, 
og ja, det er nørdet. Men det 
er også sjovt. Og jeg håber, at 
mange af dem vil leve et liv-
ligt liv i vores familie frem-
over.

Og skulle nogen finde på 
at indvende, at denne skri-
bent lyder som en, der alle-
rede har passeret de 80 år, så 
har jeg blot et passende svar:

”Hvad forstand har bønder 
egentlig på agurkesalat?”

JoUrnAlist  
Maria retoft Pedersen

21 gange forsøgte præsten 
at få Balle-Lars til at bekende 
sin brøde, men det var spildte 
Guds ord. Til gengæld vakte de 
begejstring i sommerhuset på 
Langeland. Tegning: Gert Ejton
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ROYAL GLASMOSAIK – RESTPARTI
8 mm glastykkelse giver flot kvalitet. Flere
varianter. Ex. 23x23/48x48mm.
Før pr. m2 999,-NU KUN...........199,-

SPAR80% pr. m2

DOM ENTROPIA FLISER
En fed serie med et stilsikkert betonlook.
Flere farver. Str. 60 x 60 cm.
Før pr. m2 399,-NU KUN.........279,-

SPAR 30%

IMPALA TÆPPER
Høj klasse i 100% ren, ny uld. 2 farver. Høj
slidstyrke og 5 års boliggaranti.
Før pr. m2 359,-NU KUN.........299,-

SPAR 60,- pr. m2

Garant Faaborg
Tæppehuset
Svendborgvej 77 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 00 24 · www.garant.nu
Åbningstider: Mandag - torsdag: 10.00 - 17.30
Fredag: 10.00 - 18.00 · Lørdag: 10.00 - 13.00

TARKETT VINYLER
Gælder alle vinyler i butikken.
SPAR ..............................................25%

VALLMORA OG URD TÆPPER
Håndlavede tæpper i 100% NZ uld. 3 farver
og 3 størrelser – f.eks. str. 140
x 200 cm. Før 2.955,-NU ........999,-

GARTEX GARDINSTOF
Kom ind og se hele udvalget af gardinstof
fra Gartex.
SPAR...............................................25%

ASK TIBRO 3 STAVS
Slidstærk hvidpigmenteret matlak der sikrer
nem vedligeholdelse.
Før pr. m2 299,-NU KUN.........209,-

Garantbussen
Book uforpligtende

hjemmebesøg
på www.garant.nu

SPAR 66%

SPAR 25%

SPAR 25%

SPAR 30% SPAR 25%

BEMÆRK
ekstra tyk
korkkerne

Vi holder Crazy Days og har masser af stærke tilbud på tæpper, gulve og gardiner.
Kig ind i butikken – så står vi klar til at hjælpe dig!

CRAZYDAYS
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Maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

Faaborg: Gry Vænge Tøttrup 
var på skiferie, da veninden 
Tina Skov, der ellers var på 
barsel, ringede og spurgte, 
om de skulle overtage Kors-
vejens Blomster, som den da-
værende ejer gerne ville af-
hænde.

- Jeg mener faktisk, at jeg 
var rimelig frisk med det 
samme, griner Gry Vænge 
Tøttrup.

De to veninder havde 
kendt hinanden i mange år, 
og drømmen om at åbne 
en fælles butik havde ulmet 
længe.

- Pludselig stod vi med 
muligheden for at overtage 
en veletableret butik med en 
rigtig god kundekreds. Egent-
lig havde vi mest snakket om 
at starte noget fra bunden, 
men det her var jo en fan-
tastisk mulighed, fortæller 
Tina Skov, som på daværen-
de tidspunkt var ansat hos 
Korsvejens Blomster og var 
udlært under daværende ejer 
Margrethe Jørgensen.

Så makkerparret slog til, og 
fredag kunne de fejre deres 
10 års jubilæum som butiks-
indehavere.

Et godt makkerpar
Veninderne har kendt hin-
anden fra Faaborgs unge 
byliv, siden de var 17-18 år. 
Mens Tina Skov er udlært 
fra Korsvejens Blomster, er 
Gry Vænge Tøttrup udlært 
fra Gamst i Kolding.

Da veninderne overtog bu-
tikken 2007, var der flere der 
spurgte, om de ikke var ban-
ge for at sætte deres venskab 
på spil. Den bekymring er 
dog blevet gjort til skamme.

- Vi har aldrig selv set det 

som et problem, og det er det 
heller ikke blevet. Vi er sta-
dig lige gode venner, hvis ik-
ke bedre. Vi er gode til at ac-
ceptere hinanden. Vi priori-
terer vores forretning, men vi 
har også begge små børn, og 
vi prioriterer familien meget 
højt begge to. Og det har vi 
heldigvis været enige om fra 
starten. Det er ligesom et an-
det ægteskab, siger Tina Skov.

Tilpasser butikken
- Vi har altid været enige om, 
at det her var noget, vi hav-
de lyst til at gøre sammen og 
ikke hver for sig, siger Laila 
Vænge Tøttrup.

- Og så er det jo godt at ha-
ve sin wingman på plads, 
supplerer Tina Skov med et 
smil.

Butikken har ændret sig i 
de ti år, Gry Vænge Tøttrup 
og Tina Skov har stået i spid-
sen. Blandt andet er udvalget 
af delikatesser vokset betrag-
teligt.

- Og da vi overtog, storme-
de vi lige ind i finanskrisen, 
og mange var meget hårdt 
ramt. Men jeg tror egentlig, 
vi slap rimeligt billigt, fordi 
vi var gode til at tilpasse os, 
siger Gry Vænge Tøttrup.

Blandt andet indførte de 
en "dagens buket" til 100 
kroner, et koncept, som sta-
dig kører i dag.

- Der skal være noget til 
enhver lejlighed og i ethvert 
prisleje. Der må vi tilpasse os 
den tid, man er i, siger hun.

Nærhed til kunderne
- Tillykke med det, piger. 
Tænk, at der allerede er gået 
10 år, lyder det fra en af bu-
tikkens faste kunder, der i 
samme øjeblik kommer ind 
ad døren og straks giver både 
Tina Skov og Gry Vænge Tøt-

trup et knus.
- Her er bare så dejligt at 

komme. Her er altid et smil 
på læben, og der er højt hu-
mør, uddyber Bettina Peder-
sen overfor Ugeavisen.

Og de to indehavere er slet 
ikke i tvivl om, at nærheden 
til kunderne er vigtige. Der-
for drømmer indehaverne 
heller ikke om at udvide bu-
tikken eller åbne flere afde-
linger.

-  Den daglige kontakt 
med vores kunder er vi så 
glade for, og vi har delt man-
ge glæder og sorger gennem 
årene. Mange er meget loyale 
og kommer her både for at 
købe brudebuketten og bå-
rebuketten.

- Nogle gange kommer 
kunderne også med hjem-
mebagte boller og kage til os. 
Det er da fantastiske kunder. 
Det har jeg godt nok ikke op-
levet andre steder, griner Gry 
Vænge Tøttrup.

Jubilæet blev fejret hele 
sidste uge med tilbud, kon-
kurrencer og anden festivi-
tas. Og på selve jubilæums-
dagen var personalet invite-
ret ud at spise.

Veninder med  
egen blomsterbutik
Tina skov og gry Vænge Tøttrup har nu rundet de ti 
år som butiksindehavere hos korsvejens blomster, 
og venskabet er kun blevet stærkere.

Det er nu 10 år siden, at veninderne Gry Vænge Tøttrup og Tina Skov overtog Korsvejens Blomster. 
Foto: Maria Retoft Pedersen

� Pludselig stod vi med 
muligheden for at over-
tage en veletableret butik 
med en rigtig god kunde-
kreds. Egentlig havde vi 
mest snakket om at starte 
noget fra bunden, men 
det her var jo en fantastisk 
mulighed.
Tina SKoV

LOOP Fitness Faaborg
Herregårdscentret 15A
5600 Faaborg
Tlf: 41 74 62 74
www.loopfitness.com

1
Første
30 dage

*

Oprettelse 0,-

Træn på kun 24 minutter 
- nu også i Faaborg

Vi inviterer til åbningsfest lørdag d. 7. oktober
fra kl. 10. Vi serverer lidt lækkert til ganen, og du

får mulighed for at se centeret, prøve
maskinerne og høre mere om konceptet.

LOOP er fitness for helt almindelige mennesker.
De 16 maskiner i træningscirklen er sammensat,

så du kommer hele kroppen igennem på
kun 24 minutter.

Mød op som du er og præcis hvornår du vil og
glæd dig til effektiv træning i en afslappet

atmosfære.

*Gælder de første 200 medlemmer.
Fast pris pr. 30 dage 199 kr. KIDZ 99 kr.
Min. 2 x 30 dages træning. Betaling skal ske
med betalingskort.

LOOP KIDZ
Vi har også

træning for de
8-14-årige

Skynd dig!
Tilbuddet gælder
de første 200
medlemmer

TILMELD DIG
ONLINE NU

- 24 minutters fitness, det er nok
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Så skal der fart på vognen efter vending og chikane. Foto: Uffe Tønning

Uffe Tønning 
uto@fyens.dk

Faaborg: Hele søndagen blev 
der kørt mere end alminde-
ligt stærkt på flere veje i og 
omkring Faaborg. Det he-
le foregik dog på afmær-
kede baner og bag afspær-
ring. Kun et par gange om 
året kommer rallysporten til 
Fyn, og denne dag gjaldt det 
6. og sidste afdeling af jysk/
fynsk mesterskab samt MS-
SV i klub-rally.

Løbet var arrangeret af 
Kongelig Dansk Automobil 
Klub Sport Fyn, og der del-
tog 51 hold, flest fra Jylland, 
nogle fynske og enkelte fra 
Sjælland.

Selv om vejret var perfekt 
til motorsport, så holdt tids-
planen ikke helt. Specielt 
den første prøve i Storskov 
nord for Pejrup drillede kø-
rerne, som snarere brugte 
fire minutter på den to ki-
lometer lange trekantbane. 
Det var kun et minut mere, 
end arrangørerne havde reg-
net med, men når der er 51 
hold, så er der næsten gået 
en time.

Det hele handler i sidste 
ende om sekunder og der-
med fart. Den nåede motor-
vejshøjder ned ad Værkme-
stervej og Smedevej, men 
så kom chikanerne, svinge-
ne og vendingerne, så gen-
nemsnitsfarten på prøven i 
Faaborg lå omkring 60 km/t.

Til de fleste af prøverne var 
der ingen adgang for publi-
kum, men i industrikvarte-
ret med start og mål ved VW 
Service Faaborg kunne man 
komme helt tæt på sportsbi-
lerne. 

Det benyttede mange sig 
af. 

Nogle tog kaffekurven 
med og satte sig godt til rette 

på første parket. Andre holdt 
så meget af deres egne biler, 
at de parkerede ved afspær-
ringen og fulgte løbet fra for-
sædet. 

Er det overflødigt at næv-
ne, at publikum talte flest 
mænd. Det er det vist

Fartglæden på fire hjul
Vejret var perfekt, da rallysporten forleden 
gjorde sit indtog i Faaborg.

Jens-Ole Jensen og Lars Tinghøj Gundersen fra Bramming kørte i en VW Polo, der er tunet til 250 
hk. På hesteskobanen Faaborg havde de nok gerne byttet nogle af deres heste for en kraftigere 
håndbremse til at hjælpe dem rundt i vendingerne. Foto: Uffe Tønning

Rally er en sport, der kan samle hele familien. Foto: Uffe Tønning

Teknisk kontrol. I en rigtig 
rallybil er al overflødig 

indmad fjernet til fordel for 
dybe sæder og styrtbøjler. 

Mindre kan gøre det. Har 
man ildslukker, selesnitter 
og styrthjelm på i bilen, er 

man godt på vej til at få den 
godkendt til rally. Foto: Uffe 

Tønning

Mikkel Foged Pedersen og Brian Pedersen, søn og far, fra 
Kjellerup ved Viborg studerer kørebeskrivelsen før start. Foto: 
Uffe Tønning

En væltet kegle koster fem 
sekunders tillægstid. Denne 

blev stående. Foto: Uffe 
Tønning

Flere billeder på 
Fyens.dk
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Festlig fø sels ag
i føtex Faaborg

Danmarks bedste økologiske
sortiment - med mere end

1200 økologiske pro ukter på hylderne

SPAR 20%
på ALT økologi*

lørdag d. 7. oktober
* i forhold til normalprisen.

Gælder ikke modermælkserstatning og økologisk tøj.

Knorr pastaretter
eller fl en e suppe
203-231 g./57-1000 ml.
Flere varianter.
Pr. kg. Max. 49,26/
pr. liter max. 17,54

Frit valg

10

HP Env 5540 e-AIO
- Trådløs All-in-One
- 5,5 cm skørn
- Automatisk print på begge sider
- Trådløs udskrivning fra tablet
eller smartphone
- Udskriver op til 12 sider/min.

Kun 399,

Svinemørbra
1500-2100 g.
Med bimørbrad.
Pr. kg. 63,33

Pr. pakke 95,

Mou specialsupper
1000 g. Flere varianter.

Frit valg

18,

Flø ekartofl
m. mørbra
Menu til 2 persone

4995

Nupo
Kickstart pulver
12x32 g.
Flere varianter

Pr. pakke 85,

Oprin else
Markedspris 19

9,95*

Nu

155,-
*Markedspris i

ndhentet

d. 29/8

Tilbuddene på denne side gælder fredag 6. oktober til torsdag 12. oktober.
Åben 8-21 alle dage - bageren åbner kl. 7.

NyHEd

Max. 1 stk. pr. kunde herefter er
prisen 799,-pr. stk.

10,

er

r

5
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Maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

Faaborg: Dameafdelingen i 
Nielsens i Faaborg har fået 
en makeover. I omkring 2 
1/2 uge har dameafdelingen 
været spærret af, og varerne 
har været presset sammen 
på meget lidt plads. Men det 
har været det hele værd, for 
nu er der atter fri adgang til 
en ny og forbedret butik.

- Vi har fået malet, lagt nyt 
gulv og fået vendt disken, 
så butikken er blevet mere 
åben. Og så er der kommet 
lidt nyt inventar, fortæller 
butikschef Marlene Kristen-
sen, der glæder sig over de 
nyrenoverede lokaler.

- Det er blevet meget bed-
re end forventet. Varerne 
kan præsenteres på en helt 
anden måde, efter butik-
ken har fået det her løft, si-
ger hun.

Marlene Kristensen er især 
glad for det store podie med 

udstilling, som er kommet op 
foran i butikken, samt lou-
ngeområdet, der er blevet 
indrettet foran prøverum-
mene bagerst i butikken.

- Det er jeg sikker på, at bå-
de vi og kunderne bliver rig-
tig glade for, siger hun.

Nielsens med nyt look
Butikschef Marlene Kristensen glæder sig over den nyrenoverede butik. Foto: Maria Retoft Pedersen

Omkring 2,5 uge har renoveringen taget. Foto: Maria Retoft Pedersen

EFTERÅR 2

BLUSE

26950

Therese
Jeans
499,50

o
igan

re farver
399,50

w Mellemgade 12 / Tlf. 63 10 99 34

Holdplan

DANSK FITNESS FAABORG
Lagonis Minde 20, 5600 Faaborg
Telefon: 6261 2424
faaborg@danskfitness.dk
www.danskfitness.dk

08.00-08.50
CYCLING
/RONING

09.00-09.45
COREBALL

10.00-10.45
QUICK
CIRKEL

11.00-11.30
SMIDIGHED
& STRÆK

11.30-12.00
POWER
WALK

17.10-17.50
COREBALL

/RYG
17.00-18.00
CYCLING

18.00 - 19.00
POWER
CIRKEL

19.00 - 20.00
ZUMBA

09.00-10.00
PILATES

10.15-11.00
QUICK
CIRKEL

11.00-11.30
SMIDIGHED
& STRÆK

17.00-17.50
CROSSDANCE

SOFT
17.00-18.00
MAXFIT

OUTDOOR

18.00-19.15
YOGA

08.15-09.00
RYGHOLD

09.00-09.45
TRX STROP

09.00-10.00
CYCLING

10.00-11.00
ZUMBA
Begynder

11.00-11.30
SENIOR

STYRKE/BALANCE

11.30-12.00
SMIDIGHED
& STRÆK
16.30-17.15

BODY-
TONING

17.20-18.00
RYGHOLD

18.00-19.00
CYCLING

19.00-20.00
CROSS
FITNESS

09.00-09.45
BODY
TONING

10.00-10.30
POWER
HOOP

16.30-17.15
STEP

17.20-18.05
TRX STROP

18.15-19.15
LØBEHOLD
Begynder

18.15-19.15
JUST DANCE

19.15-20.15
BODY
POWER

08.15-08.50
RYGHOLD

09.00-10.00
CYCLING

10.10-10.55
QUICK
CIRKEL

11.00-12.00
ZUMBA

09.30-10.45
IYENGAR
YOGA

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

Lørdag
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Oktober est
Svineskank
med sprød kålsalat
Færdigstegt - pr. stk.

9900
Nok til 2 pers.

Oksemedaljoner
Skåret af tykstegsfilet.

Ta’ 4 stk. kr.11900

Svinehjerter
med persille.

Ta’ 8 stk. kr.10000

Friskhakket
skinkesmåkød

Maks. 8% fedt.

Ta’ 2 kg kr.8000

Mørbrad
i orientalske klæder.

Færdigret til 2 personer.

Pr. bakke kr.9900

Bourgognepande
Oksekødstrimler i årstidens

spicy grøntsager.

Pr. ½ kg kr.6000

Månedens Kødbox
Se indhold på vores hjemmeside.

Pr. stk. kr.99500

Stor leverpostej
Hjemmelavet.

Pr. stk. kr. 2000

Svinemørbrad ”Royal”
Afpudset.

Ta’ 3 stk. kr. 9500

Bestil senest 14. oktober og få
2 lækre bøffer med i købet.

GælderKUNd. 5. oktober 2017 GælderKUNd. 6. oktober 2017 GælderKUNd. 7. oktober 2017

2 stk. 65,00 4 stk. 60,00

1 kg 45,00

Landslagteren Faaborg ApS
Torvegade 23 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 06 30

kontakt@landslagteren.dk · landslagteren.dk

Slagtermester
Kenneth Guldhammer

Scan QR koden og
find os på Facebook

Se flere gode
kampagnetilbud på

www.landslagteren.dk

Tilbuddene er gældende fra onsdag den 4. okt. t.o.m. lørdag den 14. okt. 2017. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer samt udsolgte varer.
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Faaborg: Siden 2015 har SOS 
Børnebyernes lokalgruppe 
i Faaborg indsamlet 44.454 
kroner til seks forskellige 
projekter i Cambodja og La-
os. I september fik Titta Lar-
sen fra lokalgruppen med eg-
ne øjne selv mulighed for at 
se, hvordan pengene var ble-
vet brugt, da hun sammen 
med andre danske SOS-fri-
villige besøgte de to østasia-
tiske lande.

Titta Larsen er netop 
hjemvendt fra Laos og Cam-
bodja. De seneste to et halvt 
år har hun sammen med an-
dre frivillige i Faaborg samlet 
penge ind til SOS Børneby-
ernes arbejde i de to lande. 
Titta Larsen ville opleve La-
os og Cambodja, men også 
se hvordan pengene er ble-
vet brugt.

- Det er altid en kæmpe op-
levelse af besøge en børneby. 
Jeg har tidligere besøgt bør-
nebyer i Vietnam og Nepal. 
Mange af børnene er foræl-
dreløse, men i børnebyen 
får de et nyt hjem, en SOS-
mor og skolegang, så de ikke 
skal bo på gaden og leve af at 
samle skrald, siger Titta Lar-
sen i en pressemeddelelse.

Det var dog især et besøg 
i et ungdomshus i en af bør-
nebyerne i Laos, som gjorde 

et særlig stort indtryk.
- Vi besøgte et ungdoms-

hus for udsatte piger. Det var 
piger, der tidligere havde væ-

ret ofre for overgreb, tvangs-
ægteskab eller været i fare for 
menneskehandel. Det var ty-
deligt, at dem, der havde boet 

der nogle år, var glade, imens 
de nyankommne havde et 
stenansigt. I ungdomshuset 
hjælper SOS Børnebyerne pi-
gerne, så de får et trygt hjem, 
støtte og en uddannelse. Det 
gjorde stort et indtryk at op-
leve, siger faaborgenseren.

Lokalgruppen i Faaborg 
har siden 2015 blandt andet 

indsamlet penge til SOS Bør-
nebyernes skole i Luang Pra-
bang i Laos, SOS-ungdoms-
huse i Phnom Pehn i Cam-
bodja og SOS-børnebyen i 
Battambang i Cambodja.

Titta Larsen og de andre 
frivillige i SOS Børnebyer-
nes lokalgruppe i Faaborg 
har blandt indsamlet støt-

tekroner ved at arrangere fi-
skedamme, sælge hjemme-
strikkede sokker, babytøj og 
mange andre hjemmelave-
de ting til byfester og andre 
udendørs arrangementer.

Alle, der var med på rej-
sen, betalte af egen lomme, 
fremgår det af pressemedde-
lelsen. /EXP

På besøg i børneby i Laos
sos børnebyerne havde delegation afsted for at se brugen af penge.

Titta Larsen på besøg i Cambodja. Privatfoto.

Seks projekter støttes med de midler, som siden 2015 er indsamlet i Faaborg. Pr-foto

�   
Det er altid en kæmpe oplevelse af besøge en børneby. 
Jeg har tidligere besøgt børnebyer i Vietnam og Nepal. 
Mange af børnene er forældreløse, men i børnebyen får 
de et nyt hjem, en SOS-mor og skolegang, så de ikke skal 
bo på gaden og leve af at samle skrald.
TiTTa LarSen

og fejrer det i alle
vores butikker

Modeshow:
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www.rosemary.dk

Østergade 65 5610 Assens
Middelfartvej 121 5200 Odense V
Østergade 24 5600 Faaborg
Tvedvej 79 5700 Svendborg
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Mandag - torsdag 10.00-17.30 · Fredag 10.00-18.00 ·
Lørdag 10.00-13.00 · Annoncerede søndage 10.00-14.00

Vestergade 1 · 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 94 96 · www.møbler.dk

Natuzzi Editions hjørnesofa
Model B757 monteret med brunt handskeblødt anilin okselæder i dessin Madison.
Koldskum i hynder. Inkl. et modul med el-recliner. Fås i flere læderkvaliteter
og opstillinger. Klassisk italiensk design. L346 x B285 cm. Normalpris 49.049,-

Natuzzi Editions
hjørnesofa

NU 36.786,-
SPAR 12.263,-

25%
SPAR

Padova sofa
Monteret med sort okselæder i dessin 629. Flotte firkantede stålben.
Koldskum i sæde. 3 pers. sofa L210 cm. Pris 12.940,-
2½ pers. sofa L188 cm. Pris 11.650,-
Sætpris 3 + 2½ pers. sofa. Normalpris 24.590,-

Padova sofa
3 + 2½ pers.

NU 14.999,-
SPAR 9.591,-

39%
SPAR

Ekornes®Manhattan sofa
Monteret med sort okselæder i dessin Batick. Stel i massiv bøg.
Prisen gælder kun i sort læder. 3 pers. sofa L219 cm. Pris 20.200,-

Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i bøg. Pris 5.999,-

Stressless® Style sofabord
Bordplade med hvid laminat og sort kant.
Ben i træ. L137 x B60 x H47 cm. Pris 2.990,-

35%
PÅ EKORNES®

MANHATTAN SOFA

SPAREkornes®
Manhattan sofa

3 pers.

NU 12.999,-
SPAR 7.201,-

Stressless® Garda
lænestol

KUN 5.999,-
FAST LAVPRIS

25%
PÅ SQUARE REOLER

SPAR

Square reol
Som eksempel

NU 10.454,-
SPAR 3.485,-

Square reol
I hvidmalet 12 mm MDF.
Med skuffer og låger i massiv eg.
Square reolen kan kombineres
på utallige måder.
B142 x H142 x D34 cm.
Normalpris 13.939,-

Design selv, indenfor et bredt
sortiment i alle prisklasser.
Møblér med omtanke

RENTERGEBYRER&

Cato spisebordsstol

NU 999,-
SPAR 700,-

Yumi spisebord

NU 3.899,-
SPAR 2.600,-

Yumi spisebord
Massivt egetræ behandlet med
hvidpigmenteret lak. B90 x L190 cm,
ekskl. tillægsplader. Normalpris 6.499,-

Cato spisebordsstol
Massivt egetræ behandlet med hvidpigmenteret
lak. Sæde og ryg monteret med gråt stof.
Normalpris 1.699,-

40%
PÅ YUMI SPISEBORD

SPAR

MASSER AF
ODE TILBUD
BUTIKKEN
HUSK!

Altid at tjekke
res tilbud online

M
GO
I B

A
vor
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Faaborg: Har du lyst til at 
dykke ned i middelalderen 
og blive en del af Øhavsmu-
seet Faaborgs frivillige i Val-
dermarslauget? Sådan spør-
ger Øhavsmuseet, som søger 
frivillige, der vil være med til 
at lave formidlingsaktivite-
ter med udgangspunkt i Val-
demars Sejrs jagt og bortfø-
relse fra Lyø i maj 1223.

Den står på informations-
møde mandag 9.oktober kl. 
19-21 i Den Gamle Gaard, 
Faaborg.

Her kan man møde de fri-
villige, se de håndværk, de 
arbejder med, og få en snak 
om de ting, Valdemarslau-
get laver.

Der er kaffe og te og 
smagsprøver på middelal-
dermad, siger museumsin-
spektør Tissel Lund-Jacob-
sen i en pressemeddelelse.

- Vores middelalderfor-
midling henvender sig især 
til børn og unge, men deres 
forældre og bedsteforældre 
skulle også gerne lære no-
get. Vores formidling be-
står af forskellige aktiviteter, 
som vores gæster kan prøve, 
tilføjer hun.

Igennem de seneste tre år 
har Valdemarslauget stået 
for at lave middelalderak-
tiviteter i sommerferien, ef-
terårsferien og nogle lørda-

ge i løbet af året. Både børn 
og voksne kan prøve vores 
middelaldertøj og således 
mærke middelalderen på 
deres egen krop.

- Vi laver mad og bager 
fladbrød, så vores gæster 
kan smage på middelalde-
ren. Vi har en buebane, hvor 
man kan få lov til at lege, at 
man er kongens jæger. Vi 
fortæller historien om Val-
demar Sejr og hvordan Fa-
aborg og Lyø var centrum 
for helt centrale begivenhe-
der i Danmarkshistorien, 
nævner Tissel Lund-Jacob-
sen i pressemeddelelsen.  
/EXP

Kom og leg bortført konge
Valdemarslauget i Faaborg søger flere frivillige.

Der er naturligvis mad, tilberedt over bål. Pr-foto

Man kan få lov at skyde med 
bue og pil. Pr-foto.

Blue Link
Pullover
349,50

2 stk. 600,-

Blue Link
Skjorte
299,50

2 stk. 550,-

Peroni
Stretch Jeans

399,50

JAKKE

799,-
Performance Stretch

NIELSENS HERRE EFTERÅR 2017

w Mellemgade 14-16 / Tlf. 63 10 99 33
Ring og bestil
7070 2131

It´s time for dinner transportable
www.kjaerskoekken.dk

Ekskl. brød og levering. Min. 10 kuverter.

PR. KUVERT

159.-

Forret:
• Torskefilet i cremet skaldyrsdressing med china rose spirer
og røde chilidrops.

• Vildtterrine med letsyltede tranebær og æble.
• Chefs pasta salat med røget skinke, emmentaler, urter og
et strejf af syrlig dressing.

Hovedret:
• Gris Dry Rub: Nakkesteg marineret og stegt i Kjærs grill
krydderiblanding.

• Kalvespidsbryst, langtidsstegt med citronsalt og fennikelfrø.
• Salat af bagte grønsager i honning og rød balsamico.
• Grønne salater med jordskokker, pære,
persille og en let appelsindressing.

• Skivede kartofler, bagt i porre creme.

Dessert:
Solbærkage med rom og chokolade.

EFTERÅRS
BUFFET

GÆLDENDE
SEPTEMBER, OKTOBER

OGNOVEMBER
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Danske vildmose
kartofler
Kl. 1. 2 kg. Kg pris
v/1 pose 4,00

PR. POSE

8.-
2KG

Cheasy yoghurt
Flere varianter. 1 kg.
Max. 3 stk. pr. kunde.
Herefter er prisen op til
21,95 pr. stk.

Chokolade-
bars
Flere varianter.
43-57 g. Max. kg
pris v/1 stk. 116,28

PR. STK.

5.-

1 KG

8.-

SPAROP TIL 6.50

SPAROP TIL 13.95

Kohberg Nyt
Nordisk rugbrød
Sandwich med kartoffelflager,
Solsikke & hørfrø eller Samsø
kartofler. 800 g. Kg pris v/1 stk. 12,50

Mou kød og melboller
Kødboller eller Kød og melboller.
650-800 g. Max. kg pris v/1 pose 30,77
Frost. BEGRÆNSET PARTI

PR. POSE

20.-

Tilbuddene gælder fra lørdag d. 7. oktober til og med fredag d. 13. oktober.
Modtager du ikke vores tilbudsavis,

så tilmeld dig på SPAR.DK

PR. BØTTE

18.-
SKARP PRIS

PR. STK.

10.-
SKARP PRIS

Premier Gammeldags flødeis
Flere varianter. 800 ml. Literpris v/1 bøtte
22,50. Max. 4 bægere pr.
kunde. Herefter er prisen
44,95 pr. Bøtte.
Frost

Yderligere

nedsat
ift. til

tilbudsavis
en

Yderligere

nedsat
ift. til

tilbudsavis
en

Yderligere

nedsat
ift. til

tilbudsavis
en

Yderligere

nedsat
ift. til

tilbudsavis
en

Yderligere

nedsat
ift. til

tilbudsavis
en

Yderligere

nedsat
ift. til

tilbudsavis
en

Åbent alle dage

Brøndums snaps
Original eller Klar. 70 cl.
Literpris v/1 flaske 107,14

PR. FLASKE

75.-
SPAROP TIL 37.95

K-Salat
Flere varianter. 100-175 g.
Max. kg pris v/1 bæger 80,00
Gælder ikke skaldyr og rejer

PR. BÆGER

8.-

“Jeg glæder
mig over at være
en af de lokale
i Nr. Broby. Kom
ned og sig hej –
og gør en god
handel.”
Mvh. Mette,
SPAR-købmand i
Nr. Broby

Åbningsfesten
i Nr. Broby fortsætter

Stationsvej 30 | 5672 Nr. Broby |
Tlf. nr. 63 63 00 49

SPAR Nr. Broby

8-22
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Maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

BroByværk: Det er en gam-
mel tradition, at når cykel-
sæsonen går på hæld, så er 
der Alpetramp i Brobyværk. 
Men selvom Alpetramp i år 
køres for 27. gang, så er der i 
år nyheder på programmet.

Cykelløbet holder nemlig 
flyttedag fra uge 42 til uge 40 
og afholdes i år den 8. okto-
ber.

- Fremadrettet vil løbet 
blive holdt i uge 40. Vi har 
lavet en spørgeskemaun-
dersøgelse og den viste en 
interesse for at flytte dato-
en. Så er der forhåbentlig ik-
ke alt for mange, der er væk 
på ferie, lyder det fra Lene 
Heck, som er bestyrelses-
medlem i Pedaltramp, der 
står bag Alpeløbet.

Fornyelse er der også at 
finde på ruterne. I år køres 
der nemlig på to helt nye 

ruter - "Den lede" på 130 ki-
lomter og 1300 højdemeter 
og "Den fede" på 70 kilome-
ter og 700 højdemeter.

- Det er meget oppe i ti-
den med ekstremsport, og 
folk kan godt lide at blive 
udfordret. Så vi synes, der 
skulle ske noget nyt, fortæl-
ler Lene Heck.

Morgenkaffe og suppe
Som altid er start og mål ved 
Brobyskolerne Afd. Pontop-
pidan på Skovvej 2 i Broby-
værk. Tidstagning vil foregå 
med engangschip.

Der er gratis morgenkaffe 
fra klokken 8, og når delta-
gerne er nået i mål, kan de 
se frem til en god portion 
suppe. Starten på de to ru-
ter går henholdsvis klokken 
9.30 og 10.

Da Alpetramp var på sit 
højeste i 2013, var der om-
kring 1200 ryttere, der stille-

de til start. Deltagerantallet 
har dog været nedadgående 
de seneste år.

- Sidste år var der omkring 
5-600, og kommer der det 
igen, så er vi tilfredse. Der 

er kommet mange flere cy-
kelløb til, og så har vi været 
ramt af dårligt vejr i nogle 

år, det betyder også noget, 
siger Lene Heck.

Tilmelding kan ske online 
frem til den 6. oktober. Det 
er også muligt at tilmelde 
sig på selve dagen mod et 
gebyr.

Nærmere beskrivelse af 
ruterne kan ses på www.
pedaltramp.dk.

Nye ruter til årets Alpetramp
For 27. gang er der cykelløb i det bakkede terræn - men denne gang med ny dato og nye ruter.

Rytterne kan se frem til to nye ruter med masser af højdemeter. Arkivfot

sunde tænder
hele livet

Søs Ryborg, Claus Hervit og Per Møller Hansen

www.tlhfaaborg.dk . rec@tlhfaaborg.dk

Haarby Kro
- FORDI DIN FEST IKKE KAN GØRES OM
29362592 - facebook.com/haarbykro

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

- Vi har tandproteser, men nu sidder
de lige så fast som naturlige tænder.
Vi kan igen spise, synge, grine og kysse
uden frygt. For os er det livskvalitet.
Dyrt? Måske. Men der er så meget
andet, vi hellere vil undvære.

Odense Hafniahus · Torvegade 1 · Tlf. 66 13 64 66

Svendborg Havnepladsen 3 B · Tlf. 62 21 54 03

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk

Vigtig information til apotekets kunder!

Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg, tlf. 62 6114 70
facebook.dk/faaborglove • www.faaborgapotek.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 -17.30 Lørdag 9.00 -13.00

-Vores kvalitet og viden er din tryghed!
-Vi tænker på din sundhed!

Udbringning af medicin fra Faaborg Løve Apotek
ændres fra 1. oktober 2017.

NU LEVERING HVER DAG!!!
hvis din recept er her inden kl. 11.30

Der er ingen udbringning lørdag.

Husk at forkæle...
Vidste du...
Hos Guldsmed Domino
kan vi registrer dine
ny indkøbte smykker/ure
i din egen online smykkeboks.

Det er en fordel da du altid
vil have dokumentation
på dine køb.

Kom ind i butikken
og hør nærmer.
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Program Lyserød lørdag 7. okttober 2017

Kl. 10.00 Folketingsmedlem Jane Heitmann åbner Lyserød Lørdag

Kl. 10.15 I forbindelse med Lyserød Lørdag 10 års jubilæet sender vi
balloner til vejrs fra Ymerbrønden - til støtte for og til minde om
alle dem vi har kær.

Kl. 10.30 Salg af kaffe og STØT BRYSTERNE kage - 10 kr. pr. del.

Kl. 10.30 Vinsmagning af lokal rosévin ved Grand´s Vin.

Kl. 11.30 Dans Jump ved Bettina Quick på Torvet

Kl. 12.30 Trækning af lotteri med mange fine
gevinster fra byens butikker

Der vil være
salg af lodder
i hele byen
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Maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

Faaborg: I 10 år har Kræftens 
Bekæmpelse under kampag-
nen "Støt Brysterne" marke-
ret Lyserød Lørdag. I år ligger 
lyserød lørdag den 7. okto-
ber, og i Faaborg er man med 
for tredje år, fortæller Anette 
Wonsbeck, som er lokal tov-
holder på arrangementet.

Hele byen vil i dagens an-
ledning blive pyntet med 
balloner, flag og bh'er, så det 
forhåbentlig ikke går nogens 
næse forbi, hvilken sag der 
sættes fokus på. Ligeledes vil 
byens butikker pynte op til 
lejligheden.

Programmet begynder 
klokken 10, hvor Jane Heit-
mann holder velkomsttalen. 
Klokken 10.15 slippes 2-300 
balloner løs ved Ymerbrøn-
den i anledningen af 10 års-
jubilæet.

Klokken 10.30 sælger Kræf-
tens Bekæmpelse kaffe og 
cupcakes formet som bry-
ster. På samme tidspunkt 
er der mulighed for at sma-
ge på varerne fra Grands Vin 
fra Horne, som holder vins-
magning.

Bettina Quick og hendes 
fitnesspiger lægger vejen for-
bi med en jumping fitness-
opvisning klokken 11.30.

I hele byen kan man købe 
lodder til den store tombo-
la, og klokken 12.30 udløses 
spændingen, når vinderne 
skal trækkes. Det er byens 
butikker, der har sponsore-
ret de fine præmier, oplyser 
Anette Wonsbeck.

- Jeg håber, vi får en dag, 
hvor solen skinner, og hvor 
en masse mennesker vil bi-
drage til sagen ved at købe en 
masse lodder, siger hun.

Skabe et fokus
I 2016 indsamlede Lyse-

rød Lørdag 4.100.000 kr. 
til forskning, forebyggelse 
og patientstøtte inden for 
brystkræft. Anette Wons-
beck har ikke noget bud på, 
hvor meget, hun håber, der 
bliver samlet ind i Faaborg.

- Men jeg håber, at vi kan 
slå Ringe. Det kunne være 
lidt sjovt, smiler hun.

Udover pengeindsamlin-
gen håber hun, at dagen kan 
være med til at skabe fokus 
på brystkræften.

- Vi skal have åbnet op 
for, at folk skal blive mere 

opmærksomme, foretage 
de egenundersøgelser, man 
kan, og søge læge. Jo før man 
opdager det, des før kan 
man blive hjulpet, og des 
større er sandsynligheden 
for, at man kan blive hel-
bredt, siger hun og tilføjer:

- Og en vigtig pointe er 
også, at mænd også kan få 
brystkræft. Og det er der 
måske ikke mange, som er 
opmærksomme på.

Faaborg bliver klædt i lyserødt

2-300 balloner vil blive sluppet fri fra Ymerbrønden på Lyserød Lørdag. Arkivfoto

Mediekonsulent Karin Skjærbæk og tovholder på Lyserød 
Lørdag Anette Wonsbeck har været rundt i byens butikker for at 
opfordre til at bakke op arrangementet. Privatfoto

   

Lyserød Lørdag i Faaborg 
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Palle Søby 
pse@fyens.dk

Svanninge: Der findes efter-
hånden mange former for fit-
ness. En af de nyeste er jum-
ping fitness - fitness på tram-
poliner.

Det kan man nu gå til som 
en ny aktivitiet hos Faldsled-
Svanninge SG&I. Her står 18 
nye trampoliner klar til at 
blive booket.

Bag det nye tiltag står Bet-
tina Quick, der for nogle må-
neder siden uddannede sig 
til jumping fitness-instruk-
tør.

- Denne form for fitness 
henvender sig til stort set al-
le - kun med undtagelse af 
folk med dårligt hjerte eller 
gravide. Dårligt knæ eller ryg 
er ingen hindring. Jeg døjer 
selv med et piskesmæld, og 
der er absolut ingen proble-
mer med at jumpe, fortæller 
Bettina Quick.

- Jeg havde selvfølgelig et 

håb om at starte et hold op i 
Faaborg. Men jeg vidste også, 
at det nok ikke ville blive helt 
nemt at starte op, da en en-
kelt trampolin ligger på lige 
under 3000 kroner, og skulle 
jeg starte et hold, havde jeg 
brug for minimum 10 tram-
poliner.

AP Svendsen Madservice 
i Herregårdscentret meldte 
sig hurtigt som sponsor på 
et par trampoliner, og kort 
efter fulgte Jyske Bank med.

Bettina Quick fremlagde 
ideen for Faldsled-Svannin-
ge SG&I, hvor hun i forve-
jen underviser i dans. Gitte 

Nyeste dille:  
Fitness på trampoliner
Fitness-instruktør bettina Quick har startet en ny 
aktivitet i svanninge: Jumping fitness - det vil sige fitness 
på trampoliner. Takket være støtte fra blandt andre 
sydbank har hun købt 18 trampoliner til formålet.

Bettina Quick er et kendt ansigt i Faaborg og omegns fitness-miljø. Her er hun i gang med 
opvisning i Torvegade under denne sommers Open By Night i Faaborg. Nu starter hun en helt ny 
aktivitet i Svanningehallen: Jumping fitness. Foto: Palle Søby

Jumping fitness handler simpelthen om, at man laver fitness-
øvelser oppe på hver sin trampolin. Her et foto fra Allested-Vejle, 
som fik den aktivitet allerede i 2015. Arkivfoto: Nils Mogensen 
Svalebøg

Lei fra foreningens fitness-/
gymnastikafdeling var vild 
med ideen.

Men det var stadig mange 
penge at skulle finde for at få 
de sidste trampoliner. Betti-
na Quick skrev derfor en an-
søgning til Sydbank Fonden, 
som støttede med 20.000 
kroner, så hun kunne købe 
de 18 trampoliner.  

Lørdag den 7. oktober kan 
man i forbindelse med Lyse-
rød Lørdag/Støt Brysterne på 
Torvet i Faaborg opleve, hvad 
jumping fitness går ud på. 
Her kommer Bettina Quick 
og hendes hold og giver op-
visning i dans og fitness på 
trampoliner.

Ved samme lejlighed vil 
Morten Kunøe Smidt fra 

Sydbank vil komme forbi 
og overrække checken på 
20.000.

Jumping fitness i Svannin-
gehallen kører hver anden 
søndag formiddag klokken 
9.45-10.45 og hver mandag 
aften klokken 21-22. Det ko-
ster 30 kroner pr. gang, og 
man kan booke trampoliner 
på foreningens hjemmeside.

   

Lyserød Lørdag i Faaborg 

sen
4 · 5600 Faaborg

lf. 7 · www.mrisaksen.dk
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Gågaden 26 · 5600 Faaborg · 62 61 00 64

Mødospå
Facebook

WEEKEND
FOR BØRNENES SKYLD

Den 7.- 8. oktober 2017.

20%
på alle ikke nedsatte børne støvler

og børne sko i butikken.

LØRDAG og SØNDAG fra kl. 10-14
Vi trækker lod om et

Smart
Pedometer

på køb i butikken.
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Faaborg: Med over 24 film, er 
Jan Priiskorn Schmidt til dato 
dansk films mest benyttede 
barneskuespiller. I sin 12 år lan-
ge karriere spillede han sam-
men med filmbranchens stør-
ste danske stjerner, blandt an-
dre Dirch Passer, Ove Sprogøe 
og Ghita Nørby, og han med-
virkede i filmene Sommer i Ty-
rol, Min søsters børn, Flådens 
friske fyre og mange flere.

7. oktober kommer han til 
Faaborg for at signere sin bog, 
Barnestjernen fra Bryggen, hos 
Bog & Ide.  

Bogen er blevet til efter 45 år. 
I de mange år har Jan Priiskorn 
Schmidt undgået enhver kon-
takt med pressen og medierne 
og forsøgt at lægge tiden som 
barneskuespiller bag sig. Han 
var blot 21 år, da han trak sig 
tilbage fra offentligheden. 

Bogen er en personlig for-
tælling om en ung mand, der 
fik sin filmkarriere forærende 
og valgte at vende den ryggen. 
Det er historien om en turbu-
lent barndom som landskendt 
skuespiller. Jan Priiskorn Sch-
midt fortæller åbenhjertigt om 
sin barndom i dansk film og i 
arbejderkvarteret på Islands 
Brygge, om livets op- og nedtu-
re og de indre dæmoner./EXP

Tidligere barnestjerne hos Bog & Ide
Jan Priiskorn schmidt signerer sin bog lørdag 7. oktober.

Maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

Faaborg-MidtFyn: Kræftens 
Bekæmpelses lokalafdeling 
i Faaborg-Midtfyn står bag 
en række træningstilbud i 
kommunen.

Som noget nyt er der i 
samarbejde med STOP In-
kontinens Klinikken blandt 
andet blevet oprettet et 
"Gas- og vandmester-træ-
ning for mænd"-hold ledet 
af fysioterapuet Laila Ravn-
kilde Marlet, som har spe-
ciale i at hjælpe mænd og 

kvinder med underlivsge-
ner.

Det nye træningsforløb 
begynder tirsdag den 3. ok-
tober klokken 18-19 på Rin-
ge Fysioterapi Klinik.

Træningen forløber over 
seks gange, hvor øvelserne 
vil blive gentaget mange 
gange og gjort sværere og 
sværere fra gang til gang.

Ved hver træningsseance 
vil der være et kort teore-
tisk oplæg om emner ved-
rørende anatomi, drikke- 
og vandladningsvaner, nat-

tetisseri og potens.
Hver mandag er der lige-

ledes kræfthold i Midtfyns 
Fritidscenter og Forum Fa-
aborg klokken 10. Efter træ-
ningen er der fælles kaffe.

Kræftens Bekæmpelse gi-
ver et tilskud på 100 kroner 
om måneden på kontingen-
tet for træningen.

I Midtfyns Fritidscenter 
er der ligeledes "Mindful-
ness på tværs af diagnoser" 
hver onsdag klokken 16. Det 
samlede forløb koster 240 
kroner.

Masser af træning  
for kræftramte

En kop kaffe til at skylle træningen ned med i Forum Faaborg. Kræftens Bekæmpelse udbyder flere 
former for træning, som kan være til gavn for kræftramte. Arkivfoto

   

Lyserød Lørdag i Faaborg 
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HELE FAMILIENS FRISØR I FAABORG
Hos mig er DU i centrum

Østergade 47B
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 06 33

Mail: salonbielefeldt@hotmail.dk

Parkering ved døren
Online booking på
www.salonbielefeldt.dk

Mandag: LUKKET
Tirsdag - Onsdag - Fredag: 09.00 - 17.00
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BroByværk: Nyere forskning tyder på, at parkinsonramte 
kan få det bedre, hvis de af og til tager en svingom. Så un-
der titlen ”Dans med mr. Parkinson” introduceres et nyt 
tilbud i Faaborg-Midtfyn-området. Dansen foregår i Bro-
byværk Hallen. Første gang onsdag 4. oktober kl. 10.15–
11.30, og der er programsat i alt otte gange indtil videre. 
Betaling for hele forløbet er 200 kr. pr. deltager. Tilmel-
ding til Margrethe Trøst. Tlf. 2384 1922. Eller mail: Paul.t@
mail.dk. /EXP

Dans med Parkinson

vester Hæsinge: To kor slår pjalterne sammen, når Vester 
Hæsinge Kirke inviterer til koncert tirsdag den 10. okto-
ber kl. 20. Det er Vester Hæsinge/Sandholts Lyndelse Kir-
kers lokale kor, der sammen med Ryslinge Sangkor vil 
fylde kirkerummet med skønsang. De to kor synger både 
hver for sig og sammen som ét stort kor, og programmet 
byder blandt andet på danske folkeviser, årstidssange og 
klassiske salmer. Der er fri entré til koncerten. /EXP

To kor i fusionskoncert

nørre BroBy: I anledning af, 
at brugsen i Nørre Broby 
runder 115 år, inviteres by-
ens borgere og andre inte-
resserede til at se en udstil-
ling inde i butikken fredag 
6. oktober kl. 15-18 med Nr. 
Broby Brugsforenings histo-
rie. Der vil være personer fra 
lokalarkivet, som står klar til 
at fortælle og vise billeder og 
artikler m.m. Dagli'Brugsen, 
som det er i dag, byder sam-
tidig på smagsprøver på øl, 
vin, vand og mundgodter, 
desuden har uddeler Rikke 
Krogh sørget for gode jubi-
læumstilbud gældende hele 
næste uge med priser på va-
rer, der rammer tallet 1902. 
Det var nemlig det år, der af-
holdtes stiftende generalfor-
samling, hvor love for Brugs-
foreningen blev vedtaget. 
Den første uddeler, Martha 
Brunse blev ansat.

Det fremgår af hendes an-

sættelseskontrakt, at hendes 
løn var 4% af omsætningen 
af butiksvarer og 1% af grov-
varer samt 1% til dækning af 
svind. Desuden havde hun 
fribolig og ret til for egen reg-
ning at opkøbe og forhand-

le æg. Åbningstiden var den-
gang alle ugens hverdage fra 
kl. 6 morgen til kl. 21 aften, 
desuden søndage fra kl. 6 til 
9 om formiddagen.

I lighed med indkøbsfor-
ening til kolonial har der 

været en indkøbsforening for 
foderstoffer. Med åbningen 
af Odense-Nørre Brobyba-
nen i 1906 blev der opført et 
pakhus på banens grund ved 
Nr. Broby station til lager.

Priser som i gode gamle dage

vester Hæsinge: Torsdag 12. oktober er der generalforsam-
ling i madklubben i Vester Hæsinge. Efter maden foredrag 
ved vicepolitiinspektør Henrik Justesen, afdelingsleder for 
personfarlig kriminalitet - sager om drab og sexforbrydel-
ser. Fortæller bl.a. om drabene i Tusindårsskoven. /EXP

Kendt efterforsker fortæller

Fra før verden gik af lave. Brugsen i Nørre  Broby. Arkivfoto

NY TANDKRONE SAMME DAG - så du kan komme videre!

Med CEREC teknologi designer og
fremstiller vi en stærk krone på få timer.

Tandkronen i smukt keramisk porcelæn, syner og har styrke som
en naturlig tand. Kontakt os på Tlf. eller på mail: team@clinics.dk

www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk
Raadhusgaarden 5 tlf. 62 61 34 02
Bøgevej 1 tlf. 64 73 13 90

Korsvangen 6A · 5750 Ringe · 62 61 16 66 · www.ffv.dk

Genbrugeligt affald skal ikke
i de grønne affaldsspande.
Det skal sorteres fra og
genanvendes som råstoffer.

Hvis du sorterer det og lægger det
ud til skel i klare poser, så afhenter
vi det og lægger nye poser som
tak for hjælpen.
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Tøj og sko

Vi er også kommet på Facebook,
så DU hurtigt kan følge med i, hvad der
rører sig på dit forsyningsområde
- og VI kan komme tættere på vores
kunder og brugere med information,
råd og vejledning.

Følg os og vær opdateret
facebook/ffvenergy

Vi afhenter dit
genbrugelige affald
hjemme hos dig!

NYHED!

P
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Bind
knude

på posen
Tak!
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Faaborg: 150 elever fra 1. g og 
elever fra Pontoppidansko-
len, Vestermarkskolen og Ve-
ster Skerninge Friskole fejre-
de den Europæiske Sprogdag 
26. september på Faaborg 
Gymnasium.

Eleverne arbejdede hele 
dagen med sprog. De dystede 
mod hinanden på forskellige 
poster indenfor discipliner-
ne latin, fransk, tysk, spansk 
og almen sprogforståelse. 

De har blandt andet spillet 
vendespil med transparente 
franske gloser, quizzet om 
sprogstammer og palindro-
mer, lavet lytteøvelser til de 
hotteste spanske hits, over-
sat latinske tekster om gladi-
atoren Maximus, løbet stafet 
med tyske eventyr og arbej-

150 elever til sprogevent på Faaborg Gymnasium

Der blev talt adskillige sprog på Faaborg Gymnasium tirsdag, 
hvor der var international sprogdag. Privatfoto

Eleverne dystede på forskellige poster. Privatfoto

det med ligheder og forskelle 
mellem Shakespeares og Bat-
mans sproglige univers.

Dagen blev afsluttet i kan-
tinen med sprogkage til alle 
deltagere og fine præmier til 
de vindende hold. 

Der blev blandt andet vun-
det gavekort til Café Soze, 
rygsække og keyhangers fra 
Sydabank i Faaborg og gram-
matikker på spansk, fransk 
og tysk fra Forlaget Vicca.

- Tak for en god og sjov 
dag til alle de aktive elever, 
der deltog, vores 2. og 3. g'ere, 
som hjalp ude på posterne, 
og ikke mindst til sproglæ-
rerne på FG. Også mange 
tak til sponsorerne Sydbank, 
Café Soze, Forlaget Vicca.dk 
og Det europæiske Center 

for Moderne Sprog, som har 
valgt at støtte op om vigtig-
heden af at lære sprog, for-
tæller Stine Bekker-Hansen, 

pædagogisk faglig koordi-
nator, Faaborg Gymnasium.  
/EXP 

*Efteroffentligt tilskud.

Det tager tid at erkende, at man har
svært ved at høre. Hvorfor også vente
på at få tjekket hørelsen?

Hos AudioNova skal du ikke vente længe
på at få en høretest, modsat flere steder
i det offentlige. Vi har et bredt sortiment
af høreapparater fra 0 kr.* Så lad os hjælpe
med at finde den løsning, der passer
dig bedst!

Hvorforvente,nårdu
kangåtilAudioNova?

www.audionova.dk

*Efteroffentligt tilskud.

AudioNovaHørecenter
Odensevej47A
5600Faaborg

Komtilhøretestsdag
d.10.oktober
Bestil tidpå:

88778074

BØJDEN

FYNSHAV

Odense
FLEGGAARD 

ENDAGSBILLET T/R
BIL INKL. 9 PERSONER

+ FLEGGAARD GAVEKORT PÅ DKK 200 

 i alt fra                            DKK 450faergen.dk/fl eggaard

BØJDEN-FYNSHAV

FYNSHAV
BØJDEN

FYNSHAV

Sejler mellem Fyn og Als, 
fra tidlig morgen til sen aften
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Pepsi produkter
24 x 0,33 l.

Flere varianter.
Max 12 ks. pr. kunde.
Herefter 46,66 pr. ks.

Ta’ 3 ks.

122,-

Tilbuddene gælder til og med d. 10. oktober 2017. Se åbningstider & kørselsvejledninger på fleggaard.dk
Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer. De annoncerede priser er inkl. tysk moms. KUN SALG TIL PRIVATE. Layout: Fleggaard Marketing
Køl, frost, frugt, kolonial og nonfood føres ikke i Heiligenhafen. * Tilbudspriserne er indhentet via ”Tilbudsdata” i uge 34, og vi sammenligner med førende danske supermarkeder og
discountbutikker. Ved vægt-/størrelsesafvigelse omregnes tilbudsprisen.

Fleggaard

Neutral vaskemiddel 1,8 l. Flere varianter. Max 6
stk. pr. kunde. Herefter 69,99 pr. stk.

3stk. 9999

Neutral

Rød Merrild kaffe 103 400 g.
Max 5 ps. pr. kunde. Herefter 34,99 pr. ps.

Pr.ps. 2399

Anthon Berg tærter 192,5 g. Flere varianter el.
Toms Bridge blanding 225 g.
Max 6 stk. pr. kunde. Herefter op til 24,99 pr. stk.

2stk. 2499
Kærgården saltet 250 g.
Max 3 pk. pr. kunde. Herefter 16,99 pr. pk.

Pr.pk. 777

Bombay Sapphire gin el. Jack Daniels 1 l. 40%.
Max 3 fl. pr. kunde. Herefter 199,99 pr. fl.

Pr.fl. 12999

JackDan
iels

vn
Fleggaard

alle de
tilbud på

gaard.dk- e
gode
leggAnticaVigna

Valpolicella Ripasso DOC
Superiore

0,75 l. Vin fra Italien.
Max 12 fl. pr. kunde.
Herefter 59,99 pr. fl.

Ta’ 6 fl.

19999

– lige over grænsen

v
a e de

festival

9

SPAR 46%
ift. billigste

tilbudspris* i DK.

SPAR 42%
ift. billigste

tilbudspris* i DK.

Royal, Odense el. Giraf
24 x 0,33 l. Flere varianter. Pr. ks. 59,99.

3ks. 155,-
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00%MER’ - LIGE OVER GRÆNSEN 100%MER’ - LIGE OVE

Arnold Sørensen
makrel 125 g.

Max 6 ds. pr. kunde.
Herefter 7,99 pr. ds.

Pr. ds.

333

Graasten
375 g. Flere varianter.
Max 3 fl. pr. kunde.
Herefter 9,99 pr. fl.

Pr. fl.

555

n
i t

Amanda
kippers, makrel kræs,
tun el. Torskerogn

110-200 g. Flere varianter.
Max 8 ds. pr. kunde.

Herefter op til 10,99 pr. ds.

Pr. ds.

777
Kohberg Viking
rugbrød 1000 g.

Max 3 pk. pr. kunde.
Herefter 14,99 pr. pk.

Pr. pk.

4

SteffHoulberg
400 g. Skinkestrimler el.

cocktailpølser.

Pr. pk.

1666

3-stjer
salami 2

Pr. pk.

888

SPAR 38%
ift. billigste

tilbudspris* i DK.

SPAR 56%
ift. billigste

tilbudspris* i DK.

Tilbuddene gælder til og med d. 10.10 2017. Se åbningstider & kørselsvejledninger på fleggaard.dk
Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer. De annoncerede priser er inkl. tysk moms. KUN SALG TIL PRIVATE.
Layout: Fleggaard Marketing. * Tilbudspriserne er indhentet via ”Tilbudsdata” i uge 34, og vi sammenligner med førende danske supermarkeder og discountbutikker. Ved vægt-/størrelsesafvigelse omregnes tilbudsprisen.

R GRÆNS
’ - I R
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Carl Vollstedt
spegepølser
750-900 g.
4 varianter.

Pr. stk.

4888

EN 100%

AMA flydende
margarine
500 ml.

Pr. stk.

666

Tulip leverpostej
400 g.

Frokost el. sønderjysk.

Pr. stk.

777

Bacon
800 g. I tern el. skiver.

Pr. pk.

4444

Pålækker
90 g. Flere varianter.

Pr. pk.

777

G

NSENSE

6DAGLIGVARERRRR

M
ER

’-
LI
G
E
O
V
ER

G
R
Æ
N
SE

N
10

0%
M

ER
’-

LI
G
E
O
V
ER

G
R
Æ
N
SE

N
10

0%
M

ER
’-

LI
G
E
O
V
ER

G
R
Æ
N
SE

N
10

0%
M

ER
’-

LI
G
E
O
V
ER

G
R
Æ
N
SE

N
10

0%
M

ER
’-

LI
G
E
O
V
ER

G
R
Æ

E

4



24 UgeAvisen FAAborg Tirsdag 3. ok Tober 2017

Big Zin Zinfandel
3 l. Vin fra Italien.

Pr. stk. 49,-
South Cape 3 l. Vin fra Sydafrika.
Flere varianter. Pr. stk. 49,99.

3 stk. 9750
Tilbuddene gælder til og med d. 10.10 2017. Se åbningstider & kørselsvejledninger på fleggaard.dk

Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer. De annoncerede priser er inkl. tysk moms. KUN SALG TIL PRIVATE.
Layout: Fleggaard Marketing. * Tilbudspriserne er indhentet via ”Tilbudsdata” i uge 34, og vi sammenligner med førende danske supermarkeder og discountbutikker. Ved vægt-/størrelsesafvigelse omregnes tilbudsprisen.

49

Se mere
online på

fleggaard.dk

sydafrikanske
vine

SPAR 25%

dafrikans e

SPA
på udvalgte

SantaRita 120

Restparti
så længe
laver haves

vn
Fleggaardv

festival

Santa Rita 120
0,75 l. Vin fra Chile.

Flere varianter. Pr. fl. 39,99.

Ta’ 6 fl.

125,-
SPAR
51%

Ifht. *markeds-
prisen i DK.

Quintus Amarone
0,75 l. Vin fra Italien.

Pr. fl. 69,-
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Torre Oria
5 l. Vin fra Spanien.

Pr. stk. 4444
TheWanted Zin Zinfandel IGT
3 l. Vin fra Italien.

Pr. stk. 8888

TheWa
ntedZinBemærk

5 l.

Masi

Campofiorin
Ripasso

0,75 l. Vin fra
Italien.

Pr. fl.

4999
Masi

Rocca
PiemonteAppassimentodoc

el. Rocca Valpasso
0,75 l. Vin fra Italien.

Pr. fl. 59,99.

Ta’ 6 fl.

222,-

Governo Toscana IGT
3 l. Vin fra Italien.

Pr. stk. 7999
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- når det er bedst
Fleggaard

Nescafé Guld i glas 200 g.
Max 3 gl. pr. kunde. Herefter 59,99 pr. gl.

Pr. gl. 4444

Quality Street 2,9 kg.
Max 3 ds. pr. kunde. Herefter 179,99 pr. ds.

Pr.ds. 12999
Fersk kyllingefilet 900 g.
Max 3 pk. pr. kunde Herefter 49,99 pr. pk.

Pr.pk. 35,-

Danpo

1-Enkelt el. Linie akvavit
0,7 l. 35-41,5%.

Pr.fl. 109,-

Vestfyen
24 x 0,33 l. Pilsner el. classic. Pr. ks. 49,99.

3ks. 115,-

Faxe Kondi,
Nikoline el. Egekild

24 x 0,33 l.
Flere varianter.

Max 12 ks. pr. kunde
Herefter 53,33 pr. ks.

Ta’ 3 ks.

137,-

Harboe Julebryg
24 x 0,33 l.

Pr.ks. 4999

e

e.
s.

Faxe ko
ndi,Nik

oline

el. Egek
ilde

MOKAÏ, Shaker
el. Modjo

8 x 0,33 l. 4,5%.
Flere varianter.
ax 6 ks. pr. kunde.
refter 99,99 pr. ks.

Pr. ks.

6999

M

18
F

Ma
HerMÖKAI

SPAR 42%
ift. billigste

tilbudspris* i DK.

Tilbuddene gælder til og med d. 10.10 2017. Se åbningstider & kørselsvejledninger på fleggaard.dk
Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer. De annoncerede priser er inkl. tysk moms. KUN SALG TIL PRIVATE.
Layout: Fleggaard Marketing. * Tilbudspriserne er indhentet via ”Tilbudsdata” i uge 34, og vi sammenligner med førende danske supermarkeder og discountbutikker.
Ved vægt-/størrelsesafvigelse omregnes tilbudsprisen.
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Maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

Faaborg: En webserie, der 
kun kan ses på nettet. Sådan 
én har sidste års overbyg-
ningshold fra Klar til Film – 
Station Next i Faaborg begå-
et. Og det har de haft ret stor 
succes med.

- Da traileren blev offent-
liggjort den 22. august i år, 
nåede den hurtigt op på to-
cifrede likes og er pr. dags da-
to blevet delt 56 gange og set 
10.074 gange. De efterfølgen-
de afsnit er ligeledes blev set, 
delt og liket bredt. Videolog-
gen på Facebook og Youtube 
viser en stigende tendens af 
unikke seere samt en van-
dring fra Faabook til Yout-
ube, fortæller Emil Christian 
Østergaard, som er producer 
og kommunikationsansvar-
lig på Klar til Film – Station 
Next.

Det er særligt folk i Fa-
aborg, de større byer i Dan-
mark og udlandet med Eng-
land i spidsen, som har fun-
det interesse i afsnittene, og 
allerede efter offentliggørel-
sen af seriens tredje afsnit, 
blev holdet bag serien op-
fordret til at melde den til 

Klar til Film - Station Next hitter med webserie
eleverne bag webserien Porno Leif er inviteret til at sende ind til Copenhagen Web Fest.

Serien er optaget henholdsvis på HF & VUC Fyn Faaborg og i 
Provianten i Dyreborg. Foto: Michael Woelke

Serien handler om Leif, som skal vælge mellem kærligheden og 
sit kald. Foto: Michael Woelke

Fynsk filmskole for unge på Fyn.

Filmskolen har hjemme på Faaborg Gymnasium og udbydes 
af Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Station Next i 
Avedøre og Faaborg Gymnasium.

Ledelsen af Klar til Film – Station Next er daglig leder Mikael 
Woelke samt producer og kommunikationsansvarlig Emil 
Christian Østergaard.

Uddannelsen er for unge i alderen 13-18 år.

 

Fakta
kLar TiL FiLm – sTaTion nexT

festivalen Copenhagen Web 
Fest, der finder sted i septem-
ber 2018.

Det er første gang, elever-
ne på filmskolen har prøvet 
kræfter med webserieforma-
tet, fortæller han.

Holdets førsteårsproduk-
tion ”Under Månen” (2015) 
vandt Guldægget for bedste 
idé og var nomineret som 
bedste film til The Next Film 
Festival og lå på top 10 på EK-
KO Shortlist i otte uger, oply-
ser han.

Et år undervejs
Det har taget et års tid at pro-
ducere serien Porno Leif med 
idéudvikling og forprodukti-
on fra september til januar, 
optagelser fra januar til maj 
og postproduktion fra maj til 
september.

Serien handler om Leif, 
som er runner på et porno-
filmset i Dyreborg på Syd-
fyn, og som skal vælge mel-
lem forelskelsen mellem 
ham selv og Louise eller por-
noen, som han finder ud af er 
hans kald. Scenerne er filmet 
henholdsvis på HF & VUC 
Fyn Faaborg og i Provianten 
i Dyreborg.

I de bærende roller ses 
Tue Heiberg som Leif, Per-
nille Kaae Høier som Louise, 
Dawn Wall som Denice, Jo-
akim Skovgaard som Ole og 
Mads Kruse som Søren.

- At lave en webserie gav 
nogle flere kreative mulig-
heder. Man har ikke kun én 
chance for at ramme plet 
som i en kortfilm, men man 

kan prøve forskellige ting af 
i forskellige afsnit, og det gi-
ver en god variation, fortæl-
ler 19-årige Asbjørn Kiel, som 
var fotograf, klipper og forfat-
ter på serien.

- Det har været sjovt at 
håndtere så stor en produk-
tion. Det har også givet lidt 
mere af en forsmag på, hvad 
der venter, hvis man får mu-

lighed for at lave noget på 
en spillefilm, forklarer den 
19-årige gymnasieelev, der 
i fritiden har sin egen virk-
somhed, der blandt andet 
producerer reklamefilm.

Asbjørn Kiel oplyser, at 
folkene bag webserien for-
mentlig vil følge opfordrin-
gen og sende ind til Copen-
hagen Film Fest.

- Når vi kommer lidt tætte-
re på, skal vi have kigget lidt 

nærmere på kravene. Men 
jeg regner bestemt med, at 
vi sender en ansøgning. Og 
så skal vi på udkig efter lig-
nende festivaler. Og vi håber, 
at vi også kan få spredt seri-
en ud på et eller andet niveau 
internationalt, slutter han.

Hele serien kan ses på 
Facebooksiden "Porno Leif 
- en webserie" eller på You-
tube.

Korinth IF har lige fået sponsorkroner fra OK. Det er de meget glade for. Med et
OK Benzinkort kan du også støtte Korinth IF, hver gang du tanker. Bliver du sam-
tidig mobil- eller elkunde, kan du støtte din lokale klub ekstra meget. Se mere på
ok.dk/lokalsporten

TAKFORDIDUSTØTTER
KORINTH IF

24.605 kr.
til Korinth IF

Brahetrolleborg

m a

6 m
mega pulje

64 m

LODSEDLER TIL VARELOTTERIETS
SÆSON SKAL FORNYES
SENEST DEN 16. OKTOBER

SPIL MED HOS
DIN LOKALE FORHANDLER
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Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Nicolaj

Nielsen
Ejendomsmægler

Stine
Rosenbeck
Salgskoordinator

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Rødstensvang 13 - 5600 Faaborg

Velholdt ét-plansvilla beliggende for enden af lukket vej centralt i Faa-
borg. Her er kort afstand til indkøb, sport, Øhavsskolen Afd. Uglen(tidli-
gere Toftegaardsskolen), hvor her også er børnehave, sfo og vuggestue.

D

Pris 1.100.000
Udb. 55.000
Ejerudg. 2.030
Brt./Nt. 4.972/4.142
Sag 56002583

Grund 1.114 m2
Bolig 108 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1970
Kontakt 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 07/10
kl. 14.00 til 15.00

Elmevænget 5 , Haastrup - 5600 Faaborg

I Håstrup har man et hyggeligt velfungerende samfund med bl.a. køb-
mand, friskole, kirke og forsamlingshus, børnehave og vuggestue. Her er
tale om en 1-plans villa som er godt indrettet med 4 værelser og 2 bade-
værelser.

D

Pris 800.000
Udbetaling 40.000
Ejerudgifter 1.539
Brutto/netto 3.608/3.004
Sag 56002993

Grund 967 m2
Bolig 151 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1976
Kontakt tlf. 62614800

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
fredag d. 06/10
kl. 15.00 til 16.00

Assensvej 332 - 5642 Millinge
5642 Millinge
T-bygget liebhavervilla opført i 2010 - I alt 348 m2 inkl. dobbelt garage.
Boligen indeholder bl.a. 5 værelser og 3 badeværelser. Opført i grå tegl-
sten med flot sort tegltag, behandlet til imødegåelse af aljedannelse mv.

C

Pris 2.700.000
Udbetaling 135.000
Ejerudgifter 1.150
Brutto/netto 12.069/10.060
Sag 56002958

Grund 3.022 m2
Bolig 251 m2
Rum/vær. 6/5
Opført 2010
Kontakt tlf. 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 08/10
kl. 14.00 til 15.00

Peter Hansensvej 54 - 5600 Faaborg

Velholdt villa med en flot udsigt og god beliggenhed i Faaborgs vestlige
bydel nær Toftegårdsskolen, børnehave, fritidshjem, indkøb, vandet, hav-
nebad og Faaborg centrum med hyggelig gågade og mange butikker.
Dobbelt garage og flot have.

D

Pris 895.000
Udb. 45.000
Ejerudg. 2.041
Brt./Nt. 4.041/3.365
Sag 56002894

Grund 1.406 m2
Bolig 90 m2
Rum/vær. 4/2
Opf./reno. 1965/1983
Kontakt 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 07/10
kl. 14.00 til 15.00

Horne Strandvej 7 - 5600 Faaborg

Her får man virkelig meget ejendom for pengene. Her er tale om en 3
længet gård beliggende ved Horne By - ca. 400 m. fra byen og 900 m.
fra stranden. Ejendommen er beliggende i ugenerte omgivelser og med
skøn naturudsigt.

G

Pris 1.650.000
Udb. 85.000
Ejerudg. 2.415
Brt./Nt. 7.352/6.116
Sag 56002798

Grund 20.092 m2
Bolig/kld. 221/25 m2
Rum/vær. 7/6
Opført 1899
Kontakt 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 08/10
kl. 15.00 til 16.00

Fiskervænget 8, Dyreborg - 5600 Faaborg

Pragtfuld ejendom i 2. række i det attraktive Fiskervænget i Dyreborg By,
tæt ved Faaborg på Sydfyn. Her får du en ejendom med flot udsigt belig-
gende i et naturområde uden lige, med Dyreborgskoven bagom byen.

G

Pris 1.275.000
Udb. 65.000
Ejerudg. 1.240
Brt./Nt. 5.701/4.750
Sag 56002930

Grund 452 m2
Bolig 84 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1895
Kontakt 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 07/10
kl. 15.00 til 16.00

Chr. d. IXs Vej 25 - 5600 Faaborg

Liebhaverejendom med unik udsigt over Faaborg Fjord og øhavet. Ejd.
er beliggende ved havnefronten i Faaborg i gåafstand fra centrum. En
gennemført kvalitetsvilla som fremstår indflytningsklar og med mange fi-
ne detaljer.

C

Pris 3.795.000
Udbetaling 190.000
Ejerudgifter 1.863
Brutto/netto 16.830/14.028
Sag 56003046

Grund 190 m2
Bolig/kld. 158/79 m2
Rum/vær. 4/2
Opført/omb. 1930/1982
Kontakt tlf. 62614800

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
lørdag d. 07/10
kl. 15.00 til 16.00

Stenlund 7 - 5600 Faaborg
Haastrup
Fritliggende villa i hyggelig lands-
by. Beliggende i naturskønne om-
givelser.

Her får du en ejendom med mas-
ser af plads - både ude og inde.
Dobbelt garage i en del af kælde-
ren på 52 m2 og nyere værksted/
lager på 122 m2.

E

Pris 2.195.000
Udb. 110.000
Ejerudg. 1.536
Brt./Nt. 9.798/8.166
Grund 8.618 m2
Bolig/kld. 228/122 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1930/1981
Sag 56002988

INGEN
TILMELDING

ÅBENT HUS
7 + 8 oktober

kl. 10-16
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Faaborg

Kanalvej 2
5600 Faaborg
62614800

En del af byens liv

Faaborg
Ejendomsmæglere, valuar MDE Nicolaj

Nielsen
Ejendomsmægler

Stine
Rosenbeck
Salgskoordinator

Benny
Hedegaard
Salg og Vurdering

Søren
Andersen
Indehaver

Claus
Perregaard
Indehaver

Færgegaarden 6, Bøjden - 5600 Faaborg

Smuk havudsigt mod vest direkte fra stuen og terrassen med UNIKKE
solnedgange året rundt, og kun 40 m. til stranden - og direkte adgang til
egen strandgrund - det er de enestående vilkår man får i denne bolig,
der har natur og fuglereservat som nærmeste nabo.

C

Pris 595.000
Boligydelse 6.616
Forb. forhold 1.000

Sag 56002719

Bolig 95 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2001
Kontakt tlf. 62614800

INGEN
TILMELDING

ÅBENT HUS
Søndag d. 08/10
kl. 13.00 til 17.00

Assensvej 15 - 5600 Faaborg

Indflytningsklar strandvilla med et etageareal på 256 kvm. inkl. udestue &
kld. belig. direkte til Faaborg Fjord. Her er rig mulighed for en dukkert
m/efterfølgende saunatur, en skøn sejltur, en stille tur i havkajak m.m.

D

Pris 3.495.000
Udbetaling 175.000
Ejerudgifter 4.042
Brutto/netto 15.531/12.946
Sag 56002519

Grund 700 m2
Bolig/kld. 151/105 m2
Rum/vær. 4/2
Opført/omb. 1898/1995
Kontakt tlf. 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 08/10
kl. 14.00 til 15.00

Smedebakken 15 - 5600 Faaborg

Det er svært at forestille sig, det bliver rutine at lade blikket glide ud over
Det Sydfynske Øhav, Klokketårnet, Naturen og Als i det fjerne. Villaen er
opført i 1957, og Arkitekt Ib Tagel har tegnet en om - og tilbygning som
er foretaget i 2002.

D

Pris 1.895.000
Udbetaling 95.000
Ejerudgifter 2.677
Brutto/netto 8.480/7.067
Sag 56002119

Grund 1.188 m2
Bolig/kld. 265/6 m2
Rum/vær. 7/5
Opført/omb. 1957/2002
Kontakt tlf. 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 07/10
kl. 14.00 til 15.00

Reventlowsvej 9, Korinth - 5600 Faaborg

Flot og unik ejendom med masser af sjæl og charme bel. i naturskønne
omgivelser. Fra ejendommen er du i 1. række til en fantastisk udsigt til
skov, eng og masser af dyreliv. Her kan skabes en liebhaverbetonet ejen-
dom.

G

Sag 56002435

Grund 1.813 m2
Bolig/kld. 229/5 m2
Rum/vær. 7/4
Opført 1928
Kontakt 62614800

SOLGT

Egsgyden 4 - 5600 Faaborg

Fin ejendommen beliggende på rolig vej i udkanten af Horne by og alli-
gevel i gåafstand til indkøb, off. trafik, skole, boldbaner mv. Til ejendom-
men hører god terrasse og have. Derudover carport hvor du går i tørvejr
indenfor.

F

Sag 56002781

Grund 970 m2
Bolig 110 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1966
Kontakt 62614800

SOLGT

Kildegårdsvej 29, Nab - 5600 Faaborg

Atmosfærefuldt sommerhus i 1.række, kun 40 meter til en rigtig dejlig
børnevenlig badestrand /sandstrand med badebro mv.. Billigt sommer-
hus på lejet grund, derfor denne lave købspris m/ 30-årig lejekontrakt.
Grund kan købes.

Sag 56002556

Grund 178 m2
Bolig 48 m2
Rum/vær. 2/1
Opført 1957
Kontakt 62614800

SOLGT

Vestre Engvej 131. 1,TV - 5400 Bogense

Helårsbolig eller Fritidsbolig - køber vælger selv anvendelse.
Sælgers anvendelse i dag, er at de udlejer via Danland.
Boligen ligger på 1.sal og med tilhørende 2. sal og man kan således sid-
de ganske ugenert på terrassen.

Sag 56003044

Etage 1
Bolig 112 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 2008
Kontakt 62614800

SOLGT

Svendborgvej 62 - 5600 Faaborg

Dejlig gulstensvilla med tegltag, centralt beliggende i Faaborg tæt på
badestrand, indkøb, gode busforbindelser m.m. Der er havkig/udsigt fra
flere rum i villaen. Endvidere er der carport og dejlig have.

E

Pris 995.000
Udbetaling 50.000
Ejerudgifter 2.006
Brutto/netto 4.471/3.723
Sag 56002182

Grund 690 m2
Bolig/kld. 175/107 m2
Rum/vær. 5/3
Opført/omb. 1947/1964
Kontakt tlf. 62614800

ÅBENT HUS
Med tilmelding
lørdag d. 07/10
kl. 15.00 til 16.00
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DELTAG
OG VIND

Bestil et gratis Salgstjek inden 24. oktober 2017 og deltag i konkurrencen
om en iPhone X til en værdi af kr. 9.980,-

Kom ind i butikken eller besøg edc.dk/vind

Brug for mere plads?

Granvænget 27 - 5672 Broby
BROBYVÆRK

D

Grund 1.348 m2
Bolig 160 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1987
Sag 56801121
Kontakt 64732350

SOLGT

Nørregårdsvej 24 - 5672 Broby
ØLSTED - ALLESTED/
VEJLE

G

Grund 1.000 m2
Bolig/kld. 108/10 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1948
Sag 56801334
Kontakt 64732350

SOLGT

Møllegårdsvænget 16 - 5672
NR. BROBY

Grund 1.253 m2

Sag 56801422
Kontakt 64732350

SOLGT

GRUND

Spangevej 6 - 5683 Haarby
HAARBY

G

Grund 840 m2
Bolig/kld. 83/47 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1957
Sag 56801284
Kontakt 64732350

SOLGT

Østergaardsvej 23 - 5683 Haar-
HAARBY

Grund 916 m2
Bolig 106 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 1988
Sag 56801299
Kontakt 64732350

SOLGT

Skovkrogen 42 - 5683 Haarby
SKOVKROGEN

Grund 574 m2
Bolig 54 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1968
Sag 56801287
Kontakt 64732350

SOLGT

Egeballe 6 - 5672 Broby
NR. BROBY
Særdeles rummelig og spændende rødstensvilla på
rolig blind vej - 15 - 20 minutters kørsel til Odense og
motorvejen. Indeholder bl.a. soveværelse med walk-
in closet, 4 børneværelser og flot nyt badeværelse
med jacuzzi. SE MERE PÅ WWW.EDC.DK

D

Pris 1.495.000
Udb. 75.000
Ejerudg. 1.862
Brt./Nt. 6.668/5.555
Sag 56801387

Grund 1.003 m2
Bolig/kld. 189/40 m2
Rum/vær. 7/5
Opført 1957
Kontakt 64732350

NYHED

Hesselhøjvej 3 - 5672 Broby
BROBYVÆRK
Et-plans villa på rolig vej, tæt på skole og indkøb, og
kun 20 minutters kørsel til Odense. Entre, nyt flot køk-
ken, 2 nyere badeværelser, vinkelstue med brænde-
ovn, soveværelse med walk-in sloset, 2 værelser og
pænt bryggers med klinkegulv. Carport.

D

Pris 800.000
Udb. 40.000
Ejerudg. 1.515
Brt./Nt. 3.608/3.004
Sag 56801396

Grund 810 m2
Bolig 121 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1967
Kontakt 64732350

NYHED

Åvænget 7 - 5672 Broby
BROBYVÆRK
Rummelig ejendom på dejlig 2.365 m2 stor grund i
lukket vænge midt i Brobyværk, tæt på købmand, fol-
keskole og 20 minutters kørsel til Odense.
SE MERE PÅ WWW.EDC.DK

E

Pris 550.000
Udb. 30.000
Ejerudg. 1.933
Brt./Nt. 2.494/2.076
Sag 56801393

Grund 2.365 m2
Bolig 193 m2
Rum/vær. 5/3
Opf./omb. 1877/1976
Kontakt 64732350

NYHED

Amerikavej 6 - 5672 Broby
NR. BROBY
Særdeles velholdt og indflytningsklar villa med dejlig
velanlagt have beliggende ugeneret på rolig vej, 15
minutters kørsel fra Odense og motorvejen. SE MERE
PÅ WWW.EDC.DK

E

Pris 1.195.000
Udb. 60.000
Ejerudg. 1.228
Brt./Nt. 5.355/4.461
Sag 56801323

Grund 1.281 m2
Bolig/kld. 140/7 m2
Rum/vær. 4/3
Opf./reno. 1950/1972
Kontakt 64732350

Stålbjergvej 2 - 5672 Broby
BROBYVÆRK
Nyistandsat rødstensvilla beliggende centralt i Broby-
værk. Nyt eternittag, nye vinduer, døre og sternbræd-
der. Indvendig er alt renoveret med nyt IKEA-køkken,
nyt badeværelse med bruseniche, stue med terrasse-
dør, 2 værelser, bryggers og vaskerum.

D

Pris 825.000
Udb. 45.000
Ejerudg. 1.411
Brt./Nt. 3.699/3.081
Sag 56801277

Grund 710 m2
Bolig 104 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 1963
Kontakt 64732350

NY PRIS

Vesterågade 34 - 5672 Broby
NR. BROBY
Særdeles velholdt og indflytningsklar villa midt i Nr.
Broby, tæt på indkøb, off. trafik og friskole, og kun 15
- 20 minutters kørsel fra Odense og motorvejen. Er
løbende moderniseret og vedligeholdt. SE MERE PÅ
WWW.EDC.DK

D

Pris 1.195.000
Udb. 60.000
Ejerudg. 1.351
Brt./Nt. 5.349/4.456
Sag 56801177

Grund 463 m2
Bolig/kld. 143/39 m2
Rum/vær. 5/3
Opf./omb. 1912/1965
Kontakt 64732350

Søbjergvænget 52 - 5672 Broby
NR. BROBY
Et-plans villa med bl.a. 3 børneværelser og med
pragtfuld beliggenhed i bunden af lukket vænge med
have direkte ud til kuperet markområde og med 15 -
20 minutters kørsel til motorvej og Odense. SE MERE
PÅ WWW.EDC.DK

D

Pris 1.295.000
Udb. 65.000
Ejerudg. 2.120
Brt./Nt. 5.805/4.828
Sag 56801115

Grund 1.369 m2
Bolig 135 m2
Rum/vær. 4/4
Opført 1979
Kontakt 64732350

Rugløkkevej 12 - 5672 Broby
BROBYVÆRK
Træhus på stor grund med granskov beliggende midt
i Brobyværk. Træhuset trænger til gennemgribende
renovering. består af stor stue, køkken, bryggers, ba-
deværelse, 3 værelser samt stor udestue. 2 udhus-
bygninger og en carport på grunden. SE MERE PÅ
WWW EDC DK

F

Pris 495.000
Udb. 25.000
Ejerudg. 1.941
Brt./Nt. 2.270/1.889
Sag 56800923

Grund 5.653 m2
Bolig 120 m2
Rum/vær. 4/4
Opført 1966
Kontakt 64732350

Haarby/Broby
Ejendomsmægler, MDE Tommy

Grube
Indehaver

Brian
Rye
Indehaver

Haarby/Broby

Algade 29
5683 Haarby
64732350

En del af byens liv
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Håndbold

2. Division, herrer
Faaborg ØH – HK Give 
Fremad
30-28 (15-13)

Det blev en forrygende kamp 
i Forum Faaborg, da hjem-
meholdet fra Faaborg ØH 
mødte de ambitiøse mod-
standere fra Give Fremad, 
der vandt den første kamp, 
mens værterne efter en flot 
kamp ude mod GOG desvær-
re ikke nåede at få point ud af 
anstrengelserne.

Første halvleg var en farlig 
periode, hvor Give var godt 
med i kampen, men dog ik-
ke formåede at stække hjem-
meholdet afgørende, og i 
anden halvleg var det så Fa-

aborg ØH, som styrede og fik 
ret hurtig skabt en føring på 
fem mål, men desværre blev 
den altid farlige Andreas Pi-
hl alvorligt skadet, da hans 
ene knæ skal røg ud af led, 
som tilfældet var med Hen-
rik Andersen under fodbold-
VM, hvor han i semifinalen 
for åben skærm led samme 
skæbne, som stakkels Andre-
as gjorde.

Kampen måtte afbrydes 
i 20 minutter, mens man 
ventede på, at en ambulan-
ce kunne transportere An-
dres Pihl på Sygehuset for 
behandling. Heldigvis holdt 
træner og spillere hovederne 
klare trods den grimme ople-
velse og fik en sejr på to over-
skydende mål hentet hjem 
til holdet, klubben og ikke 

mindst til Andreas Pihl, der 
selv nåede at score seks gan-
ge inden uheldet, men top-
scorer blev Christian Poulsen 
med otte mål. (hol)

Grimt uheld 
dæmpede 
 sejrsglæden

Fodbold

Serie 2, pulje 4
SFF 2015 – Oure
3-1

Der skete ingen ændringer i 
stillingen, da førsteholdet fra 
SFF 2015 skulle færdigspille 
de sidste 25 minutter af den 
afbrudte kamp mod Oure , 

som måtte stoppes på grund 
af lyn og torden over banen 
i Faaborg den 10. september 
ved stillingen 3-1 til FFS.

Den nye træner for SFF 
2015, Henrik Helveg, var 
yderst tilfreds med, at hans 
spillere var tændte fra start 
og fulgte instrukserne, der 
lød på at holde Oures fusser 
fra målfadet fra starten.

Den defensive taktik virke-
de og gav så en fortjent hjem-
mesejr, og pludselig er SFF på 
kort tid rykket fra en nedryk-
ningsplads op til en 3.-plads 
i puljen.

Joh der er Søren Fisme Fut i 
årstalklubben igen, så spæn-
dende bliver det, om det bli-
ver ved tredjepladsen, eller 
hvad. (hol)

SFF 2015 holdt fast 
efter afbrudt kamp

billard

Haastrup: Haastrup Billard-
klub har haft besøg af Bri-
stol Billardklub fra Odense, 

og det endte med en sejr til 
gæsterne på 6-2.

Kun Haastrups Freddy An-
dersen vandt sin kamp, mens 
både Flemming Ø. Laurid-

sen, Jørgen Larsen og Benny 
Jensen tabte.

Efter nederlaget ligger Ha-
astrup nummer fem i old-
boys vest-serien. (søby)

Bristol var for stor en mundfuld for Haastrup

Fodbold

Serie 2, pulje 4
FC Broby – Rudkøbing BK
0-4 (0-1)

Tager man et kig på slutstil-
lingen, ligner det en kamp, 
som tilhørte Rudkøbing 
helt og holdent, men det var 

langtfra tilfældet ifølge træ-
ner fra FC Broby, Jacob Jør-
gensen, der mente, at kam-
pens forløb var præget af 
tilfældigheder og underlige 
kendelser fra start til slut.

Jacob var trods nederlaget 
godt tilfreds med sine spil-
lere, som, han fandt, gjorde 
det, de kunne og skulle, og på 

intet tidspunkt blev spillet 
ned, for gæsterne fra Rudkø-
bing var reelt væk fra gamet 
det meste af kampen.

Forklaringen kan dog ikke 
skjule det faktum, at lange-
lænderne rejse hjem med en 
sikker sejr og alle tre point. 
(hol)

Tilfældighedernes kamp

�   
Kampen måtte afbrydes 
i 20 minutter, mens man 
ventede på, at en ambu-
lance kunne transportere 
Andres Pihl på Sygehuset 
for behandling.
Fra artiklen

   

LokaLsporT
KORINTH - Reventlowsvej 7

NY PRIS

Godt håndværk, gode gedigne materialer og særdeles
meget sjæl og charme og med stort tilhørende værksted.
Her får man som ny ejer af denne villa masser af gode

leverum og et fantastisk havemiljø med solterrasse og
meget mere. Tæt på indkøb, grønne områder, off. trans-
port m.m. Sag: 98119

m² 162/16

Stue/vær 2/4

Grund 976

Opført 1928

Kontantpris: 545.000
Ejerudgift pr. md: 1.354
Udbetaling: 30.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.511/2.071

FAABORG - Vestermarken 8

NY PRIS

Flot renoveret parcelhus i smukke omgivelser tæt ved
Faaborg. Dette istandsatte og indflytningsklare parcel-
hus, er beliggende midt i den skønne landsby Svanninge

ved Svanninge Bakker i cykelafstand fra Faaborg Cen-
trum. I gåafstand fra ejendommen findes skole, fritidsak-
tiviteter, indkøb m.m. Sag: 98102

Bolig m² 135

Stue/vær 2/3

Grund 762

Opført 1972/2000

Kontantpris: 1.195.000
Ejerudgift pr. md: 1.609
Udbetaling: 60.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 5.459/4.506

ÅSTRUP - Møllehøj 63

NYHED

Her får du 4 boliger!

Den nuværende ejer har opført ejendommen i 2001,
hvor den oprindelige tanke var, at designet og arkitektu-
ren af ejendommen skulle være formet som en stor båd

(Faaborg-Gelting) med alle de vigtigste detaljer. Her er
tale om en unik og enestående villa, som rummer utalli-
ge muligheder. Sag: 98193

Bolig m² 406

Stue/vær 4/7

Grund 7.940

Opført 2001/2008

Kontantpris: 1.595.000
Ejerudgift pr. md: 2.942
Udbetaling: 80.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 7.271/6.004

Nybolig Faaborg - Det hele starter med en drøm!

Havnegade 19 ·· ·5600 Faaborg
5600@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 62611616

Nybolig
Faaborg

Skal vi hjælpe
dig?

Går du med købs/salgstanker?

Vi har altid kaffe på kanden, og
vil med glæde byde dig velkom-
men til en uforpligtende og gra-
tis boligsnak om netop din si-
tuation!

Vi glæder os til at møde dig.

Nybolig Faaborg
Havnegade 19
Tlf. 6261 1616
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FAABORG
v/ Jens Storm
Mellemgade 13
5600 Faaborg
faaborg@home.dk
facebook.com/homefaaborg
Tlf. 63212700

Claus Jørgen Lopdrup Susanne Frederiksen Jane Lykke Castello

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

home Faaborg hjælper med at opfylde dine boligdrømme

Faaborg
Strandvejen 138

I første række til Det Fynske Øhav med billedskøn udsigt
Som i et eventyr ligger denne fantasti-
ske bungalow i 2 plan idyllisk placeret
midt i den smukke sydfynske natur,
hvor man både har fjorden, hvor sva-
nerne ligger og vugger blidt, mens fjor-

drejerne gemmer sig i tanget, skoven,
lystbådehavnen og ikke mindst det
smukke øhav.

NYHED
"FLEXBOLIG"
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VILLA

Kontantpris 4.290.000
Ejerudgifter pr. md. 1.505
Udbetaling 215.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 19.408/16.123
Sag: 920-01169 Tlf: 63212700

Faaborg
Strandgårdsparken 144

Velholdt, veldispo. og rummelig - sydvendt terr., adg. til fælles strandareal
Skøn og velholdt villa, beliggende ba-
gerst i vænget med nem adgang til
grønne områder, sti og kort afstand til
fælles strandareal. Rummelig og vel-
egnet for den pladskrævende familie.

Fremstår som en moderne bolig m. go-
de løsninger & et godt energimærke.
Carport.
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VILLA

Kontantpris 2.895.000
Ejerudgifter pr. md. 2.267
Udbetaling 145.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 13.172/10.941
Sag: 920-01054 Tlf: 63212700

Claus Jørgen Lopdrup Jane Lykke Castello

Mød din lokale home mægler
Går du med salgstanker, så kontakt Jane eller Claus for en GRATIS og uforpligtende
salgsvurdering på tlf. 63 21 27 00.

Broby
Østergade 100A

Velholdt, stor ejendom tæt på Odense
Ejendom bestående af 3 bygninger og
et dejlig grund, hvoraf der er bolig i de
2 af dem, således kan ejendommen
fungerer som beboelse for ejer samt
en udlejningsejendom, udslusning af

teenager, for den pladskrævne eller for
flere generationer. De to boliger er på
henholdsvis 127 m² og 97 m² desuden
et udhus på 51 m²
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VILLA

Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 2.185
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.474/4.544
Sag: 920-01155 Tlf: 63212700

Faaborg
Horsehoved 27

Højtbeliggende fritidshus med udsigt over Helnæs Bugt
Dette skønne fritidshus fra 1971 er lø-
bende moderniseret og renoveret og
er på 85 kvadratmeter. I 2010 fik det
en tilbygning således at der er i alt 113
kvadratmeter under tag.

Udover den smukke udsigt over Hel-
næs Bugt får du også en naturskøn be-
liggenhed for enden af en vej med et
fredet område ved siden af.

NY PRIS
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FRITIDSHUS

Kontantpris 1.595.000
Ejerudgifter pr. md. 2.003
Udbetaling 80.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.339/6.060
Sag: 920-01158 Tlf: 63212700

Faaborg
Jens Birkholmsvej 23

Et-plans villa beliggende i faaborg vestlige bydel
Huset er indrettet rigtigt godt. Entre og
bryggers ud i et, stort køkken /alrum
med spiseplads og med forbindelse til
stue. Huset har børneværelser samt

forældre soveværelse, godt badevæ-
relse.
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VILLA

Kontantpris 1.245.000
Ejerudgifter pr. md. 1.759
Udbetaling 65.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.688/4.724
Sag: 920-01070 Tlf: 63212700

Faaborg
Peter Wessels vej 24

Villa fra 2010 i Faaborg Vest
Klassisk villa fra Huskompagniet, be-
stående af velindrettet bolig samt inte-
greret carport og redskabsrum, des-
uden en skøn grund med en dejlig ter-
rasse. Villaen er beliggende i dejligt

kvarter i Faaborg vest, hvor der bla.a
er skønne grønne områder.
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Kontantpris 2.195.000
Ejerudgifter pr. md. 2.468
Udbetaling 110.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.008/8.312
Sag: 920-01279 Tlf: 63212700



33UgeAvisen FAAborgTirsdag 3. ok Tober 2017

Fodbold

Serie 1, pulje 1
Allested U&IF – Fraugde 
C&IF
3-5 (2-3)

Det var to hold, der begge 
havde hårdt brug for point, 
der mødtes i Allested, hvor 
Fraugde kom på besøg søn-
dag formiddag, og der blev 
da også gået til makroner-
ne fra startfløjtet, og en sand 

målfest tog sin begyndelse.
Især første halvleg blev 

målrig, og de to hold skif-
tedes til at komme på mål-
tavlen, men Fraugde dog én 
gang mere end Allested, så 
stillingen ved pausen var 2-3. 
Allesteds mål blev scoret af 
Kasper Hviid og Patrick Pe-
dersen.

Det var også Patrick, som 
fik udlignet til 3-3 to minut-
ter inde i anden halvleg, og så 
blev der en målpause fra til 

det 73. minut, hvor Fraugde 
kom foran 4-3, og kort efter 
øgede til kampens resultat 
5-3 til gæsterne.

Ifølge Allesteds træner, 
Preben Knudsen, så var alle 
otte scoringer yderst nemme, 
for begge forsvar stod pivåb-
ne, efter hans mening, men 
trods skuffelsen erkendte 
han, at Fraugde fortjente sej-
ren i den fair spillede kamp. 
(hol)

Forsvarerne holdt 
”åbent hus”

Fodbold

Serie 1, pulje 1
FC Broby – Tåsinge f.B.
1-1 (1-1)

Der var blot spillet 20 mi-
nutter af kampen mellem 
FC Broby og modstanderne 
fra Tåsinge, da slutresultatet 

stod på den mobile måltav-
le på ”Brian Kaj Arena”, for 
da havde Jesper Kjærulff ef-
ter et kvarter bragt FC Broby 
foran, inden gæsterne udlig-
nede fem minutter senere.

Derefter kunne man godt 
have kørt måltavlen væk, for 
målmæssigt skete der nemlig 
ikke mere, men til gengæld 

kunne tilskuerne så nyde den 
smukke efterårssol og med 
masse livlig fodboldspil, der 
desværre ikke ændrede på 
stillingen, men en flot kamp 
med masser af fart og fight 
er nu heller ikke at kimse af, 
selv om mål jo er, og bliver, 
toppen af fodboldkager. (hol)

Livlig kamp med få mål

Fodbold

Serie 3, pulje 7
SFF 2015 – Nr. Søby BK
4-3 (0-2)

Det var gæsterne fra Nr. Sø-
by BK, som kom bedst fra 
kampstart, og ved pausen 
havde de bragt sig foran med 
2-0 efter mål af Rasmus Lund 

og Kasper Erham, hvilket var 
ganske fortjent.

Det var et forvandlet hjem-
mehold, der løb på banen i 
anden halvleg, og efter 20 
minutter fik Vinithan Nara-
jan og Nikolai Laursen udlig-
net til 2-2, og Nikolai sørgede 
også for SFFs første føring 10 
minutter senere. Christoffer 
Madsen øgede til 4-2, og to 

minutter før tid reducerede 
Kasper Erham til 3-4, som 
blev kampens resultat.

En udmærket kamp, der 
bringer SFF op på førsteplad-
sen i puljen, mens Nr. Søby 
må blive lige under nedryk-
ningsstregen endnu en run-
de. (hol)

SFF sejrede i tæt opgør

   

LokaLsporT

Havnegade 19 ·· ·5600 Faaborg
5600@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 62611616

Nybolig
Faaborg

Nybolig Faaborg - Det hele starter med en drøm!

FAABORG - Nygade 17

NYHED

Købstadsidyl, når det er bedst midt i Faaborg centrum og
få meter fra det Sydfynske Øhav. Her i et af Faaborgs
bedste og mest populære kvarterer finder du dette uni-

kke og hyggelige byhus, som fremstår sjælden istandsat.
Nygade er ensrettet, hvorfor gaden er rolig og her findes
gode parkeringsmuligheder. Sag: 98195

Bolig m² 70

Stue/vær 2/1

Grund 78

Opført 1824/1983

Kontantpris: 895.000
Ejerudgift pr. md: 1.152
Udbetaling: 45.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 4.110/3.392

FAABORG - Møllekrogen 2

NYHED

Billigt og rummeligt byhus med stort potentiale beliggen-
de på lille lukket og ugenert stillevej midt i det eftertrag-
tede "Østerbrogade kvarter". Hyggeligt byhus på hele

130 m2 bolig med egen carport, gode værkstedsmulig-
heder og dejlig have.

Sag: 98167

m² 130/4

Stue/vær 1/4

Grund 534

Opført 1890

Kontantpris: 675.000
Ejerudgift pr. md: 1.781
Udbetaling: 35.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.106/2.562

BROBY - Vesterågade 8A

NYHED

Charmerende og rummelig Morten Korch-idyl med stor
perlestensbelagt indkørsel i Nr. Broby kun 15 min. kørsel
fra Odense. En utrolig stor ejendom med i alt 285 m2

bolig, der er indrettet med 2 separate lejligheder og
selve boligen. Endvidere 3 byggegrunde, der er klar til at
blive udstykket! Sag: 98192

Bolig m² 285

Stue/vær 3/4

Grund 7.505

Opført 1830

Kontantpris: 1.495.000
Ejerudgift pr. md: 3.170
Udbetaling: 75.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 6.811/5.624

HÅSTRUP - Bøgevænget 4

Et gedigent og pænt parcelhus med hele 4 værelser be-
liggende på lukket og børnevenlig villavej midt i den akti-
ve landsby Håstrup, kun 10 min fra Faaborg centrum og

25 min fra Odense. Her er tale om indflytningsklart og
rummeligt parcelhus med tilhørende godt værksted og
garagebygning. Sag: 98110

Bolig m² 137

Stue/vær 1/4

Grund 760

Opført 1971

Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.316
Udbetaling: 35.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.191/2.632

RING 29 37 56 57

VI boR:
Tved Kirkevej 5A
5700 Svend rg

fgt@fynsgasteknik.dk • www.fynsgasteknik.dk

& VVS

Gasservice • Gaskedler • oliekedler • Fjernvarme
Samt alt indenf r VVS
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Poul Erik Borg,  
Allested-Vejle Lokalhistoriske Arkiv

Allested-Vejle: Laurits hav-
de fået lov til at komme med 
hans mor og far til en fest, 
hans far var nemlig ”skaffer” 
ved siden af sit virke som 

slagter. Det var en god ople-
velse for Laurits, for her blev 
han så optaget af musikken, 
at han kunne sidde helt stil-
le. Han ville gerne selv lære 
at spille, men det var ikke 
noget, hans far betalte, for 

Allesteds egen spillemand

Her ses et billede af musikskoleeleverne. Laurits’ datter Esther sidder som nr. tre fra venstre og 
skråt bagved er det Henry og bagerst til venstre er det Leo. Arkivfot

Vores folkemindesamlinger 
og lokalarkiver er fyldt med 
historier om folk og fæ, der 
har haft og har betydning 
for vore landsbyer og 
lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke 
ned i de mest dramatiske 
spændende og interessante 
fortællinger for at kunne 
dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne bidrager 
på skift med historier 
fra Midtfynspostens 
og Ugeavisens 
Faaborgs dækningsområde.

Om serien
eT kig i arkiveT

Laurits Hansen var kendt i Allested og Omegn og leverede 
musikken til adskillige lejligheder. Arkivfoto

der var ikke nogen fremtid 
i at være musiker. Men det 
blev senere bevist, at der var 
en fremtid for spillemanden 
Laurits, og også hans børn, 
som blev meget kendte med 
fremtrædende stillinger in-
den for musikken.

Laurits Hansen blev født 
i Radby den 28. januar 1886 
i en børneflok på 8. Hans 
brødre blev henholdsvis 
tømrer og slagter. Laurits be-
gyndte at øve sig på at spil-
le violin, når hans far ikke så 
det, men med støtte fra sin 
mor. Som 12-årig fik han sin 
første undervisning hos 
Mads Pedersen i Nr. Søby.

Han betalte selv for sin un-
dervisning og sin violin ved 
at arbejde for landmænd. 
Hans violin kostede ham 15 
kroner, og undervisningen 
kostede 35 øre i timen. I en 
alder af 16 år begyndte han 
at spille til forskellige lejlig-
heder, og derved tjente han 
til fortsat undervisning.

Han var derfra blevet be-
stemt til en musikers liv og 
spillede efterhånden ikke 
kun i Allested og omegn men 
på det meste af Fyn.

Det kunne godt være et 
hårdt at være spillemand. I 
starten af hans karriere fore-
gik transporten baller og fe-
ster gerne til fods. Det gik 
godt for Laurits, så senere 
kunne han købe sig en cykel. 
Det var ikke kun violin han 
kunne spille på, han var og-
så god til at spille på trom-
pet, klaver, kornet, basun og 
fløjte.

Laurits var blevet til det, 
man kaldte en landsbyspil-
lemand.

Det gik godt for Laurits, så 
godt at han i 1932 kunne kø-
be sig en bil. Men da krigen 
kom, blev bilen klodset op, 
og cyklen måtte igen tages i 
brug, men som Laurits har 
udtalt, var det ikke så galt, 
for nu kunne han efter en 

tid igen passe to gode sæt tøj, 
som han havde hængt væk, 
fordi de var blevet for små, da 
han fik bil.

mødte Carl nielsen
Laurits kom med i orkestret 
Fynske Musikanter, og her 
mødte han folk, som virke-
lig havde stor betydning for 
musikken på Fyn. Thorvald 
Aagaard, som havde startet 
orkesteret, var også orkeste-
rets dirigent, komponist var 
han også og har skrevet man-
ge melodier til blandt andet 
til Jeppe Aakjærs sange. 

Efter Thorvalds død blev 
Laurits koncertmester for 
Fynske Musikanter.

Engang skulle orkesteret 
spille i Ryslinge, hvor den 
kendte komponist Carl Niel-
sen skulle holde foredrag om 
musik.

Koncertmesteren var i 
mellemtiden blevet syg, så 
Laurits måtte træde til. Det 
var han ikke så glad ved, da 
selveste Carl Nielsen sad i sa-
len.

Det gik ikke værre eller 
bedre, end Carl Nielsen kom 
op på scenen med sin violin 
under armen. Laurits trådte 
straks tilbage, men det var 
ikke det, Carl Nielsen var 
interesseret i, han ville bare 
spille med i orkestret, og det 
var Laurits glad for. Det var 
bedre, at han spillede med i 
stedet for at sidde nede i sa-
len og kunne se og høre hele 
orkesteret med kritiske ører.

musikalske børn
Laurits giftede sig den 26. ju-
ni 1911, med Karen Marie i 
Allested kirke. Efter det bo-
satte de sig i Allested, og det 
var på det tidspunkt, at han 
kom til at leve af musikken.

Han begyndte at undervi-
se i musik. Det var især vio-
linspil, han underviste i, men 
også klaver, trompet og fløjte 
kunne han tilbyde. Der kom 
efterhånden elever langvejs 
fra. Undertiden havde han 
op til 40 elever, så der var nok 
at se til, når han også skulle 
ud at spille om aftenen.

Efterhånden som hans 
sønner Leo og Henry blev 
kendte musikere, fik han 
dem til at give et par num-
re til elevkoncerterne i Alle-
sted Forsamlingshus, hvor 
eleverne viste deres kunnen 
frem for familierne. Det blev 
en så stor succes, at gymna-
stikforeningen fik den ide 
at afholde en årlig koncert, 
hvor Laurits med sit orke-
ster deltog, og hvor de pro-
fessionelle sønner Leo og 
Henry, ligesomhttp://ncsro-
bot1.jf.medier:8080/rc/ døt-

rene Edith og Ester, som og-
så var professionelle, deltog 
med deres klaverspil. Det var 
et tilløbsstykke, og det bred-
te sig til de omkringliggende 
forsamlingshuse.

Laurits blev 74 år. Han dø-
de den 28. februar 1960 i Al-
lested. Med hans død var 
en meget kendt spillemand 
fra Allested borte, men der 
er nok i dag nogle, der med 
glæde husker tilbage på en 
mand, der med sin livsglæde 
og gode humør spredte sin 
musik.

   

eT kig i arkiveT

Advokat Leif Jørgensen

Ring for møde på 70 10 11 99. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Opret testamente, før det er for sent

Håndværksmæssig
kvalitet siden 1976

HAARBYTÆPPE-&GULVCENTER
Stærmosevej 28 · 5683 Haarby · Tlf. 2140 9760 · moebelvaerkstedet@msn.com

NYT GULVTÆPPE...
Hos os får du professionel vejledning og selvfølgelig er
det MESTER selv som klarer pålægning og montering.
Jeg har over 50 års erfaring med tæpper og ompolstring
og kommer gerne ud til dig og måler op og giver et
uforpligtigende tilbud.

Professionel møbelpolstring
og ombetrækning

udføres omhyggeligt
på eget værksted

• Af såvel gamle
som nye møbler

• Stort udvalg i møbelstoffer

• Få et uforbindende tilbud

Nye låger
– monteret på 1 dag

Skift kun låger, skuffer,
evt. bordplade og...
dit køkken bliver som
nyt med låger efter mål!

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERINGOK

T: 3070 7870T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SE MERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

FÅ ET RENT OG FLOT TAG
Jeg algebehandler dit tag for kun 1.000 kr.
Jeg maskinrenser fliser fra kun 29 kr. pr. m2

Se mere på www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61
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FALDSLED: Trods sine kun 21 
år har kokken Christian Wel-
lendorf fra Falsled Kro alle-
rede nået et pænt antal store 
resultater, og nu venter fl ere 
kæmpeoplevelser.

Eft er at have vundet DM i 
Skills 2017 og en eft erfølgen-
de udtagelseskonkurrence, 
har han sikret sig kokkeplad-
sen på det landshold af unge 
håndværkere, der om få da-
ge rejser til WorldSkills i Abu 
Dhabi.

Eft er dette VM med delta-
gere fra 41 andre nationer, 
venter et nyt og spændende 
kapitel:

Christian Wellendorf er 
udpeget som ene-assistent 
for den danske deltager i det 
uofficielle verdensmester-
skab for kokke: Bocuse d’Or.

- Det er det største, man 
som kok overhovedet kan 
være med til, siger Christian 
Wellendorf i en pressemed-
delelse.

Han skal være såkaldt 
commis for Danmarks næste 
Bocuse d’Or-kandidat, kok-
ken Kenneth Toft -Hansen fra 
Svinkløv Badehotel. Kenneth 
Toft -Hansen må kun have 
én assistent, og eft er Bocuse 
d’Ors regler må commis'en 
ikke være over 23 år – Chri-
stian Wellendorf fylder 23 en 
måned eft er fi nalen i Bocuse 

Stjernekok til håndværker-VM
Eft er en tur i ørkenen skimtes kokke-VM i 2019 forude

Christian Wellendorf i 
køkkenet, som han behersker 

godt. Pr-foto

d’Or i Lyon i januar 2019.

Først EM
Det bliver et langstrakt for-
løb, de to kokke skal igen-
nem, når de går i køkkenet 
sammen fra 1. december i 
år. Arbejdet skal foregå dels 
på Hotel- og Restaurantsko-
len i København, dels på 
den tre-stjernede Michelin-
restaurant Geranium, hvor 
en tidligere Bocuse d’Or-vin-
der, kokken Rasmus Kofoed, 
hersker.

Det første mål for de to på 
det nye danske Bocuse d’Or-
hold bliver EM i Torino juni 
2018, og herfra skulle det ger-

ne gå videre til fi nalen i Lyon.
Christian Wellendorf har 

allerede et fl ot CV: Han er ud-
lært på restaurant Babette i 
Vordingborg med en guld-
medalje ved svendeprøven. 
Siden juni i år, hvor han fl yt-
tede til Faaborg, har han stå-
et i køkkenet på Falsled Kro, 
og allerede fra elevtiden har 
han deltaget i en lang ræk-
ke danske og internationale 
konkurrencer, altid med en 
topplacering som resultat. 
/EXP

FAABORG - Margrethevang 74A

NY PRIS

Nemt og velindrettet rækkehus med sydvendt og over-
kommelig have beliggende tæt ved Faaborg centrum.
Boligen fremstår lys og velholdt, beliggende i et veleta-

bleret og eftertragtet område, med blandet bebyggelse i
form af andelsboliger, rækkehuse og parcelhuse. Der er
kort afstand til alt! Sag: 98060

Bolig m² 102

Etage .

Vær 4

Opført 1986

Kontantpris: 795.000
Ejerudgift pr. md: 1.458
Udbetaling: 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.659/3.019

Nybolig Faaborg - Det hele starter med en drøm!

Havnegade 19 ·· ·5600 Faaborg
5600@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 62611616

Nybolig
Faaborg

BROBY - Kohavegyden 4

NYHED

Charmerende og istandsat murermestervilla beliggende i
rolige og børnevenlige omgivelser kun 20 min fra Oden-
se. Ejendommen er beliggende i hyggelig og aktiv lands-

by med alle dagligdagens nødvendigheder og tæt på off.
transportmuligheder.

Sag: 98179

Bolig m² 154

Stue/vær 1/3

Grund 760

Opført 1902/1990

Kontantpris: 1.345.000
Ejerudgift pr. md: 1.165
Udbetaling: 70.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 6.096/5.033

Så lokale,
at vi kender
hver en bolig
og baghave

Kig ind og book en salgsvurdering

Mere mægler mere lokal

Salg • Service • Reservedele til have og park maskiner

Olie, kæder,
sværd-
samt rep.
af alle
fabrikater

Svendborgvej 409 - Vester Åby - 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 61 61 - www.john-madsen.dk

ASPEN ALKYLATBENZIN
Mindsker sundhedsrisikoen ved
arbejde med benzindrevne maskiner.
99% færre skadelige stoffer sammen-
lignet med almindelig benzin.
Mindre røg, lugt og sod.
Letstartende motor.
Bedre for mennesker,
maskiner og miljø

Jonsered HT2223T
er en støjsvag og let hækkeklipper til
brug i private haver. Den er udstyret
med brugervenlige funktioner som
f.eks. SpinStart(r) og drejbart
bageste håndtag.

2.795.-

Klaarr ttiill efteråret?

JONSERED FRONTRIDER
FR 2213 MA

Kampagnepris!*

25.995.-
(Vejl. salgspris 31.995,-)

Inkl. klipperaggregat 94 CM

Kun
2 stk.
tilbage!
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Temaredaktionen

ElbilEr: Det har kun gået en 
vej med andelen af elbiler på 
de danske veje de senere år: 
Op, op og op!

Det satte afgiftsændringer 

imidlertid en stopper for. 
I oktober 2015 vedtog Ven-

streregeringen sammen med 
S, DF og R, at ophæve elbilers 
fritagelse fra registreringsaf-
giften. Over de næste fem år 

skal afgiften gradvist trappes 
op, så afgiften for at registrere 
en elbil i 2020 svarer til afgif-
ten for en benzin- eller die-
selbil. 

Det gav en voldsom vækst 

i salget af elbiler i 2015: fra 
1575 solgte i 2014 til 4.532 i 
2015, hvor særligt Tesla blev 
et normalt syn på danske 
veje – den amerikanske elbil 
solgte 2.736 biler i Danmark 
det år.

Siden er salget af elbiler 
gået i stå. Forligsparterne 
bag den ændrede afgift hav-
de forventet, at der blev solgt 
1.800 nye elbiler i 2016 – an-
tallet endte på 1.262 nye el-

biler på markedet; færre end 
i 2014. 

Og faktisk har det også 
betydet, at der samlet set er 
færre elbiler på de danske 
veje. En stor del af bilpar-
ken i Danmark er leaset, og-
så den elektriske – og med 
afgiftsændringerne trækker 
leasingselskaberne deres bi-
ler ud af Danmark, når lea-
singperioden er ovre. Da der 
samtidig sælges færre nye el-

biler på grund af afgiftsæn-
dringerne, kommer der ikke 
nye elbiler på vejene til er-
statning for de elbiler, lea-
singselskaberne trækker ud. 

Der er dog ingen tvivl om, 
at el er fremtidens drivmid-
del. El er den eneste vedva-
rende, co2-neutrale energi-
kilde, vi kender.

Elbilsalget faldt - men kommer igen
Vi købte færre biler med stikkontakt i stedet for benzindæksel i 2016 end i 2015 og 
faldet ser ud til at fortsætte i 2017. men el er stadig fremtiden.

Elbilerne er 
med garanti 
kommet 
for at blive, 
men grundet 
afgiftsreglerne 
er salget pt. 
stort set gået 
i stå.

Cykler - El
Scooter - MC
CYKELUDLEJNING
SALG - SERVICE

SUPPORT

Åben butik
kl. 7.30 - 17.00
på hverdage

eller efter aftale

MXSTRIK.DK

Telemarken 4 ∙ 5600 Faaborg
Tlf. 51 34 48 54

Suzuki Swift Dualjet: 21,7-23,3 km/l, CO2 98-103 gram/km. Med Mild Hybrid: 25,0 km/l, CO2 90 gram/km. Suzuki Swift Boosterjet Turbo: 20,0-21,7 km/l, CO2 104-114 gram/km. Med Mild Hybrid: 23,3 km/l, CO2 97 gram/km.
Oplysninger om benzinforbrug er i hht. EU-norm. Alle priser er ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) og evt. metallak. Foto viser Swift med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.

Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lør-/søndag: 11.00-16.00

TERMINALEN ODENSE S • ROLUNDVEJ 11 • 5260 ODENSE S • TELEFON 63 95 52 00
TERMINALEN ODENSE SØ • PEDERWESSELS VEJ 11 • 5220 ODENSE SØ • TELEFON 63 90 22 30
TERMINALEN RINGE • BYGMESTERVEJ 25 • 5750 RINGE • TELEFON 62 62 12 98

DEN NYE SUZUKI SWIFT

KOM TIL PREMIERE I WEEKENDEN 7. OG 8. OKTOBER KL. 11-16
Den nye Suzuki Swift får humøret til at lette. Med sin nyudviklede letvægtsplatform har den smidt hele 120 kg,
selv om den er tungt pakket med fede features. Og med ekstra centimeter i bredden, giver designet også bredere
smil. Den fås med Dualjet-motor og med 112 hk Boosterjet-turbomotor, der i den grad booster køreglæden.
Beggefindes endda i mild-hybrid-udgave, som er optur for både dig, benzinøkonomien og miljøet.
Kom til premieren i weekenden den 7. og 8. oktober kl. 11-16. Vi glæder os til at se dit glade ansigt, når du ser den nye Swift.
Usædvanlig meget køreglæde.

MERE SJOV I
GADEN FRA
129.990 KR.

i

ER DIN BIL
KLAR TIL ENNY
RUSTSÆSON?

ER DIN BIL
KL R TIL ENNY
RUS ÆSON?

GRATIS
LÅNE-
BIL



37UgeAvisen FAAborgTirsdag 3. ok Tober 2017

Ny Dacia Sandero Stepway
Den topudstyrede crossover
fra 2.220 kr./md. 0 kr. i udbet.1

Dacia Lodgy
Mulighed for 7 sæder
fra 2.226 kr./md. 0 kr. i udbet.3

Ny Dacia Logan MCV
Den fleksible stationcar
fra 1.849 kr./md. 0 kr. i udbet.2

Ny Dacia Sandero
Den rummelige mini
fra 1.723 kr./md. O kr udbet.1

0 kr.
i udbetaling

Energiklasse Brændstoføkonomi 15,6 - 28,6 km/l, CO2-udledning 90 - 139 g/km.1) Sandero 0.9 TCe Base kontantpris inklusiv leveringsomkostninger 112.931 kr. Uden udbetaling. Samlet kreditbeløb 123.414 kr. Månedlig ydelse 1.723 kr. Løbetid 96 måneder.
Variabel debitorrente 5,06%. Samlede kreditomkostninger 40.127 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 153.058 kr. ÅOP 8,3%. 2) Sandero 0.9 TCe Stepway kontantpris inklusiv leveringsomkostninger 1148.335 kr. Uden udbetaling. Samlet kreditbeløb 159.880 kr. Månedlig
ydelse 2.220 kr. Løbetid 96 måneder. Variabel debitorrente 5,06%. Samlede kreditomkostninger 48.956 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 197.291kr. ÅOP 7,7% 3) Logan MCV 0.9 TCe Base kontantpris inklusiv leveringsomkostninger 121.955 kr. Uden udbetaling. Samlet
kreditbeløb 132.709 kr. Månedlig ydelse 1.849 kr. Løbetid 96 måneder. Variabel debitorrente 5,06%. Samlede kreditomkostninger 42.390 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 164.345 kr. ÅOP 8,1%. 4) Lodgy 1.6 16V 102 Base 5p kontantpris inklusiv leveringsomkostninger
148.735 kr. Uden udbetaling. Samlet kreditbeløb 160.292 kr. Månedlig ydelse 2.226 kr. Løbetid 96 måneder. Variabel debitorrente 5,06%. Samlede kreditomkostninger 49.051 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 197.786 kr. ÅOP 7,7%. Etableringsomkostninger samt måned-
ligt kontogebyr er medtaget i alle beregninger. Forudsat betaling via betalingsservice samt køb af SAFE forsikring. Fortrydelsesret 14 dage. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering. Finansiering uden ejendomsforbehold via Dacia Finance (Santander Consumer
Bank). Priser gælder leveringer fra den 3. oktober 2017. Der tages forbehold for at ”Omlægning af bilafgifterne” vedtages som de blev fremlagt den 21. september 2017. Bilerne er vist med et højere udstyrsniveau.

www.dacia.dk

www.mehlsen.dk

6 stk. sushi om dagen
eller en Dacia Duster?
Prisen er næsten den samme ommåneden.

Finansiering:
Dacia Duster fra2.395 kr./md.
Bilens kontantpris inklusiv leveringsomkostninger 143.870 kr. Uden udbetaling.
Samlet kreditbeløb160.784 kr. Månedlig ydelse 2.395 kr. Løbetid 96 måneder.
Variabel debitorrente 5,06%. Samlede kreditomkostninger 52.054 kr. Samlet
tilbagebetalingsbeløb 212.838 kr. ÅOP 7,6%. Etableringsomkostninger samt
månedligt kontogebyr er medtaget i alle beregninger. Forudsat betaling via
betalingsservice samt køb af SAFE forsikring. Fortrydelsesret 14 dage. Der tages
forbehold for positiv kreditvurdering. Finansiering uden ejendomsforbehold via
Dacia Finance (Santander Consumer Bank). Bilen er vist med et højere udstyrsniveau.

Se alle
vores biler på

www.mehlsen.dk

Åbningstider:
mandag til torsdag kl. 9-17
fredag kl. 9-16
søndag kl. 14-17

Kom ind & handel nu !!!

vi har de nye bilp
riser klar !!!

*Special priser i forbindelse med samtidig finansiering

Se alle
vores biler på

www.mehlsen.dk
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!!!Ejerafgift halv årligt

kr. 600, med træk
Nypris på den pga. nye bil-
afgifter (prisfald kr. 23.000)

Åbningstider:
mandag til torsdag kl. 9-17
fredag kl. 9-16
søndag kl. 14-17
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Plads til 7 voksne personer &
halv årlig ejerafgift kr. 1060.-

Bilerne sælges uden reklamationsret til cvr. nr.
eller mekaniker.
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med træk 1150/520 kg.
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Temaredaktionen

En velplejet plæne er en dag-
lig fornøjelse. Den klæder hu-
set og indbyder til udeliv, og 
når den står nyslået og kant-
trimmet, så har den samme 
effekt, som nypudsede vin-
duer har: Det får det hele til 
at se rent og flot ud.

At anlægge sådan en plæne 
er til gengæld en helt anden 
snak. Det kan være et både 
møjsommeligt og slidsom 
knokkel at få sin egen plæ-
ne til at gro frem og stå snor-
lige, og det kræver pleje og 
pasning. 

Derfor har flere de senere 
år haft rullegræs som et po-
pulært alternativ i tankerne, 
når plænen skal spille. Rul-

legræs har nemlig den for-
del, at det kommer stort set 
færdigt og veletableret; det 
er hurtigere at lægge og ga-
ranterer dig en smuk, jævn 
og harmonisk plæne uden 
huller.

Rullegræs er nemt – men 
det er ikke helt uden arbejde.

For at din rullegræsplæne 
skal komme godt fra start, er 
det vigtigt, at du først præpa-
rerer den jord, den skal læg-
ges på. 

Den skal renses, planeres 
og grubbes, så den er klar til 
at tage mod de rødder, der 
kommer. 

Når rullegræsset kommer, 
så sørg for at få det lagt ud i 
en fart. Rødderne har ikke 

godt af at være uden jord. 
Sørg også for at vande rige-
ligt, så rullegræsset får en god 
start. 

Det er også vigtigt, at du la-
der græsset få ro til at få fat. 
Selv om din nye græsplæne 
ser flot ud, så har den godt af 
at få fjorten dage eller endnu 
bedre tre ugers ro, før du be-
gynder at lade ungerne lege 
på den eller finder kroketkøl-
lerne frem.  

Når rullegræsset er etable-
ret, er det fuldstændig som 
en almindelig plæne. Det er 
bare kommet op hurtigere 
og står bedre. 

Hvis det skal blive ved med 
det, skal du huske at passe og 
pleje det fremover.

Rullegræs er  
en nem løsning
den perfekte plæne leveret på en lastbil. 
Nemmere bliver det ikke.

Temaredaktionen

Man trænger i den grad til at 
komme ud på terrassen og i 
haven efter en lang, våd og 
kold vinter – men ind i mel-
lem kan det kræve stærk vil-
jestyrke at sætte sig ud og ny-
de et par spinkle solstråler på 
en råkold forårsaften. 

En terrassevarmer kan 
hjælpe viljen lidt på vej, og 
man kan faktisk gøre det 
uden at skulle skamme sig 
over at fyre for meget CO2-
uvenlig varme af.

For vist er det optimale 
blot at vente eller tage en 
ekstra trøje på, men der er 
faktisk varmekilder til uden-
dørs brug, som man kan be-
nytte uden at være en kli-
magris. 

Først og fremmest skal 
man helst undgå de gas-
drevne terrassevarmere. Det 
er dem, der er flest af, og det 
er lidt skidt, for de bruger fos-
sile brændsler, som bidrager 
til drivhuseffekten. 

Men man kan sagtens an-
vende elektriske terrassevar-
mere eller små ovne/pejse 
eller bålfade til brænde. Sta-
dig mere af vores elektricitet 
hentes fra vedvarende ener-
gikilder, og fyring med bræn-
de anses for CO2-neutralt.

De eldrevne terrassevar-
mere fungerer enten som 
infrarøde varmere eller som 
varmereflektorer. Den infra-
røde varmer sender infrarø-
de stråler ud, som varmes op, 
når de rammer personer el-
ler ting. Det betyder, at ener-
gien bruges på opvarmnin-
gen af det, den skal – ikke af 

luften. Reflektorvarme min-
der om en toaster: Varmen 
kommer af at varme luften 
op. Reflektorvarmere er dy-
rere i drift men billigst i an-
skaffelse. 

Et bålfad eller en lille ter-
rassepejs eller ovn er en ret 
simpel varmekilde, som har 
fordele og ulemper. Miljø-
mæssigt er man helt på den 
grønne gren, til gengæld 
kan det være svært at styre 
mængden af varme og tiden, 
den skal brænde. 

Havevarme med grønnere 
samvittighed
Man kan sagtens hjælpe foråret lidt på vej med en 
terrassevarmer uden at få kulsort klima- samvittighed.

   

diN lokale håNdværker

Hvis rullegræsset skal få fat og blive en succes, er det vigtigt, at forarbejdet med den jord, det 
skal ligges på, er korrekt udført.

Et bålfad på terrassen både 
varmer, pynter og hygger, når 
årstid og vejr er til udeliv.

�   
Et bålfad eller en lille 
terrassepejs eller ovn er 
en ret simpel varmekilde, 
som har fordele og ulem-
per. Miljømæssigt er man 
helt på den grønne gren, 
til gengæld kan det være 
svært at styre mængden 
af varme og tiden, den 
skal brænde.
fra arTiklEn

TØMRERMESTER
Christian G. Jørgensen

Mester er med fra start til slut.
Så ring for kontakt: Tlf. 21 26 20 74

Leddet 24 - 5672 Broby, mail c.g.j@mail.tele.dk

ww.tømrerfirmaetcgj.dk

• Malerarbejde
• Spartelarbejde
• Tagrens/maling

Kasper 2851 5550 - Søren 2340 2513

• Algebehandling
• Fliserens
• Gulvmaling/belægning

Jord, kloak, anlæg- og belægningsarbejdeBANG’S VVS
v/aut. vvs-installatør SØREN BANG NIELSEN
Kirkevej 10 A, Horne, 5600 Faaborg - Tlf. 62 60 20 49

Tømrer & Snedkerarbejde•
Total - Hoved & fagentreprise•
Servicearbejde•
Efterisolering•
Energirenovering•
Indretning & Design•

BYG A/Swww.dte.dk
Kontakt:

Tlf. 62681323/
24 88 80 54

lassefunder.dk
• VVS • Bad • Zink • Ventilation

Funder ApS, Bystævnevej 60, 5600 Faaborg. Tlf. 40 59 61 95

ALT ARBEJDE UDFØRES INDENFOR:

Tlf. 50 49 35 91
mail: j.haveservice@gmail.com

BELÆGNING/ANLÆG
* Terrasse/gangstier
* Støttemur
* Rydning af div. buske/træer
* Nedgravning af regnvandsfaskiner

HAVE
* Græsslåning
* Vedligeholdelse

af have
* Klipning af hæk

* Vertikalskæring
(plæneluftning)

* Anlægning af
græsplæne

HÅGERUPVEJ 44
TLF. 62 65 11 11
PRIVAT 62 65 14 63
BILTLF. 40 46 87 65Horne Haveservice

/ol  F lm  · L ll m k j 1 · 5600 F b g
Tlf. 41 62 81 50

• Slamsugning
• Certifi ceret Kloak Tv 
•  Alt entreprenørarbejde 

og Anlægsarbejde.

Din lokale entreprenør, 
også i fremtiden.

IB LAURSEN · BILTLF. 40 44 58 89
JØRN HØJ · BILTLF. 40 16 11 89

Korinth
Entreprenørfirma 

A/S
Tlf. 62 64 11 89

Fliser    Bad        Gulve    Vægge
Vinduer   Døre   Lofter

Skimmelsvamp     Radonsikring

 Morten Holgersen
2099 5354

Gl. Stenderupvej 28 – 5672 Broby
mail@mortenholgersen.dk

Fynsk Håndværk   Murer & Tømrer

Ejendomsservice

Jørgen Eriksen
40 87 22 01

HUSK
AT BENYTTE

DIG AF
FRADRAGET.

• Alt havearbejde udføres

• Resning af fliser og terrasser

• Tagrensning (alge & mosbekæmpelse)

• Oprydningsopgaver

• Er din opgave ikke nævnt? Så ring og spørg

Virksomhedsaftaler ring og
hør nærmere.

www.jk-boligudlejning.dk

NYT
Vi samarbejder

NU med

Svendborg

NU me

Vester Hæsinge Maskinstation
Slamsugning/spuling · TV-inspektion

5672 Broby · Tlf. 62 63 12 43 · Bil 20 63 12 43
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Faaborg-MidtFyn: De går en 
travl tid i møde i de to lo-
kale afdelinger af Forenin-
gen Norden. I denne sæson 
er der både læsekreds, fore-
drag om De dansk vestindi-
ske Øer, skumringstime, Lu-
cia, udflugt, foredrag om Is-
land og generalforsamling, 
hvor man skal høre om Euro-
pas bedste nedkastningschef, 
Jens Tolstrup, der var født i 
Assens.

Læsekredsen koncentre-
rer sig om nordiske forfatte-
re, som vi læser. Bogen bliver 
diskuteret,

Tirsdag 3. oktober kl. 
19 på Det Gamle Biblio-
tek i Faaborg handler det 

om 100-året for salget af De 
dansk vestindiske Øer. Ulrik 
Lauridsen, Vejle, fortæller 
om sin farfar, der var gen-
darm på St. Croix 1911–1914. 
Foredraget hedder ”I min far-
fars fotospor”.

Der bliver også en rundvis-
ning på Johannes Larsen Mu-
seet i Kerteminde og en af-
ten om nyt liv til de islandske 
sagaer. Metalvarefabrikken 
Glud & Marstrand i Odense 
skal ligeledes besøges.

På Midtfyn kan man bl.a. 
se frem til en aften om den 
svenske malmby Kiruna, der 
skal flyttes, fordi man har 
gravet ind under byen. /EXP

 

Travl tid hos Norden

Programmerne er ude, og der 
er fællesoplevelser i vente.

oplevelser

Faaborg: Vil du være med til 
at arrangere små ture ud i lo-
kalområdet?

Det er Lisbeth Bidstrup, 
der stiller spørgsmålet. Hun 
søger interessefæller, der vil 
være med i en rejse- og tur-
gruppe i Huset på Færgevej. 
Gruppen mødes en gang om 
ugen, hvor deltagerne i fæl-
lesskab aftaler, hvad de har 
lyst til at se og opleve.

”Faaborg byder på mange 
spændende oplevelser, lige 
fra småture ud i områdets 
smukke natur til cafébesøg, 
museumsbesøg, ø-ture og 

på sigt lidt længere ture med 
bus”, skriver Lisbeth Bid-
strup, 62 år og efterlønner, i 
en pressemeddelelse.

Hun forestiller sig, at grup-
pen en til to gange om året 
planlægger en større tur, 
hvor andre fra Huset har 
mulighed for at deltage. Del-
tagerne fordeler de opgaver, 
der skal løse i forbindelse 
med turene, imellem sig.

Hvis du har lyst til at del-
tage i et interessefællesskab 
med andre mennesker om at 
arrangere oplevelsesrige ture 
i Faaborg og omegn, kan du 
kontakte huset daglige leder 
på telefon 62 61 49 02. /EXP

Turgruppe søger nye medlemmer

vester Hæsinge: Guitaristen 
Tanja Kølle Hansen gæster 
Vester Hæsinge Kirke tors-
dag den 5. oktober, hvor hun 
spiller klokken 17.18.

Tanja Kølle Hansen er 

både guitarist og sanger. 
Normalt spiller hun mest 
børnesange i kraft af sit ar-
bejde som vuggestuepæda-
gog, men hun nyder også at 
komme ud og spille sit an-

det repertoire, som består 
af et bredt udsnit af gamle 
danske (folke)viser med et 
personligt udtryk.

Udover musik indgår også 
en fortælling, et fadervor og 

en enkelt fællessang i arran-
gementet, der er tilrettelagt, 
så man eventuelt kan nå til 
spisning i Madklubben i X-
huset klokken 18.15. /EXP

Tro, toner og guitarmusik

Tirsdag

10-17: Broby Bibliotek.
10-18: Faaborg Bibliotek.
16-18: Læsekreds, i dag om 
Roland Buti: "Midt i horisonten", 
Faaborg Bibliotek.
17-18: NADA akupunktur-café, 
Det Blå Hus, Faaborg.
18.30: Bubber fortæller om 
sit liv som ordblind, HF og VUC 
Faaborg, Sundagervej 42.
19: "I min farfars fotospor", 
Ulrik Lauridsen, Vejle, fortæller 
om livet som gendarm på St. 
Croix i 1911-1914, Det Gamle 
Bibliotek, Grønnegade, arr. 
Foreningen Norden. 
19-20.30: Brahetrolleborg 
Sogns Folkemindesamling, 
Gærup Skolemuseum. 
19.45: Fælles meditation, Dyre-
borg Kulturhus.
Onsdag

10.15-11.30: Dans med Mr. Par-
kinson, Brobyværkhallen, arr. 
Parkinsonklubben i Faaborg-
Midtfyn.
12-18: Faaborg Bibliotek.
13: Rejse- og Turgruppe i Huset, 
Færgevej.
14: Hygge-eftermiddag 
med kaffebord og fælles-
sang, Færgegårdens Fæl-
leshus, Pia Rasmussen spiller 
harmonika, arr. Bøjden Beboer-
forening. 
14-16: Faaborg Byhistoriske 
Arkiv, Torvet 19, Faaborg.

14.30-17: Demens-cafeen ”For-
glem mig ej”. Hillerslev Lands-
bycenter, arr. Ældre Sagen.
15-17: Café Dagligstuen, X-
Huset, Vester Hæsinge.
15-17: Fernisering ved Grethe 
Tingkær, Levins Hus.
16-18: Klub for børn fra 4. 
klasse og op, MDVunshuset, 
Vester Hæsinge.
19: Spillegilde. Bøgebjerghallen, 
arr. V. Åby Pensionistforening.
19: Bankospil i Faldsled Gamle 
Skole. Arr: Idé Gruppen Vest.

Torsdag
9.45-12: Kroket på FB&IF’s 
fodboldbaner.
10-18: Faaborg Bibliotek.
13-17: Broby Bibliotek.
14: "Fra bondekone til borgme-
ster", foredrag ved Else Møller, 
Kulturhuset Svanninge Sog-
negård. Arr: Danske Seniorer 
Svanninge.
14-16: Faaborg Byhistoriske 
Arkiv, Torvet 19, Faaborg.
16.30-20: Dansk Flygtninge-
hjælps madklub, Ungdomssko-
len, Grønnegade 40.
16.30-17.30: Advokatvagten, 
Faaborg Bibliotek.
17-17.40: Meditation i Fyens 
Rundkirke, Horne.
14-17.30: Lokalhistorisk arkiv. 
Vester Hæsinge gl. Skole.
18.15: Træningstur i hold, 
Pedaltramp Sydfyn. Mødested: 

Brobyværk Hallen.
18.45: Spillegilde. Vester 
Skerninge Forsamlingshus, arr. 
Idrættens Venner Ulbølle.
19: "Kina som stormagt", fore-
drag ved adjunkt Camilla T. N. 
Sørensen fra Forsvarsakade-
miets Institut for Strategi, Det 
Gamle Bibliotek.
19-21: "Min vestindiske histo-
rie", billedforedrag af arkitekt 
Ulla Lunn, efterkommer af 
plantageejer på St. Croix, Fa-
aborg Bibliotek.
19-22: Mindeportrætter af 
afdøde i sognet 1907-2007, 
Svanninge Folkemindesamling, 
Svanninge Sognegård. 
19-21: Hækleklub, Faaborg 
Bibliotek. 

19.30: Koncert med Brahetrol-
leborgkoret, Haarby Kirke.
Fredag

10-14: Broby Bibliotek.
10-18: Faaborg Bibliotek. 

15-18: Udstilling Nr. Broby 
Brugsforenings Historie i an-
ledning af 115 års jubilæum, Nr. 
Broby Dagli'Brugs.
Lørdag

10: Lyserød Lørdag, Torvet i 
Faaborg, arr. Kræftens Be-
kæmpelse.  
10: Æblepressedag, Dynd-
krogvej 1, Bøjden, arr. Bøjden 
Beboerforening.

10-13: Faaborg Bibliotek.
11.30: Tidligere barneskuespil-
ler Jan Priiskorn Schmidt, 
kendt fra "Sommer i Tyrol" og 
"Min søsters børn", signerer 
bøger i Bog & Idé, Faaborg.
13.30: Spillegilde. Vester 
Skerninge Hallen, arr. Ollerup/
Skerninge G&I.
14-16: Åbent på Gærup Skole-
museum.
 
søndag

8: Alpetramp, start og mål ved 
Pontoppidanskolen, Broby-
værk, arr. Pedaltramp Sydfyn.
10-17: Kreativ dag, Øster 
Hæsinge Kultur & Event, Øster 
Hæsinge Forsamlingshus.
10-16: Horne Kræmmermar-
ked, Hornelandevej 2.
11-12.30: Byvandring med 
fokus på Frits Jørgensens byg-
ningsværker i Faaborg, møde-
sted på Torvet, arr. Foreningen 
By og Land Faaborg og Omegn.
15-17: Café Dagligstuen, X-
Huset, Vester Hæsinge.

19: Bankospil i Nr. Brobyhallen. 

Mandag

10-18: Faaborg Bibliotek.
13-17: Broby Bibliotek.
13.45-16: Kroket på FB&IF’s 
fodbolbaner.
14-17: Kortklubben i Korinth, 

Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6A.
15-19: Workshop om nyt 
landskabsmuseum, Helios, arr. 
Øhavsmuseet. 
15.15-16.30: Lektiecafé, Fa-
aborg Børnebibliotek.
18.30: Åbent møde, Anonyme 
Alkoholikere, Feltens Rist 2, 
Faaborg.
19-21: "Er du Valdemar Sejrs 
næste hofjæger eller køk-
kenpige?" Info-møde for nye 
frivillige i Valdemarslauget, arr. 
Øhavsmuseet.
 
Tirsdag

10-17: Broby Bibliotek.
10-18: Faaborg Bibliotek.
17-18: NADA akupunktur-café, 
Det Blå Hus, Faaborg.
19-21: Foredrag om demems 
v/Conni Pedersen, Huset, 
Færgevej.
19.45: Fælles meditation, Dyre-
borg Kulturhus. 

Onsdag

12-18: Faaborg Bibliotek.
14-16: Faaborg Byhistoriske 
Arkiv, Torvet 19, Faaborg.
15-17: Café Dagligstuen, X-
Huset, Vester Hæsinge.

15.15-16.30: Lektiecafé, Fa-
aborg Børnebibliotek.
19: Spillegilde. Bøgebjerghallen, 
arr. V. Åby Pensionistforening.

19: Bankospil. Øster Hæsinge 
Centret, arr. Ø. Hæsinge Cen-
trets Bankospil.
19: Bankospil i Faldsled Gamle 
Skole. Arr: Idé Gruppen Vest.
19.30: Stor skrammelauktion, 
Faaborg Frimærkeklub, Tøm-
mergårdens kantine.

BiOgraFerne

Helios TeaTreT
gud taler ud: 19.30 tirsdag-
fredag og søndag-tirsdag.
nye tider: 19.30 tirsdag-fredag.
Mit hjem i Hampstead: 19.30 
fra søndag og frem.
american Made: 19.30 fra ons-
dag 11. oktober.
Bigfoot Junior: 14 søndag.
Biler 3: 14 søndag. 
Korinth Kino
The Hitmans Bodyguard: 19.30 
tirsdag (unge-aften), torsdag, 
fredag og søndag.
iT: 19.30 tirsdag 10. oktober 
(unge-aften).
Hver dag

7-22: Broby Bibliotek, selvbe-
tjening.
7-22: Faaborg Bibliotek, selv-
betjening.
10-15: Faaborg Museum. Lukket 
mandag.
11-15: Ret- og Strafmuseet, 
Torvet, Faaborg.

Faaborg: Som noget nyt viser 
Helios-Teatret i efteråret en 
film fra aftenrepertoiret hver 
onsdag kl. 14. 

Det sker bl.a. for at tilgo-
dese de ældre, der ikke bry-
der sig om at gå ud om afte-

nen. I denne uge vises "Gud 
taler ud". 

Det skal dog tilføjes, at der 
ikke er film onsdag eftermid-
dag i de uger, hvor der er Se-
niorbio om torsdagen. 

Fra søndag vises den ro-

mantiske komedie "Mit 
hjem i Hampstead". Den 
handler om enken Emily, 
der finder ny mening med 
livet, da hun møder den 
jævnaldrende Donald, som 
bor i en park midt i London. 

Sammen kaster de sig ud 
i kampen mod det bygge-
firma, der vil jævne Donal-
ds hjem for at bygge huse. 
Snart opstår varme følelser 
mellem de to skæve typer.  
/EXP

Eftermiddagsfilm om onsdagen
den romantiske komedie ”Mit hjem i Hampstead” kan ses i Helios fra søndag.
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Faaborg: Der står salme-
sang og suppe på menuen, 
når Faaborg Kirke inviterer 
til løvfaldsgudstjeneste ons-
dag den 4. oktober kl. 17.30. 
Efter gudstjenesten, som bli-
ver kort, går man over i Det 
Nye Hospital, hvor den var-
me suppe og samværet med 
andre venter. Det er gratis at 
deltage. /EXP

Salmer og suppe  
i Faaborg Kirke

Bent Warncke  
bew@fyens.dk

Vester Åby: En gang om året 
går alle de ansatte på virk-
somhederne Ideal-Line og 
Bago-Line i Vester Åby i 
grupper.

Workshop/Input-dag kal-
der de det. De ansatte i pro-
duktionen lægger svejseap-
parater og værktøj fra sig - 
ingeniører og sælgere forla-
der deres computere - og alle 
sætter sig ned og diskuterer, 
hvad der kan gøres anderle-
des og bedre i virksomheden, 
end man gør i dag.

Det har været en stor suc-
ces, fortæller HR/marketings-
chef Sarah Oddershede.

- Der kommer rigtig man-
ge forslag, og de rækker li-
ge fra helt lavpraktiske ting, 
der kan forbedres, til de helt 
store strategiske overvejel-
ser. Workshoppen sikrer, at 
de ansatte får et rum at ud-
trykke sig i, og det giver man-
ge gode input, som vi føjer 
ind i vores handlingsplan, 
fortæller hun.

Workshoppen er et godt 
eksempel på den kultur, som 
ledelsen af virksomheden - 
brødrene Jakob og Gunnar 
Lassen - gerne vil have skal 
herske. Alle ansatte skal føle, 
at de er en del af "familien" 
- og alles meninger er værd-
satte.

- Vores virksomhed skal 
være præget af en flad struk-
tur, hvor der er plads til at 
gøre en forskel hver dag, og 
hvor de ansatte er glade for at 
være og finder arbejdsglæde, 
siger Gunnar Lassen.

- Det er en kultur, der 
egentlig altid har hersket - ik-
ke som noget bevidst valg - 
men det var bare sådan, det 
var, fra da vore forældre star-
tede virksomheden tilbage i 
1957. Vi har en flad struktur, 
hvor alle er med, fortæller Ja-
kob Lassen.

Kulturbærere på pension
Ud over at det giver en god 
stemning på arbejdspladsen, 
har en "familiekultur" også 
andre åbenlyse fordele for 
en arbejdsgiver.

- Det giver en stabilitet, for-
di folk bliver her i mange år. 
Folk bliver dygtige, til det de 
laver, og der opstår et sam-
mehold. Vi vil gerne have et 
arbejdsmiljø, hvor folk er gla-
de, når de møder op på arbej-
de, og at de også er glade, når 
de skal hjem igen, fortæller 
Jakob Lassen.

I de senere år har der været 
et særligt fokus på arbejds-
miljøet, simpelthen fordi 
der - af naturlige årsager - har 
været en meget stor udskift-
ning blandt de ansatte.

- De seneste 4-5 år er rigtig 

mange gået på pension, efter 
at have været i virksomhe-
den i 20-30 år. Det er jo nog-
le af kulturbærerne, der stop-
per, så det har krævet en eks-
tra bevidst indsats at få kul-
turen ført videre. Det, der før 
var helt naturligt, er det må-
ske ikke længere, fortæller Ja-
kob Lassen.

Og den kultur, som Lassen-
brødrene gerne ser fremmet, 
er det stik modsatte af en 
nulfejlskultur.

- De ansatte skal hellere ta-
ge en forkert beslutning end 
slet ikke at tage en beslut-
ning. Det handler om frihed 
under ansvar, pointerer Ja-
kob Lassen.

Kan konkurrere  
med Østeuropa
Mellem 60 og 75 store lake-
ringsanlæg glider der igen-
nem produktionen på årsba-
sis, og de vigtigste markeder 
er Norden, Østeuropa, Mel-
lemøsten og Mexico. Især 
Mexico bliver der satset en 
del på i øjeblikket, fordi lan-
det har en meget stor bilin-
dustri med en skov af under-
leverandører, der har brug 
for lige præcis den type lake-
ringsanlæg, som de er gode 
til at lave i Vester Åby.

Og tag ikke fejl: Virksom-
heden vil andet end at skabe 
et godt arbejdsmiljø for de 

ansatte. Omsætningen skal 
vokse, og dækningsbidraget 
skal være i orden.

- Selvfølgelig er vi som virk-
somhed nødt til at tilpasse 
os udviklingen i markedet 
og i verden for at sikre en god 
position og dermed en god 
forretning. Jeg mener per-
sonligt, at man sagtens kan 
gøre dette, samtidig med at 
man bevarer den familiære 
ånd i virksomheden, siger 
Gunnar Lassen. 

Som mange andre pro-
duktionsvirksomheder 
har brødrene Lassen og-
så overvejet, om der ville 
være en gevinst ved at flytte 
dele af produktionen væk fra 
Vester Åby. Men det er blevet 
ved snakken.

Ifølge Gunnar Lassen er 
der flere væsentlige fordele 
ved at have produktionen i 
Danmark i forbindelse med 
den øvrige administration.

- Vi kan nemmere følge 
med i produktionen af de 
forskellige projekter, lave til-
pasninger og holde en tæt 
kommunikation undervejs, 
siger han.

- Vi har investeret en del 
i vores produktion, og pris-
mæssigt kan vi godt konkur-
rere med de østeuropæiske 
producenter, som i øvrigt og-
så er rigtig dygtige, siger Ja-
kob Lassen.

Intakte idealer  
i Vester Åby-virksomhed
når ideal-Line og bago-Line i Vester Åby på fredag markerer sit 60-års jubilæum, er det 
som en virksomhed, der er i trivsel - både regnskabsmæssigt og menneskeligt.

Faaborg: "Fra bondekone til 
borgmester" kalder tidlige-
re borgmester i Kertemin-
de Kommune, Else Møller, 
sit foredrag. Else Møller kan 
opleves i Kulturhuset Svan-
ninge Sognegaard torsdag 5. 
oktober klokken 14. 

Else Møller fortæller hu-
moristisk om sit liv samt de 
personer og de oplevel-
ser, hun har haft. Else Møl-
ler er uddannet som hus-
holdningslærer og har haft 
en stor folkehusholdning på 
Hverringe Gods ved Kerte-
minde, hvor hendes mand 
var inspektør i 30 år .

Danske Seniorer Svannin-
ge står bag eftermiddagen 
med Else Møller. Her er alle 
velkomne, og entréen er 75 
kroner og omfatter kaffe, 
brød og foredrag. /EXP

 
 

Fra bonde-
kone til 
borgmester

Den flade struktur i virksomheden er både et mål og et middel, fortæller direktør for Bago-Line Jakob Lassen og marketingschef Sarah Oddershede. 
Foto: Katrine Becher Damkjær

Velkommen på

BrobyværkKro
Dejlig fynsk mad serveret i historiske og

hyggelige omgivelser.

Dagens Menu
2 retter

kr.189,-

Kontakt os for mere info: 62 63 11 22
www.brobyvaerk-kro.dk

Vi afholder Deres festarrangement
for op til 80 gæster.

Ud at spise i aften?
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Palle Søby  
pse@fyens.dk

Vester Åby: Alder behøver ik-
ke være nogen hindring, når 
det handler om at tage ud og 
opleve verden.

Det er Emma Kaslund fra 
Vester Åby et livsbekræften-
de eksempel på. Hun fylder 
100 år torsdag 5. oktober, og 
gaven fra døtrene Karin Han-
sen på 67 og Ammy Hansen 
på 73 har hun allerede fået. 
De tre har lige været på en 
fem dages tur til Harzen.

- Harzen var det sidste, 
jeg oplevede sammen med 
min mand, inden han døde 
i 1979. Så det ville jeg gerne 
opleve igen. Det er sådan et 
smukt område, siger Emma 
Kaslund.

- Så vi kørte ud og tog fra 
Bøjden klokken 11, så vi kun-
ne få lidt kaffe og smørre-
brød på færgen. Bagefter sad 
vores mor i bilen i fem stive 
timer. Hun behøvede ikke 
komme ud, før vi var i Har-
zen, fortæller Ammy Hansen.

I Harzen ville Emma 
blandt andet opleve klokke-
spillet i Goslar og køre med 
damplokomotiv til toppen af 
Brocken (Bloksbjerg).

- Det var en fantastisk tur. 
Og næste år vil jeg gerne til 
Rügen, siger hun.

Emma Kaslund synes 
egentlig ikke, det er noget 
særligt at blive 100 år.

- Det er der jo efterhånden 

så mange, der bliver. Jeg har 
da hørt om flere i Faaborg, 
siger hun. Emma Kaslund er 
født på Svelmø i 1917 - under 
Første Verdenskrig. I dag er 
det internet og Facebook og 
terror og bandeproblemer, 

der fylder, og Emma synes 
ikke nødvendigvis, verden er 
blevet bedre i de 100 år, hun 
har levet.

- Den er i hvert fald ikke 
blevet bedre de sidste 10 år. 
Jeg kan slet ikke have, at de 

sådan går og skyder hinan-
den i København, siger hun.

Hendes hukommelse er 
fortsat god, og hun kan stadig 
gå ved hjælp af en stok. Hun 
skulle i hvert fald ikke sættes 

op i en kørestol, da hun skul-
le høre klokkespillet i Goslar!

Det kan knibe lidt med hø-
relsen, og hun har da været 
indlagt nogle gange med lun-
gebetændelse. Men alt i alt 
er hun i fin form og klar til at 
holde fest på torsdag.

Da hun fyldte 90, sagde 
musikeren Carsten Dam fra 
Vester Skerninge:

- Jeg kommer igen til din 
100-års fødselsdag.

Det løfte indfrier han på 
torsdag i Ulbølle Forsam-
lingshus.

- Selvfølgelig skal vi have 
musik. Ellers ville det være 
kedeligt, siger Emma Kas-
lund. 

100-årig tog lige et smut  
fem dage til Harzen
emma kaslund har oplevet alt fra Første verdenskrig til Facebook. 5. oktober fylder hun 100, 
og den bedste gave har hun allerede fået: Fem dage i Harzen med døtrene på 67 og 73.

Torsdag
Vester Hæsinge: 17.18, Tro og 
toner.
Fredag
Allested: 10, salmemaraton.
Søndag
Allested: Ingen.
Avernakø: Ingen.
Brahetrolleborg: 9.
Diernæs: 10.30.
Faaborg: 10.30.
Faldsled: 11.
Horne: 10.30.
Haarby: 10.
Haastrup: 9.
Jordløse: 10.30.
Krarup: Ingen. 
Lyø: Ingen.
Løgismose: Ingen.
Nr. Broby: 10.15.
Ryslinge Frimenighed: 9.30.
Ryslinge Valgmenighed:´16.
Sh. Lyndelse: 9.
Svanninge: Ingen.
Sønder Broby: 9.
Vejle: 10.30.
Vester Hæsinge: Ingen.
Vester Aaby: 10.15.
Øster Hæsinge: 10.30.
Aastrup: 9.
Tirsdag
Allested: 19.30, velkomstguds-
tjeneste for konfirmandfa-
milier.
Torsdag
Nr. Broby: 19, salmestafet.

KirKetider

Hvis man uden at kende hende skulle gætte på Emma Kaslunds alder, ville man næppe tro, at hun fylder 100 på torsdag. Foto: Palle 
Søby

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Edith (Ditte) Andersens
bisættelse fra Åstrup Kirke

Tak for de mange smukke blomster

En stor tak skal lyde til Hjemmeplejen
 for kærlig og omsorgsfuld pleje

Familien

 Gerda Østergaard
* 19.8.1923
† 26.9.2017

På familiens vegne

Teis, Søs og Eva

Bisættelsen
har fundet sted

TILLID - RO - TRYGHED

Askholm Begravelse
NYDAMSVEJ 13, 5672 BROBY

42 40 44 41

ASKHOLMBEGRAVELSE.DK

BROBY – FAABORG

Lars Askholm

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Det bør det sidste farvel også være

Livet er

noget særligt

Banegårdsplad
5600 Faaborg

Faaborg-Mid
og Broby
Begravelses-
forretning

63 60 00 11

Michael
Sparvath

Gunnar
Bundgaardbegravelsedanmark.dk

fa
ab
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gb

eg
ra

ve
ls

e.
dk

Odensevej 35, 5600 Faaborg
6261 1144 mail@dlbg.dk

For dig er vi der altid
– svarer også i weekenden
og på helligdage

Ringe Midtfyns Begravelsesforretning
Gørtlervej 7, Ringe – Telefon 6262 1638
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

Ringe-Midtfyns Begravelsesforretning

Når du har brug for os, er vi
tæt på – også søn- og helligdage
Jan Lindberg,
Anita Grundahl
og Morten Bytoft

w
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w
w

w
.d
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g.

dk
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Svanninge: Der er stadig en 
lille måned at løbe på, hvis 
man se årets udstilling i 
Svanninge Folkemindesam-
ling, "Mindeportrætter af af-
døde i sognet 1907-2007".

Udstillingen kan ses frem 
til 1. november på følgende 
datoer: 2., 5., 12., 16., 23. og 
26. oktober - alle dage klok-
ken 19-22.

For at afgrænse det lidt har 
man valgt afdøde i de årstal, 
der ender på 7.

Udstillingen omfatter 
blandt andre dyrlæge R.M. 
Jensen, Anders Holm Mad-
sen (Skovgaard), William 
Davidsen, Esther og Hans 
(Brugs) Pedersen, Bertha 
Holmstrøm Andersen (Klin-
genberg), Preben Klingen-
berg, Jørgen (Murer) Niel-

sen, Aksel Pedersen, Egon 
Mortensen, Mary Mikkelsen, 
Anders Pedersen (Stengaar-
den), Gerda Paulsen, Ellen 
Hansen (født Greve), Verner 
Larsen, Christian Anderskov, 
brygger Peder Jørgensen, Ka-
ren Juul Hansen, Anna Han-
sen (Hjørnegården), Hans 
Stage, Vagn Arvidsen, Hen-
ning Balle, snedker Johan 
Rasmussen, vognmand Poul 
Rasmussen, Grethe Peder-
sen, Carlo Pedersen, Frederik 
Nielsen (Greveraarden), Erna 
Pedersen (født Post), Jørgen 
Bonnemose Dahlkild, Ma-
ren Dahlkild, Eva Petersen, 
vognmand Harry Andersen 
og mange andre.

Svanninge Folkeminde-
samling har til huse i Svan-
ninge Sognegaard.

Mindeportrætter fortsætter
Faaborg: Når billedmageren 
Grethe Tingkær udstiller i Le-
vins hus, kalder hun det selv 
for kunst i bevægelse.

Grethe Tingkær stammer 
fra en kunstnerfamilie. Hen-
des far var kunstmaler og 
kunsthandler, og hendes to 
brødre er udøvende kunstne-
re. Hun har derfor altid væ-
ret optaget af kunst og krea-
tivitet.

Gennem sine billeder for-
midler hun sine indtryk af 
mennesker, blomster og na-
turen i øvrigt. Hun arbejder 
såvel figurativt som non-
figurativt, naturalistisk og 
ekspressionistisk. Når hun 
arbejder ekspressivt er det 
især farvers og formers ind-
virkning på hinanden, der 
optager hende.

Materialerne er bl.a. akryl, 
olie, pastel, akvarel, kul, tusch 
og multimedia-materialer.

En række af Grethe Ting-
kærs billeder vil være udstil-
let i Levins Hus fra 3. til 8. ok-
tober. Der er fernisering tirs-
dag 3. fra kl. 15 til 17. /EXP

Kunst i bevægelse

Vores dejlige
Alberte

fylder 2 år d. 4. okt.

Stort tillykke fra
mormor og morfar

Send en hilsen til et barn du kender op til 12 år.

Det koster 25,- kr. og betaling skal ske kontant på Ugeavisen Faaborg, Torvet 8b, 5600 Faaborg.
Foto i jpg format kanmailes til annonce@uaf.dk med flg. oplysninger: Barnets navn, adresse, postnr.
og by, fødselsdato og alder.
Mailes/afleveres og betales senest onsdag kl. 15.30.
Hver uge trækker vi lod om en KAGEMAND fra Vesterport Bageri

Vesterports Bageri
Vestergade 6,Faaborg

tlf.62 61 21 00

Vinderbeviset
bliver sendt
direkte til den
heldige.

Lærke Midjord Jørgensen
Parkvænget 20
5600 Faaborg

Fylder 6 år den 5. oktober

Nikoline Gundborg
Rasmussen

Dyrupgårdvænget 62
5250 Odense SV.

Fylder 7 år den 6. oktober

Kasper M. Skafte
Pugesøvej 4
5600 Faaborg

Fylder 4 år den 7. oktober

Jakob Madera Knudsen
Frydensbergvej 4
5600 Faaborg

Fyldte 8 år den 1. oktober.

Anton Clausen
Tunøvænget 12
5500 Middelfart

Fylder 3 år den 8. oktober

Agnete Bjerregaard
Hun bor Mosetoften 1

5600 Faaborg
Fylder 11 år den 3. oktober

Alberte Sofie Teglgaard
Schwartz
Sønderdam 8
5600 Faaborg

Fylder 2 år den 4. oktober

Tillykke med de 18 år
og kørekortet.

Glæder os til festen.

Kærlig hilsen
Morfar og Mormor

Kære Jeppe
Tillykke med din 14 års
fødselsdag den 8. okt.

Ønsker dig en dejlig dag.
♥ Knus og Kram ♥
Finn og Farmor

Åbent hus
Da jeg er så heldig,
at jeg bliver 100 år,

vil jer gerne invitere til
åbent hus

or dag d. 5. ok o r
kl. 10.30-12.30

i Ulbølle Forsamlingshus,
Nyvej 50, 5762 V. Skr.
Mvh. Emma Kaslund

Kære
lillesøster

Tillykke med de 2 år.

Knus
Filippa

Åbent hus
I anledning af min
40 års fødselsdag,

vil det glæde mig at se venner,
familie og forretningsforbindelser til
åbent hus i Svanninge Sognegård

fredag d. 6/10 fra kl. 13 - 18
Med venlig hilsen

Tonni

I anledning af at chefen Ove Nielsen fylder 50 år
den 12. oktober og samtidig er det i år 25 år siden

han startede i øl branchen.
Vil det glæde os at se hans familie, venner og

forretningsforbindelser til

Reception
torsdag den 12. oktober kl. 15.00-19.00

på Kuoplovej 34, 5700 Svendborg

Med venlig hilsen
Jan (Bøffen), Bjarne, Knud og Niels



44 UgeAvisen FAAborg Tirsdag 3. ok Tober 2017

Sudoku
og krydSord
Løs s s v n

2 f b ll tt
t l b af n

Udfylddemanglende felter så bådede lodrette og vandrette rækker
samthver af kassernemedde3x3 felter, indeholder alle tal fra 1-9.

Sudoku og krydSord

Navn:

A ss :

P stn ./B

k s :

S n S løsn n n
/ l. s t t l
ann nc @ af. l. p . p st

s n st f a l. 12.

krydSord Uge 40

ViNdere:
Ann L s Ch st ans n
Sa st l n 95
5600 Faab

g nna H n s n
V st van n 9
5762 V. S n n

S st s løsn n :
V nst

Korinth Kino
V kelvej 6A, K , www.k kul u us.dk

Billetpris over
hele salen:
50 kr.

Ved 3D-film koster
det 10,- kr. for lån

af 3D-briller

Næste uge
IT

Uge 42
Lego - Ninjago filmen

i 3D

Uge 43
Gud taler ud

3/10 kl. 19.30 Ungeaften
5/10, 6/10, 8/10 kl. 19.30
The Hitmans Bodyguard

.
r - . · .00

0 .00

e te ade · 56
lf. 6 61 9 96
w . øble . k

FORNYDITHJEM

Design selv, indenfor et bredt
sortiment i alle prisklasser.
Møblér med omtanke HUSK AT VI ALTID

HAR MASSER AF GODE
TILBUD I BUTIKKEN...
KØB LOKALT DØGNET
RUNDT PÅ MØBLER.DK
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Niels Andreasen
nan@fyens.dk

REFSVINDINGE: Rune Fabrici-
us, indehaver af fi rmaet Fo-
liekniven.dk i Refsvindinge, 
har overtaget Faaborg Skilte. 
I handelen indgår også Fa-
aborg Skiltes søstervirksom-

hed Kika Sign. Det oplyser 
Rune Fabricius i en presse-
meddelelse.

Han har i 13 år drevet Fo-
liekniven.dk i den tidligere 
brugsforening i Refsvindin-
ge. Firmaet sælger gennem 
en webshop folier, skilte og 
dekoration til indretning til 
kunder i hele Danmark og 
meget af Norden.

Med købet af Faaborg Skil-
te er det ikke længere alene 
webshop, som der satses på 
fra Refsvindinge. Nu kommer 
det også til at handle om at 
komme ud til kunderne.

 - Vi skal selvfølgelig sta-
dig være onlinevirksomhed 
og satse på det forretnings-
koncept, hvor vi i dag står 
stærkt, men derudover får 
vi nu mulighed for at kom-
me fysisk tættere på kunder-
ne, hvadenten det er den lo-
kale frisør, der skal have nyt 
facadeskilt, eller der skal la-
ves totalløsninger for større 
butikskæder, siger Rune Fa-
bricius ifølge pressemedde-
lelsen.

Han kommer med købet 
nu til at stå i spidsen for tre 
fynske virksomheder inden 

Foliekniven køber Faaborg-fi rma
Overtagelsen af fi rmaet Faaborg Skilte er et varsel om, at 
Foliekniven.dk’s indehaver, Rune Fabricius, satser på vækst på Fyn.

Kim Pedersen (t.v.) har afh ændet Faaborg Skilte til Foliekniven.
dk, som drives af Rune Fabricius (t.h.). Kim Pedersen fortsætter 
i fi rmaet som ansat med ansvar for slag og udvikling. Privatfoto

FAABORG: Faaborg Folkeuni-
versitet har inviteret adjunkt 
Camilla T. N. Sørensen fra 
Forsvarsakademiets Institut 
for Strategi til at give et over-
blik over Kinas ambitioner, 
styrke, kerneinteresser og in-
denrigspolitiske hensyn. Det 
sker torsdag 5. oktober klok-
ken 19 i Det gamle bibliotek, 
Grønnegade 44, og foredra-

get er åbent for alle.
Camilla T. N. Sørensen 

skriver om sit foredrag:  Den 
amerikanske verdensorden 
har været en nødvendig for-
udsætning for Kinas tilbage-
venden til stormagtsstatus, 
men Beijing hverken kan el-
ler vil længere indordne sig. 
En mere selvsikker, ambitiøs 
og aktiv kinesisk udenrigs- 

og sikkerhedspolitik tager 
form og udfordrer i stigen-
de grad USA. Foredraget ta-
ger fat i drivkræft erne bag og 
inddrager både aktuelle in-
denrigspolitiske og interna-
tionale udviklinger og kon-
fl ikter f.eks. på Koreahalvø-
en, i det Sydkinesiske og Øst-
kinesiske Hav og i forhold til 
Indien og Rusland. /EXP

Foredrag om Kina som stormagt

HAARBY: Som optakt til en 
koncertrejse til London fra 
12. til 17. oktober gæster 
Brahetrolleborgkoret un-
der ledelse af Kirsten Møl-
ler Jensen og organist Tina 
Christiansen Haarby Kirke. 
Det sker torsdag 5. oktober 
klokken 19.30.

Programmet til koncerten 
tæller en blanding af værker 
for kor - a cappella, kor og 
orgel og orgelsolo. Der bli-
ver lejlighed til at høre mu-
sik af blandt andre Thomas 
Tallis, Felix Mendelssohn, 
Niels W.Gade, Gabriel Fau-
ré, Charles V. Stanford, Carl 
Nielsen, Niels La Cour, Ola 
Gjelo.

I London skal koret og Ti-
na Christiansen holde to 
kirkekoncerter i St. George’s, 
Beckenham og S Augustine, 
Kilburn og medvirke ved en 
Vesper i St Anne’s Lutheran 
Church i Londons centrum.  

For Tina Christiansen, som 
til daglig er organist ved Ans-

Brahetrolleborgkor: Først Haarby - så London

for samme branche.
Kim Pedersen, som nu er 

forhenværende ejer af Fa-
aborg Skilte og Kika Sign, er 
tilfreds med aft alen med Fo-
liekniven.dk.

Nok er hans tid som ejer af 
skiltevirksomheder nu slut, 
men det er ikke farvel til 
skiltebranchen. Kim Peder-
sen bliver som led i aft alen 

del af medarbejderstaben 
på ni mand hos Foliekniven.
dk. Han kommer fortsat til 
at beskæft ige sig med salg og 
udvikling.

Rune Fabricius planlæg-
ger at gøre Kika Sign til en 
integreret del af Foliekniven.
dk, hvorimod Faaborg Skil-
te fortsat kører videre i eget 
navn.

Brahetrolleborgkoret gæster Haarby. Privatfoto 

gars Kirke i Odense, bliver 
det tredje koncertopgave i 
London i år. 

I februar var hun gæsteso-
list ved Sunday Organ Reci-
tals i St Paul’s Cathedral - en 
koncertserie for verdens fi ne-
ste organister. 

Og i marts spillede hun af-
slutningskoncerten ved Lon-
don Organ Day i The Dutch 
Church./EXP

Erhverv

Ta’ Kørekort til Lastbil
Det tager kun 30 dage
og koster kun 3.240 kr.

AMU-mål 47854 Godstransport med lastbil, er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning. Prisen er
betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en videregående uddannelse som er benyttet i erhvervsmæssig
sammenhæng de sidste 5 år. Alle kurser og uddannelser til bus, taxi og køreteknik, som udbydes hos DEKRA AMU
Center Sydjylland A/S udbydes i samarbejde med DEKRA AMU Center Fyn ApS. For målgruppe m.m., se www.
dekra.dk. DEKRA AMU Center Sydjylland A/S, Gamstvej 1A, 6600 Vejen.

Hos DEKRA kan du sikre din fremtid og tage din
uddannelse med JOBGARANTI - hør hvordan!

Ring på telefon 70 60 65 00 eller send besked til
info@dekra.dk. Vi står klar til at hjælpe dig på vej.

KOM
MED

ucfy .dk/f bo g
T f 62 65 66 33

Book tid o e
ej ede e :

ucfy .dk/book

UDDannElsE
Dér hvOr DU

Er!
sTarT nU!

PÅ vOrEs
UDDannElsEr

De e p d på:

Fi m-medie hF
hF e ke tf g
hF f gp kke
avU (9.-10.k )
FvU-ku e
O db i de-ku e

Ring venligst for
afhentning af
møbler, nips,
bøger, legetøj

m.m.

62 61 41 18
Så støtter du en god sag

Røde Kors Faaborg
www.faaborg.drk.dk

Sløv PC ?
Giv din pc et eftersyn

Vi undersøger og retter følgende
Virus og spyware check
Installerer opdateringer
Opdaterer Adobe, Java mm.

Overvejen71 5792Årslev Tlf: 62671757
www.nsd.dk e mail: nsd@nsd.dk

Vi leverer også :
Computere til erhverv og privat brug
Trådløst udstyr, også til store områder
Sikkerhed, onlinebackup og spam filter
Hjemmesider inkl. hosting
IP Telefoni m. mobil integration

JESPER ANHØJ
Advokat

Odensevej 16
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 06 61

advokat@anhoej.dk
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Vestergade
1 værl. lejl., 35 m²
udlejes, kr. 2400
+ forbrug pr. md.
Tlf. 2232 6876

Lejlighed Vestergade Faaborg
Flot moderniseret 2 vær. 2. sal på 88 kvm. udlejes.
Leje kr. 4.920, forbrug kr. 600, depositum kr. 14.760

Henv. tlf: 4044 7468. E-mail: hha@c.dk

KLINIK FOR FODTERAPI
Tilskudsmuligheder:
• Offentlig sygesikring
• Helbredstillæg fra kommunen
• Sygesikringen Danmark

Alle specialer:
Diabetes, arvæv, indlæg, leddegigt og bøjlebehandling.

Stats. Aut. FodterapeutThereseDavidsen
Hempel Plougs Vej 33, Faaborg, tlf. 20658828

ALT OM FODENDanske foDterapeuter

TRÆNGER DIN KROP TIL EN REPARATION
ELLER ET HOVEDEFTERSYN???
SÅ KONTAKT...
FAABORG ZONETERAPI & MASSAGE
Tlf. 20 16 10 51
Mail: helen@faaborgzoneterapi.dk · www.faaborgzoneterapi.dk

Registeret
alternativ
behandler

Korinth
Lejlighed vær. 3. st.
Mdl. kr. 4.900, - + forbrug.

Dep. 3 md.

Tlf. 3069 3174
ktb-boliger

Er du Valdemar Sejrs

nye bueskytte eller køkkenpige?

Så kom og vær med i Valdemarslauget
Øhavsmuseet Faaborg søger frivillige, som vil være med til

at lave formidlingsaktiviteter med udgangspunkt

i Valdemar Sejrs jagt og bortførelse fra Lyø i 1223

Vi holder informationsmøde

mandag den 9. oktober kl. 19

i Den Gamle Gaard, Holkegade 1, Faaborg

Yderligere oplysninger hos
Tissel Lund-Jacobsen - tlf. 20752939

Øhavsmuseet
FAABORG

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe
Læs mere på kommunens hjemmeside www.faaborgmidtfyn.dk

Frit valg af leverandører til hjemmehjælp
Personlig pleje og hjælp, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §
83 er omfattet af det frie valg. Det betyder, at du som hjemmehjælpsmod-
tager selv kan vælge, hvem af de godkendte leverandører, der skal levere
hjælpen.

Madservice:

Følgende 2 leverandører leverer madservice til borgere, der er bevilget
hjælpen efter servicelovens § 83:

• Faaborg-Midtfyn Kommunes kostforplejning – tlf.: 72 53 54 50.

• Det Danske Madhus – tlf.: 70 70 26 46.

Begge leverandører leverer mad i hele kommunen.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, kan visitator kontaktes på tlf. 72 53 50 12.

Har du generelle spørgsmål kan Jes Fussing kontaktes på tlf. 72 53 68 08.

Leverandør Område Nord Område Syd

Ringe by + østlige Gestelev
+ Sdr. Højrup + Pederstrup
+ Nr. Søby + Nr. Lyndelse
+ Freltofte + Årslev
+ Sdr. Nærå + Tarup
+ vestlige Gestelev + Vantinge
+ Heden + Sallinge
+ Hillerslev + Højrup + Espe
+ Herringe + Rudme + Rolfsted
+ Ferritslev + Søllinge
+ Pederstrup + Eskilstrup
+ Ryslinge + Gislev + Kværndrup
+ Snarup + Krarup

Østlige Faaborg + Diernæs
+ Grønderup + V. Åby + Pejrup
+ Åstrup + Katterød
+Vestlige Faaborg + Dyreborg
+ Horne + Bøjden + Faldsled
+ Millinge + Svanninge + Håstrup
+ Højrup + Haagerup + Korinth
+ Nr. Broby + Vøjstrup + Allerup
+ Brobyværk + V. Hæsinge
+ Gl.- og Ny Stenderup
+ Sandholt Lyndelse
+ Ø. Hæsinge + Vittinge + Ståby
+ Ølsted + Vejle + Allested
+ Radby

Den Kommunale hjemmepleje
Personlig pleje
Praktisk hjælp

Personlig pleje
Praktisk hjælp

Susannes hjemmepleje
Tlf.: 71 20 00 48

Personlig pleje
Praktisk hjælp

MI-VI-REN &
Service-Vagten
Tlf.: 70 20 38 75

Praktisk hjælp
Praktisk hjælp
Personlig pleje

Danren
Tlf.: 66 16 46 47

Praktisk hjælp Praktisk hjælp

AK Hjemmeservice
Tlf.: 65 99 28 25

Praktisk hjælp

FAABORG-MIDTFYN
BIBLIOTEKERNE

Skøn
Forfatterforedrag, bogcaféer og
udstillinger. Skønlitterære oplevel-
ser på dit bibliotek i oktober.

Tirsdag d. 4. oktober
Lejbach og Blendstrup
EGE-EKSPEDITIONER
Ringe Bibliotek kl. 19.30

Torsdag d. 5. oktober
Ulla Lunn
Min vestindiske historie
Faaborg Bibliotek kl. 19.00

Torsdag d. 12. oktober
Gry Hedin
Johannes Larsens Fugle
Ringe Bibliotek kl. 19.30

Lørdag d. 14. oktober
Bogcafé
Tre bibliotekarer anbefaler
Ringe Bibliotek kl. 10.30

Onsdag d. 25. oktober
Maria Helleberg
Kvinderne fra Thy
Faaborg Bibliotek kl. 19.30

Lørdag d. 28. oktober
Bogcafé
Tre bibliotekarer anbefaler
Faaborg Bibliotek kl. 10.30

Tilmelding og information
på www.fmbib.dk

LITTERATUR

Musikforedraget ”Beatles”
Forstander Finn Larsen fortæller og underholder om

Beatles og deres musik

Torsdag den 12. oktober kl. 19 - ca. 22 på
Ringe Efterskole

Deltagerbetaling: 100 kr./120 kr. inkl. kaffe og brød

Tilmelding senest 6. oktober: Karen Margrethe Jørgensen,
tlf. 65 90 21 48, mail: kmhjoergensen@gmail.com

Ældre SagenMidtfyn

Arrangementer

Foreninger og møder

PROSTA-VITA
Torsdag den 12. oktober 2017

kl. 17.00 - ca. kl. 20.30
afholder Prosta-Vita Fonden møde på:

Hotel Faaborg Fjord
Svendborgvej 175, Faaborg

Prostatapatienter og deres pårørende, samt
sundhedspersonale er velkomne til arrangementet, der

betales af fonden.

Overlæge Inge Mejlholm
Onkologisk, afd. Vejle

orienterer om:
”Udviklingen i medicinsk onkologisk behandling

af prostata-kræft med kemoterapi, samt forbedring af
- og mere præcis strålebehandling”

Der bydes på lidt fortæring i løbet af aftenen,
og der bliver lejlighed til at møde andre

i samme situation.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig og kan ske på

tlf. 62 61 44 65 eller på info@advokatfaaborg.dk
PROSTA-VITA fonden er testamentarisk oprettet i 2007 en Faaborg-
borger, som ønskede at skabe oplysning om prostata-sygdommen og

inkontinensproblemer. Denne annonce er indrykket af fonden.

Bolig til leje

ADVOKATVAGTEN
Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret

hver torsdag kl.16.30-17.30
En af byens advokater giver gratis

rådgivning i dagliglivets juridiske spørgsmål.
ADVOKATERNE I FAABORG

Klinisk tandtekniker

Annette Svenningsen
Vestergade 23, Faaborg

Tlf. 62 61 05 29

Offi  cielle

Thomas Holms køreskole
Teorilokale centralt i Faaborg
Mobil 2022 1190

www.thomasholm.dk

Østergade 1 A • 5600 Faaborg
Tlf.: 43 46 64 00 • Fax: 62 61 10 67

kas@kinafarer.dk • www.astrupadvokat.dk

Advokatfirmaet
I POUL KINAFARERS GAARD ApS

K. ASTRUP SØRENSEN
ADV. (H) • AUT. BOBESTYRER

Sundhed og velvære
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Annonce
telefon

6345 2225

Annonce-telefon 6345 2225

Annonce-telefon 6345 2225

Annonce
telefon

6345 2225

Åbningstider
på kontoret:

Hverdag
9.00-16.00
Lørdag og 

søndag 
LUKKET

Udlodningsmidlerne hed tidligere tips- og lotto-
midlerne.

Staten yder hvert år tilskud til en lang række formål
af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske
Klasselotteri A/S.

Pengene fordeles enten i form af direkte tilskud
eller efter ansøgning til idrætsområdet, sociale og
kulturelle formål, forskning, sygdomsbekæmpende
organisationer, humanitære projekter, undervisnings-
og folkeoplysning, friluftsliv og naturoplevelser,
ungdomsformål, ældreorganisationer mv.

I 2017-2018 forventes der at være ca. 1,7 mia. kr.
til fordeling.

Læs mere om hvem der kan få tilskud, og hvordan
man søger på:

www.udlodningsmidler.dk

Udlodningsmidlerne
for 2017-2018

Køb og Salg

CAMPINGVOGNE
KØBES

også med skade/fugt
Mobil 52786209

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe
Følg med på vores hjemmeside, fmk.dk

Udlæg for restancer til
Faaborg-Midtfyn kommune
Faaborg-Midtfyn kommune foretager fra den 9. november
2017 udlæg for kommunens fortrinsberettigede krav, bl.a.
ejendomsskat, hvor betalingsfristen udløb den 1. oktober
2017 eller tidligere, og som inddrives af kommunen, jf. lov
om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe
til Faaborg-Midtfyn Kommune, Økonomi og Løn,
Opkrævning på tlf. 7253 1565.

00 m2

0 kræmmere
FYNS STØRSTE KRÆMMERMARKED

Kirkeby Gamle Mejeri
Åbent søndag i lige uger fra kl. 10-16

Flytterester hele og halve dødsboer købes
Karsten Tlf. 8119 8119 www.kirkeby-gamle-mejeri.dk

Fri entre

3500 m2

5

Er du serviceminded og har interesse for digitale medier?

Har du flair for IT, er struktureret og har du lyst til at prøve
kræfter med en række spændende opgaver indenfor digital
annoncering? Så er det måske dig vi søger til Ad Operations
hos Jysk Fynske Medier i Odense.

Som Digital Campaign Manager hos Ad Operations har du
ansvaret for at drive og monitorere digitale bannerkampag-
ner og yde service samt teknisk support for vores kunder
og konsulenter.

Du vil indgå i et mindre team, der deler opgaverne mellem
sig, og arbejder tæt sammen med husets salgsafdelinger.

Vil du vide mere
om jobbet, er du vel-
kommen til at kontakte
Head of Ad Operations,
Anita Szaryk Hansen på
tlf.: 2633 4837

Har ovenstående vakt
din interesse, så tøv
ikke på tasterne.
Se hele opslaget og
ansøg her:

Ansøgningsfrist:
8. oktober 2017

Vi glæder os til
at høre fra dig!

JYSK FYNSKEMEDIER SØGER

Digital Campaign
Manager til
AdOperations

Læsmere og søg
stillingen på:
jfmedier.dk

catering

uff
en o jo f en.dk

Stillinger

Øvrige

Køb og Salg

MØBLER
Reparation & samling

tilbydes
Kontakt Lars / 2040 8860

Ta’ i byen

DØDSBOER 
KØBES

Flytterester og andet indbo
ALT I TEAK OG 

PALISANDER MØBLER
Møbler fra 50, 60 og 70’erne.

Alt i WEGNER og dansk møbel design.
Kontant afregning

Træffes hele døgnet   
Tlf. 40 26 41 39

R Y S L I N G E F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Smagen af sol
Buffetkød

Lammekølle, Oksemørbrad,
Ostefyldt svinemørbrad
hertil middelhavssalat

eller

Middelhavsfristelser
Fisketerrine, Braseret oksestykker,
Krydrede frikadeller med oliven

Lam á la kleftiko
hertil middelhavssalat

Middelhavssalat
Marineret bønnesalat
Tomatsalat med feta

Grøn salat med agurk, soltørret tomat
og grillet aubergine, Hvidløgsdressing
Ovnbagte kartoffelbåde med oregano

Appetitvækker
eller tilbehør til salaten
Humus, Tomatsalsa med basilikum,

Tzatziki, Hertil pitabrød

109,-

r

20,-
20,-

Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tilbuddet gælder
fra 1.6. til 30.12

HORNE
KRÆMMERMARKED
HORNELANDEVEJ 2,

V. Faaborg
Åbent søndage

i lige uger,
året rundt kl. 10-16
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