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Et fremtidsbillede
Forestil dig en verden uden butikker. En verden, hvor internettet suverænt har overtaget
handelslivet. En verden, hvor du ikke længere
behøver at bekymre dig om udsalgsræs, parkeringspladser, udsolgte varer og sure ekspedienter. En helt ny verden, som gør det meget
nemmere for os alle sammen, når vi skal gøre
vores daglige indkøb. Ahh…

Butiksdøren er erstattet af en terminal, hvor du
med din smartphone kan bestille din vare til
levering på hjemmeadressen.

Lad os gå en tur sammen gennem byen.

Ud af små dyser, integreret i det som tidligere
var indgangspartiet til butikken, sendes dufte
ud, som stimulerer dine sanser. Den ’rigtige’
parfumeduft, som matcher det fuldendte
billede af dig i lige præcis det helt rigtige sæt
tøj. Eller foran ’specialforretningen’, hvor lyden
af kaffemøllen, som kværner din bestilling af
nyristede arabica-bønner, samtidig sender en
aromatisk duft af velvære ud over dig.

Det hele ligner egentlig sig selv. Bortset fra,
at butiksvinduerne nu er erstattet af store
HD-skærme, som med en knivskarp billedkvalitet viser film med smukke, perfekte mennesker, som griner og laver gode handler.
Men det er bare en kulisse. Der er ingen mennesker på den anden side af ’butiksvinduet’. Du
er udsat for synsbedrag. Og du ved det godt.

’’

Butiksdøren er erstattet
af en terminal, hvor du
med din smartphone
kan bestille din vare til
levering på hjemme
adressen.

”Der er ingen kø ved kassen eller irriterende
medmennesker med mandagshår og uregerlige
unger. Næ, du har det hele for dig selv – heldigvis”.

Gademusikanten er blevet til en elektronisk
stander med en QR-kode, som du hurtigt scanner og hører den musik, som skal inspirere dig
til dine indkøb. Samtidig betaler du en afgift til
det musikstykke, du ønsker at høre. Så er den
del også på plads. Smart.

Det gode handelsliv i midtbyen afhænger af
os alle sammen, både kunder, ekspedienter
og indehavere. Vi skriver om netop det, og lidt
mere, i et tema om handelslivet inde i magasinet.
Og så er det med stor fornøjelse, at vi med denne udgivelse kan præsentere mitsvendborg.dk –
MAGASIN for hele Svendborg Kommune.
Vi er inde i femte årgang, og vi er glade for, at
de kommende udgivelser af magasinet, næste
gang til juni, bliver husstandsomdelt til mere
end 20.000 brevkasser. Hjertelig velkommen til
nye læsere.
Rigtig god fornøjelse
CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk

Det at handle er blevet smidigt og ganske
forudsigeligt. Alt sammen fuldstændig tilpasset
lige præcis dine behov.
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Her kan du få vingårdsterapi

(Foto: fagfotografen.dk)

AF CITTA S LOW-R ÅDET i Sve n d b o rg
Kender du det…
… folk smiler, når du fortæller, at du kommer
fra Svendborg og Sydfyn. Næsten alle siger,
’der er så dejligt i Svendborg’. Om sommeren
får du besøg af venner og familie fra nær og
fjern – de bruger en del af deres ferie på at
nyde det sydfynske.
Hvad er det, som Svendborg og Sydfyn kan,
som man ikke kan andre steder? En ting er i
hvert fald sikkert – vi er gæstfrie, vi kan lide, at
folk kommer til Svendborg og Sydfyn, vi har en
smuk natur, og vi kan lide at vise, hvad Sydfyn
byder på. Og gæstfrihed er netop et af kendetegnene ved Cittaslow – at man har et lokalt
engagement.

’Vin-terapi’

Og lokalt engagement er netop, hvad der
udmærker Skaarupøre Vingaard vest for Svendborg. Her har vinbondeparret Bente Rasmussen
og Carsten Andersen åbnet dørene til deres
kursusvirksomhed. I de smukke og idylliske
rammer tilbyder de kursusvirksomhed, både
deres egne og andres kurser.
Virksomheder får mulighed for at give deres
medarbejdere eller kunder en helt unik ople-

velse ved at holde møder, kurser eller præsentationer på den smukke vingård. Stedet emmer
af ro og harmoni og egner sig godt til terapeutiske forløb, som dem Bente tilbyder.
Bente og Carsten har i mange år dyrket vin
på Skaarupøre Vingaard, hvor de også har
dyrket freden, stilheden og den helt særlige ro
og evne til at være til stede i nuet, det giver
dem at arbejde i vinmarken. Vingården er en
økologisk cittaslow-virksomhed med fokus på
kvalitet, det gode liv.
- Denne positive effekt vil vi gerne dele med
andre, og vi åbner derfor dørene til vingården
for andre end gæster med interesse for vin. For
os er vingården et fristed; det bliver det nu for
mange andre også, fortæller Bente Rasmussen.

Skaarupøre Vingaards egne kurser

Bente tilbyder bl.a. kurser i Vingårdsterapi, som
er helhedsorienterede stressbehandlingsforløb
og mindfulness.
Bente har en solid uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund inden for socialpsykiatrien,
hvor hun har arbejdet med undervisning, rehabilitering og ledelse. Desuden har hun allieret
sig med privatpraktiserende autoriseret psyko-

log og specialist i psykoterapi Henriette Rønhof
Sloth, som står for den individuelle terapi, som
er en del af Vingårdsterapien.

Årets gang i vinmarken

Vingårdsterapien udspringer af tankerne bag
haveterapi, som har veldokumenteret effekt i
behandlingen af fx stress, angst og depression.
Med udgangspunkt i ’Årets gang i vinmarken’
gives deltagerne mulighed for aktivt at deltage
i arbejdet. Desuden indgår mindfulness-vandringer på øhavsstien.
Kontakten med naturen har en beroligende
og regulerende virkning på det menneskelige
nervesystem, og arbejdet på vingården bryder
den ofte langvarige inaktivitet og mangel på
positive oplevelser, der kendetegner depressionen.
Kurserne henvender sig til voksne mennesker,
som ønsker personlig udvikling gennem terapi,
mindfulness, samtaler og undervisning, hvor
naturen indgår som et vigtigt aktiv.
Cittaslow – det gode liv
www.skaaruporevin.dk
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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

Kaffe, krop og
Er du også til fitness?
AF CHR I ST I A N DA N J E N S E N

D

er var engang, hvor styrketræning var
noget, som handlede om store svulmende overarme, sixpack-mavemuskler
og veltrænede olieindsmurte kroppe.
Det er langt fra det billede, som jeg bliver mødt
af, da jeg kommer ind ad døren til Fitness.dk
på Nyborgvej 4 i Svendborg. Musklerne er her
stadig, men her er også så meget mere.

Styrke, sved og snak

Jeg skal mødes med Karin Bonde. Hun er
centerchef hos Fitness.dk i Svendborg, og hvis
der er nogen, som ved noget om fitness, så
er det Karin Bonde. I år kan hun nemlig fejre
25 års jubilæum inden for fitnessbranchen i
Svendborg.
Vores aftale er først om et kvarter, så jeg er
i god tid. Og det giver mig tid til at sidde i
sofahjørnet med en kop kaffe og betragte
omgivelserne.
Her er et mylder af mennesker. Unge som
ældre. Faktisk mest ældre. I hvert fald i loungen, hvor jeg sidder. Her går snakken ved
cafebordene. Der bliver grint, og verdenssitua
tionen bliver vendt en ekstra gang. Folk kommer ud og ind fra omklædningsrummene, og
jeg kan fornemme musikken inde fra et rum,
hvor der er gang i pedalerne på spinningcyklerne.
Så kommer Karin Bonde, og jeg indleder med
at lade en positiv bemærkning falde om cafemiljøet i loungen.
- Ja, smiler hun, vi plejer at sige, at den mest
brugte maskine her er kaffemaskinen.
Den, synes jeg nu, var meget god.

’Body-age-test’

Jeg bliver noget overrasket, da Karin Bonde
starter med at fortælle, at her er ikke mindre
end 75 ansatte, hvoraf de 15 er på fuld tid.
- Vi har både personlige trænere, kostvejledere
og instruktører tilknyttet centret. Og alle medarbejdere udgør et fantastisk engageret team,
som gør det til en rigtig god arbejdsplads, siger

Karin

Karin Bonde og viser mig et apparat, som er
koblet til en computer med blodtryksmåler mv.
- Alle kender deres alder ud fra fødselsdatoen,
men kan vi være sikre på, at vores alder også
matcher vores kropsalder? Det kan dette apparat
fortælle os. Vi laver en ’body-age-test’, hvor der
måles puls osv., samtidig med at der kredsløbstrænes. Der kommer så en seks siders rapport
ud, som viser ens fedtprocent og meget mere.
Det kan tegne et billede af, om der står 60 år på
dåbsattesten, men måske kun 40 år i testen. I
så fald er det jo i top. Går det den anden vej, så
kan vi vejlede og lægge et program, som kan
hjælpe det i den rigtige retning, forklarer Karin
Bonde.

‘Mamma fitness’

Karin Bonde er en af frontløberne inden for
fitness i Svendborg. Hun startede i 1989, hvor
hun som instruktør dengang introducerede
svendborgenserne for fitness og åbnede aerobic-hold i det, som dengang hed Form og Figur.
- Jeg var netop vendt hjem efter et par år i
USA, hvor fitnesskulturen på det tidspunkt allerede var oppe i højt gear i forhold til Danmark.
I dag har danskerne jo i høj grad taget kulturen
til sig. Alene her i centret har vi over 4.000
medlemmer, og kurven er opadgående, siger
Karin Bonde og tilføjer, at 1/3 af medlemmerne
er over 60 år.
- Mange ældre ser det også som et
godt socialt netværk at komme her.
De mødes faste dage og træner
primært på hold. Så hygger de
efterfølgende over en kop kaffe.
Der er en klar stigende tendens
til, at ældre mennesker går
mere op i deres krop, end
der har været tidligere.

Er der nogen, som du kan huske fra dengang,
og som stadig kommer her i centret?
- Ja, Claus Holm – kokken – har jeg i tidernes
morgen startet op i Form og Figur, og han er
stadig medlem her hos os. Han døbte mig
Mamma fitness. Vi har lavet noget samarbejde
med Claus Holm i forbindelse med vores
Kids´n´fit hold, som er et træningsforløb for
overvægtige børn, hvor børnene og deres
forældre var inviteret op i Claus´ køkken og
lærte at lave sund mad. Claus, han er meget
underholdende, og han elsker børn, smiler
Karin Bonde.

25 års jubilæum

Den 26. april runder Karin Bonde 50 år. Samtidig har hun været 25 år i fitnessbranchen i
Svendborg. Og det skal naturligvis fejres.
- Vi laver en underholdende dag her i centret,
hvor der bliver reception fra klokken 9-12 og en
masse sjove konkurrencer med flotte præmier.
For eksempel laver vi ‘old-school-aerobic’ - som
det var ‘dengang’, smiler Karin Bonde – igen –
inden turen går videre i dagens program i det
2.400 m2 store træningscenter.

Det er 25 år siden, at
Karin Bonde introducerede
svendborgenserne for fitness.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Kom og gør dine fund,
når Glasblæseriet
holder sit årlige udsalg
fra lørdag 5. april til
lørdag 12. april 2014.

ZTEN

UDSALG!
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Man-fre 10.00-17.30
Lør 10.00-13.00

Bente Sonne / Glasblæseriet
Salig Simons Gaard, Brogade 37, Svendborg
Tlf: 6222 8373, www.glasblaeseriet.dk

dinK30osmetolog.dk
11 15 66 - Tvedvej 200A
Parkering lige ved døren
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Trækker det
om fødderne?
– få et tilskud der luner

Fodkoldt er for koldt og hverken sundt for helbredet, pengepungen eller for miljøet. Mere olie er bare
heller ikke fremtiden. Der ﬁndes meget bedre løsninger bl.a. varmepumper, der giver 3-4 gange så meget varme i dit hus.
Isolering er den bedste investering i huset
Starter du med energiforbedringer af dit hus, kan du opnå den mest eﬀektive
og bedste løsning gennem isolering. Tjek også om det trækker ind gennem
utætheder i vinduer, døre og lofter eller om dine varmekilder er de rigtige til
dit behov.
Kontakt os før du bestiller håndværker
Send en mail eller ring, så kan vi rådgive dig om konkrete energiforbedringer og om mulige tilskud. Herefter sender du din ansøgning og vi
giver dig tilskud, når energiforbedringerne er gennemført. Men det
er vigtigt, at du ansøger om tilskuddet, inden du
bestiller en håndværker til selve energiforbedringerne.
Ring til mig 62 20 11 20 eller send mig
Vi giver bl.a. tilskud til:
•

Isolering, varmepumper, nye vinduer, nyt fyr

en mail på energi@sef.dk, så hjælper
jeg dig med god energi og kontant tilskud.

Energirådgiver Anita

Eksempel Isolering:
Få 10-15 % af udgiften i tilskud

Test dit hus og få råd!
Gå ind på sef.dk/energitjek og få en gratis og uforpligtende energirapport, der viser mulighederne for at energiforbedre dit hus. Rapporten viser også i hvilken rækkefølge, det bedst betaler sig at gennemføre forbedringerne – og du får overblik over hvilken
energiklasse dit hus ligger i. Men ring eller send os en mail
inden du kontakter håndværkere og sætter forbedringerne i
itjek
g
r
e
n
e
/
k
d
sef.
gang, så vi kan give et tilskud.

din daglige energi – på sef.dk

I foråret 2013 blev Søren Lyngbjørn og Eddy Lopez købt
fri efter 839 dage i fangenskab hos somaliske pirater.
Den 18. oktober 2014 har BaggårdTeatret verdens
premiere på forestillingen om danmarkshistoriens
længste gidseltagning.
AF CH RISTIAN DAN JENSEN

Hvordan kunne det ske?

839
DAGE
(Foto: Morten Fauerby)

”Hvordan kunne det ske?” Det
spørgsmål har idemanden bag
forestillingen, teaterchef Jakob
Bjerregaard Engmann, stillet sig
selv mange gange. Nu bliver
spørgsmålet udgangspunktet for
et teaterstykke. Forestillingen
zoomer ind på de afgørende brikker – fra piraterne til ofrene, fra
myndighederne til medierne og
samler puslespillet på ny.
- Det er en lokal historie i et globalt perspektiv. Søren og Eddy er
begge fra Sydfyn og bragte med
deres tilfangetagelse et ekstremt
fokus på det komplekse problem,
som pirateri udgør. Deres sag
gjorde det tydeligt, at pirateri er
en beregnende industri, opstået
af årtiers fejlslagen Afrikapolitik,
regionalt som internationalt, fortæller Jakob Bjerregaard Engmann.
I januar 2011 blev Eddy Lopez,
Søren Lyngbjørn og fire filippinske
besætningsmedlemmer taget
til fange af somaliske pirater. De
befandt sig på skibet Leopard ud
for Oman, nord for den østafrikanske kyst, hvor de efterfølgende
blev holdt fanget. I foråret 2013,
efter 839 dage i fangenskab,
blev de købt fri af deres danske
arbejdsgiver, rederiet Shipcraft, for
omkring 40 millioner kroner.
- Vi vil i forestillingen fortælle
Søren og Eddys historie, og vi
vil stille spørgsmålet: Hvordan
kunne det ske? Hvorfor er pirateri
blevet så omfattende et problem?

Hvad er det for nogle forhold,
der gør sig gældende, når mennesker ernærer sig ved at holde
andre mennesker fanget? Det er
spørgsmål, vi bliver nødt til at
stille, hvis vi skal prøve at forstå,
hvorfor Søren og Eddy sad fanget
så længe og for at undgå, at flere
udsættes for det samme, fortsætter han.

Baseret på en sand historie

- En del af fortællingen om Søren
og Eddy er også mediernes håndtering af gidseltagningen. Det har
derfor været meget vigtigt for
mig, at både Søren og Eddy ville
være med til at fortælle deres
historie til vores dramatiker, siger
Jakob Bjerregaard Engmann.
Manuskriptet til forestillingen
bliver skrevet af Henrik Szklany
og vil være baseret på en række
interviews med Søren Lyngbjørn
og Eddy Lopez.
- Teatret er en anden indgangsvinkel til historien, det er en
dramatisering af virkeligheden,
fortæller Søren Lyngbjørn og fortsætter: - Jeg har aldrig tænkt, at
der var noget, som skulle holdes
hemmeligt.
839 DAGE får verdenspremiere
på BaggårdTeatret d. 18. oktober
2014.
Billetter forventes sat i salg foråret
2014.
Følg med på www.baggaardteatret.dk samt i dagspressen.

Skilte & Reklame til alle formål...
-vi gør dit budskab synligt!
Bilreklame

l
l
l
l

Facadeskilte
Bildekorationer
Solfilm i biler og kontorer
Skiltesystemer

l
l
l
l

Byggepladsskilte
Pyloner
Storformatprint
Taxareklame

l
l
l
l

Stempler
Gravering
Gadeskilte / gadesælgere
...og meget, meget mere

Facadeskilt
Gravering
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Til dig som elsker godt design

NU

PH 3½-3
K O B B E R

KR. 8.995,-

E L L E R

aldrig

Den limiterede PH 3½-3 Kobber udgave kan kun købes i perioden fra 1. MARTS TIL 31. MAJ 2014

Wegner
100 års jubilæums sæt
Eg og valnød
Nyhed:
Lyngby vasen

Vipp

Nyhed:
Le klint

Schiang Living
Vestergade 5 - 5700 Svendborg - 6220 5035
www.schiang-living.dk

Fisk skal fanges
med harpun
Det sydfynske øhav er et godt sted for undervandsjægere
AF PE R VI N CENT

Måske er det noget, der stammer
fra vores allerførste tid som mennesker. Da vi fik lært at jage og nedlægge
dyr, både for deres kød og deres pels,
blev det en vigtig del af det at være menneske, og mange gør det jo stadig. Ikke for at
opretholde livet, men for sportens skyld.

Fascinationen

Hvad der gælder på land, gælder også under
havets overflade.
At fiske med harpun, menneske mod fisk i
fiskens element, er en sport, der tiltaler flere
og flere, og man behøver ikke at tage syd for
ækvator for at gøre det. Svendborgsund kan
sagtens bruges.
Nicolai Ilcus er en af dem, der gør det, og han
er afsted tre-fire gange om ugen.
- Det er virkelig fascinerende. Det er en helt
særlig måde at jage på, det kræver høj koncentration og årvågenhed, og så er det jo generelt

set en spændende verden at færdes i. Der
er altid ting at se på under vandet, forklarer
Nicolai Ilcus.

Havørred og fladfisk

Der er forskel på fisk, nogle er lettere at skyde
end andre. For Nicolai Ilcus, der har dyrket
harpunjagten i et par år, er det helt klart havørreder og multer, han mest går efter.
- Havørreden er kongen. De er store, stærke
fisk og svære at komme ind på. Du skal huske,
at man skal meget tæt på fisken for at være
sikker på at ramme. Jo tættere jo bedre, selvfølgelig, men du må ikke være meget mere
end fire meter fra fisken, når du trykker på
aftrækkeren, siger Nicolai Ilcus.
Både havørreden og multen, som er en invasiv
art, findes i Svendborgsund og i øhavet. De er
mest for den trænede undervandsjæger, men
der er masser af andre fisk, som begynderne
kan kaste sig over.

- det sker i
Svendborg
april
maj og
juni 2014

1 1. april
29. april
3. maj
17. maj
21. - 25. maj
29. maj
5. juni - 23. august
6. - 9. juni
14. juni
29. - 30. juni

Fladfisken er et oplagt mål, men også pighvar
og tobis kan bruges.

Tag hensyn

En af de helt vigtige ting, når man jager med
harpun under havets overflade, er konduite.
- Det er afgørende, at man opfører sig ordentligt, så at sige. Vi er i konkurrence med lystfiskerne, og dem skal vi tage hensyn til, når vi
jager. Vi er jo en slags kolleger, og reglen, om
ikke at tage mere end du kan spise, gælder
også for os, fortæller Nicolai Ilcus.
Han er divemaster og underviser i kunsten at
jage med harpun. Det foregår typisk i lidt mere
roligt vand, for eksempel Thurøbund eller ved
Ballen, hvor hverken strøm eller skibstrafik er
voldsom.
Sæsonen begynder snart, og hvis du har lyst til
at tjekke kurser, priser og udstyr, kan du gøre
det på www.nicusnature.com.

(Foto: Nicolai Ilcus)

Frank Hvam ”Upassende”
Dansens Dag
Biler i byen
Høje Bøge Open Air
International klovnefestival
Folk Fantastiq Festival
Rottefælden Sommerrevy
DM i dressur
Comedy Festival
Kulinarisk Sydfyn - Fødevaremarked

se mere på www.svendborg.dk

svb 3025
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De producerer og reparerer,
og de kan deres kram
AF P ER VI N C E N T

Der arbejdes i milligram og millimeter, materialerne er delikate og kostbare og skal behandles med finesse og kreativitet. Guldsmede
fokuserer på de fineste detaljer, og nogle af
de dygtigste i landet tilbringer hverdagene
på første sal i den røde bygning på hjørnet af
Gerritsgade og Gåsestræde.

De ni

Her sidder ni guldsmede og deler den ikke
overvældende plads med alt det værktøj
og udstyr, der hører til i en guldsmedie.
Overraskende også en velvoksen ambolt.
Der er jo andre guldsmedeforretninger i byen,
og at Peter Pind Jørgensen kan drive et pænt
stort værksted oven på sin egen forretning, kan
ikke forklares alene med det lokale forbrug. Der
er faktisk en del private kunder, der kommer
langvejs fra, både indenlands og udenlands, for

at få repareret smykker og ringe og købe nyt,
men det, der virkelig batter, er, at de ni guldsmede servicerer et halvt hundrede butikker i
hele landet. Ikke de andre i Svendborg, dog.

Størst i Danmark

Et kundeunderlag på 50 forretninger plus det
løse og ni ansatte betyder, at det er det største
reparationsværksted i Danmark.
- Æren tilfalder de ansatte, de er rigtig dygtige,
vi har folk her, som kan noget, ingen andre
kan. Det er på mange måder et krævende
håndværk, og de smede, der er her, er altså
særligt gode til deres håndværk. Ikke mindst
kan de løse svære og usædvanlige opgaver, og
dem er der nogle stykker af. Og vores lærlinge
er talentfulde. En af dem har lige vundet en
stor pris, jeg er imponeret, siger Peter Pind
Jørgensen.

Nogle optikere lover dig
2 par briller til 1 pars pris.

I firmaets første 10 år var det værksted og en
mindre forretning med base i Rudkøbing, og
da værkstedet flyttede til Svendborg i 2003,
åbnede Peter Pind Jørgensen også strøgforretningen, der har seks medarbejdere. Den ledes
af hustruen Jane, og nå ja, så er både familiens
søn og ene datter også guldsmede.

God vækst

Masser af forretninger er udsat for den hårde
konkurrence fra internethandlen. Peter Pind Jørgensen har groft sagt to måder at imødegå det
på: udstrakt kundeservice og egen webshop.
Han fortæller, at webshoppen skaber temmelig
meget vækst i forretningen, og at kunderne
over hele landet vender tilbage, fordi de får en
god service. Det betyder sikkert også noget,
at Pind J Design, som forretningen hedder, er
eneste forhandler af Pandora på Sydfyn.

Andre, kan give dig
din alder i rabat.

Vi lover dig bare en løsning i verdensklasse.

SYNSUNDERSØGELSE

For det første har vi svært ved at se, hvad
man skal med 2 middelmådige løsninger, i
stedet for 1 der er i særklasse? For det andet
har vi svært ved at se, hvorfor din alder skulle
være mere interessant end dine behov? Har
du også svært ved at se det, skulle du kigge
forbi til verdens mest nøjagtige synsprøve
ZEISS i.Profiler*, og få et skarpere syn, flottere
farver og bedre kontrast - også i mørke.
Bestil tid nu eller læs mere på nytsyn.dk.

Nu kommer Danmark til at se skarpere end nogensinde

*Alm. synsprøve måler 0,25 dioptri. ZEISS i.Profiler måler 0,01 dioptri, foruden øjets konus på 3.425 enkeltpunkter.
Vel at mærke under alle lysforhold. NYT SYN er den eneste danske kæde med ZEISS i.Profiler.
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(Foto: mitsvendborg.dk)

Håndværk,
håndværk,
håndværk

Der var
ingen
gågader
Et forsøg lørdag formiddag ændrede
hele bybilledet

Gerritsgade en dag i 1966.
Foto venligst udlånt af Svendborg Byhistoriske Arkiv

A F P ER VI N C E N T

En blandt flere måder at vurdere en bys trivsel
på er handelslivet. Svendborg er en af de byer,
der har haft masser af næringsdrivende (som
det hedder) igennem mange hundrede år, alt
fra små butikker alle vegne til de store købmandsgårde.

Ting ændrer sig

Nu om dage hedder de supermarkeder, og da
de for alvor trængte sig på igennem 1960´erne,
fik det konsekvenser for hele bylivet.
For eksempel dengang det smukke og klassiske
Wandalls Hotel i Gerritsgade blev jævnet med
jorden og kørt væk. I stedet blev der bygget
et stort, sort glashus til Schou-Epa. Det skete i
1968, og i dag hedder det Kvickly. Ikke just en
pryd i gadebilledet.
Et supermarked i centrum var selvfølgelig en
trussel mod de andre handlende i bymidten,

men det betød også en udvikling i handelsmønsteret. Forretningerne og den store dagligvarebutik begyndte efterhånden at supplere
hinanden, der kom nye og mere moderne
metoder at drive en butik på, og i begyndelsen
af 1970´erne fik især Møllergade, Kattesundet
og Gerritsgade en em af strøg. Der var stadig
biltrafik, men det blev ikke ved.

Byens strøg

Det var forretningsfolkene i Møllergade, og ikke
myndighederne, der begyndte at snakke om
gågader og ensretning af trafikken. Allerede
sidst i 60´erne kunne de se ideen i at få bilerne
væk.
Pudsigt nok, når man tænker på dagens debat
om færre p-pladser lige i bymidten, hvor
mange handlende er meget skeptiske.
Der var blevet snakket om det længe, og på

et tidspunkt gik kommunen med til et forsøg:
Lørdag formiddag blev der lukket for biltrafik i
Møllergade mellem Bagergade og Torvet.
Både kunderne og de handlende var begejstrede og ville have mere, så den 5. marts
1970 søgte Møllergade-foreningen om at lave
gågade fra Bagergade til Københavnerkrydset
om lørdagen og så have ensrettet trafik de
andre dage.
Det var et gennembrud. Ideen om gågader var
kommet til Svendborg, og ikke så hurtigt, men
sikkert, bredte fænomenet sig rundt i byen.
Ligesom Schou-Epa vendte det op og ned på
bylivet. Byen ændrede karakter, man kunne
slentre i gaderne, og det har været en helt
ny og uvant oplevelse for svendborgenserne.
Det var ligefrem helt hyggeligt at blive lidt
længere.

PÅ MÆRKERNE
www.mr.dk

Møllergade 10 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62201097

mitsvendborg.dk
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Smil sælger
Man kan være lille selv – eller store sammen
(Foto: mitsvendborg.dk)

AF CHRI STI AN DAN JENSEN

Hvorfor egentlig handle i specialforretningerne,
når man i stor udstrækning kan få de samme
varer i de store kædebutikker eller på nettet –
og så måske ovenikøbet billigere?
Svaret synes måske umiddelbart svært at
finde. Men ikke for Thomas Pedersen. Han er
butikschef i Vinspecialisten i Korsgade, og han
ved noget om, hvad det vil sige at gøre en god
handel – begge veje.
- Jeg plejer at sige, at det ikke handler om det,
vi sælger, men hvordan vi gør det. Vi skal sælge
en oplevelse. Kunden skal have viden med
sig, når forretningen forlades. Det er muligt, at
webhandlen er en konkurrent på prisen, men
den kommer aldrig til at kunne konkurrere på
service, siger Thomas Pedersen.

finder kunderne vej til Korsgade og den hyggelige specialforretning. Og folk kommer sågar
udenbys fra for at handle hos Vinspecialisten i
Svendborg.
- Vi har kunder, som kommer fra både Odense,
Kalundborg og København. Ja, faktisk har vi haft
tilmeldte fra Flensborg til vores vinsmagningsaftener her i butikken, fortæller Thomas Pedersen og indskyder, at det også har betydning, at
Svendborg er en hyggelig by at komme til.
- Vi er nok blot ét parameter. Det er hele byens
atmosfære, imødekommenhed og serviceniveau, som skal løfte handlen. Smil sælger, siger
han – og smiler.

Smil til kunden er trylleordet

Thomas Pedersen har været chef for Vinspecialisten i Svendborg siden 2010. Og omsætningen
i forretningen er kun gået én vej – opad. Og det
på trods af hård konkurrence fra grænsehandel,
supermarkedstilbud og nethandel. Alligevel

Positive signaler – ja tak

En tydelig positiv attitude er nøgleordet, mener
Thomas Pedersen.
- Drop den negative tone. Vi skal sprede positive signaler. Det giver et langt bedre klima
at være i for os alle sammen. Og ikke mindst
for de handlende. Det dur simpelthen ikke, at
der blæses en stemning op om for eksempel

TANDKLINIKKEN
KLOSTERPLADS

parkeringsforholdene i midtbyen. Selvfølgelig
er der en udfordring, som skal løses, og som
vores politikere er forpligtet til at følge helt til
dørs, men problemet bliver gjort større, end det
i virkeligheden er. Jeg hører kunder, som siger,
at man slet ikke kan få parkeringspladser her.
Og det er jo ikke rigtigt. Vi skal passe meget på,
at parkeringsbehovet ender med ikke at være
til stede, fordi de handlende i værste fald bliver
væk, lyder det fra Thomas Pedersen.

Den sunde konkurrence

Thomas Pedersen er glad ved ikke at være den
eneste vinhandel og specialforretning i byen.
- Jeg har det rigtig godt med mine kolleger her
i Svendborg. Konkurrence er sundt og godt.
Det var trist, hvis min nærmeste konkurrent
lå udenbys. Vi skal huske på, at det fremmer
handlens udvikling, hvis vi alle tænker midtbyen som et inspirerende og spændende sted
at gøre sine indkøb.
Man kan være lille selv – eller store sammen,
slutter Thomas Pedersen.

62 21 00 93

SVENDBORG IMPLANTAT CENTER

IMPLANTATER!

Moderne tandbehandling i trygge rammer

Tandlæge Thomas Nøhr
Tandlæge Paola Bellinetto
Tandplejer Camilla Risum

Mangler du en eller flere tænder?
Vi kan også hjælpe dig!
Skånsom & naturlig erstatning
Klosterplads 8 · 5700 Svendborg · 62 21 00 93
Thomas
14

Paola

Camilla
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Korsgade

’Det gode liv’ 

stortrives i

Har du din egen krydderurtehave?
A F CHR I ST I A N DA N J E N S E N

Alle ting i butikken hos Vinther & Lausten i
Korsgade har en historie. Om det er frøene til
en thaibasilikum, du køber og planter hjemme
på terrassen, Fairtrade-stråhatte, eller om det
er tandpasta med urter af for eksempel ingefær og lakridsrod, så får du en historie med af
urtepigerne Pia Vinther og Dorte Lausten, som
driver den hyggelige Cittaslow-butik sammen.

En vindueskarm er nok

Det er urterne, som er omdrejningspunktet i
butikken. Du kan få alt det, som skal til for at
lave dit eget lille urtemekka derhjemme. Og
du behøver overhovedet ikke have et mindre
landbrug hjemme i baghaven for at kunne
nyde godt af krydderurternes lyksaligheder.
- Vi plejer at sige, at en vindueskarm i virkeligheden er nok. Kunsten er at indrette den plads,
man nu har til rådighed, bedst muligt. Og her
har vi masser af gode løsninger og ideer at
byde på, siger Pia Vinther og viser mig et større
udvalg af inspirationsbøger til haven, som man
også kan lade sig friste af i butikken.

Klosterurtehave i baggården

Butikken i Korsgade er et rigtigt sansehjørne.
Man mærker det straks, man træder ind ad
døren. Ja, faktisk allerede ude på brostenene
i gaden, hvor urtepigerne lader inspirationen
til haven omslutte dig. Og snart strømmer
sanserne hele vejen gennem butikken og ud i
den lille baggård bagved. Her bliver der nemlig
indrettet en lille klosterurtehave.
- Vi vil gerne invitere folk indenfor – og udenfor
i baggården, hvor vi laver et rigtig hyggeligt
gårdrum med plantekasser og krukker med
alverdens dejligste krydderurter. Her kan man
gå på opdagelse i en verden af dufte og lade
sig forføre af sine sanser, smiler Dorte Lausten
og tilføjer, at der også vil være plads til en stol
og et lille bord, så man kan tage roen til at
fordybe sig.

Folk kommer med frø og stiklinger

Hovedparten af urterne i butikken er dyrket på
friland og er derfor mere hårdføre end de urter,
man køber i supermarkedet. Det er altså ikke

Hanstholm Line

(Foto: mitsvendborg.dk)

en grønthandel, som ligger i Korsgade, hvor
man køber sine krydderurter for at bruge dem
inden for en uge.
- Om vinteren er det frøene, vi har fokus på,
og når solen så tager mere over, så har vi også
krydderurterne i butikken. Og det er meningen,
at de skal plantes og dyrkes derhjemme. Så
har man gavn af sine egne krydderurter i rigtig
lang tid, forklarer Dorte Lausten og fortæller
videre, at de faktisk har folk, som kommer og
forærer dem frø og stiklinger, som de så dyrker.
- Det er vi helt vilde med. Vi bliver simpelthen
høje af urter, griner urtepigerne fra Korsgade.

Hanstholm Classic

Vi er forhandler af:
ATAG og Siemens hvidevarer
Kurt Larsen - Indehaver
HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

Hanstholm Køkken • Svendborg
Medlem af
Dansk Møbelkontrol

mitsvendborg.dk

Vestergade 68 • 5700 Svendborg
Tlf: 20 28 30 02 • www.hanstholm.com
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Det
bedste
af det
bedste
Her kommer de virkeligt velklædte mænd
(Foto: mitsvendborg.dk)

A F P ER VI N C E N T

London har den traditionsrige og verdenskendte Savile Row, der hvor mænd går hen, når
de skal have skræddersyet en ny habit eller en
skjorte.
Okay, Svendborg er ikke London, men vi kan
godt være med alligevel. Her i byen hedder
det ikke Savile Row, men Møllergade, hvor
en af forretningerne stadig kan tilbyde ægte,
gammeldags herreekvipering i ordets egentlige
forstand.

Hugo og Pierre

Først og fremmest er det topkvalitet, det er
eksklusivt og hører til i den dyrere ende. Og
selv om både økonomer, politikere og ikke

mindst forretningsfolk siger, at vi stadig holder
på pengene, er det ikke hele sandheden, for
på første sal hos Hardis kan det lade sig gøre at
sælge de rigtig dyre mærkevarer. Og at få syet
en habit. Eller flere, når nu vi alligevel er i gang.
De kvalitetsbevidste kunder, som også er
parate til at betale en pæn slat i tusinder, er
der. Det er ikke usædvanligt med rigtig store
indkøb, og bare navnene giver en ide om
priserne: Hugo Boss, Tiger, Sand, Pierre Cardin,
Eton, Stenström.

En tradition

Helt ro og masser af tid er udgangspunktet, når
man er på første sal.

De sorte bjælker og spær lægger en stemning,
og rækkerne med habitter og hylderne med
skjorter sørger for det eksklusive indtryk. Der
er behageligt stille, lyset er passende, og midt i
lokalet står to Corona-lænestole.
Vi er i en mandeverden.
Pudsigt nok har det været sådan i netop det
lokale siden 1970´erne; på trods af mange
økonomiske kriser har Svendborgs eneste
egentlige herreekvipering klaret sig igennem.
Skiftende ejere, og også de nye, Jesper Rasmussen og Steffen Nielsen, holder en tradition
i hævd.
Det er ikke London, men alligevel…

Endelig bådsæson
Vi hjælper dig, med råd og vejledning om bådmaling

Spar
370,Gratis malertjek af din båd
Gennemgang af:
• Rengøring/afrensning
• Bundmaling
• Fribord
• Dæk og aptering
Her finder du altid et
spændende udvalg i
nye og brugte
strengeinstrumenter.

MBT –verdens førende,
funktionelle sko.
Aflaster fødder, ryg
og træner musklerne.

Nye Martin
guitarer fra
kr. 4.699.-

Vi er din autoriserede
MBT – forhandler.

Åbningstider:
Mand-fred 10 – 17.30
Lørdag 10 – 13.00
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Forhandling af:
Hempel - Epifanes
Owatrol - VC17M
West Epoxy System

aling
Bundm

ris

dp
til bun

MILLE XTRA

Selvpolerende bundmaling fra Hempel
2,5 liter vejledende pris kr. 1.219,-

Nu kr.

849,-

Kom ind i butikken og hent ”den lille Søstærke” fra Hempel

Stort og varieret
udvalg i sundt fodtøj.

Din lokale Farve- & Gardinbutik
Klosterplads 4 - Svendborg - 6221 3131
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KLAR TIL FORÅRET?
- få frisk inspiration
i vores forårskatalog.
Netop udsendt!
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Annoncetillæg til Hillerød Posten uge 13 år 2014

Bolero
399,95

Molly-Jo
Kjole

Hillo
på tur

A/S designet og
Siden 1932 har MICHA den modebeøj til
produceret kvalitetst
skalaen 34-48.
Vinden
vidste kvinde i størrelses gennemg
ået et
år
maleri til
MICHA har de seneste
blevet
erne erkr.
15.000
stor udvikling, kollektion
hoefter4 eget
koncepter med
stærke
til
udbygget
valg.
vedkollektioner.

Tygesen Women Svendborg
Gerritsgade 46-48
Telefon 62 21 30 60

Tygesen Women Horsens
Jessensgade 6-8
Telefon 75 62 16 92

polo
199,95

Frit valg

299,95

Tygesen Women Tønder
Storegade 13
Telefon 23 22 38 94

tørklæder
fra 179,95

Skindjakke
1.999,95

Stribet str
ik
299,95
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Per Hillo male sin kone/mand/kæreste venner.
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til
eller andet
Om kærlighed være dejlige at være i stue n lever, så hvis sofaen
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Malerierne
læng
så
ttes lige
e andre
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på www.perh
Se gerne mere
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Kom ind
Kan ikke kombineres
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Hillerød:
Holbæk:
Køge:
Roskilde:
Tåstrup:

Frit valg

✁

27. marts
28. marts
29. marts
4. april
10. april

Kun gyldigt når halvårskontingentet

Østerbro lokalafdeling
MEDLEMSKORT

kl. 10.00 - 15.00
kl. 10.00 - 15.00
kl. 10.00 - 15.00
kl. 10.00 - 15.00

med
t-shirts
tiver
Hillo-mo 00 999,95

99,95

0,

pr. stk. 30

00

500,

✁

2 stk.

✁
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Magic fit
Flere modeller
fra 699,95

1.299,95

1.199,95

Vi tager forbehold for trykfejl samt udsolgte varer. Enkelte mærker føres ikke i alle butikker.

Tygesen Women Holbæk
Nygade 1B
Telefon 59 43 15 00

Tygesen Women Holbæk

Nygade 1BSlagelse
Tygesen Women
Telefon 59 43 15 00
Nytorv 19
Telefon 58 52 41 44

www.rotaprint.dk

Tygesen Women Slagelse
Nytorv 19
Telefon 58 52 41 44

Tygesen Women Svendborg

Tygesen Women Horsens

Gerritsgade
46-48
Jessensgade 6-8
TygesenTelefon
Women
Svendborg
62 21 30 60
Telefon 75 62 16 92
Gerritsgade 46-48
Telefon 62 21 30 60

Tygesen Women Tønder

Storegade 13 Women Horsens
Tygesen
Telefon 23 22 38 94
Jessensgade 6-8
Telefon 75 62 16 92

Tygesen Women Tønder
Storegade 13
Telefon 23 22 38 94
Mød os på facebook

Har du ikke
modtaget
kataloget, så
afhent et gratis
i butikken

Meld dig ind i kundeklubben

4
er betalt

Medlemsnr. 12345678
Peter Petersen

00

Vin
d

Buks
399,95

BuKSEr
www.baeltekompagniet.dk
Frit valg 399,

BÆLTEKOMPAGNIET
95

✁

12 SIDER MED
GODE TILBUD
KONKURRENCE
GRATIS TØRKLÆDE
KUNSTNERMØDE

regnfrakke
999,95

Kjole
799,95

t-shirt
199,95

.

Tygesen Women Slagelse
Nytorv 19
Telefon 58 52 41 44

alg

Tygesen Women Holbæk
Nygade 1B
Telefon 59 43 15 00

Dunjakke
999,95
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God kundeservice betyder alt
Butikkerne bliver nødt til at oppe sig, siger formanden for Shopping Svendborg
A F P ER VI N C E N T

H

ver tredje af os mener, at servicen i forretningerne er blevet dårligere, og nogle
steder er den stort set væk. Det går ikke.
Service, eller manglen på, kan være afgørende
for, om en kunde kommer tilbage.

Service giver handel

Nogle steder er ekspedienterne simpelthen
ikke serviceminded overhovedet, og det kan
koste en handel. For nogen tid siden skulle jeg
købe en bestemt gryde, og den første isenkræmmer, jeg gik ind hos, havde den ikke. Men
tilbød heller ikke at bestille den. Det samme
skete i isenkræmmerforretning nummer to,
ekspedienten var helt initiativløs. I nummer tre
forretning skete der noget, netop fordi ekspedienten her var parat til at yde service. Jeg fik
min gryde, og nu ved jeg, hvor jeg skal gå hen
næste gang.
Sådan fortæller formanden for Shopping Svendborg, Ulrik Feveile Nielsen, direktør i Spar Nord.
Han mener, at der skal sættes voldsomt ind, for
service er et klart konkurrenceparameter, uanset branche og hvilken vare man sælger.

Liv eller død

- En hel del forretninger har et meget ungt,
uvidende og ikke tilstrækkeligt uddannet
personale, og det arbejder stik imod princippet
om, at kunderne skal have en positiv oplevelse,
siger Ulrik Feveile Nielsen og tilføjer, at man
skal huske på, at kunderne gerne vil købe, og
når de først er inde i forretningen, har man
chancen for at lave en handel. Men hvis de bliver mødt af en ekspedient, der virker ligeglad,
er det mere end sandsynligt, at de går et andet
sted hen, understreger han.
- Vi bliver simpelthen nødt til at vinkle på
service, for det kan betyde liv eller død.
Konkurrencen kommer ikke fra Odense eller
de andre byer, den kommer fra internettet,
siger formanden for de handlendes forening i
Svendborg.

Det positive er nødvendigt

Han opfordrer både kunder og forretninger til
at bakke byen op, og han mener, at vi har alle
de forretninger, vi har brug for. Ulrik Feveile
Nielsen synes, at byen har et godt handelsliv
generelt set, og han er særligt glad for, at der
er så mange specialforretninger.
- Og Torvet bliver en dejlig forskønnelse og
giver masser af muligheder for arrangementer.
Vi skal være gode til at gribe chancen, for vi
får en helt anderledes og levende midtby, men
det kræver altså en positiv tankegang. Den
negative snak fylder alt for meget, visse råber
op om byens undergang, hver gang der er et
tomt butikslokale et eller andet sted, og der
er nogle, der fedtspiller. Vi skal være positive
og have et fælles fodslaw, siger Ulrik Feveile
Nielsen.
- Hvordan skal det ske?
- Hold op med at læse Fyns Amts Avis. De er
for sure og negative og er slet ikke med til at
løfte stemningen.

- Vi taler om det jævnligt, og nogle er parate
til for eksempel at holde åbent lidt længere,
særligt om sommeren. Men vi skal huske på, at
betingelserne er helt forskellige, forretninger
med mange ansatte kan gøre det, men små
butikker med bare to kan ikke være med til at
holde længe åbent hver dag, også om lørdagen, og det forstår jeg godt, siger Ulrik Feveile
Nielsen.
I stedet for lange åbningstider mener han, at
forretningerne og butikslivet i det hele taget
skal satse på god kundeservice og flere begivenheder og liv og positiv stemning i gaderne.
- Vi har alt det, vi har brug for og en dejlig by
at have det i. Så lad os bruge det, siger Ulrik
Feveile Nielsen.
www.shopping-svendborg.dk
Ulrik Feveile Nielsen
(Foto: mitsvendborg.dk)

Åbningstider

Ulrik Feveile Nielsen tror ikke på, at forret
ningerne i Svendborg kan blive enige om
fælles åbnings- og navnlig lukketider.

Glæden ved god kaffe
Åbningstider:
Mandag-fredag 8-20
Lørdag-søndag 8-18
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Skogsö Jacket

Skogsö Jacket

Sarek Shirt LS

Sarek Shirt LS

Vidda Pro

Vidda Pro

www.fjallraven.dk

Porthusvej 127 · 5700 Svendborg
www.fjallraven.dk
Tlf. 62211153 · Fax.
62220178
www.michaelsjagt.dk
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Omkring 150
virksomhede
r, liberale erhv
og forretning
erv
er er medlem
af Shopping
Svendborg. Fo
reningens år
lige indtægt
cirka en millio
på
n kroner bliv
er hovedsagel
brugt på arra
igt
ngementer og
markedsførin
af byen.
g

I foråret 1970 havde
damefrisør Krüger i
Gerritsgade hjemtaget
nye modeller i
acrylparykker.
De kunne fås for
128 kroner.

Svendborg Handels
standsforening blev oprett
et den
17. oktober 1878.
Formand var købman
d P.
Wiggers, de andre
var
manufakturhandler
Harald
Frantzen, købmand
Sophus
Riber, isenkræmmer
F.F.
Krull og købmand J.
Sørensen. De byggede de
n første
handelsskole.

For tredje år afholder butikker og beboere i
Møllergade Verdens Flinkeste Gadefest.
Det sker torsdag den 15 maj fra middag og til
klokken 22
de
Gadefesten er et løst organiseret initiativ, som
at
for
taget,
har
rgade
Mølle
i
erhvervsdrivende
give Svendborg en fest hvor flinkhed, ultralokalt
initiativ og godt gammeldags uformelt gade
sammenhold er i højsædet.
Gadefesten er en farverig blanding af livemusik
fra scenen, klovnerier og gøgl i gaden, forårsfestlig oppyntning og en mulighed for at tage et
festligt pusterum.
Som de andre år bliver der en livescene ud for
Harder*s, men også en masse pop-up underholdning i resten af gaden og baggårdene. Klovn,
gøgl, zumba, folkemusik, modeshow, mad, drikke
og dans - noget for enhver smag.

LÆKKER PINOT NOIR FRA CHILE
Forårspris

KØB 2 FLASKER FOR

150,SPAR 100,v/køb af 2 fl.

2011 MAX RESERVA PINOT NOIR
VIÑA ERRAZURIZ, CASABLANCA VALLEY, CHILE
Duften er fyldt med blide nuancer af roser, jordbær, trøfler
og jordbund, tilsat lette toner fra fadets ristning.
Smagen er fyldt med bær og søde krydderier samt en let syre.

Pr. flaske 125,SPAR 100,- v/ 2 flasker

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. 30. april 2014. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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TILFREDS KUNDE:

STELLA MARIS - HOTEL de LUXE
Gennemgribende renovering af det gamle
missionshotel med udsigt til Svendborgsund.
ca. 2500 m2 med afrensning, sparteling, tapetsering og lakering samt maling i luksuriøse
farvesammensætninger. Udført i 2013-2014.

NYT PROJEKT:

FREMTIDSFABRIKKEN
Den gamle rutebilstation på havnen i Svendborg
omdannes til nyt kreativt iværkssætterhus. Det er
det første projekt i omdannelsen af havnen. Vi er
stolte af at være med, som det lokale malerfirma, få hundrede meter fra byggepladsen.

72 14 88 80 - www.fynskefarver.dk

DiSCoveR the new
SpRing CoLLeCtion

Lad dig inspirere af den nye forårskollektion.
Skab dine personlige designs på pandora.net

Eneste forhandler på Sydfyn

Ringe fra 295 kr. / Øreringe 295 kr.
Armbånd 445 kr. / Charms fra 225 kr.

Se mere i vores webshop på www.pindj.dk

190x260mm_PANDORA_SS14.indd 1

3/18/14 8:56 AM

Presented by Medina

P r i s k r . 1.10 0

N Y H ED

Presented by Medina

DAISY SPECIAL EDITION GAVESÆT

www.K-Z.dk

DAISY SPECIAL EDITION GAVESÆT
Pris kr. 1.100,-

STORY silkearmbånd i 3
flotte farver incl. sølv hjerte.

Marc By Marc Jacobs ur
forhandler
kr. 1.295,- Autoriseret STORY
Autoriseret STORY forhandler

Frit valg 595

Design fra eget værksted

Collector

Hjerte ring
Sølv forgyldt
kr. 685,Fås også i sølv og guld

Samlering fra eget værksted

Sølv forgyldt, sølv rhodineret med
5 x 0,01 w/si brillanter, og sølv
rosa forgyldt værdi kr. 3.875,Priser fra 435,-

Cirkel ring
Sølv forgyldt
kr. 615,Fås også i sølv og
oxyderet sølv

Kig ind og se flere unika smykker fra eget værksted

Scan og se vores film

Se mere i vores webshop på www.pindj.dk

kr.

Normalpris 890 kr.

Lad os få de gode
gamle dage tilbage!
A F P ER NYK J Æ R J E N S E N

Kære læser

D

engang man kunne køre både i Møllergade og Gerritsgade, parkere bilen lige
uden for de enkelte forretninger uden at
tænke på abstrakte begreber som parkerings
afgift eller P-forbud. Dengang da kunderne
kunne lade sig betjene af en hær af veluddannede ekspedienter, og hvor forretningerne
kunne fremvise et bredt og dybt varesortiment.
Varer, som naturligvis efter handlens afslutning
blev båret ud til kundens vogn eller med bud
bragt til kundens privatadresse.
Nu er de tiders tilbagevenden nok ikke særlig
realistisk, men hvor blev begreber som god tid
og rigtig service af? Jo, de forsvandt som dug
for solen, da moderne tider rullede ind over
landet. Begreber som storkøb, storcentre og
discountkæder dukkede op. For sent fandt kunderne ud af, at besparelserne kom fra mindre
udvalg og manglende service.
Begreber som service, tid og kvalitet er
elimineret. I dag slæber folk selv usamlede
kommoder hjem fra IKEA eller bestiller dem via
nettet! – Og man finder sig i at skulle stå i kø i

halve timer i ”kundeservice”... for at få byttet
den elendige lille dims, som gjorde, at reolen
alligevel ikke kunne samles.
Tænk, hvis du havde købt reolen hos den
gamle møbelhandler, så kunne du have taget
hjem og sat dine bøger ind i den og tilbragt
resten af weekenden med familien.
Men sådan er det altså ikke længere, og det er
ikke forretningernes skyld, det er vores egen.
Vi har de sidste 40 år konsekvent valgt billigt
frem for bedre, og resultatet er blevet, at det
gik service og kvalitet ligesom med sagnet om
Atlantis, fandtes det virkelig?
Nu er Svendborg i oprør over, at mange forretninger lukker, og det er også bare fordi, at man
ikke længere kan parkere på Torvet. Det sidste
er der nok lidt om, men det er langt fra den
eneste årsag.
Kun hvis vi lader være med at bruge butikkerne
som prøverum, stedet hvor vi ser på varerne
for så til sidst at bestille billigere over nettet,
så kunne vi bevare et detailhandelsliv, men

det kræver, at vi vågner op og lever med, at
vaskemaskinen eller kameraet eller vinterfrakken koster et par hundrede kroner mere i en af
vores lokale forretninger.
Gjorde vi det, så kunne vi bevare eller endda
genopbygge det handelsliv, som vi både selv
elsker at have, og som tiltrækker både turister
og folk fra oplandet. Og selv om vi ikke når
op på niveau med ”de gode gamle dage”, så
kunne vi hjælpes ad med at skabe et handelsliv, som både ville være til stor gavn for Svendborgs image, og som oven i købet ville skabe
mange nye job i vores lokale butikker.
Skal vi ikke bare gøre det?

PER NYKJÆR JENSEN
Adm.Direktør for firmaet SeaMall,
på Svendborg Havn.
Sidder i en række bestyrelser, bla.
Vand & Affald A/S, og er desuden
forfatter af en rækker rapporter
indenfor maritime erhverv.

søg
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Tema i april måned
FLERSTYRKEDE KONTAKTLINSER
I april måned har vi fokus på
Linser der er indrettet i zoner ligesom flerstyrkede briller.
Fordelen ved denne slags kontaktlinser er, at de følger
dit øje i den retning du kigger, modsat briller.
Kig ind - måske er det lige noget for Dig

Heiko Stumbeck - Svendborg Bycenter, Tinghusgade 33B, 5700 Svendborg, Tlf. 62 62 50 54
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Udkanten
af hvad?

Al det københavneri - alt skal foregå i storbyen - interessen for
provinsen forsvinder - arbejdspladserne forsvinder og så videre.
(Foto: Colourbox)

A F SUS A N N E R I B E R

L

igger Svendborg i udkanten, eller ligger vi
i smørhullet, hvor alt er muligt, og alt kan
ske? Er Svendborg centrum for dig, eller er
det Odense eller måske København. Hvis man
bor i Stenstrup eller Skårup, er dét måske centrum? Hvor er udkanten i forhold til Stenstrup,
og hvor er udkanten i forhold til Svendborg. For
en københavner er Svendborg måske eksotisk
eller en teoretisk mulighed for bosættelse.
Stenstrup er måske det sted, hvor jeg kan finde
en god og billig bolig, godt naboskab, skole og
foreninger; men for den, der bor i Svendborg,
er Stenstrup måske udkanten med få muligheder for underholdning. Vi definerer udkanten
ud fra, hvor vi selv står, eller hvor vi helst vil
være.
I provinsen og dermed også i Svendborg klager
vi ofte over, at alt foregår i landets største
byer, men hvordan agerer vi selv i forhold til
vores ”egen udkant”, for eksempel Lundeborg,

Gudme og Vester Skerninge. Tænker vi disse
områder ind, når vi diskuterer skoler, børnehaver, butikker, arbejdspladser? Eller sker der
det samme, som når folketinget ”igen igen”
beslutter, at endnu en af landets store offentlige arbejdspladser skal forblive i København?
Mange af landets kulturelle kroner bevilliges
til teater, musik og museer i København. Nogle
gange tvivler jeg på, om der er øje for al den
fantastiske kultur i provinsen, og jeg tænker så
med glæde på, at for eksempel vores lokale
BaggårdsTeater tager ud i landet på turne med
nogle af deres bedste forestillinger, at nogle af
landets bedste musikere flokkes om at spille i
Svendborg, og at vi har flere fantastiske gallerier på Sydfyn. Alle vigtige aktører, som sætter
fokus på Svendborg som attraktiv bosætningskommune.
Mobiliteten er delvis styrende for, hvor vi slår
os ned, og hvor arbejdspladser etableres. Hele
diskussionen om at nedlægge nogle af de

mindste og mest forladte landsbyer viser med
al tydelighed, at landet er ved at blive delt
i områder, hvor vi både bor og arbejder, og
områder hvor vi kun bor og (næsten) ikke kan
finde arbejde. Kan vi vende denne udvikling
ved at bevare skoler og børnehaver på landet?
Kan vi håbe, at landdistriktsminister Carsten
Hansen med sin politik støtter landområderne?
Nej. Mit forslag skal være, at vi laver lobbyarbejde blandt vores fynske landspolitikere, at
vi målretter vores kontakt og samarbejde med
erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og ikke
mindst, at vi på Sydfyn viser lyst og evnen til at
tænke ud af boksen.
SUSANNE RIBER
Sygeplejerske og sundheds
plejerske, samt underviser
indenfor sundhedsplejen.
Aktiv i Fremtidens forsamlings
hus i Egense. Skribent.

Vi er sammen om en ny
og endnu bedre bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er gået
sammen. Det betyder bl.a., at vi som Fynske
Bank får et større hold af specialister at trække
på. Så vi bliver en endnu bedre sparringspartner
for private og for erhvervsvirksomheder.

Charlotte
Privatrådgiver
Assens

Henrik
Privatrådgiver
Svendborg

Vi vægter fortsat rådgivning og tilgængelighed
højt. Du har din egen personlige bankrådgiver,
og I kan mødes uden for almindelig åbningstid, hvis det passer dig bedst. God dialog giver
nemlig de bedste resultater – både på kort og
på langt sigt. Velkommen i Fynske Bank.

www.fynskebank.dk | Tlf. 62 21 33 22
Assens

Børkop

mitsvendborg.dk

Fredericia

Glamsbjerg

Haarby

Hesselager

Kolding

Middelfart

Nyborg

Odense (åbner i 2014)

Rudkøbing

Svendborg

Sørup

Skårup

Thurø
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Fremtidens
bofællesskaber
Moderne bofællesskaber kan bidrage til værdier
som læring og udvikling i det lokale
A F CHR I ST I A N DA N J E N S E N

I

naturskønne omgivelser lidt vest for midtbyen ligger området, som skal rumme de
næste 50 års befolkningstilvækst i Svendborg. I den nordlige del af Tankefuld er første
etape, lokalplan Sofielund, gjort klar med et
mangfoldigt boligudbud, der giver plads til
både villaer, storparceller, rækkehuse og de
små Cottaslow-huse. Det er også på dette sted,
at der nu arbejdes med at etablere et eller
flere bofællesskabsinitiativer.
- Vi var fire personer, som satte os ned sammen og skrev nogle værdier ned. Og så var vi
ligesom i gang. Det var begyndelsen, forklarer
Laura Juvik om det moderne bofællesskab,
Lange Eng, i Albertslund, som hun var med til
at opbygge - helt fra bunden.
På en informationsaften i Tankefuld den 6.
marts fortalte hun om hverdagen i et bofælles-

skab anno 2014. Om fællesspisning, løbeklub,
morgengymnastik, sociale aktiviteter og fordelene ved, at man er mange familier, der deles
om opgaverne.
- Timerne mellem kl. 15 og 18 bliver simpelthen dagens bedste timer – vi skal ikke længere
tænke på at lave aftensmad og rydde op hver
dag – nu kan vi gå ture, dyrke sport og være
sammen på en helt anden måde, fortæller
Laura Juvik.

Tre typer fællesskab på tegnebrættet

Det er især seniorer, som er interesseret i at
høre mere om bofællesskabsmiljøer i Tankefuld, som dog også er attraktiv for unge
familier i etableringsfasen. Der arbejdes nu
på at definere forskellige grupper og typer af
bofællesskaber og på at finde interesserede
parter, som vil være en del af initiativet. Alle-

rede nu tegner der sig et billede af tre grupper:
Én gruppe, som er interesseret i et rækkehusbofællesskab, med fælleshus, på Rønnows
Gader. En anden, som er interesseret i tæt/lav
bebyggelse på storparcel (f.eks. 30 andelsboliger). Og endelig en gruppe med interesse i de
små Cottaslow-huse med fællesskabet tænkt
ind i hverdagen.

Fra flad mark til fællesskab

Bofællesskabstanken går rigtig godt i spænd
med det værdisæt, som er udgangspunktet for
Tankefuld - Det Gode Liv, højt til loftet og tæt
på naturen. Moderne bofællesskaber kan blive
en stærk og social ”kraft”, som kan bidrage til
værdier som læring og udvikling i det lokale.
På den måde går bofællesskaber hånd i hånd
med idéerne bag Tankefuld.
www.tankefuld.nu

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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Kend din lokale
forsikringsrådgiver

På kontoret finder du: Lone, Majbrit, Cinna, Britta, Kathrine, Jørgen og Pernille

Kom ind og besøg os på Mølmarksvej 198
Hos os er du altid velkommen til en forsikringssnak. Vi kender vores
kunder og lokalområdet og lægger vægt på grundig rådgivning.
På den måde får du netop de forsikringer, som du har behov for.

GF S y d f y n · Mø lm ar k s vej 19 8 · 570 0 S vendb or g · T l f. 72 24 41 0 4 · w w w.g f- s y d f y n.dk

Sydfyns
Elforsyning´s

brevkasse

Velkommen til Sydfyns Elforsynings
brevkasse her i mitsvendborg.dk –
MAGASIN.
Her på siden vil vi i hele 2014 dele
vores kunders spørgsmål – og vores
besvarelser – med læserne.
Du har også mulighed for, som
læser og evt. kunde hos SEF, at
stille spørgsmål direkte til os på
brevkasse@sef.dk.
God fornøjelse

Til Sydfyns Elforsyning
Jeg har fået gravet fibe
r og skal snart
være kunde hos jer. I den
sammenhæng
vil jeg høre, om jeg må
have den indvendige installation placer
et på mit loft? Har
nemlig rigeligt med pla
ds på loftet.
Med venlig hilsen
Kim K. fra Svendborg

Hej Kim
ige instale have den indvend
Du må desværre ikk
loft.
dit
på
–
m
de
mo
res
lation – det vil sige vo
stfrit
fro
es
lation skal placer
Den indvendige instal
hvis
,
ere
nik
tek
res
lig for vo
og være let tilgænge
tallains
på
e
ejd
arb
at
for
g
de i fremtiden får bru
demmet
mærksom på, at mo
tionen. Vær også op
n overure
rat
pe
tem
, hvor
ikke må sidde i et rum
stiger 40 grader °C.

Hej SEF
Jeg skal til at
skifte nogle vi
nduer ud i mit
hjem og har læ
st mig til, at m
an kan få et
tilskud, hvis de
t er et energibe
sparende
projekt?
MVH Claus F

Hej SEF
Jeg vil gerne sk
rive til jer på
Facebook , men
synes ikke,
at jeg kan finde
jer?
Mange hilsen
er fra
Jimmi, St. Byha
vevej

Hej Claus
kud til dit
kan få et kontant tils
Det er rigtigt, at du
du gennemgår
at
e,
t at understreg
projekt. Det er vigtig
utætheder,
ud af, om der er flere
hele huset og finder
besparelse.
rre
stø
t giver nemlig en
der skal isoleres. De
rkerfradravæ
nd
hå
af
dig
n benytte
Husk, at du også ka
rson over
pe
Her kan hustanden pr.
get resten af 2014.
rlønninrke
væ
nd
hå
kr. fra i skat på
18 år trække 15.000
gerne.
kuddet ved at
t og hør mere om tils
Få flere råd til projek
nnummer
efo
tel
på
ita
irådgiver An
kontakte SEFs energ
ergi@sef.dk
62 20 11 20 eller en

Hej Jimmi
Vi kommer i luften den
10. marts på Facebook .
Gå ind og like vores side,
så du kan følge med i de
seneste informationer,
tilbud, driftsstatusser, konkurrencer og meget mere.
Del også gerne siden med
dine Facebook-venner!
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OPLEV PINSELØRDAG
DEN 7. JUNI 2014 I KØBENHAVN
HELDAGSTUR MED FLERE SPÆNDENDE OPLEVELSER,
GLÆD DIG SELV OG DINE

TV2 Danmark A/S

Teglholm Allé 16, KBH SV
Der bydes velkommen til TV2´s
nye, store og flotte TV2 bygning.
Der vil blive serveret øl eller vand.
NB: Vi/ du er nogen af de første
som besøger, TV2 København.
Rundvisningen begynder i det
store mødelokale Højlund Forsamlingshus, hvor rundviseren
fortæller om husets historie,
organisation, public serviceforpligtelse, finansiering, programplanlægning, seertal, reklamer
m.v. Derefter går turen rundt på
TV2 hvor man bl.a. ser NEWSstudiet og får et indblik i, hvordan
TV2 arbejder døgnet rundt.

Karneval den 7. juni 2014

3 timers besøg i TIVOLI

Oplev karnevalgoptoget i København, du kan på egen hånd (ca. i 2
timer) følge optoget. Vi har endeligt
program om karnevalet senere.

NB: Vi har fået et rigtigt godt tilbud
fra Grøften i Tivoli på skibberlabskovs ad libitum kr. 140,00, normalpris 160,00. (Vi har reseveret
bord). Bestilling til Skibberlabskovs
bedes oplyst ved booking til turen.
Glæd dig.

Rundvisningerne er ikke
tilgængelige for kørestolsbrugere.

DIN PRIS KUN: KR. 475.- for børn op til 15 år og pensionister. Øvrige personer kr. 495.00.

Følgende er betalt; bus t/rt., broafgift, Kaffe, rundstykke og Gammel Dansk, billet til rundvisningen, øl/ vand på TV2, indgang
til Tivoli og moms.
OPSAMLING:
Kl. 8.00: Opsamling fra SG Nye Gymnastikhal, Ryttervej 70, Svendborg.
Kl. 8.30: Nyborg Banegård. Forventet hjemkost ca: Vi er i Nyborg igen kl. 19.30 og i Svendborg kl. 20.00.

Hvis du/I er en gruppe som har ønske om anden opsamlingssted, så kontakt os venligst.

BERGHOLDT A/S

BENYT BERGHOLDT - FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

14 moderne busser
- flere med ekstra benplads
Dobbeltdækker med plads
til 74 pers.
Handicapvenlige busser
med lift
Over 30 års erfaring

BERGHOLDT’S DE GRØNNE
BERGHOLDT A/S
Kulepilevej 1
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 14 55
Fax 62 51 18 48

BERGHOLDT A/S
Rytterskoven 5
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 00 41
Fax 62 51 18 48

Ring og få et godt tilbud
Tlf. 62 51 14 55

www.bergholdt-as.dk

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Vær sikker på en plads eller flere pladser, det er først til
MØLLE - princippet.
Tilmeld dig hurtigt til Bergholdt, så er du sikker på at der
plads-/er. Vi tror på at denne tur til en meget rimelig pris med
en dejlig oplevelsesrig tur til KØBENHAVN t/retur, bliver en
stor succes som er hurtigt udsolgt.
Booking:
Nordea 2029-6889163753
Ved bestilling/ booking. Opgiv venligst navn og tlf.

Tlf.: 62511455 - mail@bergholdt-as.dk

Den grønne side

Et grønt fællesskab
A F N I ELS C H R I ST I A N N I E L S E N ,
P ro j ek t le de r i G O 2 G re e n

For mange år siden i slut-80’erne besøgte
min kone og jeg en daværende arbejdskollega på Sjælland. Noget af det første,
han ville vise og fortælle om, var ”hans”
vindmølle, som var opstillet ved Bjæverskov. Han fortalte stolt, at han var med i et
vindmøllelaug, hvor han havde købt nogle
andele i den lokale vindmølle.
Laugs- og andelstanken er ikke ny inden for
energiområdet, men heller ikke så udbredt
som ønskeligt. Hvis vi skal nå vore nationale
og lokale klima- og energimål, ville et stort
skridt på vejen dertil være en opblomstring
af andelstankegangen inden for vedvarende
energiløsninger.
Placeringen af fx landbaserede vindmøller
og solcelleparker møder ofte modstand i
lokalområder, selvom kommune- og lokalplaner bliver overholdt. De fleste går ind for
grønne løsninger, men mange modsætter
sig, hvis ikke de bliver medinddraget og
hørt på et tidligt tidspunkt i projektplanlægningen. Medinddragelse er godt, men
medejerskab er endnu bedre.
Jeg ser gerne, at vore lokale energiselskaber
går foran i udbredelsen af energilaug. Selskabernes investeringer i vedvarende energiløsninger behøver ikke nødvendigvis at
være placeret i lokalområdet. Men omvendt,
hvis vi i Svendborg Kommune fik udpeget
egnede placeringer til større energiparker
med solceller, solfangere, varmepumper,
jordvarme, vind og/eller biogas, som kunne
etableres i et fællesskab, hvor borgerne fik
mulighed for at købe andele – da ville vi
være godt på vej til at etablere nye, grønne
fællesskaber.
Jeg ville være stolt over at have andel i en
lokalt placeret, andelsbaseret energipark.
Ville du?

Send dit fyr på sommerferie med solvarme
AF M ETTE THILLER UP, Energit jenesten

Fyret kan sagtens få en lang, velfortjent sommerferie og dermed også forlænget levetid,
hvis du kombinerer med et solvarmeanlæg. Og
du selv kan nyde en pause fra fx ”træpillefodringen” og mærke solens gratis varme.
Værd at vide om solvarme
Solvarme kan kombineres med langt de fleste
opvarmningsformer. Solvarme bruges primært
til opvarmning af det varme brugsvand, men
kan også give et tilskud til rumopvarmning
afhængigt af, hvor stort et solfangerareal der
vælges. Du får mest glæde af solvarmen, hvis
du har et hus med gulvvarme, hvor de lave
varmegrader udnyttes optimalt.
Et solvarmeanlæg på 4-6 m2 vil normalt kunne
dække 2/3 af det årlige energiforbrug til
varmt brugsvand for en familie på 4 personer.
I sommermånederne vil solvarmen alene klare
opvarmningen af vandet, mens den resten af
året vil kunne give et tilskud til varmeforsyningen. Ønsker man også, at solvarmeanlægget

skal producere varme til rumopvarmning, er
det nødvendigt at udvide solfangerarealet,
typisk til 6-12 m2.
Kombinationen solvarme og træpiller
Har man et træpillefyr, er kombinationen med
et solvarmeanlæg perfekt - det giver mulighed
for at slukke for fyret helt eller delvist i 4-6
måneder om året. Man slipper for at skulle
fylde piller på fyret og udnytter samtidig også
fyret mere effektivt, da fyret har den dårligste
virkningsgrad om sommeren, når det kun skal
producere varmt brugsvand. Ved at slukke
fyret i sommermånederne undgår man også et
unødvendigt tomgangstab og får mindre slitage
på fyret, og dermed forlænges dets levetid.
Her får du mere at vide
Du kan få mere at vide om solvarme ved at
kontakte Energitjenesten på 70 333 777 eller
www.energitjenesten.dk under temaet solvarme.

Sydfyns Elforsyning giver råd og kontante
tilskud til energibesparende projekter
AF AN I TA KRAMER , Energirådgiver, Sydfyns Elforsyning A/S

Skal du til at skifte vinduer i hjemmet? Synger
den gamle gaskedel på sidste vers? Eller er du
interesseret i en miljøvenlig varmepumpe til at
få energiforbruget ned? Så har Sydfyns Elforsyning mulighed for at give dig en hjælpende
hånd i form af vejledning og et kontant tilskud.
I kroner og ører kan tilskuddet hurtigt løbe op i
flere tusinde kroner – så der er energi og penge
at spare!
Sydfyns Elforsyning og Langelands Elforsyning
arbejder sammen om energirådgivning til alle
vore kunder. En del af dette samarbejde består
af muligheden for, at du som privat boligejer
kan få kontant tilskud til forbedring af din
boligs energiforbrug.

Kontakt os, før du begynder på dit energibesparende projekt – så kan vi give dig konkrete
råd til energibesparelser i hjemmet og vejlede
dig i ansøgningen til tilskuddet.
Inden du dog går i gang med de større projekter, er det vigtigt at understrege, at du skal
kigge på husets isolering som det første.
Den absolut bedste og billigste investering i
huset er nemlig isolering. Undersøg utætheder
i vinduer, døre og lofter – og derefter undersøg,
om du kan isolere hulmuren o.l. Herefter kender du og vi husets virkelige varmebehov, og
vi kan vejlede dig i, hvilken varmepumpe eller
gasfyr der vil være relevant for dig.

Sankt Peder Stræde 7
5700 Svendborg
www.ullasonne.dk

ZTEN

Åben ons, tor, fre 13-17.30, lør 10-14
samt efter aftale
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Kom på og under vandet!
Oplevelser i øhavet
Havkajak-kurser
Vi har udelukende professionelle, certificerede instruktører,
der dog kan finde ud af, at hygge sig og have det sjovt.

• Begynderkurser

• Grønlænder-rul

• Kurser for øvede

• Teknik workshops

• Privat timer

• Redninger & sikkerhed

Stort udvalg af havkajak- & friluftsudstyr
samt beklædning i butik og webshop
I vores 350 m2 store butik eller i vores webshop, finder du et
stort udvalg af udstyr og beklædning

• Havkajakker

• Pagajer

• Shorts

• Fiskekajakker

• Neopren

• Telte

• Rojakker/-bukser • Jakker

• Kogegrej

• Padleveste

• Fleece, osv.

• Bukser

Lej kajakker og udstyr
Vi har alt til en herlig dag på vandet. Lej de ting du lige mangler eller komplette sæt, f.eks. leje af havkajak, 1 dag: 350,-

Undervands-jagt udstyr og beklædning
Stort udvalg af specialdesignet udstyr for bedst mulig fangst!

• Harpuner,

• Knive

• Handsker og sko.

• Masker,

• Finner

• Lygter

• Snorkler,

• Neoprendragter

• Bly, osv.

Undervands-jagt kurser
Få en god start på din nye, spændende friluftsdiciplin. Hop med
på et af vores 1-dags UV-jagt kurser, og forøg din sikkerhed samt
chancer for fangst.

SSI Snorkel Center
Vi uddanner og certificerer efter SSI’s retningslinier.

www.nicusnature.com
Find
o
face s på
book

mit-svendborg-nn_190x260_marts2014_2.indd 2

4041 8982 - Kullinggade 29, Svendborg
Mandag lukket • Tirs-fredag 10-17:30 • Lørdag 10-13
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Hvad
muren
gemte

(Foto: mitsvendborg.dk)
AF HE N N I N G MØ LG Å R D

Har du, kære læser, også stødt panden mod en
stump mur ved indgangen til Frederiksøen med
ovenstående tekst. Så har du sikkert undret dig

over, hvor mur og tekst kommer fra. Det har
mitsvendborg.dk sat sig for at opklare. Og nu
hvor det vrimler med arkæologer på Svendborg
Torv, må det være en smal sag at få mysteriet
opklaret.
En onsdag eftermiddag banker vi pænt på ved
indgangen til partyteltet, og til vores store
overraskelse står vi over for en nydelig kvinde
iført våddragt.
”Øh, vi skulle faktisk tale med en arkæolog”,
siger vi og præsenterer os.
”Jamen, jeg er arkæolog”, siger hun frejdigt.
” Ligesom de andre i teltet er jeg tilknyttet
Øhavsmuseet, blot som marinarkæolog. Jeg
er lige på en kort visit fra dykkerskibet, som
i øjeblikket huserer rundt ude i sundet. Men
hvad vil I egentlig”?
”Jo, vi vil godt have jer til at undersøge det
berømte murstykke nede ved havnen. Altså
hvor gammelt det er, og hvor det stammer
fra”.
”Det kan jeg faktisk afgøre på stedet,” siger
hun til vores store overraskelse, ”og I må da
godt få nyheden, inden den når ud til Fyns
Amts Avis og den øvrige verdenspresse. I
forbindelse med planerne om at sænke den
gamle Ærøfærge i Svendborg Sund blev vi
naturligvis tilkaldt for at undersøge havbunden
det sted, hvor den skulle stedes til hvile. Her
finder vi minsandten et gammelt stykke mur,
som uden al tvivl stammer fra slaget ved
Svendborg Sund i 1535.”
”Og hvordan kan I vide, at muren stammer fra
den tid”, spørger vi undrende.
”Det kan vi, fordi dette stykke mur er ”the

missing link” fra den mur, som Valdemar
Atterdag lod rive ned efter slaget ved Visby i
1361. I øvrigt et af de blodigste slag i nordisk
historie. Nå, men grunden til at netop dette
stykke mur er fjernet og sejlet bort fra Visby,
skyldes med stor sandsynlighed kongens frygt
for, at murens krasse budskab skulle spredes
og anstifte yderligere uro”.
”Ja så”, siger vi stadig lidt undrende, ”men
hvordan havner muren så i Svendborg Sund”?
”Her må vi selvfølge gætte” fortsætter hun.
”Vi formoder, at den selv samme kogge (den
tids krigsskib) fra slaget i 1361 senere har
deltaget i slaget ved Svendborg Sund og gået
ned med mand og mur. Koggen er desværre
tæret bort, men muren er bevaret med graffiti
og det hele”.
”Og murens budskab om den akademiske
arrogance mv., hvordan hænger det sammen”? Spørger vi videre.
”Det er også ret sjovt”, siger hun og smiler,
”folk opfatter stadig offentligt ansatte som
arrogante, akkurat som for 6-700 år siden.
Dengang gik det ud over kongens mænd. Nu
er det borgmesterens ansatte, der står for tur”.

Henning Mølgård
Henning Mølgård er direktør i
QWM.dk og tillige forfatter til en
række fagbøger, sidst den histo
riske opslagsbog Paratviden om
Danmark, der kan købes hos den
lokale boghandel.
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FåAVISEN
hurtig
til produktdata
og
Produktdata

for
tid,entreprenørpenge
besvær.
Værktøj, Værktøj,
maskiner
maskiner
og
ogogentreprenørSTARK
Byggepartner
kan
spare dig
materiel materiel
til
tilog
byggeanlægsbranog anlægsbranforbyggetid, penge
og besvær.
chen. chen.

Ønsker du
Ønsker
at modtage
du at modtage
STARKs
STARKs
sikkerheds-datablade
m.m.
Få
hurtig adgang til produktdata
og
tilbudsavis
tilbudsavis
til professionelle
til professionelle
i din
i din
sikkerheds-datablade m.m.
private postkasse?
private postkasse?

Værktøj, maskiner og entreprenørLandsdækkende
Landsdækkende
leveringlevering
4a Entreprenør
materiel til bygge- og anlægsbran-

STARK STARK
Gavekort
Gavekort
FÅ
PROF
AVISEN
DERHJEMME
tilbudsavis
til
professionelle
i din

4a Entreprenør

Bestil dine
Bestil
materialer
dine
materialer
lokalt og
oglokalt
få dem
og få dem
Værktøj,
maskiner
entreprenørchen.
leveret hvor
leveret
i landet
hvor
du
i landet
ønsker
duanlægsbrandet.
ønsker det.
materiel
til byggeog
chen. Landsdækkende levering

Bestil dine materialer lokalt og få dem
FakturaLandsdækkende
Faktura
på mail
på hvor
maili landet
leveret
du ønsker det.
levering

Få dine fakturaer
Få dine
fakturaer
påmaterialer
e-mail.
på e-mail.
Bestil
dine
lokalt og få dem
leveret hvor i landet du ønsker det.

Faktura på mail

Få dine fakturaer på e-mail.

FÅ PROF AVISEN DERHJEMME
Ønsker du at modtage STARKs

Ønsker
du
at modtage
STARKs
Køb gavekort
Køb
gavekort
påpostkasse?
vores
på
hjemmeside.
vores hjemmeside.
private
tilbudsavis til professionelle i din
private
STARKpostkasse?
Gavekort
Køb gavekort på vores hjemmeside.

Landsdækkende
Landsdækkende
kontoaftale
kontoaftale
STARK Gavekort

Du handler
Du
på
handler
de samme
på de
samme
betingelser
Køb
gavekort
på betingelser
vores hjemmeside.
over heleover
landet.
hele landet.

Landsdækkende kontoaftale

Du handler på de samme betingelser

STARK STARK
på
din på
GPS
dinmail
GPS
Faktura
på

over hele landet.
Nøgleservice
Nøgleservice
Landsdækkende kontoaftale

Find STARK
Find
ved
STARK
hjælp
ved
af hjælp
din
af din GPS.
Få dine
fakturaer
påGPS.
e-mail.

Køb en kopi
Køb
af
endin
kopi
nøgle.
af de
dinNøglerne
nøgle. Nøglerne
Du handler
på
samme
betingelser
skæres af
skæres
nøgleemner
af landet.
nøgleemner
fra RUKO.
fra RUKO.
Nøgleservice
over
hele

STARK på din GPS

Find STARK ved hjælp af din GPS.

Drive-inDrive-in
trælast
trælast
STARK
på
din GPS

Benyt dinBenyt
bil som
din indkøbsvogn.
bil ved
somhjælp
indkøbsvogn.
Find
STARK
af din GPS.

Drive-in trælast

Benyt din bil som indkøbsvogn.
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Få
aktuelle
informationer
inden for
Få hurtigFå
adgang
hurtig
til
adgang
produktdata
til produktdata
og
og
godt
byggeri
og produktnyheder.
godt byggeri og
produktnyheder.
sikkerheds-datablade
sikkerheds-datablade
m.m.
m.m.

Køb en kopi af din nøgle. Nøglerne
skæres af nøgleemner fra RUKO.

60 dages
60
returservice
dages returservice
Nøgleservice

Få branchens
Få
branchens
bedste
returservice.
bedste
returservice.
Køb
en
kopi af
din nøgle.
Nøglerne

60 dages returservice

skæres
af nøgleemner
fra RUKO.
Få branchens
bedste returservice.

Drive-in trælast

60 dages returservice

Benyt din bil som indkøbsvogn.

Få branchens bedste returservice.

LæsLæs
mere
mere
om om
Læs mere om
STARKs
STARKs
services
services
STARKs
services
på STARK.dk
på STARK.dk
på
STARK.dk
Læs mere om
STARKs services
på STARK.dk

AktivByg
Kalibrering
Kalibrering
af lasere
af lasere
AktivByg
kalkulationsprogram
Kalibreret
Kalibreret
og repareret
og repareret
Hurtig kalkulationsprogram
udregning af tilbud.

dit laserudstyr.
dit
laserudstyr.
Hurtig
udregning af tilbud.

Kalibrering af lasere

Leveringsservice
Leveringsservice
Kalibreret
og repareret af lasere
Kalibrering

dit laserudstyr.
Vi leverer
Vi
dine
leverer
materialer
dine
materialer
direkte tildirekte til
Kalibreret
og repareret
byggepladsen.
byggepladsen.
dit laserudstyr.

Leveringsservice
Vi leverer dine materialer direkte til
STARK
STARK
Håndværker-app
Håndværker-app
Leveringsservice
byggepladsen.

En nemmere
En
nemmere
arbejdsdag
arbejdsdag
med STARK
med
STARK
Vi leverer
dine
materialer
direkte
til
lige ved hånden.
lige
ved hånden.
byggepladsen.

STARK Håndværker-app

En nemmere arbejdsdag med STARK

Find
Find
håndværker
enHåndværker-app
håndværker
lige en
ved
hånden.
STARK
Bliv en del
Bliv
en
STARKs
del af STARKs
håndværkerhåndværkerEnafnemmere
arbejdsdag
med STARK
database,
database,
såved
denhånden.
private
så denbygherre
private bygherre
lige
Find en
håndværker
let kan finde
let kan
dig.finde dig.
Bliv en del af STARKs håndværker-

database, så den private bygherre
STARK
STARK
EXPRESS
enEXPRESS
håndværker
let kanFind
finde dig.

Bestil dine
Bestil
materialer
mobilen,
via
mobilen,
Bliv
endine
del materialer
afvia
STARKs
håndværkernårSTARK
du har
når
tid.
duVihar
pakker
tid.
Vistraks
pakker
tilstraks
til
EXPRESS
database,
så den
private
bygherre
hurtig
afhentning
hurtig
afhentning
ellerdig.
levering.
eller levering.
Bestil
dine
materialer
via mobilen,
let kan
finde
når du har tid. Vi pakker straks til

hurtig E-FAKTURA
afhentning
eller levering.
E-FAKTURA
STARK EXPRESS

Med E-faktura
Med
kan
optimere
kan du via
optimere
BestilE-faktura
dinedu
materialer
mobilen,
E-FAKTURA
dine administrative
dine
administrative
rutiner.
når du
har rutiner.
tid. Vi pakker
straks til
Med E-faktura kan du optimere
hurtig afhentning eller levering.
dine administrative rutiner.

E-FAKTURA
Med E-faktura kan du optimere
dine administrative rutiner.

STARK
Svendborg
STARK
STARK
Odense
Odense
STARK
Odense

Rødeledsvej
• 5700
Jarlsberggade
Jarlsberggade
1099
• 5100
10
• Odense
5100 Svendborg
Odense
C
C
Jarlsberggade 10 • 5100 Odense C
Tlf.
8252
5800
Tlf.
6315
Tlf.
6363
6315
6363
Tlf. 6315 6363

STARK Odense

Jarlsberggade 10 • 5100 Odense C
Tlf. 6315 6363
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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:

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

Følgende støtter projekt BØLGEN:

Praksis
www.praksisarkitekter.dk

SVENDBORG
TURISTFORENING

Godnathistorier v/ Svendborg Bibliotek
Kender du typen? (gæt en fisk)
Hver onsdag kl. 10 i uge 27-31:
Gæt en fisk og se, hvad der gemmer sig under skindet, når
Naturamas naturguide fortæller og dissekerer forskellige fisk.
For børn og voksne.

Vi sørger for godnathistorier til gæstesejlere, turister og byens
mindre borgere, de 4 første onsdage i juli måned: 2.7, 9.7, 16.7 og
23.7 kl. 19-19.30. Vi har sørget for, at Svendborg Fortællerværksted igen i år kommer og fortæller levende historier på Bølgen. Så
medbring din bamse og din familie til en hyggelig aftenstund og
få gode godnathistorier med på vejen.

Glade medarbejdere på Skulpturstøberiet
(Foto: Lars Koue Mogensen)

Skulpturstøbning kan føre til meget
- Vi skal løfte os fra gennemsnittet og lave store, kulturelle begivenheder. Det giver arbejdspladser
AF P ER VI N C E N T

J

ørn Svendsen ejer Nordeuropas førende skulpturstøberi, og
det er en god forretning.
På Løvholmen i industrikvarte-

ret vrimler det med små og store
støbeforme, på gangene hænger
der billeder af Hornsleth, Alfio
Bonnano og Per Buk.

Skulpturer af mange forskellige
kunstnere, både danske og udenlandske, er under behandling, og
hvert år fremstiller Skulpturstøbe-

Tina Slothuus Hansen
Afdelingsleder, tlf. 61 200 823

riet 40 statuetter til Danish Music
Awards.

“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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Fonden

Kunderne er også kunstsamlere,
fonde, museer, Statens Kunstfond, virksomheder, erhvervspriser - og naturligvis kunstnerne
selv. Og Kulturprisen Sydfyn.
Netop Kulturprisen betyder noget
for Jørn Svendsen, for han er dybt
engageret i det sydfynske kulturliv, så meget, at han har lavet
Sydfyns Kulturfond.
- Jeg blev 60 sidste år og benyttede lejligheden til at lave en
kulturfond, fordi vi har brug for
sådan en til at skubbe mere
gang i kulturelle oplevelser af
stort set alle slags, fortæller Jørn
Svendsen.
Han er overbevist om, at stærke
og usædvanlige kulturoplevelser
vil skabe erhvervsmæssig udvikling for det sydfynske område.

Kraftcenter for kultur

- Der skal bare en eller to ildsjæle
til at ændre Svendborg fra at
være en navlepillende skolelærerby til at få et internationalt
niveau, fastholder Jørn Svendsen.
Sydfyns Kulturfond lader sig
ikke begrænse af noget, og
det kniber bestemt ikke med
visionerne. Hele Østersøområdet
skal inkluderes, for det rummer
store synergieffekter, og allerede

Bare Rolig
1. april kl. 20.00
Eventyrlige og filosofiske tekster på
dansk, og svingende spillemandsblues.

nu samarbejder fonden med for
eksempel Lys over Lolland og
Alsion i Sønderborg.
- Sydfyn skal være et kulturelt
kraftcenter, på den måde kan vi
fremme både kultur- og erhvervsudviklingen i hele området, siger
Jørn Svendsen og tilføjer, at kulturudvikling er mange ting.
Han mener, at både musik, film
og arkitektur spiller en rolle sammen med for eksempel Kulinarisk
Sydfyn, BaggårdTeatret og Oure
Sport & Performance.

Stolt og misundelig

- Vi har så mange muligheder
for at gøre noget ved det, og
vi har så mange kunstneriske
personligheder i vores område.
Jazzklubben Giant Steps er et
godt eksempel sammen med
forfatteren Josephine Ottesen
og stand-up komikeren Carsten
Bang. Vi har brug for kulturelle
begivenheder, som andre også
synes er spændende. Svendborg
skal være stolt, og de andre skal
være misundelige, smiler Jørn
Svendsen.
Han opfordrer til at løfte blikket
op og ud og holde op med at
være så ”gennemsnitlig”.

2014
Forsorgsmuseet: tirs-søn: til 30/4 kl 10-14. Fra 1/5 kl. 10-16.
FORSORGSMUSEETS AKTIVITETER
april
6.

GRATIS FAMILIESØNDAG
Gratis entré for alle
Rundvisning for børn kl 11.

maj
4.

GRATIS FAMILIESØNDAG
Gratis entré for alle
Rundvisning for børn kl 11.

28.

AFTENÅBENT PÅ FORSORGSMUSEET
Gratis rundvisning når entréen er betalt.
Kl. 19. Museum og butik holder åbent til kl. 21.

Flere oplysninger på forsorgsmuseet.dk

www.sydfynskulturfond.dk

Marie Carmen Koppel
19. april kl. 14.00 Entre kr. 40,Honky Tonk Funk Big Band og
Svendborg Musikskoles All Star Big
Band med Marie Carmen Koppel.

Den Syngende Kok
19. april kl. 23.00

5. april kl. 23.00
Du kommer ikke tættere på
originalen af Kim Larsen

15. april kl. 20.00
Entré 90,- / 120,-

Tag med på en musikalsk rejse med
Bluenette Sisters akkompagneret af
The Seamen Orchestra.

16. april kl. 21.00

26. april kl. 20.00
Entré kr. 150,-

PETER VISKINDE akustisk
feat. Steffen van Norde

Entré kr. 100,- Giant Steps mdl. 75,Buffet kr. 125,-

mitsvendborg.dk

AKTIVITETER SVENDBORG MUSEUM
maj

Svendborg Museum
eller Forsorgsmuseet

ELVIRA, SIXTEN OG MIG
Sted: Svendborg Bibliotek, kl. 19.30.

S.O.S. 2. & 3. maj kl. 23.00
FlashBack - 30. maj kl. 23.00

27.

HISTORIEN I EGEBJERG BAKKER
Kl. 19, Guidet tur med museumschef Esben Hedegaard.

Flere oplysninger på svendborgmuseum.dk

Dansevenlig 60’er 70’er rock

The Old Jazz Men

Frokost Jazz 18. april kl. 13.00

Meld dig ind i Museumsforeningen og få fordele

8.

underground vocals
Ung, energisk, rock. Et nyt ungt
band, allerede med erfaring fra
mange jobs, flere i Italien.

Foto: Fagfotografen

High Way Jam

Thin Lizzy, Whitesnake, Deep
Purple, Aerosmith, Jimi Hendrix ...

Vestergade 10A - 6222 4783 - www.arneb.dk

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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Jura i
øjenhøjde

Advokaten kan også
rådgive din virksomhed

Advokathuset Svendborg har i årevis udført ”erhvervstjek” i lokale virksomheder, hvilket
både kan fjerne potentielle problemer og skabe nye muligheder
A F J EN S SC H N A B E L

Det kan være en god idé at tale
med en advokat om sin virksomhed, vurderer Claus Olsen fra
Advokathuset Svendborg, der i
årevis har set på lokale virksomheders juridiske muligheder og
potentielle udfordringer.
Rådgivningen begynder sædvanligvis med et gratis erhvervstjek,
hvor advokaten mødes med
virksomhedens ejer og over et
par timer gennemgår en liste på
10-15 punkter.
- Når vi går til en virksomhed,
kan vi typisk anføre tre til fem
forhold, de burde få bragt i orden
her og nu, siger Claus Olsen.
Advokathusets liste tæller punkter
som virksomhedens juridiske
opbygning, hvorvidt ejeren hæfter
personligt for virksomheden, bogføring, forsikringer, debitorer samt
status for dokumenter som ejer-

aftaler, testamente, konktrakter,
forretningsorden og lignende.

Få adskilt virksomhed fra det
private

Rådgivningen er dermed ikke kun
erhvervsrelateret, fordi ejeren
også er privatperson med familie,
og skulle det gå skidt for virksomheden, får det hurtigt betydning
for privat ejendom og formue, hvis
de ikke er adskilt fra firmaet.
- Når jeg holder foredrag, bruger
jeg eksemplet med murermesteren, der ejer virksomhed. Hvorfor
skal han også stå som ejer af privatejendommen, bilen, båden og
så videre? Hvorfor ikke få det over
til konen i tide? Mens virksomheden kører godt, kan du foretage
den slags ting til beskyttelse af
privatformuen. Men du skal tænke
på det i tide. Hvis det går galt, og

banken har fat i det hele og pant
i alt, så ryger det hele på et bræt,
siger Claus Olsen.
Han ser et behov for omtanke
i virksomhederne, fordi mange
problemer ved konkurs ofte skyldes, at ejerne ikke er bevidste om
mulighederne.

Udbredelse gennem
netværket

Advokathuset Svendborg finder
især nye erhvervsklienter gennem
deres netværk, men de kan også
i perioder fokusere på en enkelt
branche. Kontakten foregår dog
stadig gennem netværket, og det
sker, at nye klienter selv henvender sig, fordi de gennem netværket har hørt om erhvervstjekket
og gerne vil have et selv.
Advokathuset skal således reelt
synliggøre potentialet i en juridisk

Det kan være en øjenåbner at
få en advokat til at rådgive din
virksomhed
(Foto: Colourbox)

vurdering af virksomheden for
ejeren, før han ser fordelen i at
blive klient. Drives virksomheden
for eksempel fra egne lokaler, kan
Claus Olsen pege på, at det ville
være bedre at have driften og
ejendommen i hvert sit selskab, så
de er adskilt, og man ikke mister

TRÆN 6 MÅNEDER

BETAL FOR 4
I fitness dk ved vi hvordan du når dine mål. Vi tilbyder de
bedste faciliteter, stort udvalg af holdtræning – både inde
som ude, de bedste instruktører og meget mere.
Meld dig ind senest 27. april og træn 6 mdr. til 4 mdrs. pris.
Er du du medlem alle 6 måneder sparer du op til 998 kr. Ved
indmeldelse betales 299 kr. i oprettelse.*
Læs mere og meld dig ind på www.fitnessdk.dk/nytmedlem
Vi ses i fitness dk i Svendborg.

NYHED

OPEN AIR HOLD

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Karin “Mama fitness” har 25 års jubilæum. Det fejrer vi
med en stor reception lørdag den 26. april.
* Gælder kun private medlemskaber (gælder ikke MIDDAY, OFF PEAK). Pris v. opstart 1. i md fra 545 kr.
(299 kr. + 246 kr.) v. ANYTIME. Alm. betingelse er gældende. Læs mere på www.fitnessdk.dk.
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everybody´s talKing suZanne bJerrehuus
ons. d. 02.04. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

VILdNIS

Lør. d. 12.04. kl. 20.30
Arr.: Borgerforeningen

ejendommen, hvis driften går galt.
- Jeg har flere eksempler på, at
det hele er samlet i én kasse.
Så går virksomheden konkurs,
og det, der egentlig ødelagde
den og medførte konkursen, var
den dårlige drift i et katastrofeår.
Ejendommen har måske indeholdt

”i Festlig selsKab”

Tors. d. 10.04. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

Miss MuKupa
& wadudu

lør. d. 19.04. kl. 15.00
Arr.: Borgerforeningen

en betydelig friværdi, men man
når ikke at få den håndteret i tide.
Bliver en kreditor så utålmodig
og begærer selskabet konkurs, så
er det hele selskabet og alle aktiverne, der ryger, forklarer Claus
Olsen.

dodo & THe dodoS

henriK qvortrup

Arr.: Borgerforeningen

Arr.: Borgerforeningen

Lør. d. 26.04. kl. 20.30

povl dissing
& BANd

Fre. d. 02.05. kl. 20.00

WWW.CITROEN.DK/WEBSHOP

DIN CITROËN WEBSHOP ER ÅBEN 24-7
Hvad gør du, hvis du pludselig får lyst til at købe et sæt lækre alufælge til din Citroën klokken tre om
natten? Du klikker ind på www.citroen.dk og går videre til vores webshop. Her finder du alt i originalt
tilbehør lige fra elegante kromlister til praktiske barnestole og meget mere. Og du har masser af tid
til at vælge og vrage, for Citroëns webshop er åben døgnet rundt.

CITROËN WEBSHOP. EN VERDEN AF ORIGINALT TILBEHØR

Tors. d. 01.05. kl. 20.00

PeTeR BASTIAN
& niKola JanKov

Lør. d. 03.05. kl. 20.00

Arr.: Borgerforeningen

Arr.: Folk for Folk + Borgerforeningen

banKo i guldsalen

KulturCaFeen
lØrdagsbuFFet

ForÅrsbanKo

Søn. d. 04.05 kl. 14.00

Arr.: Borgerforeningen + Ældre Sagen

Frokost kl. 11.30-15. Kr. 119,-

KulturCaféen 6222 2327

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Bilforum SvendBorg • Kurt ChriStianSen SvendBorg apS
grønnemoSevej 11 • 5700 SvendBorg • telefon 62 21 34 50

Køb gavekort i Kulturbutikken

Lær
det rigtigt

mitsvendborg.dk

stiller

skarpt

fra starten
AF CH RISTIAN DAN JENSEN

Foto-teamet i Click Svendborg har fået en god
ide. To lørdage i maj og juni inviteres der på
gratis foto-kursus – for unge. Og at det lige
netop er målrettet de unge, er der en helt
særlig årsag til.
- Mange unge mennesker begynder at
interessere sig for fotografering lige netop
i konfirmationsalderen. De har måske fået
et godt kamera i konfirmationsgave, eller
penge til at købe et, og skal nu ud og prøve
kræfter med at fotografere. Og det har vi
tænkt os at give dem en rigtig god start på,
fortæller Brian Bang, som er butikschef i
Click Svendborg.

Foto ind under huden

Fotokurset er på fire timer. Det er helt gratis,
dog med et lille depositum på 100 kr., som
man får tilbage efter kurset. Alle skal selv
medbringe deres eget kamera, og kurset er
primært målrettet fotografering med spejlreflekskamera. Har man ikke et sådant, men i
stedet et kompaktkamera, så vil kurset give
mulighederne i efterfølgende at kunne fotografere korrekt med et spejlreflekskamera.
De første to timer er på skolebænken. Her får
man forklaret alle de tekniske begreber og
alle fiduserne med lukkertid, blændeåbning,
ISO osv. Man får altså et godt grundlæggende

’billede’ af, hvad det handler om, det her med
fotografering.
Efter teorien er det ud på en byvandring. Så
skal det hele prøves af i praksis. Og der er
faglig ekspertise med hele vejen. Det er nemlig
Click-teamet selv, som kører kurset.
- Vi slutter så i forretningen i Gerritsgade, hvor
alle får lov at nørde og røre ved forskelligt
fotoudstyr, siger Brian Bang.
Fotokurset er den 31. maj og 21. juni fra
klokken 10-14.
Man tilmelder sig i Click Svendborg, Gerritsgade
22 eller på www.click.dk/svendborg

Hvilket kamera skal jeg vælge?
Én ting er at kunne de grundlæggende
fototeknikker, men hvilket kamera skal
man egentlig vælge som nybegynder?
- Jeg vil anbefale, at man vælger et Nikon
D3200. Har man sådan et, så er man
super godt kørende fra starten. Det er
helt klart et begynderkamera i ’high-end’,
lyder det fra Brian Bang.

Nikon D3200 er et let anvendeligt digitalt spejlreflekskamera til førstegangs DSLR-brugere. Det
har den seneste generation af Guide-indstilling
samt fuld HD-video og giver smukke højkvalitetsbilleder samt video i topkvalitet. Nye
brugere af spejlreflekskameraer kan let tage
perfekte billeder med Guide-indstilling, som
trin for trin hjælper fotografen gennem processen ved hjælp af klare instruktioner og billeder.

Nikon D3200
18-55 mm objektiv med billedstabilisator
24,2 megapixel CMOS-sensor
7,5 cm (3”) LCD-skærm
Fuld HD-video
Farver:
sort og rød
Pris: 3.000 kr.

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

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

Book billetter og køb BaggårSkorT på

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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GLADE BØRN GÅR I
SKOVBØRNEHAVE

Skovbørnehaven Skovmøllen
inviterer til eventuge
d. 28/04 – 03/05, hvor du og
dit barn kan komme
og deltage i forskellige aktiv
iteter og opleve dagligdagen i en skovbørnehave.

Programmet for ugens aktiv
iteter kan ses på
www.facebook .com/skovmo
ellen.
Kom og vær med – vi glæder
os til at se jer!
Mange hilsner fra børn og voks
ne i Skovmøllen
Skovbørnehaven Skovmøllen,
Skovmøllevej 37,
Skårupøre

Fokus på Dansens Dag
og Folkemusikken

Den 29. april er det Dansens Dag,
og denne gang med fokus på folkedansen. Det vil Svendborg Stadsensemble fejre med en dansekoncert
i SG-Husets Foyer, og det bliver
samtidig en indvielse af SG-Husets
Foyer som koncertsted. Kapelmester
Anders Ringgaard har inviteret sit
band Habadekuk til at spille med.
Denne aften bliver der danseinstruktion fra scenen, og før koncerten varmer det lokale ungdomsfolkensemble Akapolka op med
instruktion i de simple grundtrin til
polka og vals.
Arrangementet er samtidig startskuddet til en række danseaftener
på Børsen i Svendborg, hvor Akapolka i samarbejde med Svendborg
spillemandslaug spiller op til folkedans.

Fynske Farv
kulør på ha er sætter
vnen

Klovnene

er tilbage i Svendborg

e og gøgleri
Den 21.-25. maj er der igen klovn
g.
på gader og stræder i Svendbor
på lavt blus i
Efter at klovnefestivalen har kørt et i Svendbyråd
i
e
ikern
polit
ttede
beslu
2013
kr. til at få
borg at yde et tilskud på 100.000
.
klovnefestivalen tilbage til byen
.dk
Se mere på www.clownfestival

Ny festival
FOLK FANTASTIQ er en ny festival
i Svendborg med fokus på folk og
roots musik.
Den 29. maj løber festivalen af
stablen for første gang, med nogle
af de allerbedste folkbands fra indog udland.
Det er kapelmesteren fra Svendborg
Stadsensemble Anders Ringgaard,
der er initiativtager til festivalen, og
om eftermiddagen bliver der også
mulighed for at høre stadsensemblet, når Maritimt Center slår portene op til en gratis dobbeltkoncert
med Svendborgs nye ungdoms-folkband Akapolka efterfulgt af Svendborg Stadsensemble. Om aftenen
fortsætter festlighederne med en
dobbeltkoncert i Guldsalen i Borgerforeningen med duoen ”Fromseier *
Hockings” og dansk folks festfyrværkeri ”Habadekuk”. Efterfølgende er
der jam og afterparty på Hansted.
Endagsfestivalen i år er ment som
en appetitvækker til FOLK FANTASTIQ, der fra 2015 efter planen skal
være en 3 dags festival spredt ud på
hele Svendborg Kommune.

Kultur og Folke
oplysning nu samlet
på Biblioteket

Kulturindsatsen er blevet samlet
på Svendborg Bibliotek. Hermed
er Kulturafdelingen og dele af de
folkeoplysende aktiviteter knyttet
tættere til aktiviteterne i kommunens største kulturinstitution. Det
bidrager til at fokusere og styrke
indsatsen for det samlede kulturliv.
Den nye organisation vil give mulighed for nye tiltag og samarbejdsformer for kulturlivet i Svendborg
Kommune.
Der bliver inviteret til reception i
den nye organisation kultur og bibliotek engang i maj måned – hold
øje med dagspressen.
Hilsen Kultur og Bibliotek

Det første re
no
Svendborg Ha veringsprojekt på den ’n
handler om vn er allerede i gang. De ye’
den gamle ru
t
Jessens Mole,
tebilstation på
byens nye iv som inden længe bliver
ærksætterhus
Det bliver de
i tre etager.
t
ver, som skal lokale malerfirma Fynske
sæ
Fartte
ku
lør på det ny
tive hus på ha
e krea
Morten Raft vnen. Og det er malerm rig
ester
- Vi er utrolig tig godt tilfreds med.
i dette projek glade for at kunne være
med
t. Det er jo de
den nye udvi
t første step
kl
synes derfor, ing af Svendborg Havn, i
og vi
det er fint, at
Farver på mal
erarbejdet, sigder står Fynske
er Morten Ra
ft.
1 kubikmet
er
Fynske Farver maling
, som netop
eksponere sig
er i gang med
afdelinger i helt under dette navn i at
Odense, Sven
de
dborg, Faabor res
Ringe og He
ss
tige tre man elager, kommer til at be g,
d
sk
nye iværksæ fast med malerarbejdet æftterhus på ha
i
noget malin
vnen. Og de det
g til.
r går
- Vi regner m
ed, at der no
1.000 liter m
k skal bruges
al
udvendig. Og ing til hele huset – indsom
de
t
bliver en spæ
opgave. Man
ndende
bevare en de har nemlig besluttet at
l
og gerigter i af de eksisterende vægg
hu
en opgave på set, så det ikke blot bl e
iv
Morten Raft. helt nye vægge, forklare er
r
Fynske Farver
i
medarbejder Svendborg beskæftige
r 25
e. Det er næ
sten 10 flere
på samme tid
end
sidste år.
www.fynske
farver.dk

Charmerende restaurant med
unik gårdhave miljø

Bliv medlem af
 ostbåden
P
Hjortøs Venner

Vidste du..
At med et personligt medlems
kab
for blot 150 kr. støtter du foren
ingen Postbåden Hjortøs Venners
arbejde med at sikre postbåde
ns
fortsatte forbliven i sejlklar stan
d
i øhavet. Samtidig kan du frit
deltage i de planlagte sejlture
i løbet af sæsonen. Du er også
velkommen til selv at foreslå
mål
for sejlture.

Klik ind på foreningens nye hjem
meside, hvor du også kan blive
medlem.
www.postbådenhjortø.dk

Danmarks `måske` smukkest beliggenDe spisesteD

Åbent
hver dag
Bordbestilling
tlf. 62 21 90 00

En anderledes smagsoplevelse

Strandgade 5 · 5700 Svendborg
www.hoteltroense.dk
Tlf: 62 22 54 12

Brunchbuffet kr.

145,-

inkl. juice og 1 valgfri kaffe

Se brunchmenuen på

www.borsenbar.dk

www.frularsen-madogvin.dk - tlf. 62210780

Christiansmindevej 16 • 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 90 00 • www.christiansminde.dk

HUSK

Brunchbuffet på
Gastropub Børsen
hver lørdag og
søndag samt
helligdage fra
kl. 10 -14

Gerritsgade 31 • 5700 Svendborg • Telefon 62 22 41 41

Kr. 168,00

www.restaurantsvendborgsund.dk

Kullinggade 1 / 5700 Svendborg / 62 22 17 48
www.jettesdiner.dk

Alle fortjener den.

Og med Volkswagen Total kan den nemt blive din.

www.den-nye-golf.dk

Intelligent nok til at få 23,3 km
ud af en EKSTRA
liter brændstof.
GODT PÅ JER.

DEN NYE GOLF ER BYGGET TIL AT PASSE

FINANSIERING

FORSIKRING

SERVICE & REPARATION

Volkswagen up! med finansiering, forsikring og en
Den nye Golf er konstrueret til at bringe jer ud og hjem i god behold. Hver gang. Her er et par eksempler:
Hvis bilen bliver ustabil, sætter Pre-crash
alle sikkerhedssystemer
i alarmberedskab,
service- og reparationsaftale
frasensorerne
1.554
kr. pr. måned.
strammer selerne og lukker vinduer og soltag. Er uheldet ude, går der besked fra de 7 airbags til den

såkaldte
Multi-kollisionsbremse,
standser
endda få en Golf, som beder dig
Alle fortjener en Volkswagen.
Men
alle fortjener densom
også
til en bilen
pris,automatisk.
som er tilDu
at kan
overskue.
en pause, når den mærker, at du er ved at blive træt. Eller som aktivt griber ind, hvis du utilsigtet
Og med Volkswagen Totaltage
er det
enkelt for dig at købe bil. Du får nemlig alt-i-én-pris. Det giver dig komplet
skifter bane eller kommer for tæt på den forankørende.

overblik over din biløkonomi, og du slipper helt for uventede udgifter. Faktisk skal du ikke bekymre dig om
Det er muligt, at heldet følger de tossede. Men de kloge kører Golf.

noget som helst. Med Volkswagen Total skal du blot nyde bilen og glæde dig til turen.
Vi ses til en prøvetur.

up! fås kontant fra kr. 89.997,- plus lev. kr. 3.780,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 22,2-24,4 km/l.
CO2-udslip 96-105 g/km.
Finansiering: Volkswagen Total take up! 60 hk 2d. Løbetid 96 mdr. Ydelse pr. måned kr. 1.554,- inkl. forsikring kr. 319,-.
Forsikringstager skal være fyldt 22 år. Service- og reparationsaftale kr. 199,-, 36 mdr., max. 15.000 km/år. Udb. kr. 20.000,-.
Saml. beløb der skal tilbage betales inkl. udb. kr. 150.608,-. Saml. kreditomk. kr. 56.829,-. ÅOP inkl. forsikring 17,69 %.
Den nye
Golf fås fra
kr. 209.990,levering kr.2,27
3.680,-.
vedforudsættes.
blandet kørsel 18,9-26,3 km/l.
Saml. kreditbeløb kr. 73.779,-.
Variabel
rente
2,25 %. ekskl.
Debitorrente
%. Brændstofforbrug
Betaling via Nets
CO2-udslip 99-123 g/km.

A+

–

A

Bilen er vist med ekstraudstyr.

Kampagnen gælder t.o.m. 31/3-14. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A+

A+

Volkswagen Svendborg

F

Forhandlerbund

Forhandler
Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Telefon
62 22 15 05 · www.volkswagen-svendborg.dk

Åbningstider: Alle hverdage 8.30-17.30. Lørdag lukket. Søndag 11.00-16.00

Das Auto.

