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Dit... og mitsvendborg

’’
REDAKTION

Svendborgenserne
trængte i den grad til
noget at varme sig på.
Og det fik de.

Når årets første mitsvendborg.dk – MAGASIN
er på gaden, skal der også være noget nyt
for læserne. Og det har vi naturligvis også på
programmet i år. Nogle af vores klummeskribenter har vi sagt pænt tak til for de mange
gode historier i 2013, og nye byder vi indenfor og velkommen i 2014.
Således vil du i år kunne læse klummer fra
blandt andre Per Nykjær Jensen, der som
markant erhvervsmand på Sydfyn ofte har
tilkendegivet sine holdninger i forhold til
byens udviklingsretning.
Du vil også komme til at stifte bekendtskab
med Henning Mølgård, som i sine klummer i
magasinet i år vil lade filosofiske betragtninger tegne et andet billede af Svendborg.
Og så handler det om ‘det gode liv’. Vi har
nemlig inviteret Cittaslow-rådet i Svendborg
til at give læserne et bredere indblik i, hvad
det her med Cittaslow egentlig handler om.
Er den her snegl, med byen på ryggen, i
virkeligheden symbolet på Svendborg mere
end noget andet?
I årets kommende udgivelser af mitsvendborg.dk - MAGASIN vil vi også fortælle om
vores bys historie. Om de små og store begivenheder, der har påvirket Svendborgs udvikling. Meget passende begynder vi året med
historien om byens vartegn, Christiansmøllen.

ANNONCESALG

U

detemperaturen var nogenlunde den
samme, da mitsvendborg.dk – MAGASIN for første gang kom i hænderne
på de sydfynske læsere. Vejret var koldt,
blæsende og ikke særlig imødekommende.
Svendborgenserne trængte i den grad til
noget at varme sig på. Og det fik de.
40 sider udelukkende med ’den gode historie’ fra alle kroge af Svendborg. Ahh, det
lunede.
Magasinet går nu ind i sin 5. årgang, og
mens det – ligesom dengang i 2010 - er
bidende koldt udenfor, så er historierne
stadig varme og indbydende, og der er
naturligvis stadig masser af kog på redaktionskedlen.
Så det er med stor entusiasme, engagement
og bestræbelser på at sætte overlæggeren
endnu en tand højere, at vi glæder os til at
præsentere seks udgivelser igen i år fyldt
med historier fra dit... og mitsvendborg.

Og husk, at du kan læse alle artikler, samt
downloade alle tidligere udgivelser af magasinet, på mitsvendborg.dk, hvor du også er
meget velkommen til at deltage i debatten
om byens udvikling på et kvalificeret niveau.
Alt dette – og meget mere – får du ganske
gratis. Og vi har mere i ærmet. Men det
må du vente med at få mere at vide om til
næste udgivelse, som kommer allerede til
april. Glæd dig.
Rigtig god fornøjelse
CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk
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Rock og ruli børnehøjde
Vidste du, at der faktisk er mindst syv børnebands på Sydfyn?
AF CHRI STI AN DAN JENSEN

Musik tam tam
- Børnemusikfestival i Svendborg
Borgerforeningen
15. februar kl. 10.00 - 16.00
Billetpris voksen: 100 kr.
Barn 3-18 år: 45 kr.
Billetter kan købes på
www.sydfynsbilletten.dk

Jonas Hellerstedt bor på Tåsinge. Her er han
musiklærer på Tåsingeskolen. Og det er
han bare rigtig god til, siger de på Tåsinge.
Og i resten af landet. For Jonas har nemlig
turneret hele kongeriget tyndt med sit børneband Dyr i Drift og sunget og spillet sange
om Peter Pindsvin, Moskusoksen Mille, Jan
Jaguar og Orangutango. Og nu har Jonas
Hellerstedt fået en rigtig god ide.

ikke gå lang tid, førend flere af de ikke så få
børnebands var med på ideen.
Borgerforeningens nye frontmand, Claus
Bjerregård, var hurtigt på banen og tilbød at
lægge hus til arrangementet gratis. Svendborg Kommune og Musikrådet havde en
pose penge, og en flink bankdirektør, som
hedder Ulrik fra Spar Nord, meldte sig som
hovedsponsor. Arrangementet var på skinner.

Festival med kvalitetsbørnemusik

Syv bands – otte koncerter

På Sydfyn er der intet mindre end mindst syv
børnebands, som spiller kvalitetsbørnemusik. Så hvorfor ikke samle dem alle og holde
en rigtig familiefestival?
- Jeg fik ideen for et stykke tid siden, mens
jeg var på ferie på Bornholm. Her var et
børnemusiktema, som man kaldte for ’Børnholm’, og som handlede om musik for børn.
Og så var det, jeg tænkte, at man måtte da
kunne lave noget tilsvarende i Svendborg,
fortæller Jonas Hellerstedt.
Fat i telefonen og ringe rundt til alle rock ’n’
roll’ingerne i det sydfynske. Og der skulle

Tina Slothuus Hansen
Afdelingsleder, tlf. 61 200 823

Musik tam tam foregår den 15. februar i
Borgerforeningen, hvor de syv børnebands:
Cocossa, Babybandet, Morten Musik duo,
Den Skaldede Barber med mer, Viggos
musikalske Rejsefortælling, Stjernekrigerne
vender tilbage og Dyr i Drift gir´ den gas
fra tre scener i byens kulturhus: Guldsalen,
Spejlsalen og B&U Teatersalen på 1. salen.
Børnekulturens egen Anne Bertram bliver
dagens konferencier, og det hele slutter med
en stor afslutningsjamkoncert med fortolkninger og, hvem ved, måske fællessang til
hits fra klassikeren ”De små synger”.

“Vi kender
Svendborg bedre
end de fleste”

- når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere

JKS a|s
Kullinggade 29
5700 Svendborg

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring og det stiller stigende krav til både
medarbejdere og arbejdsgivere. Som virksomhed gælder det om at have en
fleksibel og effektiv udnyttelse af kapaciteten - og som jobsøgende gælder det
om at være åben for alle muligheder, hvis man vil sikre sig et af de attraktive jobs.
JKS er dit lokale vikar- og rekrutteringsbureau i Svendborg - med et landsdækkende
filialnet i ryggen og 15 års erfaring. Ring til os på tlf. 63 125 750 og få mere at vide
om dine muligheder - uanset om du søger nyt arbejde eller nye medarbejdere.
VIKAR | REKRUTTERING | PROJEKTMEDARBEJDERE | HR-LØSNINGER
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Høje ambitioner
og skabertrang
BaggårdTeatret giver sammen med forfatter Vagn
Remme 10 unge mulighed for at prøve kræfter
med dramatikken og udfordrer deres skrivelyst,
når Brecht Akademiet til februar åbner dørene til
teatrets magiske verden.
Foto: mitsvendborg.dk

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Idémanden bag Brecht Akademiet er forfatter,
dramatiker og underholder Vagn Remme, der
fra den 11. februar også kan kalde sig underviser på Brecht Akademiet. Hans opgave bliver
at give skrivelystne unge redskaber til selv at
skrive drama.
- For mig handler det om at gøre Svendborg til
en kulturel hovedstad i Danmark og skabe kultur blandt borgerne. Svendborg skal være en by,
hvor alle ved, at hvis man vil noget med kultur,
så er det i Svendborg, det sker, fortæller han.
Brecht Akademiet er et naturligt skridt at
tage for BaggårdTeatret og vil være med til at
fuldende teatrets profil om at lave ny dansk
dramatik.
- Som teater, der udelukkende producerer ny dansk
dramatik, glæder jeg mig til at invitere de unge
ind i kunstens verden og give dem mulighed for

at prøve kræfter med dramaet, fortæller en begejstret teaterchef Jakob Bjerregaard Engmann.
De unge er i front
Brecht Akademiet er navngivet efter Bertolt
Brecht og vil være med til at hylde en af verdens største dramatikere, der levede i eksil i
Svendborg i perioden 1933-39 og skrev nogle
af sine største værker. Undervisningen på akademiet vil bestå af skriveøvelser, og de unge vil
blive trænet i oplæsning for at få større forståelse af sprog og dialog. Derudover vil eleverne
få udviklet deres bevidsthed og forståelsen af
brugen af lys, scenografi og interiør. I sidste
ende vil eleverne i fællesskab skrive et drama,
der bliver fremført på BaggårdTeatret.
- Vi mener og tror på, at ungdommen har det,
der skal til for at skabe et akademi, der produ-

TANDKLINIKKEN
KLOSTERPLADS

cerer drama, der kan bruges! Det er ambitionen.
Og det er en ambition, jeg tror på kan indfries,
siger kommende underviser Vagn Remme.
- Det er oplagt at bruge teatret som rammen for
undervisningen, idet eleverne kan gøre brug af
teatrets faciliteter. Derudover ligger BaggårdTeatret inde med en ekspertise, som kan være med
til at inspirere undervisningen, fortsætter han.
Målet er, at Brecht Akademiet i sidste ende
skal blive en del af en kreativ fødekæde, som
vil fremme ny dansk dramatik og skabe større
forståelse for teater blandt de unge i Svendborg.
- Hvis der om et par år var et par af eleverne
på dramatikeruddannelsen i Aarhus, som havde
stiftet bekendtskab med at skrive drama på
Brecht Akademiet, ville jeg være utrolig stolt,
lyder det fra en håbefuld teaterchef.

62 21 00 93

SVENDBORG IMPLANTAT CENTER

Moderne tandbehandling i trygge rammer

Tandlæge Thomas Nøhr
Tandlæge Elisabeth Melvang
Tandplejer Camilla Risum

IMPLANTATER!

Mangler du en eller flere tænder?
Vi kan også hjælpe dig!
Skånsom & naturlig erstatning
Klosterplads 8 · 5700 Svendborg · 62 21 00 93
Thomas
mitsvendborg.dk

Elisabeth

Camilla

www.tandklinikken-klosterplads.dk
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Fynsk filmår forude

Det er det fynske landskab,
herregårde og slotte, der har
lagt rammer til Danmarkshistoriens dyreste TV-serie
”1864”, om slaget om
Dybbøl, som får premiere
til efteråret.).
(Foto: Per Arnesen)

2014 er allerede slået i gang med Fyn på det store lærred.
DRs store dramaserie ”Arvingerne” ruller over tv-skærmen
hver søndag kl. 20, og takket være FilmFyn er store
dele af serien optaget på Sydfyn - både i
Gudmehallerne og på gården, der er
omdrejningspunkt for serien.
2014 bliver et godt filmår for Fyn,
spår FilmFyn.
AF CH R ISTIAN DAN JENSEN

Udover ”Arvingerne”, der søndag efter
søndag tryllebinder danskerne til skærmen,
så kommer Fyn i høj grad til at præge TV og
filmlærredet i 2014. Det spår FilmFyns direktør Bo Damgaard.
- I disse dage er Susanne Bier, Nikolaj CosterWaldau, Nikolaj Lie Kaas og Ulrich Thomsen
på Sydfyn. De indspiller Susanne Biers nye
film ”En chance til”, mens Bille August i selskab med Ghita Nørby, Paprika Steen, Vigga
Bro og Morten Grunwald netop har forladt
Kerteminde og færdiggjort optagelserne til
”Stille Hjerte”, fortæller Bo Damgaard.

Dyreste TV-serie nogensinde

I foråret får filmen ”En du elsker” med Trine
Dyrholm og Mikael Persbrandt premiere,
filmen er instrueret af Pernille Fischer Christensen og optaget på Holstenshus i Faaborg.

Om FilmFyn

Skulpturstøberiet: Den Sydfynske Initiativpris

FilmFyn er et erhvervsprojekt - etableret
og ejet af de fire sydfynske kommuner:
Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg
Kommune, Ærø Kommune og Langeland Kommune, der betaler 42 kr. per borger til fonden.
Kerteminde Kommune og Assens Kommune
er associerede partnere, der også bidrager til
fonden - ligesom Nordfyns Kommune fra 1.
januar 2014 også er trådt ind i ejerkredsen på
lige vilkår med de sydfynske kommuner.
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Senere på året får Niels Arden Oplevs film
”Kapgang” biografpremiere. Den er optaget
i Hesselager og Kerteminde, ligesom Danmarkshistoriens dyreste TV-serie ”1864” til
175 mio. kr. instrueret af Ole Bornedal får
premiere til efteråret. ”1864” handler naturligvis om slaget ved Dybbøl, men det er det
fynske landskab, herregårde og slotte, der
har lagt rammer til historien, hvor også kærlighed har en afgørende betydning.
Udover den flotte eksponering af fynske
landskaber er der også et stærkt økonomisk
perspektiv på film og tv-serierne. FilmFyn, der
er et erhvervsprojekt, investerer nemlig i produktionerne mod, at de bliver optaget på Fyn.
- Uden FilmFyn ville disse produktioner ikke
komme til Fyn. De kommer, fordi vi investerer. Vi ser først og fremmest på, hvor mange
penge filmholdene vil bruge på Fyn. Når vi

FilmFyn investerer i film og tv med det mål
at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der
bidrager til stoltheden og filmkulturen på Fyn
og i Danmark.
FilmFyn investerer i film og producerer ikke
selv. Målet er at stimulere udviklingen i
omsætning og arbejdspladser – direkte eller
indirekte knyttet til filmproduktion. Virksomheder som filmstudier, kameraudlejning,

investerer en million, så forventer vi, at filmholdene bruger det dobbelte på Fyn - altså
for eksempel køber hotel, catering, udstyr
og medarbejdere for minimum to millioner
kroner, fortæller Bo Damgaard.
Formålet med FilmFyn er altså at tiltrække
omsætning til Fyn. Derudover er synligheden, den efterfølgende stolthed, omtalen og
de turist- og uddannelsesmæssige muligheder også effekter af FilmFyns investeringer.
- Vi er meget stolte af at kunne præsentere
de allerstørste stjerner på Fyn - både når
det gælder instruktører som Susanne Bier,
Niels Arden Oplev, Bille August og Pernille
Fischer Christensen. Men de trækker også
de allerstørste danske skuespillere til Fyn skuespillere, der er verdensnavne, som Ulrich
Thomsen, Jesper Christensen, Trine Dyrholm
og Nikolaj Coster Waldau, siger Bo Damgaard.

udlejning af lys og lyd, redigeringsfaciliteter,
filmarbejdere, håndværkere, hoteller, catering osv. nyder godt af investeringerne.
FilmFyn støtter desuden en række ungdomsinitiativer inden for film - bl.a. EDIT24, Skolefilmfestival.dk og ikke mindst den alternative
filmuddannelse for unge voksne, 18 FRAMES.
Læs mere på FilmFyn.dk

Tillykke med årets
Sydfynske Initiativpris!
www.svendborgskilte.dk · Vestergade 96 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 47 40

Februar 2014

Skru op for

NYHED

sofahyggen

- se Netflix på dit TV
Netflix har den bedste underholdning. Du får adgang til de bedste ﬁlm og serier
på dit TV, og du ser det hele i knivskarp HD-kvalitet via ﬁbernettet.

Flere veje til Netflix
Når du har TV fra Waoo!,, kan du vælge at bestille Netflix og se det direkte
på dit TV via TV-boksen. Du slipper for ﬂere bokse og fjernbetjeninger,
og du skal heller ikke slutte din computer til dit TV, når du ser Netflix. Har
du SEF kabel-TV kan du også få Netflix. Du lejer blot en TV-boks til 40 kr.
pr. md., så har du også adgang til alle Waoo!-fordelene – heriblandt
muligheden for Netflix.

Sådan får du Netflix
Hvis du vil være sikker på
fantastiske ﬁlm-oplevelser,
så ring til os på 62 20 85 20
og bestil på:

sef.dk/netflix

Lås din el- og gaspris
– og kend de faste udgifter

Med faste priser på el og naturgas slipper du
for prisstigninger de næste 12 måneder
Tegn en fastprisaftale på:

EL: sef.dk/fastel
din daglige energi – på sef.dk

GAS: sef.dk/fastgas

Kom helt
tæt på din

baby

Kunne du tænke dig at se din baby ’live’, inden den er født?
Foto: mitsvendborg.dk

AF CHR I ST I A N DA N J E N S E N

Sideløbende med sin privatklinik arbejder hun
to dage om ugen på Føtalmedicinsk Klinik på
OUH i Odense.
- Jeg holder mig hele tiden opdateret med
den nyeste viden og følger relevante kurser
og temadage inden for ultralydsskanning,
siger Anne Bagge og tilføjer, at hos Skanningsjordemoder Sydfyn er “tid til kvalitet”
altafgørende for en unik oplevelse.

Svendborg har fået sin første private skanningsklinik. Skanningsjordemoder Sydfyn
hedder den og ligger i Bagergade 5.
Det er jordemoder Anne Bagge, som fik ideen
til at åbne en skanningsklinik, hvor man kan
komme helt tæt på sin baby og følge barnets
udvikling gennem hele graviditeten. Det giver
en unik mulighed for en tidlig kontakt med
sit endnu ufødte barn, og samtidig får man
den nødvendige jordemoderopmærksomhed,
tryghed, tid og plads til at få vendt tanker og
evt. bekymringer i rolige omgivelser i den lille
klinik i Bagergade.

Gavekort til skanning

Ved 3D/4D skanning fornemmes den tredje
dimension - dybde. Dette gør, at man oplever
at få billeder, som er langt bedre end ved de
almindelige 2D skanninger. Ved en skanning i
3D får man virkelig et indtryk af, hvordan ens
barn ser ud med fine detaljer og personlige
træk. Den fjerde dimension betyder, at der er
bevægelser med, altså at du ser barnet ”live”
i 3D. Ligger barnet i en god position, vil det
være muligt at se, hvis barnet for eksempel
smiler, gaber eller sutter på sine fingre.

- Min baggrund for at åbne klinikken er en
bred klinisk erfaring som jordemoder samt
specialuddannelse i ultralydsskanning. Jeg har
den nyeste skanningsteknologi, som gør, at
jeg tilbyder billeder/DVD af højeste kvalitet.
Og dette i henholdsvis 3D og 4D, fortæller
Anne Bagge.

Og hvorfor ikke give en sådan oplevelse
som gave? Den idé har Anne Bagge grebet
og tilbyder derfor gavekort til skanninger i
klinikken.
- Især kønsskanninger er noget, mange er
særligt interesserede i at få. Så det tilbyder
jeg fra 15. uge af graviditeten. Og i og med at
det er en privat klinik, så er jeg også fleksibel
i forhold til at tilpasse tiderne efter klienternes behov, smiler Anne Bagge.
Skanningsjordemoder Sydfyn tilbyder:
• Graviditetsskanninger fra graviditetsuge 7
og frem til fødsel
• Jordemoderkonsultation
• Fødselsforberedelse og efterfødselssamtaler
• Kønsskanninger
www.skanningsjordemoder.dk

ÅRETS

STJERNEVIN
2014

4 KONGEKRONER

- VURDERET
TIL 102 KR.

Seis Quintas Martué producerer Årets Stjernevin 2014
Dois Vales. Vinhuset blev grundlagt i de forrygende nuller,
hvor alt indenfor vin så ud til at vokse ind i himlen. Investeringen i det bedste udstyr og de bedste ønologer var svimlende.
Her i 2014, hvor moden ligger i Frankrig og især Bourgogne,
må Seis Quintas indse, at de ikke kan få de priser, de
regnede med. Og at du som kunde kan købe en vin
MED KARAKTER til bare 50 kroner, er ganske enkelt
Årets Fund og skyldes kun et modefænomen.
Og vi har købt stort set det hele.

www.vinforum.dk

★★★★★
på www.vinavisen.dk:

”En rigtig god rødvin.”

★★★★★
på www.winelab.dk:

”Et fremragende køb”

★★★★★
på www.finansbureauet.dk:

”Value for Money”


vurderet til kr. 102,på www.debedstevine.dk

★★★★★
på www.vinforum.dk:

”Flot vin til prisen”

Stjernevinspris
PR. flaSKe V/Køb af 6 fl.

50,SPaR 10,pr. fl. v/ 6 fl.

//////////////////////////////////////////////////////

2012 DoiS ValeS
DOC, DOurO
SeiS QuintaS Martué
Pr. fl. 60,SPaR 10,- pr. fl. v/ 6 fl.

I SVENDBORG

Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk • www.vinspecialisten-svendborg.dk
Tilbuddet gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 31. december 2014. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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Lejligheder til det gode liv
3 værelser - 85 kvm - fra 5.099
4 værelser - 109 kvm - fra 6.099
Book en fremvisning nu på

.dk

Telefon 62 21 19 76

Ildsjæl’
A

er ikke noget, man bliver.
Det er noget, man er.
Hans hjerte banker for Sydfyn

Foto: mitsvendborg.dk

AF CHR I ST I A N DA N J E N S E N

lle steder findes der ildsjæle. Disse helt
specielle mennesker med en drivkraft
ud over det sædvanlige. Personer,
der brænder for en sag og aldrig mister
gnisten – næsten uanset hvad. Et af disse
mennesker lever i Svendborg. Han hedder
Jørgen Andersen.
- Jeg skulle lige hilse på pigerne nede i
Kulturcafeen. Vi har et helt særligt forhold
til hinanden, er det første, Jørgen Andersen
siger til mig på sin vanligt positive facon,
inden vi sætter os sammen ved et bord på
førstesalen i Borgerforeningen. Og det er
ikke tilfældigt, at det lige præcis er her, vi
sidder. Uden Jørgen Andersen havde byen
næppe haft et nyt, flot kulturhus lige i hjertet
af Svendborg.

Det ’varme’ Sydfyn

Selvom Jørgen Andersen er født på Midtfyn,
så er han alligevel en ægte Svendborgdreng.
Hans hjerte banker for Sydfyn. Herom hersker
der ingen tvivl. Hvis der er nogen, som kender Svendborg, så er det ham. Og hvis der er
nogen, som kender Jørgen Andersen, så er
det Svendborg.
Han kom i lære i 1961 hos Krøyers Enke i
Svendborg, og i mange år rejste han landet
tyndt som konsulent i Det Danske Trælastkompagni. Det var her, Jørgen Andersen
opdagede, at han kom fra et område i landet, som alle kun talte varmt og positivt om.
- Når folk hørte, at jeg kom fra Svendborg, så
fik de altid følelsen af, at man havde noget
særligt med i kufferten, smiler Jørgen Andersen. Og måske er der noget om snakken.

Æresmedlem

I sommeren 2010 fik Svendborg et nyt og
moderne kulturhus i de historiske rammer i
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den gamle Borgerforening fra 1884. Et byggeri, som efter mere end 35 års politisk tovtrækkeri og uendelige diskussioner omsider
kunne pryde byens rådhusplads. Et projekt til
i alt over 50 mio. kr.
Lad det her være sagt meget præcist: Uden
Jørgen Andersen – intet kulturhus.
Med hr. Andersen i spidsen blev foreningen
‘Svendborg Borgerforening af 5. juni 2003’
dannet, og efter syv års intenst arbejde blev
snoren klippet til Kulturhus Svendborg i juli
2010.
Pengene blev rejst først og fremmest via
sponsorer fra det lokale erhvervsliv.
- Vi gik direkte til erhvervslivet og spurgte,
om de kunne se en idé i at støtte foreningen
med det formål at renovere Borgerforeningen. Og så stod vi ret hurtigt med 3 mio.
kr., forklarer ildsjælen Jørgen Andersen og
fremhæver i samme forbindelse de seks
øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres store
engagement i projektet.
Efterfølgende lykkedes det Jørgen Andersen
at stå i spidsen for fondsansøgninger, som i
alt indbragte 38 mio. kr. til projektet.
Jørgen Andersen blev senere i 2010 udnævnt
til Æresmedlem af Borgerforeningen.

Fundraiser

Jørgen Andersen ved, hvordan man via de
rigtige kontakter og kanaler får penge til
‘de gode projekter’. Det er således med stor
succes, at han udover penge til Borgerforeningen har skaffet 8 mio. kr. til Hospice
Sydfyn, 250.000 kr. til Peter Olesen-bogen
‘På opdagelse i Svendborg’, og alene i 2013
lykkedes det ham at få 130.000 kr. til arrangementer på BØLGEN i Svendborg Havn – et
projekt alene baseret på frivillige foreningers
koncerter, dans og teaterforestillinger. Også
her er Jørgen Andersen spydspidsen. Ideen

med arrangementer på BØLGEN blev fostret
af ham i 2012.
- Vi startede med at have otte frivillige
foreninger koblet på tilbage i 2012. I dag er
vi oppe på tyve, lyder det med velfortjent
stolthed i stemmen fra ham.
I dag tilbyder Jørgen Andersen hjælp og
inspiration til fondsansøgninger. Dette blandt
andet med foredrag om fundraising. Og også
her høster han succes. Tre foreninger, som
er beliggende i andre kommuner uden for
Svendborg, har således fået tildelt i alt 21
mio. kroner med Jørgen Andersens hjælp.
- Der er mere end 14.000 fonde i Danmark.
Og i dem ligger der 400 mia. kr. og venter.
Men langt over halvdelen får afslag på deres
fondsansøgning. Derfor tilbyder jeg min
hjælp til ansøgningen, siger Jørgen Andersen.

Glimtet i øjet

I 2009 satte Svendborg Kommune pris på
Jørgen Andersen, hvor han modtog Svendborg Kommunes Kulturpris 2009. En pris, som
tildeles en person eller gruppe af personer,
der har ydet en ekstraordinær indsats for at
sætte Svendborg på det kulturelle landkort.
Jørgen Andersen har i dag måtte skrue ned
for tempoet. I 2008 blev han ramt af en
blodprop og igen af en i september 2013.
- Min sygdom har naturligvis gjort, at jeg har
måttet lægge mit liv en smule om. Jeg kan
ikke længere det samme, som førend jeg
blev ramt af den første blodprop. Derfor har
jeg droslet ned på arbejdet. Jeg er således
trådt ud af bestyrelsen i Hospice Sydfyn
og bestyrelsen i Hospice Forum Danmark,
forklarer Jørgen Andersen, der stadig – trods
helbredskvalerne – har det helt særlige blik i
øjet, som fortæller, at her er en ægte ildsjæl.
Februar 2014

Kom ind til NYT SYN
og få trafiksikret dit syn
i.Scription®
fra ZEISS

i.Scription

Se skarpere end nogensinde
- også når du kører bil
Klarere farver, større kontrast og skarpere syn er
gode nyheder for sikkerheden i trafikken - især
om aftenen og natten. Ny, banebrydende teknik
fra ZEISS kan give dig et mere præcist og afslappet
syn end nogensinde.
Kig forbi til en synsundersøgelse i særklasse
eller læs mere på nytsyn.dk.

Græsset på loftet og himlen på gulvet

Nu bliver rutebilstationen til huset for det gode liv - med tagterrasse

F

AF P ER VI N C E N T

remtidsfabrikken hæver armene
og skærper udsynet, når det bliver
højsommer.
Så flytter hele molevitten fra Abildvej til
Jessens Mole, og byen får et iværksætterhus
i tre etager. Længe savnet af mange.

50 arbejdspladser

Huset bliver delt op i forskellige miljøer, og
allerede ved receptionen bliver man mødt af
den omvendte verden. Det ser ud som om,
der gror græs på loftet, og dine fødder sætter deres aftryk blandt stjernerne, for himlen
er malet på gulvet.
- Hele bygningen, fra yderst til inderst,
vil vise, at her arbejder særdeles kreative
mennesker. De tre etager får hver sit tema,
og der bliver rigelig plads til både fælles
arbejdsrum, enkeltmandskontorer og
mødelokaler i forskellige størrelser, fortæller
Susanne Linnet Aagaard, projektleder på
Fremtidsfabrikken.
Helt konkret bliver der 25 faste pladser til
dem, der vil arbejde fuld tid i huset, og der
bliver 25 deltidspladser.
Det er ikke set før i Danmark.

Kolleger, please

Langt de fleste af de såkaldt kreative virksomheder består af ét menneske.
Det vil sige, at dem, der ikke er i et kontorfællesskab, sidder derhjemme alene og
arbejder. Det kan selvfølgelig i mange tilfælde være udmærket, alligevel efterlyser en
del af dem at være sammen med kolleger.
12

- Når man arbejder med kreative fag, betyder inspirationen rigtig meget. At kunne
udveksle sine ideer med andre mennesker,
at færdes i et hus, hvor man hele tiden kan
tale med nogen, kan være afgørende og i
hvert fald befordrende. Det vil vi kunne tilbyde i det nye hus, fortæller Susanne Linnet
Aagaard.

Professionel assistance

Men det stopper ikke ved det.
Fremtidsfabrikken benytter lejligheden til
at etablere et erhvervsrådgivernetværk, et
korps bestående af for eksempel revisorer,
advokater og bankfolk.
- De skal hjælpe iværksætterne godt i gang
allerede fra begyndelsen. Desværre er der
alt for mange tilfælde, hvor folk med en
rigtig god ide ikke står distancen, fordi papirarbejdet er overvældende. At sætte gang i
en ny virksomhed kan være kompliceret, så
vi er glade for at kunne tilbyde professionel
assistance netop på det svære område, siger
Susanne Linnet Aagaard.

En fabrik med udsyn

Hele ideen med et iværksætterhus læner sig
op ad Lynfabrikken i Aarhus og Republikken
i København, og der har været et tæt samarbejde med de to i planlægningsarbejdet.
- De har begge to kørt et stykke tid, de er
veletablerede og har erfaringerne med den
slags kreative hot-spots, vi gerne vil lave her
i Svendborg. Netværksarrangementer kommer til at fylde en del, og ved at samarbejde

Sådan kan det komme til at se ud. Tegnestuen Vandkunsten og CASA Arkitekter A/S har tegnet, og den
lokale kunstner Per Buk har udsmykket gavlen.

med Lynfabrikken og Republikken får vi en
rigtig god mulighed for også at etablere
internationale kontakter. Vi får med andre
ord et meget større udsyn og muligheden
for at løfte det hele op på et højere niveau,
forklarer Susanne Linnet Aagaard.

Den bedste kaffe

Det internationale islæt begynder allerede
ved udsmykningen af huset. Den ene gavl
skal laves af internationale kunstnere, mens
den anden skal laves af lokale kunstnere.
Og selvfølgelig skal der være en café.
Den får sine varer fra lokale leverandører, og
for ikke at være konkurrenceforvridende skal
den kun tilbyde det allermest nødvendige.
Ved større arrangementer og møder skal
forplejningen hentes udefra.
- En af de vigtige ting er at have den bedste
kaffe. Jo, vi får et hus, hvor det gode liv kan
trives, og hvor ideerne blomstrer. Og så med
den udsigt!, smiler Susanne Linnet Aagaard
og kigger endnu en gang ud ad vinduerne
på tredje sal, hvor man kan se hele havnen.
Fremtidsfabrikken flytter ind i løbet af
august, og 1. september kan iværksætterne
og de kreative hjerner så indtage deres pladser. Og når de ikke arbejder, kan de nyde
udsigten fra tagterrassen. Huset er hundrede
procent brugerfinansieret og altså uden
kommunal støtte.
Fremtidsfabrikken er på Facebook og på
www.fremtidsfabrikken.com
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SUNDHED

I KROP OG SJÆL
CHRIS MACDONALD
LARS MOGENSEN
Oplev to af Danmarks bedste og mest
inspirerende foredragsholdere på en
hæsblæsende og humoristisk dag om
sundhed i krop og sjæl.

LØRDAG DEN

8. marts 2014

CHRIS MACDONALD

præsenterer i et helt nyt foredrag
de seneste resultater og forskning
indenfor sundhed - fra motivation,
motion, søvn, stress og til kost serveret med masser af humor.

kl. 10.00 - 14.00 i Midtbyhallen

Kr.

269,inkl. gebyr

tager deltagerne med på en rejse gennem
sine egne oplevelser og videre ud i deres
egen virkelighed på jobbet og derhjemme.
Hvordan påvirker din adværd og din
kommunikation dine omgivelser?

Bestil billet hos billet.dk
MIDTBYHALLEN

LARS MOGENSEN

SOLO FITNESS . Johannes Jørgensensvej 10 . 5700 Svendborg
Tlf. 6220 2027 . www.solofitness.dk

Her er der plads til

udskejelserne

’De fleste af os er måske nok lidt småskøre,
og vi er alle sammen kreative’.
Det er kort sagt udgangspunktet for byens
subkulturelle forsamlingshus, Maskinen, på
hjørnet af Dronningholmsvej og Møllergade.
Bygningen har været maskinværksted, ismejeri og sydfynsk base for Christiania-cykler. I
dag er der fest og alle mulige udfoldelser for
dem, der vil, for enhver er velkommen.

gøre på Maskinen: mannequinopvisninger,
kunstudstillinger, performance, kabaret - og
masser af musik.
Folkene bag siger, at de skylder de lokale
musikere en hel del, uden dem var det ikke
gået. Festerne bruges til at betale huslejen,
for Maskinen får ikke en krone i kommunal
støtte.
Og alle kan holde fest på Maskinen, det kræver bare en henvendelse til Mandagsmødet,
som er det besluttende organ i foreningen.

Et forvandlingssted

Uden for bygrænsen

AF P ER VI N C E N T

Kollektivånden stortrives på Maskinen.
Udsmykningen og indretningen er ikke just
stilren, møblerne er ikke designperler, og der
er ingen fine fornemmelser, når det kommer
til kunst på væggene.
Det skifter hele tiden, for Maskinen er et
”forvandlingssted”. For eksempel har en
kunstner lavet smukke vægmalerier, bare
fordi hun havde lyst, der hænger en harmonika et sted, og i baren står en skulptur af
Buddha. Men ikke til evig tid. Det kan laves
om - og bliver det.
Nips og sjove ting over alt, og den store
brændeovn midt i lokalet gør absolut sit til
at fuldende det overordnede indtryk: Her er
rigtig hyggeligt.

Foto: mitsvendborg.dk

Alt kan lade sig gøre

Okay, der er lidt hippie over det, men ikke
mere, end at der samtidig er styr på tingene.
Alle de meget forskellige arrangementer
viser, at stort set hvad som helst kan lade sig

Maskinen har været der siden sidst i 90’erne,
blandt andet med traditionsrige og særdeles
velbesøgte nytårsaftener (”Her kommer
alle, helt unge og ældre mennesker i skøn
forening. Også KU’erne, såmænd”).
Huset er også internationalt kendt: På et
tidspunkt var et rockband fra Philadelphia i
USA på Europaturne, de spillede i Berlin og
London, havde et job på Vega i København
og ringede til Maskinen og spurgte, om de
ikke måtte komme og spille, ”når nu de
alligevel var her”.
Hvis du har lyst til at vide mere eller måske
ligefrem arrangere en fest, kan du bruge
den her:
www.maskinen.info og huset@maskinen.info

Sydfyns Byggefirma

ApS.

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66
•Døre og vinduer •Tilbygning
•Tagrenovering
•Totalrenovering
•Energirenovering •
•Køkken og bad
•Nye gulve

Rosenvej 3 - Troense - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggeÞrma.dk - mail@sydfynsbyggeÞrma.dk
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Bagatelgrænser

?

Siger hvem
AF A N N A PI A H O L MG A A R D

Ved du, hvad der foregår i Ulbølle? Hvornår eliteherrerne næste
gang skal træne i SG, og hvorfor de bliver ved med at vinde?
Hvordan madordningen fungerer i børnehaverne? Hvad det nyeste
tømrerfirma hedder på Thurø? Hvem der er drivkræfter bag det nye
økologiske fødevarefællesskab i Svendborg, og hvad det betyder i
hverdagen? Måske kender du svarene på nogle af spørgsmålene.
Højst sandsynligt ikke på dem alle. Men umiddelbart kunne det nok
interessere dig, fordi du bor her i Svendborg Kommune, du har valgt
byen til, og du interesserer dig for dit nærområde. Det er i hvert
fald tanken, motivationen bag det nye initiativ totallokal.dk, der har
baggrund i et engelsk fænomen, hyperlocal news, som har oplevet
stor succes og opbakning ved netop at fokusere helt tæt, helt lokalt.
Fordi det skaber samhørighed, forankring, og fordi
mennesker faktisk – helt
ærligt – gerne vil vide
noget om det sted, de bor.
Totallokal.dk er også under
opsejling i Svendborg
med undertegnede samt
journalist og kommunikationskonsulent Finn Arne
Hansen som redaktører.
Tanken er, at professionelle
journalister hver dag skal
levere ultralokale nyheder
Anna Pia Holmgaard
og videoer elektronisk,
historier, som ikke fortælSvendborg. Journalist og iværksætter.
les andre steder. Tanken
Bloggen fra Boost kan læses på
i totallokal er at tænke
www.mitsvendborg.dk og
ind bag de klassiske
www.annapiaholmgaard.dk
nyhedskriterier, hvor ting
helt traditionelt skal have
pondus, kritisk indhold, handle lidt om politik, gerne penge for at
passere bagatelgrænsen, som journalister kalder spærregrænsen for
det, de har lyst til at skrive om. I totallokal.dk er den nærværende,
gode lokale historie i absolut fokus. Altså den hyperlokale: Hvis
pigespejdernes førsteplads på lejren er det, som man snakker om i
den lille by, så er det en historie, der kan fortjene opmærksomhed.
Hvad gjorde de – hvorfor vandt de? Hvis de ældre på dagcenteret er
begyndt at komme på besøg i børnehaven for at hjælpe til, fordi det
inspirerer børn og gamle – så er det en god historie om velfærd på
nye måder til gavn for alle. Men bliver det ikke en omgang leflende,
ligegyldigt småstof? Nej, er det korte svar. Vi vil gerne læse positivt
nyt, formidlet professionelt, vi vil som læsere også gerne bidrage.
’Hyperlokale nyheder’ er også vejen ind i folks hverdag, så man også
kan få sat spot på det, der går knap så godt. De historier kan vi også
håndtere, og jeg glæder mig meget til at se, hvordan Svendborg
tager imod totallokal.dk
Se mere iværksætterblog på www.annapiaholmgaard.dk/blog
mitsvendborg.dk

2014
Forsorgsmuseet: 11/2 - 30/4 tirs-søn kl 10-14
FORSORGSMUSEETS AKTIVITETER
februar
18.

marts
2.

KLIENTER TIL NAZI-TYSKLAND
Ny udstilling åbner om Tysklandsarbejdere fra Fattiggården
SMAG PÅ BESÆTTELSEN
VINTERFERIE uge 8 tirs - fre:
kl 10-14: Kom og smag Richs kaffe og ”krigsmakroner”
kl 11: Rundvisninger for børn
GRATIS FAMILIESØNDAG
Gratis entré for alle
Rundvisning for børn kl 11

Flere oplysninger på forsorgsmuseet.dk

Meld dig ind i Museumsforeningen og få fordele
AKTIVITETER SVENDBORG MUSEUM
marts
19-26

TING & TANKER Børn og voksne udstiller deres
yndlingsgenstand fra museets magasin.
Borgerforeningen. Gratis adgang.

Flere oplysninger på svendborgmuseum.dk

Svendborg Museum
eller Forsorgsmuseet

www.svendborgmuseum.dk
info@svendborgmuseum.dk
Entré:
Grubbemøllevej 13
Børn: Gratis
5700 Svendborg
Voksne: 50 kr.
+45 62 21 02 61
Stud/pens: 40 kr.
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Bare det går rundt

AF HE N N I N G MØ LG Å R D

F

orleden havde min kone og jeg besøg
af en kær veninde fra Odense, som ikke
havde besøgt Svendborg i mange år. Vi
hentede hende ved toget og begav os straks
på en byvandring. Først Svendborg Torv.

’’

Arbejdsløs, nej tværtimod”,
siger vores kvindelige p-vagt

”Hold da op”, siger hun spontant, ”bortset
fra den manglende kuppel, så ligner det
her til forveksling verdens mest berømte
rotunde, Pantheon i Rom. Den blev godt nok
bygget som tempel til guderne, men dem
har I jo fundet en fin erstatning for med alle
disse biler.” Hun sender et stjålent blik op til
Vor Frue Kirke.
Min kone, der altid bevarer det positive
perspektiv, fortæller glædesstrålende, at vi
da har en rigtig rotunde, som hun godt kan
glæde sig til at se.
”Den ligger oppe på en anden af Svendborgs
stolte pladser, Centrumpladsen, og her kører
der også rigtig mange biler rundt, både uden
om og inde i rotunden. Men for resten,”
siger hun, ”så glemte vi da helt at se en helt
speciel variant af byens pladser, Klosterplads
nede ved banegården. Dernede kører bilerne
16

Svendborgs prægtige rotunde midt på en af byens stolte pladser – Centrumpladsen
(Foto: mitsvendborg.dk)

rundt om en sten, der står ude midt på vejen
som skjold for de gående, når de vover sig
ud i fodgængerfeltet.”
Men tilbage på Svendborg Torv, hvor der
pludselig ud af det blå dukker en P-vagt op.
Hun henvender sig til vores veninde, der
uheldigvis er kommet til at bevæge sig ud
på selve torvets primære kørebane.
”Kan jeg hjælpe dig”, spørger hun venligt,
idet hun tager vores veninde blidt under
armen og umærkeligt trækker hende ind
på Lilletorv, hvor min kone og jeg har taget
opstilling i andægtig afstand fra sceneriet.
Ud af øjenkrogen kan vi med tilfredshed
konstatere, at trafikken nu igen bevæger
sig i sit eget rolige og ubesværede tempo rundt og rundt.
”Du skal have mange tak, fordi du hjalp
vores veninde i sikkerhed”, siger min kone
til den flinke P-vagt, ”vi tør næsten ikke
tænke på, hvad der kunne være sket, hvis
hun havde været skyld i, at en af bilisterne
havde misset en p-plads på grund af hendes
uforsigtige opstilling derude”.
”Nåh, de kan jo kun køre i én retning, så det
går logisk nok efter tur”, siger hun beroligende”. Ingen tvivl om, at hun har tjek på
tingene og ikke sådan lige er til at ryste.
”Men man kan selvfølgelig aldrig vide,”
tilføjer hun”. Hvad man aldrig kan vide, får vi
ikke nogen nærmere forklaring på, for der er
mere, hun lige vil tilføje.
”Jeg kan så fortælle jer”, fortsætter hun,
”hvis I ikke ved det. Her i februar starter

arbejdet med at ombygge torvet til et rekreativt byrum, og de 70 parkeringspladser
bliver til 15.
”Jamen, bliver du så ikke arbejdsløs”, spørger vores veninde tydeligt bekymret. Hun
ser formentlig for sig endnu et grelt eksempel på kommunalpolitikernes uforsigtige
og aldrig svigtende eksperimenteren med
borgernes penge, der denne gang vil få
arbejdsløshedskurven til at stige.
”Arbejdsløs, nej tværtimod”, siger vores
kvindelige p-vagt, idet hun fører den højre
arm rundt i en voldsom cirkelbevægelse, ”nu
hvor de manglende p-pladser bliver spredt
rundt i byen, regner jeg da med, at der skal
ansættes flere p-vagter. Ellers kan vi simpelthen ikke nå at komme rundt og kontrollere
samtlige p-pladser inden for normal arbejdstid. Og penge skal der jo i kassen, ellers er
der ikke råd til at betale os p-vagter, hvis I
forstår”. Det forstod vi godt. Økonomien skal
jo også køre rundt.
Henning Mølgård
Henning Mølgård er
direktør i QWM.dk og tillige forfatter til en række
fagbøger, sidst den
historiske opslagsbog
Paratviden om Danmark,
der kan købes hos den
lokale boghandel.

Februar 2014

Svendborg Bibliotek

SÆSONPROGRAM
for børn og voksne

JAN-JUN

2014

Møllen, der lyser i mørket
Den smukke mølle på byens top er
den tredje på samme plads

Foto: mitsvendborg.dk

AF P ER VI N C E N T

Christiansmøllen er byens sidste mølle, og
den har en direkte forbindelse til den allerførste rigtige vindmølle i Svendborg.
Der var mange vandmøller rundt omkring,
og på Grubbemøllen havde Peder Jacobsen
besluttet sig for at udvide forretningen. Han
havde studeret forholdene og mulighederne,
og på bakken oven over kunne der stå en
vindmølle. Der var gode vindforhold lige
i slugten bag ved Galgebakken, og i 1788
kunne en stolt Peter Jacobsen indvie sin
stubmølle på det sted, hvor der er have
koloni i dag.

De flyttede møllen

På et tidspunkt tilhørte møllen byens foged,
landsdommer Johannes Uldall.
Op igennem årene blev mølleri en bedre og
bedre virksomhed, og i 1809 var det tid til at
gøre noget nyt. Så Johannes Uldall satte gang
i et stort projekt: Han flyttede hele møllen ned
for enden af Vejrmøllevejen (som senere kom
til at hedde Mølmarksvej).
Der blev også bygget et nyt stuehus og et
nyt kornlager, og det gik strygende. Samtidig
var der også gang i møllen på Graaesvej.

En af byens spidser

Mens bønderne holdt i kø ved møllen med
18

deres hestekærrer for at få malet årets
høst af for eksempel boghvede, gik møller
Rasmus Klingenberg og spekulerede på
fremtiden.
Møllen bar hans navn, efter at han havde
købt den, og i efteråret 1829 lykkedes det at
føre det hele videre, da han solgte den til sin
søn Christian Klingenberg.
De lokale møllere havde altid tilhørt overklassen, de tjente godt og havde som regel
mange folk i arbejde, det var ikke usædvanligt med 12-15 ansatte. Flere af møllerne var
rigsdagsmænd og sognefogeder og havde
en vis magtposition i samfundet.

Nybyggeri på hollandsk

Christian Klingenberg havde planer for
virksomheden, og i 1838 var det slut med
den gamle stubmølle. Den blev revet ned,
og Klingenberg byggede en ny og moderne,
hollandsk vindmølle.
Samtidig kom der flere udhuse og længer på
møllegården, men omkring 10 år senere, midt
i 1800-tallet, mistede han gejsten.
Den 6. juli 1850 blev Klingenbergs Mølle sat
til salg med huse, have og 12 tønder land,
men det lykkedes ikke. Først da Christian
Klingenberg forsøgte igen den 22. februar
1855, var der en køber.

Katastrofen og kongen

Skibskaptajn Herluf Heje Mølmark hed han,
og det gik helt galt.
Godt fire år efter, natten mellem den 10.
og 11. maj 1859, sneg en mand sig ind på
gårdspladsen, han listede langs husmurene
op til møllen og brød ind.
Så satte han ild til Mølmarks Mølle, og der
var ikke noget at gøre, den udbrændte
totalt. Det ruinerede næsten Herluf Heje
Mølmark, for han havde ikke forsikret det
store kornlager, der også brændte.
Alligevel lykkedes det at genopføre møllen
allerede året efter, en smuk, såkaldt gallerihollænder, og der kom oven i købet et
plaster på såret.
Kong Christian den Niende var på besøg,
og Mølmark fik majestætens tilladelse til at
opkalde den nye mølle efter ham. Så: Christiansmøllen, og det har den heddet siden.
Christiansmøllen tilhører Svendborg
Kommune og er byens vartegn. Den
fungerede som mølle indtil 1958, og i
dag bruges den af museet. Der er ikke
offentlig adgang, til gengæld kan vi
nyde lysene i vingerne højt over byen.
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Dansende
Svendborg

Foto: Mads Claus Rasmussen

Tango. Wienerwals. Hip-hop. Rock and roll.
AF CHR I ST I A N DA N J E N S E N

Der bliver uden tvivl mulighed for at danse
lige den dans, som du elsker allermest, når
du er på dansegulvet i år.
Svendborg Kommune er i 2014 udnævnt til
Dance Attack Kommune.
- Det betyder, at vi sætter fokus på dans
på alle mulige måder i et tæt samarbejde
med alle dem, der vil være med. Og det er
mit håb og forventning, at vi virkelig får sat
Svendborg på danse-Danmarks-kortet, fortæller kulturkonsulent Lili Jensen, Svendborg
Kommune.

Dansenetværk

Tirsdag den 29. april bliver et af højdepunkterne for de danseglade. Den dag er
udnævnt til Dansens Dag. Og her er håbet,
at hele Svendborg vil svinge og danse. Programmet for Dansens Dag er ikke fastlagt
endnu.
- Det sker i løbet af de kommende måneder.
Vi har holdt møde med en række interesserede. Nu går vi i gang med at planlægge
mere konkret, hvad der skal ske den 29.
april. Mit håb er, at vi kan få skabt et stærkt

netværk inden for dansemiljøet i Svendborg,
så vi sammen kan få gang i dansen i hele
Svendborg Kommune, siger Lili Jensen.
At Svendborg Kommune er udnævnt til
Dance Attack Kommune gør, at Dansebanden
kommer på besøg på kommunens skoler.
Der bliver arrangeret workshops for alle
idrætslærerne, således at de også kan bruge
dansen i deres undervisning. Der er planlagt
en stor Flash Mob på selve Dansens Dag,
ligesom der er afsat penge til forskellige
aktiviteter på selve Dansens Dag.
- Vi har med Dans24syv en ambition om
at give så mange mennesker som muligt
adgang til dans. Her er den lokale forankring
altafgørende. Derfor glæder vi os meget til
at samarbejde med de fem Dance Attack
kommuner, så vi sammen med dem kan
løfte dansen endnu mere i hele landet, siger
Benedikte Paaske, direktør i Dansehallerne,
der står bag Dance Attack-initiativet.
Udover Svendborg Kommune er Lemvig,
Kolding, Høje Taastrup og Københavns Kommune Dance Attack Kommuner 2014.
Fællesdans i hele landet
Årets dans 2014 bliver folkedans. Men folkedans med et twist.
Og holder du af at danse, kan du allerede nu
begynde at øve dig på pandekage, hurretrin
og numsehop. Det er nemlig navnene på
nogle af de trin, du snart skal øve dig på, så
du kan danse med på Årets Dans 2014.
Arrangørerne bag Dansens Dag har valgt at
danse i folkedansens fodspor og har bedt
den norske koreograf og folkedanser Sigurd
Johan Heide om at lave koreografien.
- Men vær forberedt på, at det bliver folkedans med et twist. Men udgangspunktet
er, at der er tale om en koreografi, der er
så enkel, at alle kan danse med, når der er
dømt fællesdans i hele landet på Dansens
Dag den 29. april, siger Lili Jensen.
Så et godt råd: Find allerede nu dine yndlingsdansesko frem. Du få brug for dem i
2014. Let’s dance!

Vi forhandler

GRAVID?
Kom tæt på din baby
Skanningsjordemoder Sydfyn

i Svendborg tilbyder:
•
•
•
•

Ultralydsskanninger 3D og 4D
Jordemoderkonsultation
Fødselsforberedelse
Efterfødselssamtale

www.skanningsjordemoder.dk
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•

Tlf. 20 78 04 20

Rødmevej 62 · 5762 V. Skr. · Mobil 5132 8990 · brian@kirkeby-tomrer.dk

www.kirkebytømrer.dk
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Vi ses på

BØLGEN 2014
SVENDBORG

Velkommen!

Til et “HAV” af underholdning på BØLGEN.

20 x 20

20 gange underholdning kl. 20
20 private foreninger tilbyder at skabe liv og god stemning på
BØLGEN via deres foreninger gennem musik, dans, teater og
sang fra den 19. juni til og med den 21. august hver torsdag kl.
20.00 samt lørdag og søndag i juli og august måned kl. 20.00.
BØLGEN er Svendborgs nye havneattraktion. Den unikke bølge
ligger midt i Svendborgs inderhavn som et stort flydende
oplevelsesrum for de mange gæste sejlere, turister og byens
borgere.
Fri entré

Underholdningsprogram 2014:
Torsdag den 19. juni
Torsdag den 26. juni
Torsdag den 3. juli
Lørdag den 5. juli
Søndag den 6. juli
Torsdag den 10. juli
Lørdag den 12. juli
Søndag den 13. juli
Torsdag den 17. juli
Lørdag den 19. juli

kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:
kl. 20:

B&U Teatret
Harmony Koret
Dansegruppen
Kællingekoret
Square dansere
Syngsydfyn fællessang
Dungillige Pipe Band
Svendborg Musikskole
Tåsinge Folkedansere
Kai Norman Andersen
melodier

Søndag den 20. juli
kl. 20:
Torsdag den 24. juli
kl. 20:
Lørdag den 26. juli
kl. 20:
Søndag den 27. juli
kl. 20:
Torsdag den 31. juli
kl. 20:
Lørdag den 2. august kl. 20:
Søndag den 3. august kl. 20:
Torsdag den 7. august kl. 20:
Torsdag den 14. august kl. 20:
Torsdag den 21. august kl. 20:

Dyr i Drift
Klovnen Jo Jo
Den gamle variete
PUST Band
Caroline koret
Visens Venner
Svendborg Folkedansere
Peder Most Garden
Fyraftenskoret
Vor Frues Kantori

Kender du typen? (gæt en fisk)

Godnathistorier v/ Svendborg Bibliotek

DATO 2014 FØLGER

DATO 2014 FØLGER
Koordinator Jørgen Andersen - ja@4ja.dk - 2270 4191

mitsvendborg.dk

stiller

skarpt
AF CHR I ST I A N DA N J E N S E N
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Er det virkelig så enkelt, som overskriften
siger? Ja, så enkelt kan det faktisk være.
Men fotografering er ofte meget mere end
blot et tryk på knappen. Det handler også
om udstyr, beskæring, lyssætning, efterbehandling og – ikke mindst – at have øje for
motivet og vinklen.
mitsvendborg.dk – MAGASIN stiller skarpt på
fotoverdenen i alle udgivelser i 2014. Og det
gør vi sammen med Click Svendborg, som i
år har 80 års jubilæum med Fotomagasinet
her i byen.
Og det bliver ikke kun for fotonørderne.
Du vil også kunne læse om fotografering

tryk på knappen

– og billedet er i kassen

helt i knæhøjde. Der vil med andre ord
være spændende fotohistorier, gode tips
og råd og masser af gadgets for alle
læserne.
I denne første udgivelse zoomer vi ind på
fotografering med smartphones.
Alle har prøvet at tage det helt fantastiske
billede fra ferien ved Middelhavet. Det klare
blå vand. De grønne frodige palmer, ungerne
legende i vandkanten og bjergene i baggrunden. Det skal vi bare hjem og have lavet
i en 30x45 størrelse, ind i en ramme og op
på væggen at hænge. Og her er det så, at

det går galt. Billedet var jo så flot og skarpt
på smartphone-skærmen!
Nu er der råd at hente. Sony har udviklet et
objektivkamera, som lige er til at montere
på din smartphone. Og det er uanset mærke.
Man starter med at hente app’en Play
Memories Mobile ned til sin smartphone fra
App Store eller Google Play. Når det er gjort,
kobler man objektivkameraet til smartphonen. Og så har man simpelthen et objektiv,
som indeholder sensor, optik, hukommelseskort og kameraknap. Smartphonen bruges
udelukkende som skærm og med softwaren
fra app’en.

QX100 Objektivkamera
20 megapixel, trådløst Carl Zeiss-objektiv,
der kan tilsluttes din smartphone
Pris 3.500 kr.

QX10 Objektivkamera
18 megapixel, trådløst objektiv, der forbinder din smartphone med 10x zoom
Pris 1.500 kr.

Billedet til venstre er taget med en iPhone
5S, og billedet til højre er taget med samme
iPhone med et Sony QX100 påspændt samme
iPhone. Læg mærke til dybdeskarpheden
på billedet til højre. Den slørede baggrund
fremhæver fokus og gør billedet meget mere
interessant end på billedet til venstre, hvor
der er et stort område, som står skarpt.

Tag undervandsbilleder
med din smartphone
Nu kan du også nemt og
hurtigt tage billeder under
vandet med din smartphone.
Og det er så enkelt, som
det næsten kan blive. En ny
undervandsboks sikrer din
smartphone mod vandskade
i ned til fem meters dybde.
Undervandsboksen koster
800 kr., og samtidig kan man
få diverse montereenheder
til den.
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Dybdeskarphed er en betegnelse for,
hvor meget der er skarpt ud over det
punkt, der fokuseres på.
Er dybdeskarpheden stor, er det et stort
område, der er skarpt. Er dybdeskarpheden lille, er det et lille område, der
er skarpt.

Click Svendborg-teamet: Nanna Rødtnes,
Flemming Theilgaard og Brian Bang er klar
til at give læserne mere viden om fotograferingens mangfoldige verden.
Foto: mitsvendborg.dk
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På med

Ja

hatten

A F P ER NYK J Æ R J E N S E N

Kære læser
Nu er det nye år allerede godt i gang, og jeg
vil starte min karriere som klummeskribent
med at ønske alle læsere et rigtig godt
nytår... Hvordan skulle det dog gå til, tænker
du? - Der er da så meget, som truer, og som
kan gå galt, hvordan skulle det dog kunne
blive et godt år?
Lad os fundere lidt over, hvorfor det er så
almindeligt at have sådanne bange anelser
og negative tanker. Man mener, at 80%
af alle tanker opstår af sig selv - og at de
overvejende er negative. Det er en gammel
grundprogrammering, vi har slæbt med os.
Urhjernen bruges, som den var, selv om vi
ikke længere behøver at frygte sabeltigeren.
I dag søger folk dog stadig tryghed, og mest
af alt frygter vi derfor forandring!

Dét gen findes stadig hos mange. Trangen
til at forblive i fortiden er så stærk, at selv
når man ser den enorme forandring, som er
sket igennem de sidste 25 år, fra fortidens
industrisamfund til nutidens servicesamfund,
så er der til trods stadig mange, som tror, at
hvis man bare lader være med at gøre noget
som helst, så vil de ”gode gamle dage” igen
blomstre op og alt blive som før?
Det svarer til, at man nægter at plante nye
træer, efterhånden som de gamle træer
naturligt visner og går ud, men i stedet sætter sig passivt ned og venter på, at de visne
træer igen begynder at skyde. Det kan man
bruge mange år på – og hvis alle gjorde det,
så ville vi hurtigt komme til at bo i en ørken.
Det billede lader vi stå et øjeblik, imens jeg
runder af. Tak fordi du gad læse min klumme.

Jeg kan ikke føre noget antropologisk bevis
herfor, men det virker som om, at de neandertalere, som svingede til højre, da de efter
istidens afslutning kom op til Lillebæltsbroen,
hvorfra de søgte ned til Fyns milde og fredelige sydkyster, var udstyret med et særligt
gen for ulyst til forandring.

Guesthouse Danninghus

Sundbrovej 31
Festlokale til 140 pers.
5700 Svendborg
Billig overnatning til 40 pers.
+45 23457616

mitsvendborg.dk

Igennem resten af året vil disse spalter blive
brugt til at tage Svendborgs (manglende)
udvikling op til kærlig behandling, og jeg
håber, at vi her i 2014 vil komme til at høre
meget mere fra alle jer, som vil noget med
vores dejlige by - og som tør at tænke nye
tanker.
Hvorvidt det lykkes at komme videre med en
god og frugtbar udvikling, afhænger af jer,
som ønsker det sådan. Det sker ikke af sig
selv. Negativiteten skal stoppes, og vi skal
lade gode ideer og positiv energi overtage
urhjernens bekymrede livssyn. Det er nu,
I skal komme frem og bidrage positivt. På
med Ja-hatten og begynd at plante nye træer
til erstatning for dem, der gik ud, så lykkes
det.
Godt nytår og på gensyn

Per Nykjær Jensen
Siden 1985 har Per Nykjær Jensen siddet i lederstolen i en række forskellige
maritime virksomheder, indtil han i 2010 stiftede firmaet SeaMall, hvor han i dag
er administrerende direktør. Den maritime Svendborg-virksomhed beskæftiger
sig med at samle indkøb for en stor flåde af skibe fra mange rederier.
Han sidder i en række bestyrelser, bla. Vand & Affald A/S, og er desuden forfatter
af en række rapporter inden for maritime erhverv.

dinK30osmetolog.dk
11 15 66 - Tvedvej 200A
Parkering lige ved døren
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Jeg slår ikke i bordet
for at få min vilje

Vores nye borgmester vil have mere borgerindflydelse og bedre politikere. Han vil også have en letbane.
AF P ER VI N C E N T

Man kan godt sige, at Lars Erik Hornemann
har et roligt gemyt. Den besindige landmand
sidder dybt i ham, og det er vel heller ikke så
underligt.
Han indrømmer gerne, at han savner Koldagergård i Brænderup, og alt hvad der hører
med, men det er overstået. Måske.
I dag går det hele op i politik.

De andre skal være med

Han er borgmester igen og denne gang med
absolut borgerligt flertal.
- Nu har du magten. Hvad vil du bruge den til?
- Jeg er ikke typen, der slår knytnæven i
borgmesterbordet og gennemtrumfer tingene, bare fordi jeg kan. Vi vil gerne have
Socialdemokraterne med i beslutningerne,
ikke mindst om den økonomiske politik. Og
i hele byudviklingsprojektet, altså havnen,
bymidten, Tankefuld, er det vigtigt, at vi er
så bredt funderet som muligt. Det handler
ikke om min personlige magt, men om det
bedste for kommunen.
- Så vi kommer ikke til at se en borgmester,
der tager de hurtige, nødvendige beslutninger, som ledere jo gør?
- Man skal passe på, hvordan man bruger
sit flertal, og vi er jo stort set enige om
retningen. Jeg mener, at alle skal have et
ansvar, også oppositionen.

Ud af huset-politik

Oven i købet vil Lars Erik Hornemann have
gjort strukturen endnu fladere.
- Politikere er jo også bare mennesker, og
der er sikkert ingen, der protesterer, når jeg
siger, at vi bliver nødt til at være bedre politikere. For at blive det skal vi ud af kontorerne
og se og høre, om det, vi laver, er for borgernes skyld, om det er det, borgerne vil have.
Vi skal bevidstgøres hele tiden og høre efter,
hvad borgerne siger, mener borgmesteren.
Politikerne har været alt for indadvendte,
Lars-Erik Hornemann er født den 17. maj
1957.
Uddannet fra Dalum Landbrugsskole og
landbrugstekniker fra Nordisk Landbrugsskole.
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og det har Lars Erik Hornemann tænkt sig at
gøre noget ved. Han vil holde byrådsmøder
i lokalområderne, udvalgsformændene og
borgmesteren skal stå til rådighed for borgerne mindst en gang om måneden, og han
vil sikre borgerindflydelsen.
- Folk i lokalområderne skal vide, at vi også
koncentrerer os om netop dem. Landsbyerne
og øerne er meget vigtige for mig, og jeg
er en stærk tilhænger af nærdemokrati. Så
det med at blive bedre politikere og sikre
borgernes indflydelse hænger sammen, og
det vil jeg bruge en del tid på, siger Lars Erik
Hornemann.

Slingrekurs eller fast kurs

Valget sidste år var en øretæve, nej, en
syngende lussing til Lars Erik Hornemann
og Venstre. Han fik halveret sit personlige
stemmetal, og partiet tabte 2000 stemmer
og to mandater i byrådet. Han er borgmester de næste fire år på stemmer fra Konservative, Radikale Venstre, Svendborglisten,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Hvad
gik der galt?
- Meget, synes jeg. Der kom sådan en slags
skyttegravsdebat allerede med Nationalparken, og det blev kun værre med hele
havnediskussionen. Så kom snakken om
flygtningeasylet, og vi blev beskyldt for
slingrekurs og utroværdighed. Og hvad vi
ikke kan forklare, kan vi ikke forsvare. Det
var ikke sjovt, men vi har lært meget, og

jeg kan love, at vi ikke ændrer standpunkt
med hverken havn, bymidte eller andre
af de projekter, vi har kørende. De bliver
gennemført som vedtaget, fastslår Lars Erik
Hornemann.

Borgmesterens vision

Skattergade skal genåbnes, og vi skal have
en letbane fra byen til Svendborg Vest.
- Det er ikke i orden, at vores smukke by er
delt i to, det ødelægger meget og begrænser
mulighederne. Så væk med spærringen
af Skattergade, anlæg en letbane eller en
skinnebus fra Banegården til Svendborg Vest,
som så bliver den nye afgangs- og ankomsthal for Svendborgbanen. Det kunne blive det
næste store byudviklingsprojekt, siger Lars
Erik Hornemann, Svendborgs borgmester for
anden gang.

Foto: mitsvendborg.dk

Han er merkonom og har arbejdet som
miljøtekniker i Ringe Kommune.
Direktør for Ulbølle Mølle 1989 til 1992,
hvor han overtog fødegården Koldagergård
i Brænderup.

Har været formand for De Fynske Landboforeninger og medlem af Landbrugsrådet.
Blev borgmester i Gudme Kommune i 2001
og Svendborg Storkommunes første borgmester i 2009.
I dag bor han i Troense.
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Forårs the

Se vores bud på de bedste forårsthe’er

TeaTime & Aura har øernes bedste the og mange smukke ting,
man næsten ikke kan leve uden...

Chai Imperial

Choco Oh...

Ginger Royal

Jane Austen’s Afternoon Tea

Hot Chili

Temple of Spices

MATCHA LATTE

Yellow & white Diamond

Rooibush Winter Delight

White Whisper
Truffle in Love

Hvordan sparer DU på energien?
AF N I ELS C H R I ST I A N N I E L S E N , p ro je k tl e d e r i G O 2G re e n

søgelse har vist, at de borgere, som jævnligt
holder øje med deres energiforbrug, også er
dem, der sparer mest. Ikke bare i forhold til
kolde kontanter, men også i forhold til manglende/dårlig indregulering af eksempelvis et
fjernvarme-/naturgasanlæg, gamle hårde hvidevarer, der bare sluger strøm eller et brud på
en vandledning, så vandet stille og roligt siver
ned i undergrunden igen.

Først et godt og grønt energibesparende nytår
til alle.
Julegaverne er for længst taget i brug eller
byttet, og hverdagen har igen fundet sin vante
rytme. Jeg har ikke et overblik i omfanget af
andres grønne nytårsforsæt, men så kan jeg jo
tage udgangspunkt i mit eget.
Min egen grønne leve- og adfærdsregel er
tyvstjålet, og den går i al sin enkelhed ud på,
at den mest grønne energi, der findes, er den
energi, som vi ikke bruger!
Op til jul fik husstanden som sædvanlig en julehilsen fra de lokale energiselskaber. Nu var det
igen tiden at få aflæst forbruget af fjernvarme,
vand og el. Til min og konens store glæde
kunne vi konstatere, at forbruget på alle tre
energier var mindre end ved sidste aflæsning.
Og heldigvis for det, for datteren var jo flyttet
hjemmefra i august 2012, så nu havde vi jo et
helt år at sammenligne med.
Jeg har ikke været verdensmester i 2013 til at
aflæse de enkelte målere f.eks. én gang om
ugen, men det skal ændres i 2014. En under-

Et helt år uden opsyn og tilsyn med energiforbruget kan medføre, at julegaverne bliver små
til næste jul!
Vi er og bliver ikke energisparefanatikere i
vores husstand, men prøver i mindelighed på
at adfærdsregulere hinanden stille og roligt, så
den fjerde puniske krig ikke bryder ud.
Derfor er et sæt simple spilleregler, aftaler og
mål at foretrække i husstanden frem for at
have store forkromede mål fra starten. Når de
første spareresultater er opnået, så kan ambitionsniveauet hæves.
Vi ”nyder” f.eks. vore tre nye yderdøre, som
blev monteret i efteråret. Ikke bare er de helt
tætte i forhold til de gamle 30-årige døre, men
nu nyder vi næsten også lyden af et stille - klik
- når dørene lukkes.
Vanens magt er stor, også når det gælder
brugen af vaske- og opvaskemaskiner, hvor de
fleste af os starter de hårde hvidevarer op, når
de er fyldt med tøj eller køkkengrej. Hvorfor ikke
vente til tidsrummet mellem kl. 20:00–06:00?
Hvordan stiller du dig f.eks. til at købe timedifferentieret el, hvor el er gratis mellem kl. 20:00–
06:00, men koster 8 kr. pr. KWh fra kl. 17–20?
Det samme gælder opladningen af vore mobiltelefoner og bærbare PC’ere. Den traditionelle

adfærd og tilgængelighed gør, at vi bare sætter
opladeren i stikkontakten!
Flere undersøgelser viser, at ikke bare vores
egen adfærd har indvirkning på vores energiforbrug, men også hvis vi har eller får kendskab til naboernes. Vi elsker at sammenligne
os med andre og gerne blive bekræftet i, at
vi bruger mindre el, vand og varme end f.eks.
naboen. Hvis det modsatte er tilfældet, så vil
vi gerne finde ud af, hvad det kan skyldes.
Naboen har måske brugt www.energiberegneren.dk og efterfølgende haft besøg af Ole
fra www.energirenoveringshjulet.dk , som har
udarbejdet en lille rapport med forslag til, hvordan huset bliver energioptimeret.
Denne rapport har måske efterfølgende resulteret i, at naboen har været inde på GO2Greens
udbudsportal www.go2børsen.dk for at få tilbud fra lokale grønne håndværkere. Hvem ved?
Denne artikel skal ikke være en grøn Kloge
Aage-artikel, men være med til at starte en
grøn energisparefortælling fra borger til borger,
uanset om man er boligejer eller lejer.
Derfor vil jeg gerne høre dine forslag til, hvordan du sparer på energiforbruget, eller hvordan
du har energioptimeret din bolig!
Send derfor din korte grønne fortælling til
info@go2green.dk. Du må gerne supplere med
et billede eller andet.
Efterfølgende vil de grønne historier blive bragt
på www.mitsvendborg.dk og på GO2Greens
hjemmeside www.go2green.dk.
Der vil blandt de indsendte forslag blive trukket
lod om en kurv med sydfynske lækkerier fra
www.kulinarisksydfyn.dk.
Jeg glæder mig til at modtage din grønne fortælling 

Træk vejret – luft ud
AF METT E TH I L L E R U P, E n e rg i t je n este n

Kender du problemet med irriterende vanddråber langs den nederste del af vinduerne?
Så er du ikke den eneste! Her i fyringssæsonen
må mange husejere frem med kluden og tørre
samtlige vinduer af for kondens hver morgen.

Hvorfor opstår kondens?

Varm luft kan indeholde en hel del fugtighed,
mens kold luft kan indeholde langt mindre.
Akkurat som duggen falder udenfor, falder den
også inden døre, når temperaturen falder. Det
betyder, at fugten i indeluften vil kondensere
(blive til væske), når temperaturen falder.
Kondenseringen sker på de koldeste flader,
så fugten samles i eksempelvis vinduesrammen eller bag større møbler, der står op ad
en kold ydermur. Kondensering sker også på
kolde flader, i fx tagkonstruktionen, hvor der
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ved manglende ventilation kan opstå råd og
svamp.

Hvad kan du gøre?

Luft ud – luft ud – luft ud. Du skal have fugten
ud af boligen, så lav gennemtræk i huset, eller
rummet som plages af kondens, i ca. 5-10
minutter 2-3 gange om dagen. Sluk din radiator
imens.
Desuden kan du overveje, om det er tid til
at få skiftet vinduer? Har du termoruder eller
andre ruder med metalkant som på billedet,
kan det være en god idé at få et tilbud på nye
ruder med såkaldt varm kant. Metallet inden
i vinduet leder kulden ind i huset, og derfor
kondenserer vandet netop her. Det kan også
ses på billedet af nøglehullet, som hiver kulden
ind…

Det er vigtigt at få fugten ud af huset, så du
ikke giver grobund for skimmelsvamp og dermed dårligt og usundt indeklima.
Mangler du uvildig rådgivning om nye vinduer
eller efterisolering? Ring 70 333 777, så kan
Energitjenestens rådgivere hjælpe dig – det er
ganske gratis.
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Følg gode råd og
spar på energi!
A F A NITA K R A M E R , E n e rg i rå d g ive r, Syd fyn s E l fo r sy n in g A/S

Der er råd at hente for at mindske dit energiforbrug i din bolig. Desværre er der ikke lige en nyhed af kæmpeformat, der kan reducere
energiforbruget med et hug.
Det er oftest de mange små tiltag, der kan give et lavere forbrug i de
bestående boliger. Det er noget helt andet, hvis der skal bygges nyt
eller foretages en større renovering. Så skal det nye bygningsreglement selvfølgelig følges.

Tag et tjek

Det er en god ide at starte med et overblik over forbruget. Hvor
mange kWh el, hvor mange l olie, m³ gas osv. bruger vi? Man kan
selvfølgelig altid tage en snak med ens familie og venner om deres
forbrug.

Er elforbruget meget større end gennemsnittet eller
stigende, kan det være fordi,

 gamle apparater er begyndt at bruge mere energi end tidligere,
f. eks. en fryser
 mange apparater er på standby, i gennemsnit bruges 10% af
elforbruget på standby
 tørretumbleren er ofte i drift, en tørring koster i gennemsnit
2,5 kWh
 belysningen består af glødepærer eller halogenpærer
 forbrugsvaner har ændret sig, uden at det er blevet bemærket
 at et tændt tv bliver brugt som radio eller baggrundsstøj i 8 timer
hver dag. Det koster ca. 250 kWh om året
 boligen også bruges som hjemmearbejdsplads
 cirkulationspumpen er trinreguleret og derved bruger ca. 350 kWh
mere end en ny A-mærket pumpe
 der er en form for el-opvarmning: f.eks. el-vandvarmer, el-patron i
vandbeholderen, el-radiator (også oliefyldte), el-gulvvarme, håndklædetørrer, varmeblæser, opvarmning af havebassin, akvarium
eller terrarium

Er varmeforbruget større end gennemsnittet, kan det være
fordi,
 boligen er for dårligt isoleret
 nogle typer boliger bruger mere energi end andre
 antallet af personer i boligen
 der bliver luftet ud, uden at der lukkes for radiatorerne
 kravet til indendørstemperaturen er meget højt
 kombinationen af forskellige varmekilder modarbejder hinanden

Du kan allerede nu mindske dit energiforbrug ved at

 tage en snak om, hvilken temperatur der er ønskelig i boligen
 det stadig er muligt at tørre tøj udendørs, også i frostvejr
 tjekke temperaturen i køleskab og fryser
 bruge den tændte ovn til mere end en ting

Følg dit forbrug på nettet

I 2014 bliver det muligt for en del af Sydfyns
Elforsynings kunder at følge forbruget på
Mød os
computeren eller på smartphone. Der
på messen
skiftes i øjeblikket elmålere, og ved
udgangen af 2014 har alle kunder
”Gør-Din-Bolig-Bedre”
en fjernaflæst elmåler. Det betyder,
i SG-huset
at det bliver nemt at følge sit forden 22.-23. februar 2014.
Kom og hent
brug. Det er en spændende faciligratis billetter på
tet, der bliver stillet til rådighed og
Fåborgvej 44,
dermed giver mulighed for dagligt
5700 Svendborg
at følge forbruget…

35 års

Jubilæumsˉ
tilbud
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t.o.m. 31/3 2014

www.bellaitalia-svendborg.dk
mitsvendborg.dk
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Dronningen af Svendborg
Nytårstaler, skål for fremtiden, løfter og aftaler.
Dronningen har talt, og igen var vi mange, der lyttede, skålede og tænkte hvert vores.
AF SUS A N N E R I B E R

- At glæde andre og sig selv med sin frivillige
indsats, - passe på, at vi ikke bliver et småligt
land, - løse problemer ved at bøje os mod
hinanden, - turde tage de debatter, der skal
tages, - høre efter, hvad andre siger, - det
kræver mod at gå ind i en debat – men også
at vise storsind.
Med disse udpluk af Dronningens nytårstale
lader jeg mig inspirere i anledningen af ”regeringsskiftet” i Svendborg. En ny borgmester
skal sammen med sine byrødder vise, at han
kan gøre det bedre end den forrige. Kan jeg
forvente, at samarbejdet på tværs af partier
bliver prioriteret, kan jeg tro, at den store del
af Svendborgs vælgere, som ikke stemte på
det nuværende flertal, også bliver hørt? Kan
jeg forvente, at der bliver lyttet, og at alle er
indstillet på at bøje sig lidt for at nå de aftaler,
der er nødvendige?
To små ord, ’smålighed’ og ’storsind’, når lige
ind i hjertekulen. Hvem vil være smålig, og
vil vi ikke alle gerne vise storsind? Formår vi
at løfte os op og vise det overskud, som er
nødvendigt for at skubbe småligheden ud i
vinterkulden. Har Dronningen slået sit blik ned

på lille Svendborg, da hun skrev sin nytårstale,
og så hun, hvordan vi fjumrer rundt mellem
store og små ideer, vi bare ikke formår at gøre
til virkelighed. Jeg tænker, hun ser, hvordan
smålighed og manglende storsind sætter alt i
stå. Hvorfor kan de dog ikke se ud over egen
næse og komme i gang med de ændringer,
de snakker så meget om på dette lille yndige
sted i dronningeriget?
De nødvendige diskussioner skal tages ikke
bare for diskussionens skyld, men for at blive
klogere. Som man råber i skoven, får man
svar - du kan ikke forvente blidere tone fra
den anden, end det du selv anlægger. Så hvis
det nuværende flertal i byrådet ønsker en
ændring, skal de selv lægge tonen og vise, at
de mener det, når de siger, de vil lytte og lave
aftaler på tværs.
I den forløbne byrådsperiode skulle vi gennem
debatter om bl.a. skolelukninger, asylcenter,
havnen, den grønne kile, Tankefuldbydelen og
samarbejdet med erhvervslivet. Skoler blev
lukket og fusioneret, vi fik ikke et asylcenter,
havnen står uændret, den grønne kile er

endnu ikke sat i værk, Tankefuldbyen skaber
fortsat stor uenighed, og erhvervslivet har fået
et nyt kontor, som, vi tror, hjælper på samarbejdet.
Smålighed og manglende storsind må ikke
lægge hindringer i vejen. Svendborg skal i
2014 larme som den fynske motor, der rumler
derudaf for fuld kraft.

Susanne Riber
• Sygeplejerske og sundhedsplejerske.
• Underviser i Sundhedsplejens
Familiecafe og på Forstå
din Teenager-kurser.
• Aktiv i Fremtidens
forsamlingshus i
Egense.
• Skribent.

Hold festen på

Bregninge Kro
Helaftensarrangement
fra kr. 525,-

Bemærk pga. aflysninger stadig
ledige konfirmations datoer

www.bregningekro.dk
Tlf.: 62 22 54 75
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Ungt talent bag kameraet
”Vi kan alle noget – forhåbentlig kan vi ikke det samme
– og derfor skal vi lære af hinanden og dygtiggøre os” (Mark Newman).
AF B R I A N J ACO B S E N

Ambitionerne er store, når 19-årige Mark
Newman har et videokamera i hånden. Og
med forbilleder som filmskaberne Tarantino
og Hitchcock er der højt til loftet – men
et stykke vej fra Svendborg til filmens
hjemland, USA. Selvom drømmene ikke
nødvendigvis handler om storhed, rigdom og
berømmelse, tør unge Mark Newman dog
alligevel godt have lov til at sigte højt.
- På langt sigt er mit mål da at få lov til
at være en del af filmprojekter med store
budgetter. Lige nu ligger mine interesser i
kortfilm og musikvideoer, men jeg er ikke
i tvivl om, at jeg på et tidspunkt også vil
prøve kræfter med andre genrer inden for
film. Jeg vil gerne være med til at fortælle
historier gennem kameralinsen og forhåbentlig vække nogle følelser hos publikum,
siger Mark Newman.
Første store anerkendelse af hans talent bag
kameraet modtog han i december måned,
da Svendborg Kommune tildelte ham kommunens Ungdoms Kultur Pris – en uddeling,

der fandt sted i Borgerforeningens Guldsal.
Mark Newman er ikke selv i tvivl om, hvilket
af hans projekter der var årsag til nomineringen.

En mytologisk fortælling om livet

- Jeg er ret sikker på, at det er kunstfilmen
”I’m sorry”, der var øjenåbneren. Filmen,
der varer godt 4 min., er en mytologisk
fortælling om livet. Jeg er utrolig stolt over,
at den i forbindelse med filmugen SVEND13
i Svendborg blev fremvist på Frederiksøen,
fortæller Mark Newman.
Mark Newman går til daglig på filmaftenskolen Station Next i Fåborg på en 3-årig filmuddannelse. Han er nu i gang med uddannelsens sidste år, og derefter håber han på at
blive optaget på 18 Frames i Odense.
- 18 Frames er ’stedet’, hvis man har ambitioner inden for filmverdenen. Her bliver man
klædt på til - på længere sigt - at kunne indgå
i en professionel filmproduktion. Der er ingen
tvivl om, at den ungdomskulturpris, jeg mod-

tog i december, har givet mig blod på tanden.
Det var et skønt skulderklap. Der skal naturligvis flid, talent og lidt held til for at kunne
komme ind de rigtige steder og få gang i
karrieren, lyder det fra prismodtageren.
Også lokalt – i Svendborg – er Mark Newman
aktiv inden for filmmiljøet. Sammen med en
gruppe andre unge mennesker er han i gang
med at skabe et filmværksted. Lokalerne
stilles til rådighed i Harmonien i Møllergade.
Her er det planen, at byens unge kan mødes
omkring det at skabe film, udveksle erfaringer og lære af hinanden.
- Det vigtigste ord i forbindelse med filmværkstedet er ”læring” – og den læring skal
vi få af hinanden. Vi kan alle noget – forhåbentlig kan vi ikke det samme – og derfor
skal vi lære af hinanden og dygtiggøre os.
Hvor fremtiden vil bringe Mark Newman
hen, ved ingen – men potentialet er til
stede. Måske går han hele vejen…
www.newmanfilms.dk
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Ny bog skal inspirere
til teater i skolen
Teaterleder vil med en bog pege på, hvordan teater kan blive et fag i skolen,
når den nye skolereform fører til mere tid i skolen for børnene.
AF J EN S SC H N A B E L

”Teater som fag” er titlen på en ny bog
af Preben Birkeholm, teaterleder på B&U
Teatret i Svendborg. Han ser med den nye
skolereform mulighed for at tage teater med
som fag.	
Han oplever, at teater på skolerne ofte er
under et tidspres, der medfører, at børnene
ikke forstår deres karakterer, fordi man er
gået for meget på kompromis med indhold
og fordybelse.
- Jeg synes tit, produktet får lov til at
bestemme for meget i forhold til, om man
så lærer noget om at lave teater. Børnene
kan godt lære replikkerne udenad, så det
giver mening for tilskueren. Men spørgsmålet er, om børnene selv forstår, hvad
de siger. Det kan så diskuteres, om det er
undervisning, siger Preben Birkeholm.

andre fag. For eksempel kan oplæsning af
tekster relateres til dansk, mens kropsøvelser kan fungere som bevægelse på skoleskemaet. Derfor håber han, at skolerne tager
teater til sig som fag.
- Man skal sørge for, at kreativiteten og
legen igennem teater hele tiden bliver holdt
i gang, så man arbejder med det kontinuerligt. Det kan være to timer om ugen. Det
kunne være noget, Danmark kan, fordi vi
har overskud til det, og fordi vi har et velfærdssamfund, som giver plads til det, lyder
anbefalingen.

For Preben Birkeholm har salg af bogen
primært betydning i forhold til at udbrede
accepten af teater som et fag, hvilket flere
solgte bøger er et tegn på. Han planlægger
også workshops, så han kan udbrede kendskabet til bogen og teaterfaget til interesserede i institutionerne.
”Teater som fag” er udgivet af forlaget
Drama:
dramashop.dk/product/teater-som-fag-4932/

Øvelse fremmer fordybelsen

Preben Birkeholm sammenligner teaterarbejdet med, at ganske som musik har rytme
og noder, har teater nogle elementer, som
sjældent tages i brug, fordi teater i skolen
ofte handler om produktet. Dermed bliver
der ikke tid til fordybelse i arbejdet med
krop eller karakterer.
Derfor fokuserer han i sin bog på fire redskaber, han vurderer som væsentlige at lære
i forbindelse med teater. De fire redskaber
er fokus, tale, karakterarbejde og krop. De
udgør bogens centrale kapitler. Et femte
kapitel er rettet mod arbejdet som instruktør.
Bogen er letlæselig, og kapitlerne om fire
redskaber plus instruktion er opbygget som
indledende beskrivelser, hvor hvert redskab
opdeles i yderligere underpunkter, som
hvert efterfølges af tre eller fire konkrete
øvelser. Øvelserne fylder dermed det meste
af bogen.

Accept som fag er målet

Preben Birkeholm opfatter således ikke blot
teater som et produkt, men som et læringsfag, der er dannelsesskabende, og hvor der
arbejdes med krop, bevidsthed, følelser og
andet.
Desuden kan teater tænkes sammen med
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Flyt ind hos os!

I Fyns almennyttige Boligselskab er vi klar til at byde dig og din famillie velkommen i én af vores mere end 8000 boliger på hele Fyn.

-flyt ind i Tankefuld!
Fyns almennyttige Boligselskab har bygget 67 moderne og veludstyrede lejeboliger i Tankefuld.
I mere end 70% af boligerne er beboere allerede flyttet ind, så skynd dig, hvis du vil være med! - Der er stadig
3-4 rums lejeboliger på 108 - 115 m² ledige.
Er du interesseret i at vide mere, så besøg: www.fabbo.dk/tankefuld.
Prisen for at blive skrevet op er nu kun 99,- kr.*
- denne pris gælder også, hvis du vil søge andre af vores mere end 8000 dejlige boliger på hele Fyn. Du kan få
glæde af den nye pris på www.fabbo.dk.

Tankefuld

Tankefuld

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C
Telefon 63 12 56 00  www.fabbo.dk

* Tidligere 175 kr. i opnoteringsgebyr og 125 kr. årligt i ajourføringsgebyr. Nu kun 99 kr. pr. år.

Med tanke på fremtiden
Med Tankefuld vil Svendborg få et nyskabende, CO2-neutralt og bæredygtigt byområde, der sætter Svendborg på landkortet – både nu og langt ud i fremtiden.

og fysiske aktiviteter. I Tankefuld må både
drømme og træer gerne vokse ind i himlen.

En investering i fremtiden

Da kommunen i 2008 købte det smukke
naturområde vest for Svendborg, var det
med visionen at skabe en unik landskabsby.

AF CITTA SLOW- R Å D ET i Sve n d b o rg

”Biip biip… klask!” Din håndflade møder
snooze-knappen på vækkeuret. Du hører, at
børnene allerede rumsterer rundt i rummet
ved siden af. Der er lige tid til en hurtig
tur under bruseren, inden badeværelset
forvandles til en banegård i myldretid. Mens
kaffemaskinen klukker, får du smurt madpakker og pakket tasker. Endnu mens dagens
første lys kigger frem, svinger du dig op på
cyklen og kører af sted. En helt almindelig
morgen et helt almindeligt sted i Danmark –
næsten da.

Her har cyklerne forkørselsret

For strømmen til dit vækkeur kommer fra dit
jordvarmeanlæg i baghaven. Vandet i brusebadet er opvarmet af solenergi fra solcelleanlægget på taget. På resten af taget har
du plantet husløg, som opsamler regnvand
og er med til at gøre din bydel CO2-neutral.
Døren, du låser, når du tager hjemmefra, er
ligesom resten af huset bygget i naturlige,
genanvendelige materialer. På cykelturen til
arbejde holder bilerne tilbage for dig. Her er
det nemlig cyklerne, der har forkørselsret.

Køb baggÅRSKORT
Et kort til det hele
i et år: 500 kr.

Book billetter og køb BaggårSkorT på

Landskabet, du cykler igennem, er bevaret
med dets naturlige kurver og skel, planter
og træer. Lige som cyklisterne har naturen
nemlig også forkørselsret her i din by.
Vi er lige midt i en Cittaslow.

Enmandshuse og bofællesskaber

For Tankefuld er en anderledes og innovativ bydel fyldt med muligheder. Her er
rammerne til et moderne liv med kvalitet,
natur og nærvær som kerneværdier. Der er
plads til at skabe lige præcis den tilværelse,
der passer til den enkeltes drøm – om det
så er at bo i storparcel, villa, rækkehus
eller seniorbolig. Bofællesskabsmiljøet på
Rønnows Gader giver mulighed for et socialt
og aktivt liv sammen med andre familier.
De mindre ”cottaslow-grunde” til små og
overskuelige enmandshuse giver plads til ro
og fordybelse i smukke omgivelser. De store
byggegrunde indbyder til kreative og innovative drømmeboliger, hvor kun fantasien sætter grænser. Fælleshus, legeplads og grønne
arealer binder livet i Tankefuld sammen. Her
kan unge og ældre boltre sig i både sociale

En landsskabsby, der med respekt for og i
sammenhæng med naturen skal udnytte
landskabets mange kvaliteter. De første
skridt er taget, men Tankefuld er et stort og
langsigtet projekt. Det er først og fremmest
en investering i fremtiden, der skal være
med til at gøre Svendborg mere attraktiv
og miljøvenlig – både for nuværende og
kommende borgere. Tankefuld er fornuftig
byudvikling, hvor der hverken bliver gået på
kompromis eller sprunget over, hvor gærdet
er lavest. Sådan skabes den udvikling og
nytænkning, der skal sikre, at når der tænkes på Svendborg, er det også med en tanke
på fremtiden.
I løbet af 2014 vil en række nye arrangementer og initiativer skabe liv og aktivitet i Tankefuld. Følg med på…
www.facebook.com/tankefuldsvendborg &
www.tankefuld.nu
Dette er den første artikel i
mitsvendborg.dk-serien, hvor
Cittaslowrådet i Svendborg
tager læserne med rundt i
begrebet ’Cittaslow’. Hvad er
det egentlig for en størrelse?
Hvad handler det om, det her
med ’det gode liv’.
Du får en lille smagsprøve
her i 2014 i mitsvendborg.dk
– MAGASIN.

Beats/ Blæ
Berige/ Be st/ Ballade/ Børn
Bevæget/ ruse/ Befri/ Bruta /
Brug/ Bag
gårdteatlt/ Bliv/
ret
Svendborg Egnsteater / Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg / Telefon 6221 4043
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Jura i øjenhøjde

§

§§

mitsvendborg.dk giver igen i år læserne kvalificerede svar på juraspørgsmål i samarbejde med
advokat Claus Olsen, Advokathuset Svendborg. Du vil således i hver udgivelse af magasinet få
svar på nogle af de juridiske spørgsmål, som vi på et eller andet tidspunkt kan stå over for i livet.

Hvad siger arveloven?
SPØRGSMÅL:

Det er meget oppe i tiden at drøfte arveretlige
forhold. Jeg ønsker at oprette et testamente,
hvor begge mine børn arver ligeligt, men det
skal være som deres særeje.
Jeg vil derfor spørge, om jeg selv kan udforme
et testamente, køre til notaren og få skrevet
under og stemplet, og spare udgiften til advokat?
Hvordan udformer jeg et stykke papir, så det
gælder som et testamente? Og hvor finder jeg
en notar?
Min afdøde mand og jeg havde et fælles testamente, som kom i brug, da min mand døde
for seks år siden. Er dette testamente gyldigt
også nu?
Hans børn af første ægteskab har fået deres
fædrene arv udbetalt ved min mands død.
Med venlig hilsen den bekymrede mor/enke.

SVAR:

Der er ikke krav til, at et testamente skal oprettes i samarbejde med og efter forudgående
rådgivning af en advokat. Du kan i princippet
selv oprette et testamente, og notaren finder
du på et dommerkontor. Reglerne om oprettelse af testamente finder du i Arveloven;
navnlig §§ 63 og 64 og med de beslægtede
love.
Jeg vil dog advare dig om, at oprettelse af
et testamente kræver en hel del viden om
arveloven og beslægtede love m.v. Uden den
viden risikerer du, at du overser eller misforstår
noget, hvilket selvsagt kan få katastrofale

mitsvendborg.dk

Foto: mitsvendborg.dk

OM ADVOKAT CLAUS OLSEN

■ P raktiseret i advokatbranchen siden 1990, bestalling opnået
i 1993, møderet for landsret i 1994, møderet for Højesteret i
2000. Har siden 1997 drevet selvstændig advokatvirk somhed.

■ C laus Olsen beskæftiger sig navnlig med selskabsret og
erhvervsret, straffe- & retssager, voldgiftssager, konkurs,
akkord og gældssaneringer, handel med fast ejendom,
entrepriseret, arveret og dødsbobehandling.

ADVOKATHUSET SVENDBORG

følger for dine nærmeste.
Når du f.eks. i dit spørgsmål bruger udtrykket
”særeje”, så ved jeg ikke, om du er klar over,
at der i dag findes mange forskellige former for
særeje? Hvis du vælger den form, der hedder
skilsmissesæreje, så risikerer du, at du ikke
opnår den beskyttelse, du ønsker at give dine
børn.
Skilsmissesæreje sikrer, at arven i tilfælde
af dit barns skilsmisse ikke skal deles med
ægtefællen. Men hvis ægteskabet ophører ved
dit barns ægtefælles dødsfald, så ophører en
skilsmisse-særejearv ved død og bliver pludselig til fælleseje. Hvis dit svigerbarn har en
negativ formue, skal dit barn til svigerbarnets
insolvente dødsbo aflevere halvdelen af fællesejemidlerne.
Eksemplet viser med tydelighed, at det kræver
sikker viden og overblik for at lave de rigtige
juridiske dokumenter – din investering i en
advokat kan derfor vise sig meget værdifuld.
Jeres fælles testamente er fortsat gældende,
indtil det måtte blive ændret eller kaldt
tilbage. Det er usikkert, om du som længstlevende kan ændre testamentet, men det kan du
ikke i alle tilfælde. Muligheden herfor afhænger bl.a. af testamentets indhold. Det kan være
svært éntydigt at afgøre, men også dette kan
din advokat være behjælpelig med.

SPØRGSMÅL:

Jeg har ladet mig fortælle, at der vil være to
bundfradrag, når der skal opgøres arveafgift
for boet efter en person i uskiftet bo. Nu har

■	Rådgiver mindre og mellemstore virksomheder, privat
personer, fonde, foreninger m.v.
■ B eskæftiger 5 jurister og 7 sekretærer, yder rådgivning
inden for hele det juridiske felt.
■ H
 ar til huse i Krøyers Pakhus, et af byens smukkeste
bygningsværker fra købmændenes storhedstid.

www.advokathuset-svendborg.dk

jeg fået at vide, at det ikke er rigtigt. Jeg har
behov for at få afklaret spørgsmålet, da min
søster og jeg er i færd med at opgøre boet
efter vores mor, der sad i uskiftet bo efter
vores tidligere afdøde far. Hvad mener du?

SVAR:

Når en længstlevende ægtefælle, der har
overtaget boet efter sin førstafdøde ægtefælle
til uskiftet bo, selv falder væk, vil der ved det
efterfølgende skifte være dobbelt bundfradrag
eller to x bundfradrag, idet der jo aldrig er
skiftet efter førstafdøde. Formuefællesskabet
mellem ægtefællerne er blevet videreført efter
førstafdødes ægtefælle, og der er aldrig blevet
udredt arv efter førstafdøde. Af samme grund
er det såkaldte ”bundfradrag” - det beløb op til
hvilket, der slet ikke skal betales arveafgift - så
at sige ikke blevet ”brugt”.
Når længstlevende senere falder bort, skal der
ske et skifte. Boet omfatter i afgiftsmæssig
henseende 2 boer: 1. Boet efter førstafdøde,
der aldrig tidligere er blevet skiftet og 2. Boet
efter længstlevende.
Ved skifte af disse 2 boer vil hvert bo have et
bundfradrag ved beregningen af arveafgift.
Bundfradraget reguleres årligt hver den 1.
januar og udgør for kalenderåret 2014 kr.
268.900,00 for hvert bundfradrag.
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SØGNING
ation til din FOND
Få hjælp og inspir
n A.
rge
Jø
len
sjæ
v/ ild
Indlæg og fordrag

Aktiviteter i
Tåsinge Dagcenter

du
for at søge fonde, er
forening som har brug
ertegnede omkring
Er du ildsjæl eller en
til et møde med und
takt
kon
tage
at
til
velkommen
søgning.
din kommende fond
en aftale/ fordrag om

Vidste du, at...
•
•
•
•

 astelavnsfest med tøndeslagning
F
Mandag den 3.3.2014 kl. 13-15
Der serveres kaffe og fastelavnsboller
Tilmelding senest den 24.2.2014
Pris 35 kr.

ekt?
ter på dig og dit proj
14.000 fonde og ven
dit projekt?
der ligger mere end
og venter på dig og
kr.
.
mia
400
end
der ligger mere
s ansøgning?
som får afslag på dere
der er rigtig mange,
ansøgning?
til at lave den rigtige
der er hjælp på vej

Kontakt:

tende dialog på:

Åbent hus - dagcenterdag
Onsdag den 26.3. kl. 10-14
Kom og se, hvad der foregår på et
dagcenter/aktivitetscenter.
Vi serverer brunch og fortæller om,
hvad der sker på stedet.
Se yderligt opslag via Tåsinge Info
Tilmelding senest den 20.3.2014
Pris 60 kr.
Påskefrokost
Torsdag den 10.4-2014 kl. 11.30
Tilmelding senest den 2.4.2014
Pris 90 kr.

for en uforplig
Ildsjælen Jørgen A.,
Tlf.: 22704191
Mail: ja@4ja.dk

Børnemusikfestival

”Musik Tam Tam”

Tam Tam"
Børnemusikfestival "Musik
m:
Progra
Program:

Teatersalen

Guldsalen
Kl. 10.10-10.55
Kl. 11-11.45

Dyr i Drift

Vandre Viggo i
London

Kl. 12-12.40
Kl. 13-13.45

Morten Musik

Stjernekrigerne
slår til igen

Kl. 14-14.45

Cocossa

Babybandet

Kl. 15.15-16

Venue:

Spejlsalen

Den Skaldede
Barber med Mer'

erforeningen
Borgue:
Ven
org
ndb
s Sve
urhufore
Kultger
gen
nin
Bor
6
10-1org
4 kl. ndb
2 201
d. 15/
Sve
us
Kulturh
d. 15/2 2014 kl. 10-16

De små synger
Jam

Oplev f.eks.
Torsdag d. 27. februar: BaggårdsBeats
Fredag d. 28. februar: Sort på Hvidt.
Fredag d. 7. marts: Trofast
Torsdag d. 13. – lørdag d. 15. marts: Gud Taler Ud.
Torsdag d. 27. marts: BaggårdsBeats
Mandag d. 14. – tirsdag d. 15. april: Forsamlingshuset.
Torsdag d. 24. april: BaggårdsBeats
Du kan også købe et BørneBaggÅRSKORT der giver adgang
for
1 voksen og 1 barn til alle børnearrangementer og familief
orestillinger på BaggårdTeatret i et år fra udstedelsesdagen.

Nyt spændende
Kultur+samarbejde
i Svendborg
Et nyt samarbejde på tværs
af interesser,
målgrupper og kulturelle tilbu
d har set
dagens lys.
Samarbejdet har fået navnet
Kultur+, og
navnet dækker over en forh
oldsvis simpel
idé: De enkelte foreninger,
klubber og
kulturinstitutioner giver ford
ele til ikke
bare egne medlemmer, me
n alle byens
Kultur+medlemmer.
De mange forskellige fordele
vil forhåbentligt give medlemmerne
”blod på
tanden” og lyst til at afprøve
nye kulturoplevelser i Svendborg, og det
bedste er, at
et Kultur+medlemskab kos
ter ikke noget!
Det kræver blot, at du er me
dlem af en af
de foreninger, klubber elle
r kulturinstitutioner, der er med i Kultur+sam
arbejdet.
Kultur+ giver bl.a. rabat på
billetter på
udvalgte arrangementer i Bor
gerforeningen, Baggårdsteateret, SAK
, Symfonien i
Ollerup, Harders og Svendb
org Museum.

Få årskort til BaggårdTeatret
Vidste du, at du kan komme i teatret i et helt år for kun 500
kr?
Med et BaggÅRSKORT får du adgang til alle gæstespil, egenproduktioner og BaggårdsBeats på BaggårdTeatret i ét år
fra
udstedelsesdagen.

Flere steder er der gratis kaff
e/vand ved
arrangementer, og i Kulturca
féen i Borgerforeningen er der sågar
10% rabat på
deres buffet.

BørneBaggård i foråret 2014:
Søndag d. 2. februar: Fastelavn i Baggården
Søndag d. 2. marts: Den sandfærdige beretning om de tre
små
grise
Søndag d. 30. marts: Statsministeren
Søndag d. 6. april: BørneBaggård – DANS.
Du kan købe dit personlige BaggÅRSKORT eller
 ørneBaggÅRSKORT på BaggårdTeatrets hjemmeside
B
www.baggaardteatret.dk

Skulle der være nogle fore
ninger, klubber
eller andre medlemsbasere
de kulturudbydere, der synes godt om idé
en og kunne
tænke sig at deltage, så kan
man kontakte
Claus Bjerregaard i Borger
foreningen,
Kulturhus Svendborg på: mai
l@Borgerforeningen.dk
Kultur+ består foreløbig af:
Borgerforeningen, Kulturhus
Svendborg
BaggårdTeatret
SAK
Svendborg Museum
Harders
Svendborg Bibliotek
Symfonien Ollerup Eftersko
le

Kunst & Kage
Mandag den 3. februar
kl 19 - 21
Kunstbutikken på 
Abildvej 5a.
Elin Boss fortæller historien
bag nogle af de spændende
malerier i butikken ud fra
overskriften ”Det er kunst,
når der er en tanke bag”.
Der serveres kaffe/kage.
Entre 50 kr.
Tilmelding nødvendig på
5150 9455 /
post@elinboss.dk
Kunst & Kage afholdes
første mandag i hver
måned.

Sydfynsk Folkemusikforening

Forår 2014

d. 15/4 og 3/5
På Hansted kl. 20.00 undtaget

21.01 Tradish
Hviid
28.01 Åben scene v/ Louise
tto (SV/DK)
-Sciu
sino
04.02 Trio Amerise-Mas
and
merl
11.02 Him
ine Faber og Aksel Striim
18.02 Musikalske fortæl. med Katr
jerg
Refb
eth
Lisb
v/
e
25.02 Åben scen
gaard Band
04.03 Helene Blum & Harald Hau
tsen
Erns
11.03 Bente Kure og Leif
18.03 SuperTrabant
ent og Første Forsøg
25.03 Åben scene v/ Rasmus Vinc
WAY
R
01.04 LOVE YOU
08.04 MACPOLVO (SCO)
rgade 10
15.04 Bemærk!! på Arne B – Veste
en Orchestra
Seam
The
&
rs
Siste
ette
Blun
22.04 Svendborg Stadsensemble
ralforsamling på Hansted.
29.04 Kl. 18. Folk for Folk gene
er.
Kun for medlemm
ann og Helge
Kl. 20. Åben scene v/ Jan Schønem

Østergaard
eningen. Billetter på Syd03.05 Bemærk!! Lørdag i Borgerfor
fynsbilletten.
band
Peter Bastian og Nikola Jankov med
de
Hun
e
Rød
v/
e
06.05 Åben scen

Kashmir

lør. d. 08.02. kl. 21.00
Arr.: Borgerforeningen

mIcHAel FAlcH
m/ BAND

Tors. d. 13.02. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

mADS cHRISTeNSeN

”dEn storE blærErØv”
ons. d. 12.02. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

musiK tam tam

FEstival For hElE FamiliEn
lør. d. 15.02. kl. 10 til 16
arr.: j. hellerstedt + borgerforeningen

og få en gratis koncert
Bliv medlem og kom ind til lav entré
100,- for 1 år
Studerende og unge under 25: kr.
Andre: kr. 200,- for et år

dborg
Hansted, Vestergade 2A, 5700 Sven
lk.dk
forfo
.folk
www
70
21
21
Tlf. 62

DR BIG BAND

Feat. Enrico Pieranunzi

Søn. d. 23.02. kl. 16.00

NYT i Avatar Spa

Arr.: Borgerforeningen

Konfirmandtilbud til den store dag:
styling af frisure samt make-up kun kr. 300.-

Arr.: Borgerforeningen

PinK Floyd ProjEct

big FatE snaKE

Arr.: Borgerforeningen

lør. d. 15.03. kl. 21.00

Fre. d. 07.03. kl. 20.30

Udover massage og wellness tilbyder Anette også
styling af frisure samt make-up.
Vil du ligne en million, når du skal ud, så book en tid!

carParK north

Tors. d. 27.02. kl. 20.30

banKo i guldsalEn
PÅsKEbanKo

Søn. d. 30.03 kl. 14.00

Arr.: Borgerforeningen + Ældre Sagen

midnight hour

Arr.: Borgerforeningen

KulturcaFEEn
lØrdagsbuFFEt
Frokost kl. 11.30-15 kr. 119,-

Kulturcaféen 6222 2327

Ramsherred 4 · 5700 Svendborg
Telefon 6222 2321
Se alle arrangementer på www.borgerforeningen.info

SVENDBORG

Forsalg til Borgerforeningens egne arrangementer:
billetexpressen.dk, billetten.dk, Fyns Amts Avis,
de flest turistbureauer på Fyn samt på Kulturtorvet:
Hverdage kl. 11-15, tirs. 11-18 og lør. 11-13 og v/indgang.

Brogade 1-3, 5700 Svendborg. Tlf: 6221 0760. E-mail: post@hotel-aeroe.dk.

Køb gavekort i Kulturbutikken

mitsvendborg.dk
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