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Så er det sagt
Når vi skriver og taler, så skaber vi billeder.
Og når et billede siger mere end tusind ord,
så har vi da virkelig fat i den lange ende. Ja,
faktisk kan vi med få ord få en hel masse til at
stå mellem linjerne. Så allerede nu kan vi konstatere, at med et stort ordforråd har vi ordet i
vores magt - i ordets bredeste forstand.
Lad os prøve engang at bøje og strække ordet
y-t-r-i-n-g-s-f-r-i-h-e-d
‘ytring’ er en skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse, hvor vi giver udtryk for en mening, en
opfattelse eller noget, der manifesterer sig
‘fri’ er, når vi ikke er hæmmet, begrænset eller
kontrolleret af noget eller nogen
‘frihed’ er en tilstand, hvor vi kan handle, sige
og tænke, som vi ønsker, uden hindringer eller
begrænsninger
‘ytringsfrihed’ - frihed til offentligt at udtrykke
sin mening

Alle ordene: ytring, fri, frihed og ytringsfrihed
ligger så dybt i vores demokratiske grundfundament, at skulle vi føle os presset til at gå på
kompromis med disse vores kerneværdisæt, så
ville dette være en forbrydelse mod os selv.

Skal vi virkelig lade vores retoriske våben falde
til jorden og kaste os fladt ned på ryggen i
betingelsesløs kapitulation?
I så fald vil dette være det sidste mitsvendborg.
dk – MAGASIN, du læser netop nu.

Ordets magt er enestående og giver os de
mest berigende oplevelser. Gennem hele livet
overraskes vi af retorikken og opdager, hvor
stor indflydelse den har haft på vi mennesker
gennem hundreder af år.
De store tænkere og filosoffer som Platon, Gorgias, Isokrates og Aristoteles satte ord på deres
filosofiske betragtninger og gav retorikken en
helt ny betydning. Ordene var det stærkeste
kommunikationsredskab i at formidle sine
tanker til andre.
Og det behøver ikke være svær og tung retorik,
som gør, at vi betages af ordets magt. Ganske
bittesmå – men altafgørende detaljer i skrift og
tale – kan gøre hele forskellen i forståelsen af
budskabet.
Se blot denne sætning, hvor kommaet fuldstændig ændrer betydningen:

Her på redaktionen har vi ingen intentioner
om at fornærme nogen. Tværtimod. Men uanset om det er Charlie Hebdo, Jyllands-Posten
eller mitsvendborg.dk – MAGASIN, så har alle
samme ret til at ytre sig frit uden at skulle lade
sig kyse.
I stedet vil vi glædes ved ordet og den mangfoldige verden, som retorikken byder os ind i.
Lad os kvalificere af ordene. Stå fast ved ordet.
Blive forført og draget af ordene. Lade ordene
lede os. Vi skal lege med ordene. Forarges af
ordene og forarge med ordene. Vi skal lade os
provokere af ordene og søge efter ordene –
finde dem og bruge dem.
Rigtig god fornøjelse
med mitsvendborg.dk
– MAGASIN 2015
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Sidste mand lukker og slukker
Et traditionsrigt Svendborg-værtshus er væk til marts

S

AF PER VIN C E NT

elvfølgelig er der ikke nogen, der ved med
sikkerhed, hvor mange liter fadøl der er pumpet
ud af fustagerne gennem årene, men det er
nok ikke beskedne mængder, vi taler om.
Der har trods alt været værtshus på adressen Møllergade 32 siden 1957. Nu er det slut, og det fine, lille
hus og baghuset med lejligheder skal rives ned.

Rob Roy

Mange svendborgensere og mange turister kender
stedet, det var et stamværtshus for de lokale, men
masser af udenbys og udenlandske gæster kender
det også som den hyggelige fortovscafe med
sommerkoncerterne. De var med til at skabe liv i
”Verdens Flinkeste Gade”.
Robert Howson fra udkanten af Glasgow har drevet
Rob Roy de sidste 16 år, og det blev ham, der kom til
at lukke og slukke, eller hvis man spørger ham, var
det Svendborg Kommune, der lukkede og slukkede,
og ikke med hans gode vilje. Nu er værtshuset tømt,
der skal være passage til Trafikcenteret.

En butik i Møllergade
Møllergade 32 år 1900. Foran forretningen står
familien Broneé. Johannes Bronée var guldsmed
og graveur, og man mente, at han gemte guld og
smykker under gulvbrædderne.
(Foto venligst udlånt af Svendborg Byhistorisk Arkiv)

Brug for
?
ny bank

Huset ligger lidt klemt mellem de høje nabobygninger og har - eller havde - sin helt egen charme.
Med kraftigt egebindingsværk og røde vingetegl på
taget var det et specielt og særligt hus i bybilledet.
Det blev opført i 1761 og nåede altså at blive 264 år,

inden bulldozeren satte sin grab i det.
Man går ud fra, at det var en vis Niels Edvartsen, der
byggede huset, i hvert fald er han den første ejer,
man kender, og han har sandsynligvis haft en forretning på stedet. Møllergade 32 var nemlig bygget
med fire fags rundbuede vinduer ud til gaden, som
kunne bruges til udstillinger, og der har da også
været forretninger i huset lige siden.

Guldskatten under gulvet

Skrædder Hans Mortensen overtog det efter Niels
Edvartsen, og i 1790 kom murermester Hendrik Clausen til. Det varede dog kun et års tid, så var Hans
Mortensen tilbage i skrædderstilling i Møllergade.
Han blev ved de næste 30 år, og i 1820 blev huset til
en bagerforretning, da Søren Wilhjelm købte det, og
bare 14 år senere, i 1834, skiftede det branche igen.
Carl Christian Sørensen var glarmester og drev sin
virksomhed fra det lille hus indtil 1880, da guldsmed
R.A. Christoffersen rykkede ind. Senere var det guldsmed Johannes Bronée, der førte det videre, og der
går en historie om, at han gemte guld og smykker
under gulvbrædderne.
I 1957 blev huset til Svendborgstuen/Louise med
landets bedste bøf med spejlæg, og måske dukker
skatten op, når arkæologerne begynder deres
arbejde. Efter at bulldozeren har gjort sit engang i
marts.

I Fynske Bank vægter vi rådgivning og
tilgængelighed højt. Du har din egen
personlige rådgiver, 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 lang sigt. Velkommen i
Fynske Bank.
www.fynskebank.dk

Assens • Børkop • Fredericia • Glamsbjerg • Haarby • Hesselager • Kolding • Middelfart • Nyborg
Odense • Rudkøbing • Svendborg • Sørup • Skårup • Thurø
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GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE GF

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer.
Det betyder, at vi kan give dig forsikring for alle pengene.
Du får overskuddet tilbage fra bilforsikringen. Princippet er,
at jo færre skader vi har, jo flere penge sender vi retur til dig.
Vi er tæt på dig med kontor i Svendborg. Bliv forsikret sammen
med din nabo og dine andre byfæller.
GF har nogle af Danmarks mest tilfredse kunder. Uafhængige
undersøgelser bekræfter, at GF’s kundetilfredshed er helt i top.
Individuelle løsninger til dit forsikringsbehov. Vi rådgiver dig,
så du får de rigtige forsikringer til den rigtige pris.

Kundeejet siden 1967
I 1967 gik en lille gruppe mennesker sammen og dannede
GF i protest mod dyre forsikringer og aktionærer, der skummede fløden. Siden da er vi vokset til et af Danmarks største
forsikringsselskaber med et bredt udvalg af forsikringer til
familien Danmark. Vi har nu aldrig villet være de største.
Vi vil hellere være de bedste, og derfor er vi glade for at have
nogen af Danmarks mest tilfredse kunder.

GF Sydfyn · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Tlf. 72 24 41 04 · www.gf-sydfyn.dk

(Foto: mitsvendborg.dk)

Sænk slagskibe
i en gummibåd
Havnen fortjener noget mere fest og noget mere liv.
Det får den nu.
AF P E R VI N CEN T
Meget mere liv på havnen. Det er det helt
overordnede formål for Lasse Bekker og Rune
Christensen, de to idemænd, der driver festivalen på Skarø, Kammerateriet på Frederiksø
og nu VenBar i Frederiksgade. Og det stopper
ikke her.

Havnefestrock på kajen

Rigtige sømænd køber et anker

VenBar er en del af bestræbelserne på at skabe
mere liv på havnen, og det er sandsynligvis
byens mest rustikke værtshus. Plankeborde og
en solid bar lavet af brædder.
- Det er helt bevidst, og det hænger sammen
med, at vi gerne vil gøre det så billigt som
muligt. Vi har kun en størrelse glas til fadøl,
spiritussen er forholdsvis billig, og vi har ikke
så mange mærker. Det skal være fedt for de
unge, der ikke har så mange penge, men
alligevel gerne vil have en festlig aften, siger
Rune Christensen, og Lasse Bekker fortæller, at
de lange borde nede ved bagvæggen er udstyret med ølhaner og fustager.
- Så kan man købe en hel fustage fadøl til 999
kroner og selv skænke. Rigtige sømænd køber
jo et helt anker ad gangen, det er da sjovt og
anderledes, griner Lasse Bekker.
Og hvad bliver det næste, makkerparret finder
på? Det ved de ikke endnu, men der skal nok
komme et eller andet, for det sprudler stadig
med ideer og skøre indfald.

svb 3120

- Der er såmænd ikke så meget strategi i det,
tingene sker, fordi vi får en ide eller mange, og
der er ikke langt til handling, fordi vi jo kun er

to, der skal blive enige. Og det er vi som regel,
siger Rune Christensen med et entusiastisk
glimt i øjet på trods af feber og snot.
En af de mange ideer, der bliver til noget, er en
slags genoplivning af de hedengangne havnefester, kan man vel sige.
Rock på Havnen er fem koncerter hen over
foråret og sommeren, og for at det skal blive
en fest, skal det vare hele dagen.
- Vi vil nytænke havnefesterne, så vi kobler
forskellige arrangementer på, for eksempel

kunne det være rigtig sjovt at lave verdens
største ”sænke slagskibe” i havnebassinet, hvor
deltagerne sejler rundt i små gummibåde. Det
hele drejer sig om at skabe mere liv og flere
aktiviteter på den dejlige havn, vi har, og det
vil vi rigtig gerne, forklarer Lasse Bekker.
De regner med, at der er plads til 2.500 mennesker på pladsen foran Kammerateriet, hvor
scenen bliver sat op. Djames Braun, von Dü,
Henning Stærk, Folkeklubben, Skousen/Ingemann og Kim Larsen kommer og trykker den af.
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Korsgades
kreative baghus

Vi har aldrig været uvenner over noget som helst

H

(Foto: mitsvendborg.dk)

AF CH R I ST I A N DA N J EN S EN

vad har en bog om tobakkens historie i
Svendborg til fælles med Russel Crowes
handsker i Robin Hood? Umiddelbart ikke
ret meget. Men midt i Svendborg midtby, i et
baghus til Korsgade 3, sidder to helt forskellige
kreative mennesker, som har valgt at dele
arbejdsplads under samme tag. Ja, faktisk i
samme rum. For det kan nemlig sagtens lade sig
gøre, selvom man arbejder med vidt forskellige
erhverv.
Trine Kirketerp Struve og Thomas Sjølander har
delt kontorfaciliteter siden 2008. Først i kontorfællesskabet M28 i Møllergade 28 sammen med fire
andre mindre, selvstændige erhvervsdrivende.
- Der er fedest her i Korsgade, siger de begge –
synkront, da jeg spørger dem, hvor det bedste
sted er.
- Her er en helt speciel atmosfære, og så er det
så meget bedre at sidde i samme rum. I Møllergade sad alle i hver sit kontor. Nu kan Thomas
og jeg sparre med hinanden, lige når det falder
os ind, siger Trine Kirketerp, og Thomas Sjølander
nikker samtykkende.

Ledig 1. sal

De rykkede ind i Korsgade for to år siden. Og
dengang var der ligesom i M28 i alt seks selvstændige, som holdt til i baghuset. I dag er der
kun Trine Kirketerp og Thomas Sjølander tilbage, og det vil de to nu have gjort noget ved.
- Vi har en helt fantastisk 1. sal, som tidligere
har været kontorfællesskab for fire virksomheder. Det står nu tomt, forklarer Trine Kirketerp
og fortsætter: - Lokalet på 1. salen er på 60
kvadratmeter. Det er lyst og imødekommende
med skråvægge og åben til kip. Huslejen er
på 4.600 kroner plus moms og faste udgifter.
Her er fire potentielle ledige pladser, men det
ville være mest formålstjenligt at overtage for
én lejer eller som delekontor for to, siger Trine
Kirketerp. Det er hende, som er kontaktpersonen (trine@graflab.dk).

Bøger og broderier

Fælles for de to er, at de begge arbejder med
det visuelle udtryk.
Trine Kirketerp driver GrafLab og beskæftiger
sig primært med grafisk design af plakater,

foldere, annoncer mv. Men hun laver også
udstillinger og layouter bøger. Senest den 213
sider ’Tobak til tiden’ i samarbejde med Svendborg Museum og Mac Baren Tobacco Company.
- Det var en fantastisk opgave at lave ’Tobak til
tiden’. Og virkelig herligt at arbejde sammen
med både familien Halberg og Svendborg
Museum, smiler Trine Kirketerp.
Thomas Sjølander er uddannet kostumeskrædder og lever af at lave broderier på scene-kostumer. Han får tilsendt designet, som skal
bruges eksempelvis i en film, og broderer så en
model, som efterfølgende syes på kostumet.
Det er altså de originale broderier på kostumerne i film eller teater, som har været en tur
forbi baghuset i Korsgade. Og det tæller kostumer til blandt andre Kate Winslet og Johnny
Deep - og så handskerne fra Robin Hood, som
altså sad på Russel Crowes hænder i filmen.
sjolanderembroidery.com
graflab.dk

“Vi kender Svendborg
bedre end de fleste”
Tina Slothuus Hansen
Afdelingsleder

- når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere
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 a|s
Kullinggade 29
5700 Svendborg
Tlf. 63 125 750

JKS er dit lokale vikar- og rekrutteringsbureau i Svendborg - med et landsdækkende filialnet i ryggen og 20 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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Schiang Living
Design i verdensklasse

About a
lounge sofa
Fra kr.

About a
lounge chair
Fra kr.

11.999.-

5.999.-

About a table 90x180. Kr. 8.495.-

DLM
bord
Kr.

Dot
pude
Kr.

Kaliedo
Fra kr.

1.099.-

549.-

79.-

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

Nyt hos Pind J. Design
URMAGER I EGET HUS

Jan Christensen kan tilbyde alle former for urreparationer.
Kig ind og få en snak med vores nye fagmand....
Her står tiden ikke stille

Batteriskift

30% frem til d. 31.03.15

Gratis
tilbud
på reparationer af ure
-Vi gi´r 30% på alle
urreparationer frem til d. 31.03.15

Scan og se vores film

Se mere i vores webshop på www.pindj.dk

Big Calender Chronograph
SPC137P1

NYHED

hos Pind J. Design

til koncentration efter måltidet. Derfor kører vi
efter 80/20 princippet, hvilket vil sige, at 80%
af maden er fra planteriget, og 20% er af animalsk karakter, forklarer han.

(Foto: mitsvendborg.dk)

Her får du ikke
stegt flæsk med
persillesovs

‘Pop up’-restaurant

To gourmetkokke sætter ekstra krydderi på Huset Siloam

D

AF CH R I ST I A N DA N J EN S EN

et kan godt være, at danskerne har stegt
flæsk med persillesovs som favoritmåltid,
men det er altså ikke det, man skal
forvente på menukortet i Huset Siloam på
Dronningholmsvej i Svendborg midtby.
- Det er der med garanti mange andre, som er
meget bedre til at lave end os, siger Mathias
Kjærgaard, som indtil for ganske nylig var gourmetkok på Munkebo Kro. Nu åbner han Restaurant mmoks i Odense sammen med kokkeelev
Mads Friis Nielsen, og sideløbende driver de
begge Huset Siloam.

80/20 princip

I 2011 slog den gamle frikirke ’Siloam’ på
Dronningholmsvej dørene op for et helt nyt
sted. En gennemgribende renovering forvand-

lede den nedslidte ejendom til et sprudlende
velværehus, hvor forskellige selvstændige
behandlere nu har etableret sig. Husets flotte
kirkesal har fået en ny funktion, hvor private
som virksomheder kan leje sig ind til mange
typer af forskellige arrangementer som receptioner, festlige begivenheder og konferencer. Og
det har vist sig at være en rigtig god idé.
- Vi overtog huset i juli sidste år, hvor vores
tanke var at tilføre stedet endnu mere spændende gastronomi til dem, som ønsker en mere
utraditionel anretning til festen eller konferencen, siger Mads Friis Nielsen og fortæller, at
de fra starten har haft mange reservationer af
salen til forskellige arrangementer.
- Frisk og let mad er ofte langt bedre ved for
eksempel et kursus, hvor der skal være energi

TANDKLINIKKEN
KLOSTERPLADS

mmoks

Det lidt finurlige navn ‘mmoks’, (som udtales
lige ud af landevejen, som var der blot et
enkelt m), er egentlig udsprunget af et slang
for mokka – kaffe, som makkerparret opfandt,
mens de arbejdede på Munkebo Kro.
- Det var Mathias, som fandt på det, siger Mads
Friis Nielsen hurtigt og fortsætter: - Som regel
var der jo drøn på i køkkenet, men ind imellem
fik vi sneget os til en kaffepause, som så blev
til en mmoks-pause, fordi vi satte to m’er foran
som forbogstavet i vores navne. Siden holdt
det ved, og nu har vi altså en restaurant, som
hedder det, smiler de to unge kokke.
mmoks.dk

62 21 00 93

SVENDBORG IMPLANTAT CENTER

Moderne tandbehandling i trygge rammer

Tandlæge Thomas Nøhr
Tandlæge Paola Bellinetto
Tandplejer Camilla Risum

Maden til Siloam bliver tilberedt af de to
gourmetkokke i køkkenet på Restaurant
mmoks i Odense og anrettes efterfølgende i
anretterkøkkenet i Siloam. Det er altså ikke et
á la carte-sted, hvor man kan bestille bord og
komme og spise, men udelukkende baseret på
større selskaber.
- Vi leger med tanken om at lave dage med
en ‘pop up’-restaurant, hvor man kan komme
ind fra gaden og smage husets specialiteter,
fortæller Mads Friis Nielsen.

IMPLANTATER!

Mangler du en eller flere tænder?
Vi kan også hjælpe dig!
Skånsom & naturlig erstatning
Klosterplads 8 · 5700 Svendborg · 62 21 00 93
Thomas
12

Paola

Camilla

www.tandklinikken-klosterplads.dk

Februar 2015

Se alle de sydfynske oplevelser på billet.dk
NGIF, JVB Concerts & CSB Island Entertainment
præsenterer

The Great Malarkey (UK)
Duo Tour Live at Hansted
19. februar 2015 • Hansted
Arrangør: Hansted

LORD OF THE DANCE
JVB Concerts

Arrangør

Michael Flatley
marts 2015
5. marts5.2015

Sparekassen Fyn Arena
Arena Fyn
Billetnet.dk • 70 16 65 65

HANNAH ALTRIDGE (US)
Live at Hansted

Celebrating
THE LAST WALTZ

19. marts 2015 • Hansted

20. marts 2015

Arrangør: Hansted

præsenterer
Borgerforeningen

Open Air

RA
RASMUS SEE
HØJE BØGE
SVENDBORG

L Ø R D A G 16 . M A J 2 0 15

SEEBACH

BIG FA

ANKE

BIG FAT SNAKE

DET L

ANKERSTJERNE

Mere info på vores
facebook-side

JERESBAND.DK

Pris: Indtil 2015 kr. 295,- (+gebyr) 1. januar - 15. maj kr. 345,- (+ gebyr) På døren kr. 400,Børn u. 8 år gratis ifølge med voksne. Forlades pladsen uden udgangsbånd er billetten ugyldig
Udgangsbånd kr. 50.- · Mad og drikkevarer må ikke medbringes

RadioAlfaSydfyn.dk

THOMAS HARTMANN

- festen

Betamax • Stand-up

JAMES LAST
NON STOP MUSIC

ANDREAS BO • ORIGINAL
EKSTRASHOW

HØJE BØGE OPEN AIR

21. marts på Svendborg Teater
Arrangør: FBI

Fredag d. 27. marts 2015
ARENA FYN

11. april 2015
Svendborg Teater

Rasmus Seebach • Big Fat
Snake • Ankerstjerne m.fl.

ROCK PÅ HAVNEN med
KIM LARSEN & KJUKKEN

MADS LANGER
MARIE KEY

CHRISTOPHER
BURHAN G

DIZZY MIZZ LIZZY
DÚNÉ

16. maj 2015

4. juli 2015 • Svendborg Havn

7. august 2015

21. august 2015

28. august 2015

Arrangør: Kammerateriet.com

Valdemars Slot, Tåsinge

Valdemars Slot, Tåsinge

Valdemars Slot, Tåsinge

De sydfynske arrangører og Billet.dk præsenterer en perlerække af
gode oplevelser. Der er mange flere events på www.billet.dk - så følg
med!

www.billet.dk
42 29 00 00

Arr.: SfB Venner • www.graphicco.dk

www.højebøgeopenair.dk · openair@sfb.dk
BILLETSALG: Billet.dk · Sydfynsbilletten.dk

boble

(Foto: Mads Claus Rasmussen)

Det er
min egen

A F M A J A ROSEN DA L AV NBØG

H

vis du er bare en smule nostalgisk
anlagt, vil du føle dig hjemme i Fru
Wøldikes Kjolesalon. Overalt hænger
gamle billeder og butiksskilte. Mannequindukker med prikkede kjoler og små tasker står i
udstillingsvinduet. Kaffekopper, hårtørrerhjelme
og bedagede spejle. Selv muzakken og tapetet
er fra ”dengang i 50’erne”, hvor en kvinde var
en kvinde og gik i kjole.
- Kjolen er et statement. Det er dejligt, at man
nu tør gå tilbage og være feminin, siger Mette
Line Wøldike Kristensen, der er kvinden bag Fru
Wøldikes Kjolesalon i østre bydel.
Mette Line har altid været vild med at sy. Som
barn syede hun Barbiedukkekjoler, som hendes
egne børn nu har fornøjelse af.

En fremmed kvinde flyttede ind

Tilbudet gælder så længe lager haves, dog senest til
30. april 2015. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Syersken, der også er uddannet ordblindelærer,
startede med at sælge kjoler i København.
Dengang kunne hun efter eget udsagn ikke
helt finde ud af, hvad hun ville.
Men da hun sammen med sin familie flyttede
ind i boligen, der i dag huser kjolesalonen,

flyttede der også en anden kvinde ind. Det
var Fru Wøldike, som nærmest er Mette Lines
modsætning.
- Fru Wøldike går helt i selvsving. Hun pakker
børnene væk, tager fin kjole på, hører jazz og
drikker kaffe. Hun elsker at kreere og sy kjoler,
fortæller en storsmilende Mette Line om sit
alter ego.

stof, mønstre eller fotos med ind i butikken.
Og de er meget positive, når de ser det færdige
resultat.

Et fællesskab om gammel tid

Den kreative kvinde har endelig fundet ud af,
hvad hun godt kan lide at sy. Hun tænker ikke
på mode eller på, hvad andre synes om hendes
kjoler.
- Det er min egen boble. Jeg skal ikke please
nogen.
Da hun solgte den første kjole, var hun helt
euforisk.
- Tænk, at nogen ville købe MIN kjole – give
penge for den! Dét var en kæmpe motivation,
husker Mette Line, der blandt andet finder stoffer i form af gamle duge og gardiner hos genbrugsbutikker. Det er også grunden til, at der
oftest kun er én kjole af hver slags i butikken.
Foruden sine egne kreationer syr Mette Line
også på bestilling. Kunderne har ofte gammelt

Det er tydeligt, at syersken er godt tilfreds.
Men hun drømmer om et butiksfællesskab.
- Design, vinyl, bøger, kunst – en forherligelse
af gammel tid. Det kunne sagtens hænge sammen, ønsker hun højt.
Fællesskab oplevede hun til fulde, da byen
under afholdelse af Cittaslowdagen lavede
modeshow på brostenene. Alt gik op i en
højere enhed med fotograf, sko, kjoler og hår.
- Det var hyggeligt og en fantastisk branding
af Cittaslow. Alle hjalp hinanden, og alle fik
noget ud af det. Det viser, at Svendborg er en
levende by.
For Mette Line Wøldike Kristensen handler
Cittaslow om at værne om det nære og det
lokale. Om at dyrke det man er god til og glad
for uden at få stress.
- Derfor er det også meget Cittaslow, at jeg har
valgt kun at være i butikken én dag om ugen,
griner den kreative iværksætter.

AUSTRALIENS SVAR
PÅ AMARONE
2010 DE LISIO
QUARTERBACK

NU PR. FL.

100,-

MCLAREN VALE, AUSTRALIEN

Pr. fl. 165,NU 100,- v/6 fl. - SPAR 65,- pr. fl.

SPAR 65,PR. FL. V/6 FL.

Fremstillet på tørrede, superkoncentrerede druer
– helt som italiensk Amarone. Men på grund af
Barossa Valleys lave luftfugtighed og varme klima
kan druerne tørre færdigt på stokkene inden høst,
i modsætning til den italienske Amarone, hvor
druerne tørrer indendørs.
Fed, intens og mørk – meget Amarone-agtig
og alligevel i sin helt egen unikke stil.

VINSPECIALISTEN I SVENDBORG
Korsgade 7 • 5700 Svendborg

Tlf. 6221 2211 • svendborg@vinspecialisten.dk
I SVENDBORG
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MAGASIN

BILER, BILER, BILER
Bil-tillæg til magasinet

Giv bilen et nyt look

es
nderled ndelig
a
l
i
b
n
i
d
e
- og gør ed mere genk
m
r
og de oens!
end nab
l Styling
l Ternet tag
l Viperstriber
l Solfilm i biler
l Bildekorationer

Alle bilmærker!

l Carbon folie på taget
l Mat folie på køleren
l Metallicfolie på spoiler
l Dobbeltstriber på front
l Farveskift på hele bilen

Søholmen · Østre Havnevej 33 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 47 40
www.svendborgskilte.dk

Det er personligt
hver gang
Hos Volkswagen
Svendborg er der
en særlig afdeling
for særlige kunder
A F P E R V I N CEN T
(Foto: mitsvendborg.dk)

H

vis du ved, at du vil have for eksempel
en ny Golf, er det forholdsvist nemt. Hen
til forhandleren, kig på den, kør en tur,
skriv under.
Det kan lade sig gøre, fordi langt de fleste
bilkøbere har lavet lektier hjemmefra og surfet
lidt rundt, så de ved præcis, hvad de går efter.
Og hvis ikke den holder i udstillingen, kan den
bestilles.
Helt så enkelt er det ikke altid i den modsatte
ende af bilhuset.

En Triumph TR

Her handles også med biler, men en anden
slags.
Der står en lille gruppe træer ved indgangen
til kontorerne, som er hvidmalede vægge med
store vinduer og en smal gang imellem. Det
virker gemytligt, og her tager vi den tid, der
skal til. Oven i købet er der den velkomne lyd
af en kaffemaskine, der sprutter.
Kontoret til venstre bebos hjemligt af Ejvind
Jørgensen. Han er fyldt 62, han kan lide det,
han laver og har slet ikke tænkt sig at stoppe,
selv om både sneppejagt og Triumph TR veteranbiler også er værd at fylde tilværelsen med.
- Vi render ikke af pladsen, griner han og fortæller, at hans kollega Erik Andersen i nabokontoret er 72 og en rigtig bilmand, som ikke kan
undvære den verden.

Det er specielt at sælge erhvervsbiler

Mange kan sikkert stadig huske Nauerby Volvo
i Svendborg, som senere blev til Autohuset
Vestergaard. Her solgte Ejvind Jørgensen lastbiler og varebiler i næsten 40 år, for et par år
siden blev han så spurgt, om han ville være
salgschef for Erhvervscentret hos Volkswagen.
Det var åbenbart en god aftale, for sidste år
opnåede Volkswagen 23,3 procent af markedsandelene for erhvervsbiler på Sydfyn, det er
absolut top.
- Kunderne til firmavarebiler er meget individuelle og med forskellige behov. Vi gør meget
ud af at snakke om indretning og montering af
specielle ting, der kan være en, der har brug
for en kran på bilen, en der skal have et andet
træk end det, der sidder der i forvejen. Eller en
der måske skal have en større bil, end den han
oprindeligt havde kigget på, og det er sådan
noget, der gør det særligt at sælge erhvervsbiler, forklarer Ejvind Jørgensen.
Han gør også noget, der er lidt usædvanligt,
når det handler om at sælge biler.

Håndtryk og visitkort

Salgschefen laver opsøgende arbejde, det er
ikke tit, man ser det, og for hans skyld kan en
handel sagtens afsluttes ved køkkenbordet
hjemme hos kunden.
- For mig er det personligt, hver gang jeg laver
en handel, og jeg har altid ment, at papir og
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blyant er gode redskaber. Jeg bruger også stadig mit gamle mappesystem, og jeg kan godt
lide at komme på besøg i stedet for at sende
en e-mail. Selv om vi selvfølgelig ikke kan
komme uden om computeren, når det virkelig
gælder, men sådan er det jo, og det er også i
orden, siger Ejvind Jørgensen.
Egentlig kunne han afslutte en handel med et
håndtryk.
Når en håndværksmester skal bruge en ny bil
eller en hel flåde, får han udleveret en demovogn først, så svendene kan køre rundt i den.
- Så kan de virkelig prøve den af og se, om det
er den rigtige bil, det synes jeg er en rimelig
service og en god måde at gøre det på, siger
Ejvind Jørgensen.
Apropos håndværkerbiler: Et almindeligt visitkort måler otte en halv centimeter gange fem
en halv centimeter. Ejvind Jørgensens måler
femten centimeter gange ti en halv centimeter.
Så forsvinder det ikke så nemt i alt det andet,
der ligger i forruden på håndværkerbilerne.
For ti år siden købte brødrene Hans Henrik
Vilhelmsen og Flemming Wilhelmsen
Volkswagen Svendborg af brødrene Niels
og Caj Rasmussen. Det er ikke en trykfejl,
men en præsteskrivefejl, at den ene brors
efternavn staves med V og den andens
med W. Og de handler med VW…
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www.citroen.dk

FÅ TJEK PÅ
DIN AIRCONDITION
Professionel Aircondition-rens
Få renset og desinficeret hele aircondition anlægget. Fjerner dårlig lugt, dræber mikrobakterier og minimerer risikoen for allergiske reaktioner. Behandlingen efterlader bilen
med en frisk duft og en beskyttende film, som forbedrer indeklimaet.
Ring og bestil tid nu!

KUN 1299

Incl.ad/påfyldning af kølemiddel R134A.
Tilbud gældende indtil 31/8-2014

INGEN KENDER DIN CITROËN
BEDRE END CITROËN
CRÉATIVE TECHNOLOGIE

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

God service giver
loyale kunder
De har holdt på kunderne
i mere end 30 år
AF CH R I ST I A N DA N J EN S EN
Det kan lyde som en floskel, den her med
at ’service og kvalitet har højeste prioritet’.
Men hos Bilforum på Grønnemosevej 11 giver
ordene mening. Ja, faktisk kan det dokumenteres, da her er faste, loyale kunder, som er
kommet med bilen på værkstedet gennem
mere end 30 år. Og ikke nok med det, så har
Bilforum i flere år ligget i toppen målt på kundetilfredshedsundersøgelser over autoriserede
Citroën-værksteder i Danmark.

Teoriprøve – hvert år

Værkstedet skal ligesom en motor være toptrimmet, for at bilen kører optimalt. Derfor skal
alle mekanikere, eller serviceteknikere som
det hedder i dag, hos Bilforum hvert år testes
i en teoriprøve, om de har tjek på den nyeste
teknik. Er der steder, hvor det halter, så lægges
der et kursusforløb for den enkelte servicetekniker.
- Når tingene er i orden, så kommer kunden
som regel også igen. Og derfor skal vi leve

Direktør Kurt Christiansen og værkfører Jes Hansen med værkstedets nye apparat, som renser motorens brændstofsystem.
(Foto: mitsvendborg.dk)

op til, at kvaliteten på det udførte arbejde er
i top, siger Jes Hansen, som er værkfører hos
Bilforum.

brændstoføkonomi, forklarer Jes Hansen og
tilføjer, at det kan gøres på alle bilmærker og
både benzin- og dieselbiler.

Gå aldrig ned på udstyret

30 år med Kurt

Det er ikke kun teknikerne, som skal være
up to date. Også udstyret på værkstedet skal
være i orden. Og det er det. Seneste skud på
udstyrsstammen er et apparat, som sørger for,
at motoren reducerer udstødningsgasser og
forurening.
- Det er vigtigt, at indsprøjtningssystemet er
rent og fri for vand og snavs. Mange opdager
først problemet, når bilen skal til syn og ikke
består forureningstesten. Og det kan vi nu
afhjælpe på værkstedet ved at koble apparatet
på brændstofsystemet og rense det grundigt
igennem med en væske, som fjerner alle selv
mikroskopiske rester fra selve forbrændingen.
Så havner det ikke ude i miljøet og forurener.
Samtidig forbedres motorens forbrænding, og
i sidste ende giver det en mere økonomisk

Bilforum er autoriseret Citroën-værksted og
forhandler nyere brugte Citroën-biler. I 2012
blev de autoriserede Seat-forhandlere, og det
skulle vise sig at være en god idé. Ikke mindre
end godt 500 nye Seat-biler er siden trillet ud
gennem udstillingen på Grønnemosevej.
- Vi har en pænt stor markedsandel i forhold til
salg af Seat, så det har været den helt rigtige
investering for os, siger Kurt Christiansen. Han
er indehaver af Bilforum og har været det siden
1985, hvor han sammen med sin bror Bjarne
overtog forretningen efter deres far K.P. Christiansen. Dengang hed adressen Mølmarksvej.
I 1989 flyttede firmaet til Grønnemosevej, og
i 1992 valgte Bjarne Christiansen at starte op
for sig selv. Siden har Bilforum været med Kurt
Christiansen alene ’bag rattet’.

◀ Værksted
◀ Autolakering
◀ Skadecenter
◀ Salg
◀ Erhvervsleasing
- Den klarer vi!
Bilhuset Svendborg v/ Niels Sørensen - Grønnemosevej 12 - 5700 Svendborg - Telefon 62 21 07 86

bilhusetsvendborg.dk

Pantone 151
Pantone 877
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(238.686)
ekskl.
levering
kr.
3.740
(4.380).
Brændstofforbrug
ved
blandet
kørsel
levering kr. 3.740 (4.380). Brændstofforbrug ved blandet kørsel
14,5 km/l. og CO2 udslip 182 g/km D D - G G Amarok fås også med 180
Amarok fås også med 180
14,5 km/l. og CO2 udslip 182 g/km
hk TDI med 6-trins manuelt gear eller 8-trins automatgear.
hk TDI med 6-trins manuelt gear eller 8-trins automatgear.
Bilen er vist med ekstraudstyr. (Priser i parantes er inkl. moms).
Bilen er vist med ekstraudstyr. (Priser i parantes er inkl. moms).

ErhvervsCenter
ErhvervsCenter

Volkswagen
Svendborg
Volkswagen
Svendborg
Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05

Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05
www.vw-svendborg
www.vw-svendborg

Specielt hos os:
Specielt hos os:
. Express
Service
. Express
Service
. Hente
&
bringeservice
. Hente & bringeservice
. Fleksible
åbningstider
. Fleksible
åbningstider
. Erhversteam
på værkstedet
. Erhversteam
på værkstedet

Århund
D

A F C H R I ST I A N DA N J EN SEN

er er bare et eller andet ved biler, som
kan få især vi mænd op af lænestolen.
Og inden du læser videre, så lad os lige
slå én ting fast med det samme: I al respekt for
de praktiske og funktionelle familiemodeller,
med kopholder og pusleplads, så er det altså
ikke lige dem, du her skal læse om. Nu handler
det om så meget politisk ukorrekthed, som vi
næsten overhovedet kan komme i nærheden af.
Ingen autostole og airbags. Ingen jydekrog
til traileren eller trafikpuder i hattehylden.
Maksimal CO2-udledning og motorstøj, som
klart overstiger alle decibelgrænseværdier.
Lad dig rive med for en stund af frihedsfølelsen
ved duften af benzin og car wax, lyden af forbrændingsmotor og synet af kurver og former
som ved den skønneste kvinde.

Biljagten i Bullitt

San Francisco 1968. Byen med de stejle bakker,
sporvogne og pastelfarvede victorianske huse
ligger som en metropol i en tågebanke og
stikker en smule af i forhold til resten af USA
med sin liberale kulturelle, seksuelle og politiske egenidentitet.
På et hjørne af Vermont Street mellem 20. og
22. gade holder en Highland Green-farvet Ford
Mustang GT 390 CID Fastback. Bag rattet sidder
Steve McQueen. Filmhistoriens største biljagt er
skudt i gang.
Her er ingen underlægningsmusik. Det er ganske enkelt overflødigt. I den næsten 10 minutter lange biljagt er det udelukkende lyden fra
de store V8-motorer og de skrigende dæk på

asfalten i San Franciscos gader, som gør scenen
så intens og medlevende, og som handler
mere om hastighed end ødelæggelse.
For de som har set Bullitt, som filmklassikeren
fra 1968 hedder, kan der ikke være nogen
som helst tvivl om, at biljagten for længst er
gået over i historien. Ikke mindst fordi det er
McQueen selv, der kører bilen gennem San
Francisco, hvor hastigheden ved nogle af optagelserne nåede op på 170 km/t. Enhver, som
har prøvet at køre stærkt, ved, at det først og
fremmest kræver stabile køreegenskaber at
kunne håndtere sit køretøj gennem en by oppe
i den fart, og at det ikke er et hvilket som helst
uhyre, man finder under motorhjelmen.
Steve McQueens Mustang var forsynet med
en Big Block 390 med V8 motor på 6.4 liter
og med godt 325 hestekræfter. Bilen med
skurkene, han jagter i Bullitt, var en Dodge
Charger R/T 440 Magnum V8 motor med 375
hestekræfter.

Money talks

Steve McQueen var på det tidspunkt en af
de absolut største og bedst betalte Hollywood-stjerner. Og for at få større indflydelse
på filmproduktionen investerede McQueen en
del af sin formue i Bullitt. Biljagten gennem

Vi er specialister
i erhvervsbiler
Skal du have ny eller brugt varebil,
skræddersyr vi et leasingforslag, som
passer lige netop til dit behov.
Vi er leveringsdygtige i nye
varebiler af flere mærker.
Vi tilbyder også privatleasing.

2013

2012

2005

Ny eller brugt privatbil?
Se vores gode brugte biler på www.keauto.dk og kom ud og få en god og ærlig bilsnak.
Skal din næste personbil være helt ny, finder vi den helt rigtige til dig.

ntien
a
r
a
g
s
k
i
r
b
a
Bevar f
os os!
reparation h
og
- ved service

Værksted: Karl Ejnar
Telefon 6221 1130
ke@keauto.dk
Salg: John Storm
Mobil 5114 4913
john@keauto.dk

Rytterhaven 2 | 5700 Svendborg | Telefon 6221 1130 |
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dredets biljagt
San Francisco, med ham selv bag rattet, var ét
af kravene fra filmstjernen og motorsportsentusiasten.
En del af korrespondancen mellem filmselskabet og San Franciscos rådhus i forbindelse
med optagelserne i byen foretog Steve
McQueen selv. Et af brevene, som handlede
om tilladelsen til at filme biljagten gennem
byen, var stilet direkte til San Franciscos borgmester, Joseph Lawrence Alioto. Svaret retur
lød således:
”Okay, Mr. McQueen, you’d like to race two cars
through our city at 100 miles an hour - could
we interest you in burning down some of our
buildings?”

for at frembringe fornemmelsen af tempo. Det
kommer ganske enkelt helt af sig selv med
lyden af de store V8-motorer, som lydmæssigt
skiller sig markant ud fra hinanden. Den hule
og dybe lyd fra den tunge 440 Magnum motor
i den store Dodge Charger mod den knivskarpe
og hvæsende motorsound i McQueens Big
Block 390 Ford Mustang giver dig følelsen af, at
du selv er med på bagsædet i bilerne. Høj fart,
høj klasse.
Steve McQueen var – som han selv udtrykte det
– lidt i tvivl om, hvorvidt han var en skuespiller,

der kørte væddeløb, eller om han var en racerkører, der også spillede lidt skuespil.
Motorsport fyldte en stor del af hans liv, hvilket
også kom til udtryk i flere af hans film, bl.a. Le
Mans (1970), Bullitt (1968) og On any Sunday
(1971).
Han har i dag opnået kultstatus og fået tilnavnet ‘King of cool’.
Steve McQueen døde i 1980. Han blev 50 år.
Se biljagten fra Bullitt i sin fulde længde på
Youtube.

Det lykkedes som bekendt at få tilladelsen til
at filme biljagten gennem San Francisco – godt
hjulpet på vej af en personlig check fra Steve
McQueen på 25.000 dollars til en ny svømmehal i byen.

‘King of cool’

47 år er det siden, at biljagten i Bullitt blev
optaget. Og den er stadig ikke overgået af
noget tilsvarende i filmhistorien. Her er det
ikke nødvendigt med lynhurtige hysteriske klip

•
•
•
•
•
•
•

Fra biljagten i Bullitt mellem de to biler: Ford Mustang og Dodge Charger

Fleksibelt system
Opbygget af moduler
Indretning efter behov
Slagfast holdbarhed
Sikkerhedsgodkendt
Overblik
Lav vægt

Hvad er dit
trailer-behov?
Køb din nye trailer hos os.
Vi fører hele sortimentet fra Ifor Williams.

TT 3017 elektrisk tip
2-akslet

Kr. 44.900,-

Indretning af varebilen
efter dine ønsker

Ifor Williams
Erhvervstrailere
Since 1958

Trailerne samt komponenterne
fremstilles i Storbritanien
Trailerne bliver leveret med
Ifor Williams’ unikke Paraflex
undervogn, med fast tværgående aksler og kraftige bremser.
Chassis og alle tværvanger er
varmegalvaniserede
Varmegalvaniseret chassis
i højstyrkestål

Se udvalget i vores showroom.

Se mere og ansøg om leasing
på www.iforwilliams.dk

GX 105 HD
2-akslet

Kr. 29.900,-

mitsvendborg.dk

– et klogt træk…
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Det må gerne være
ligesom en boomerang
Biler er ikke bare biler.
Der hører mere med.
Udvikling for eksempel.

John Storm Hansen
og Karl Ejnar Nielsen
er klar til at montere
reoler og skuffer
i erhvervsbiler.
(Foto: mitsvendborg.dk)

AF P E R VI N CEN T
De står ikke stille i firmaet på Rytterhaven, hele
tiden kigger de sig omkring efter nye muligheder, og tilbuddene til kunderne bliver flere og
flere. De er kommet langt, siden det begyndte
i en nedlagt salatfabrik på Nyborgvej med seks
biler i en carport.

Nu er de to om det

- Vi vil være en butik, folk lægger mærke til, vi
vil være et navn, der huskes. Det opnår vi ved
at gøre tingene ordentligt.
Så klar er meldingen fra John Storm Hansen og
Karl Ejnar Nielsen, indehavere af K.E. Automobiler ApS, begge to med stor rutine og mange
års erfaring i bilbranchen. Karl Ejnar Nielsen
lægger navn til firmaet, det var ham, der
begyndte det hele i 1982 på Nyborgvej, og i
1989 flyttede han så til Rytterhaven.
John Storm Hansen kom til sidste år, hvor han
købte halvdelen af selskabet. Inden da var han
hos Toyota i Faaborg i 21 år, så de ved, hvad de
taler om, når det drejer sig om biler.

Montageværkstedet

De to ejere og deres otte medarbejdere går
ikke af vejen for noget, og de kan reparere alle
mærker, fordi de kender specifikationerne og
kravene for hvert enkelt bilmærke.
- Alle er hele tiden under uddannelse, lige for
tiden er en af svendene i gang med et kursus, der varer to år, og det er med til at løfte
kompetencerne på hele værkstedet, siger John
Storm Hansen.
Og kompetencer er der brug for, når K.E. Automobiler ApS er ved at udvikle sig til at være
mere end bare brugtvognshandel og et solidt
værksted.
- Erhvervsbiler er et stigende marked, og vi
har valgt at gå et skridt videre. I et helt nyt
samarbejde med Raaco kan vi nu lave hele
indretningen og montagen af erhvervsbilerne,
altså reoler, skuffer, kasser, alt hvad man kan
forestille sig, der er brug for, plus det ekstraordinære. Vi er de eneste, der har et egentligt
montageværksted, forklarer John Storm Hansen.

DANMARKS
BILLIGSTE
DÆKPRISER
Ring på
tlf. 62 51 48 91

og få ud
G
RINligtende tilb
rp

et ufo

KLIP UD

✁
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AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER
Udfører alt reparationsarbejde,
timeløn 259,- excl. moms.

vores teknologi bringer dig fremad

Trailere til alle formål

Det engelske Ifor Williams fremstiller trailere,
og de forhandles også på Rytterhaven. Det er
nyt på Fyn, og de særlige trailere henvender
sig direkte til erhvervslivet.
- De kan fås i alle former som bokse med
vippelad og tiplad, med lad eller som heste- og
kreaturtrailere, der er faktisk ingen grænser, og
vi har dem holdende, så kunderne kan se dem,
siger Karl Ejnar Nielsen.
- Geografisk ligger vi et godt sted, det passer
fint med vores offensiv på erhvervsmarkedet,
vi har berøringsfladen, og så har vi forstand på
det, smiler John Storm Hansen.
K.E. Automobilers logo er en boomerang. Det
skal signalere, at tilfredse kunder kommer
tilbage igen og igen, og meget tyder på, at det
gør de. Det går hele tiden fremad på Rytter
haven.

Dækgaragen blev
kåret som
”Michelin Quality
Dealer of the year”
af Michelin og
Teknologisk
itut.
stst
InIn

Dækgaragen
Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 48 91 · Mobil 20 15 22 95
www.daekgaragen.dk
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HAR DU BRUG
FOR ET BILLÅN?
Bliv godt kørende!
En bil giver dig frihed på mange måder, men den koster også. Uanset om du har en ny eller brugt bil i
kikkerten, hjælper vi dig med rådgivning og et lån til en attraktiv rente, som passer til dig og din øvrige
økonomi.
Har du lyst til at høre mere om, hvilken forskel vi kan gøre for dig og din økonomi, så giv os et ring eller
send os en e-mail - vi svarer indenfor 24 timer.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi filialen, Tinghusgade 35 - så giver vi en kop kaffe!

Marie Nielsen, Kunderådgiver
Tlf.: 6548 5482 mln@sparfyn.dk

Stine Holm, Kunderådgiver
Tlf.: 6548 5484 smh@sparfyn.dk

Brian B. Sørensen, Filialdirektør
Tlf.: 6548 5481 bbs@sparfyn.dk

Dea Madsen, Kunderådgiver
Tlf.: 6548 5483 dbu@sparfyn.dk

Dit stærke lokale alternativ
Vi lægger vægt på personlig
rådgivning og vi er til at få fat på,
så du får svar til tiden, når du har
brug for at tage os med på råd.

Man kan sagtens være
17 år og selvstændig
AF CH R I ST I A N DA N J EN S EN

Vild med Fremtidsfabrikken

Den første opgave, Andreas Ottosen fik for
en kunde, var, da han som 15-årig lavede en
hjemmeside for sin mors arbejdsgiver. Det var
også på denne tid, at mor måtte sætte underskriften, så han kunne få sit cvr-nummer og
starte sin egen virksomhed.
Det startede med en butik i Møllergade 68,
hvor Andreas Ottosen åbnede Trendservice.
dk, som virksomheden hedder. Her tilbød han
reparation af mobiltelefoner og computere

samt opgaver i webprogrammering. De første
kunder kom i hus.
Men den fysiske butik var ikke vejen for den
unge iværksætter. Efterspørgslen på hans
arbejde med at oprette hjemmesider og web
shops for danske virksomheder var stor, og
derfor tog han hurtigt beslutningen om at rykke
ind i Fremtidsfabrikken.
- Jeg er vild med at være her. Man mærker,
hvordan inspirationen fra hvert et hjørne af
huset giver energi og virkelyst. Det er simpelthen de perfekte omgivelser for en lille virksomhed som min, siger Andreas Ottosen.

Brugervenlige systemer

Når Andreas Ottosen udvikler hjemmesider for
virksomheder, så er det altid bygget op i WordPress, som er et af Danmarks mest brugervenlige systemer, hvad angår hjemmesider. Systemet er intuitivt, og det kræver ingen specielle
IT-baserede forudsætninger eller kundskaber at
anvende.
- Jeg valgte WordPress, da jeg ønskede et
system, som skulle være brugervenligt. Mine
kunder skulle have mulighed for hjælp og support – uden at få en ekstra regning. Løsningen

Ung
iværksætter
vidste, hvad
han ville
allerede
som 14 årig

(Foto: mitsvendborg.dk)

Allerede som 14-årig vidste Andreas Ottosen,
hvad han ville i livet. Mens kammeraterne i
skolen stadig ikke var afklaret med, hvilket
uddannelsesforløb de efter skolen skulle ind
på, så havde den unge Andreas lavet sin
forretningsplan. Ikke mere skolebænk. Ikke
flere lektier eller eksaminer. I stedet skulle der
startes en forretning op, og der skulle laves
business.
Som sagt, så gjort. Efter 10. klasse på Ida
Holst Skole i 2014 lejede Andreas Ottosen
en kontorplads i Fremtidsfabrikken, hvor
han kunne være en del af et kreativt
iværksættermiljø.

blev fri support, hvilket er en af Trendservices
kerneværdier den dag i dag, fortæller den nu
17-årige og målrettede iværksætter fra Svendborg.
trendservice.dk

Hold festen på

Suppens Dag

Bregninge Kro

LØRDAG 28. FEBRUAR
11.00 - 15.00
MARITIMT CENTERS PAKHUS

Husk 6. marts fra kl. 18.00
Beuf Beaumaniere
(bordbestilling tlf. 62 22 54 75)
Vi holder åbent mod forudbestilling
(min. 10 kuverter)
Helaftensarrangement
(inclusiv servering, lys, duge og blomster)
Fra kr. 525.- pr. kuvert
Bemærk
Endnu ledige konfirmations-datoer,
ring og hør nærmere.

Restaurationerne i Svendborg og omegn,
Kulinarisk Sydfyn og Maritimt Center/
SvendborgEvent står igen i år bag en sjov,
hyggelig og anderledes madevent.

Leverer også
Maden ind i huset

Kom ind i varmen, smag på alle supperne
og vær med til at kåre årets vinder af den
eftertragtede Suppesten!
Tegnestuen1.dk

Sundbrovej 54, Tåsinge

Vi ses i Maritimt Centers Pakhus, Havnepladsen 2, tlf. 6223 6955
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www.bregningekro.dk

Tlf.: 62 22 54 75
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Her står tiden
aldrig stille
AF CH R I ST I A N DA N J EN S EN
Indtil dato har det primært været
mindre serviceopgaver og små
urreparationer, som Pind J. Design
på hjørnet af Gerritsgade og
Gåsestræde har kunnet tilbyde kunderne. Det kan de stadig, men nu
har fagligheden fået endnu et løft
opad, efter at der også er kommet
en urmager i huset.
Det tager fire år at blive urmager.
Det er ikke noget, man kommer
sovende til, og det kræver selvsagt
en rolig hånd at beherske faget. Det
har Jan Christensen, og det er ham,
som er den nye urmager hos Pind
J. Design.

Fra Bornholm til Italien

Der har været ure i forretningen i
de sidste syv-otte år. I dag føres der
mærker som Marc Jacobs, Certini,
Armani, Seiko, Hilfiger og Georg
Jensen. Og skulle du have et gammelt bornholmerur hjemme i stuen,
som har lidt svært ved at overholde
tiden, så er det en opgave, som
også kan løses af Jan Christensen.
- Det at være urmager spænder
bredt. Der er mekaniske ure, auto-

2015
matik ure og quartz ure. Alle tre
typer kræver, at man ved, hvad
man har med at gøre. Og det er
jo det, som gør det sjovt at være
urmager, smiler Jan Christensen,
som glæder sig til de mange
spændende opgaver

FORSORGSMUSEET: åbent tirsdag - søndag kl 10-16
FORSORGSMUSEETS AKTIVITETER
Februar
10.-15.

Størst i Danmark

De senere år er behovet og interessen steget for ure hos Pind
J. Design. Og med det største
reparationsværksted i Danmark
på 1. salen af forretningen lå det
naturligt også at have en urmager
ansat.
- Vi fungerer som guldsmedeværksted for 60 butikker i hele landet,
så det er bestemt et super godt
supplement, at vi nu også har en
urmager hos os, siger indehaver
Peter Pind Jørgensen.

VINTERFERIE-AKTIVITETER

Gratis rundvisninger tirs-fre i uge 7 kl. 11 og kl. 13.
Kom og smag en fedtemad og væv måtter. Se nyopdagede
forbryderfotos og tegn selv portrætter af de indlagte.

Marts
1.

12.

GRATIS FAMILIESØNDAG

Gratis entré for alle. Gratis rundvisning kl. 11 og 13.
Opgaver for børn

INDEN DET ER FOR SENT - FOREDRAG

Kl. 19. Foredrag v. Sarah Smed:
Fortællinger fra Plejehjem

Flere oplysninger på forsorgsmuseet.dk

Pind J. Design kan i år fejre 30 års
jubilæum i Svendborg.

Hvem vil du give
Tak for hjælpen
julens mange
et smil på Til
læben?
anledninger

SVENDBORG MUSEUMS AKTIVITETER
John: indlagt på Fattiggården fem gange fra 1900-1902

SVENDBORG MUSEUM
BUTIK & WEBSHOP

I butikken, der ligger på Forsorgsmuseet, kan du købe
et bredt udsnit af varer såsom bøger, postkort, legetøj
og museumssmykker.
Du kan også handle via vores webshop, der bl.a.
sælger den nye bog “Stålsat”, der handler om
Frederiksøen og værfterne 1901 - 1926.

BLIV MEDLEM

Bliv medlem af Svendborg Museumsforening
og opnå mange fordele. Gratis adgang for to
til alle museets udstillinger.
Medlemmer af Museumsforeningen får også 20%
på varer i museumsbutikken og webshoppen.
Flere oplysninger på svendborgmuseum.dk
BLOMSTER
BLOMSTER

CHOKOLADE
CHOKOLADE

VIN
VIN

SPECIALITETER
SPECIALITETER

Bestil fra vores butik, interflora.dk eller via mobilen.
Bestil fra vores butik, interflora.dk eller via mobilen.
Vi sender over hele landet.
Vi sender over hele landet.

Gåsestræde 7 B
5700 Svendborg
STlf.
P E C53
I A 62
L I T70
E T09
ER

Bestil fra vores butik, interflora.dk
eller via mobilen. Vi sender over hele landet.
BLOMSTER

mitsvendborg.dk

CHOKOLADE

VIN

ENTRÈ:
Børn: Gratis
Voksne: 50 kr.
Stud/pens: 40 kr.

www.svendborgmuseum.dk
info@svendborgmuseum.dk
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
+45 62 21 02 61
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Jura i
øjenhøjde

Alt juridisk
på hylderne

Juridiske afgørelser er ofte betydningsfulde i vores
samfund. mitsvendborg.dk – MAGASIN vil i år afdække advokatens arbejde sammen med Advokathuset
Svendborg. Vi begynder med et portræt.
A F J E N S S CHN A BEL

J

ura og advokatvirksomhed virker nok fjernt
og fremmed for de fleste, indtil man får
brug for juridisk hjælp. Men hvordan foregår
arbejdet egentlig? I løbet af 2015 vil
mitsvendborg.dk – MAGASIN dykke ned i perspektiverne i samarbejde med Advokathuset
Svendborg.
- Vi dækker alle juridiske discipliner. Vi er et
fuldt orienteret allround advokatkontor med
alle juridiske varer på hylderne, siger advokat
Claus Olsen fra Advokathuset Svendborg og
peger på de forskellige områder, advokaterne
har specialiseret sig inden for.

Spidskompetencer

Næsten alle advokaterne beskæftiger sig med
fast ejendom og entreprise, selskabsret og
erhvervsret. Det fylder en del, da kontoret har
ganske mange erhvervskunder.
Lemmy Fialin arbejder dog også med strafferet

(Fra venstre) Lemmy Fialin,
Claus Olsen, Anne Mette C.
Knutzen, Verner Sørensen og
Mads Duedal Pedersen arbejder
med jura i Advokathuset Svendborg
i Krøyers Pakhus.
(Foto: mitsvendborg.dk)

og virksomhedsoverdragelse, mens Verner
Sørensen har områder som inkasso og tvangsauktion, og Anne Mette C. Knutzen arbejder
med lejeret og familieret. Mads Duedal Pedersen er advokatfuldmægtig.
Claus Olsen arbejder med straffesager og
voldgift, hvilket er en af årsagerne til, at han er
den, der er mest ude af huset, da han tager sig
af de fleste sager i Landsret og Højesteret.
Både Lemmy Fialin og Claus Olsen har arbejdet
som advokater i næsten 25 år. De var tidligere
del af et fusioneret advokatfirma, men blev
igen kolleger, da Claus Olsen fusionerede sig ind
i firmaet i Krøyers Pakhus i 2005. På det tidspunkt var Verner Sørensen allerede ansat. Anne
Mette C. Knutzen blev ansat for fire år siden.

Tillid og fortrolighed

På daglig basis er samarbejdet mellem advokaterne dog noget begrænset, fordi det kendeteg-

ner branchen, at arbejdet er meget fortroligt og
personrelateret. Claus Olsen sammenligner det
lidt med forholdet mellem læge og patient.
- I stort omfang kører vi vores egen lille
advokatbutik i advokatforretningen. Det er en
tillidssag af rang. Nogle gange er der rigtigt
store værdier, som den enkelte klient overlader
til os og har tillid til, at vi kan håndtere. Men
det gælder også ikke-økonomiske sager, hvor
det handler om personer. Det er et stort ansvar,
vi tager på os, siger Claus Olsen.
Det medfører, at advokaterne ofte sidder og
arbejder noget for sig selv. Samarbejde kan dog
forekomme. For eksempel fulgte en del sager
om konkursboer i kølvandet på finanskrisen,
eller der kan være sager, hvor advokaten trækker på fuldmægtigen til at undersøge specifikke
love eller afgørelser i tidligere sager.
advokathuset-svendborg.dk

Sydfyns Byggefirma
Sydfyns Byggefirma
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Badmintonbørn med
ny sponsor
A F AN N A PI A HO L MGA A RD

Stærkt børne- og ungearbejde

Den lokale klub har et meget aktivt børneog ungemiljø og satser med DGIs såkaldte
Aldersrelaterede Træningskoncept stærkt på at
udvikle nye, dygtige unge.
mitsvendborg.dk vil også gerne bakke op om
de smalle sportsgrene, der ikke får så meget
opmærksomhed. Derfor var det en spændende
og oplagt mulighed at sponsere badmintonbørnene, som vi straks sagde ja til. - Mit Svendborg
giver jo mening på flere planer, og vi vil meget

(Foto: mitsvendborg.dk)

Svendborg Badmintonklub har omkring 40
aktive børn under 13 år. Mange af dem tager i
vintersæsonen rundt til diverse holdkampe og
turneringer for at blive endnu bedre til det med
fjer, bold, hurtighed og styrke. En sportsgren,
som nok er smal i forhold til de store – håndbold, fodbold og basketball på Sydfyn – men
ikke desto mindre også en dansk paradedisciplin på internationalt niveau, hvor også Fyn er
godt repræsenteret med Mathias Boe og Viktor
Axelsen.
gerne klæde nogle børn flot på med et godt
budskab, alle kan forstå, siger Christian Dan
Jensen, indehaver og redaktør af mitsvendborg.
dk, der på den vis er ny i flokken af sponsorer i
Svendborg Badminton Klub og hilses hjerteligt
velkommen af klubbens formand, Mads Kirchheiner.
- Vi er altid glade for nye sponsorer, og ikke
mindst er vi glade for, at vores store arbejde for

at udvikle dygtige unge spillere får opmærksomhed. mitsvendborg.dk - MAGASIN er et
super godt magasin og brand, vi meget gerne
vil forbindes med i Svendborg Badminton Klub,
siger han.
Se også den nye hjemmeside www.svendborgbadmintonklub.dk eller kig forbi hallen, hvor et
nyt online bookingsystem netop er sat op.

Bestil synsprøve på
louisnielsen.dk

Svendborg
Møllergade 6
Tlf. 9632 5208

2for1 fra 795,Stel inkl. enkeltstyrkeglas
2for1 gælder ved køb af stel fra prisgruppe 795 kr. og op. Pentax enkeltstyrkeglas (indeks 1,5) er med i prisen. Tillæg for glas med glidende overgang fra 700 kr. i det første par. I andet par er samme type glas med i prisen.
For andre tillægsydelser som f.eks. antirefleksbehandling betales tillægspris for begge par. Kan ikke kombineres med KompletPris, 60+ eller tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb.

mitsvendborg.dk
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Er Svendborg
en familievenlig
kommune?
(Foto: mitsvendborg.dk)

Hvad kan Svendborg, en mellemstor
provinsby, bryste sig af? Den flotte
natur og beliggenhed ved sundet, ja.
Men hvad ellers? Vi skal da være Danmarks mest familievenlige kommune.
Det vil trække familier til byen og
dermed give mere dynamik.
A F S U S AN N E RI BER

M

ange lokale borgere vil mene, at vi har
det hele og især noget af Danmarks
smukkeste natur, som altid bliver fremhævet, når debatten handler om, hvad Svendborg kan prale af. Natur er dejlig og vigtig;
men hvis ikke vi forstår at udnytte det rigtigt,
giver det ikke mening. Natur i sig selv kan vi
ikke leve af. Om ikke andet så giver beliggenheden nogle muligheder, som vi bør og skal
udnytte, og mit forslag er, at vi udnytter det til
at profilere os som Danmarks familievenlige
kommune. Vi er også Danmarks maritime by og
Danmarks kulinariske by, det hænger sammen
og supplerer hinanden godt.

børn i Svendborg Kommune allerede har flere
bevægelsestimer om ugen end børn i andre
kommuner. Det er jo fantastisk, og det skal vi
selvfølgelig brande os på. Boligområder skal
kendes på deres variation og indretning, der
både beskytter og udfordrer de ”bløde trafikanter”. Beskytter, så vi trygt kan lade vores børn
lege ude og transportere sig, uden at de kommer i konflikt med trafikken og udfordrende,
fordi omgivelserne skal indrettes, så vi alle
udfordres til bevægelse. Bynære naturområder
skal gøres mere tilgængelige, og naturområder
længere ude i kommunen skal forbindes med
det bynære.

Hvad er en familievenlig kommune og hvorfor
en familievenlig kommune? For mig er det en
kommune med dynamik, tilflytning og udvikling. Familievenlig, fordi vi ellers må indse, at
kommunen stagnerer, og indbyggertallet falder.
Helt konkret handler det om, at politikerne
tager nogle bevidste tiltag, som betyder, at
børnefamilier prioriterer Svendborg Kommune,
når de vælger fremtidig bo- og arbejdssted.

Familieliv er lig med fritidsliv og kulturliv;
Svendborg er allerede kendt for at have et farverigt kulturliv og mange foreninger og klubber.
Dette område skal dyrkes og styrkes yderligere,
især med opmærksomhed på udkanten af
kommunen. Flere steder er det svært for børn
og unge at finde fritidsaktiviteter, hvis ikke man
er til sport. Jeg foreslår, at man støtter andre
fritidsinteresser og ser muligheder i at benytte
sig af ledige lokaler i kommunens mange forsamlingshuse til nogle af disse aktiviteter.

Hvilke tiltag kan jeg forestille mig, politikerne
skal arbejde på? Skoler og daginstitutioner
skal kendes på at være veldrevne og med
en høj grad af trivsel. Flere tiltag betyder, at

Af særligt familievenlige kulturtilbud kan nævnes Svendborg Bibliotek og Naturama. Det er

ikke bare et sted, hvor man låner en stak bøger
eller ser en udstoppet hval, men steder hvor
der er børnearrangementer med musik, teater
og vidensformidling. Her tilbringer familier
halve dage med at læse, lytte, undersøge og
spise en madpakke. Rammerne på biblioteket
er dog gamle og umoderne, så et nyt bibliotek
vil helt sikkert være et fantastisk aktiv for byen.
Svendborg arbejder i disse år på, at by og havn
skal hænge sammen, og i den planlægning
skal børn indtænkes. For familier, børn og unge
skal havnen være et attraktivt sted. Dele af
havneområdet kan prioriteres til søsportsaktiviteter som f.eks. paddling, windsurfing, dykning
og snorkling. Her kan fanges krabber, her kan
steges fisk over bål, og et lille havnebad vil
skabe liv på havnen. Familieaktiviteter giver liv
og dynamik til by, havn og land – hvis bare vi
vil det.

SUSANNE RIBER
Sygeplejerske og sundheds
plejerske samt underviser
inden for sundhedsplejen.
Skribent i mitsvendborg.dk
– MAGASIN om familie og børn.

Et kort til det hele
Køb et BaggÅRSKORT og få et helt års teateroplevelser.
Kr. 500
www.baggaardteatret.dk
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Siloam byder på Sydfyns mest
unikke og stemningsfulde selskabslokaler. De indbydende og stilrene
lokaler emmer af historie fra årene,
hvor huset fungerede som frikirke
og egner sig alle typer arrangementer. Som noget helt nyt tilbyder
Siloam nu også kulinariske oplevelser af høj kvalitet, hvilket fuldender
oplevelsen, og gør os til det perfekte
valg til jeres næste store fest.

Fest hos Siloam 2015 Forår
Velkomst – Snacks og et glas bobler

Forret
Krabbesalat i omgivelser af hytteost, glaskål og
dild
eller

Fynsk stenbiderrogn, rå okse med sprøde kartofler
og karse
To slags brød med luftigt citronsmør

Hovedret
Velfærdskylling med rimmet porre, purløg, syltet
glaskål og cremet korn

Dessert
K irkens bud på fynsk brunsviger
eller

Citronfromage med lakridsrod & brændt
marengs

Pris pr. kuvert 350 kr

www.mmoks.dk
siloam@mmoks.dk
tlf. 28262923
Dronningholmsvej 61 5700 Svendborg

Find os på Facebook:

Huset Siloam

Erhvervsafdelingen ved AOF Center Fyn i Svendborg
vil gerne hjælpe virksomheder med at efteruddanne
deres medarbejdere
(Modelfoto: Colourbox)

AOF søger
erhvervskunder
AOF’s erhvervsafdeling i Svendborg tilbyder mange
slags kurser for virksomheder på hele Fyn.

U

A F J E N S S CHN A BEL

dbud af kurser er grundstenen i såvel
erhvervsafdelingen som alle andre
afdelinger af AOF. Det har før baseret sig
på kurser til ledige, men i dag tilbydes også
målrettede kurser for virksomheder og deres
medarbejdere. Og det skulle vise sig at være
en succes.
- Vi har gjort et stykke opsøgende arbejde
og imødekommet et behov, siger AOF’s nye
skoleleder, Lone Dreyer, der satte sig i stolen i
november.

Kurser for virksomheder

En ny indsats er nu målrettet erhvervslivet,
med mere fokus på opsøgende konsulentarbejde hos virksomhederne og tilbud af kurser
samt hjælp med at overholde regler og skrive
de nødvendige ansøgninger. Det kan være i
forbindelse med jobrotation, hvor virksomheder
ofte er usikre på reglerne og derfor opgiver og
går glip af mulighederne.
Til selve kurserne trækker AOF meget på egne
kompetencer. Erhvervsafdelingen dækker
for eksempel også AOF’s Center for Sundhed
og Livsstil (CSL). I dag er virksomheder ofte
afhængige af medarbejderes kompetencer. Det
skaber problemer ved sygdom. Derfor er en
sund livsstil vigtigt i mange virksomheder.
- Det handler meget om at tænke sundhed og
økonomi sammen. Gennem CSL kan man få
fysioterapeut, vejledning eller diætist tilknyttet.
Med de nye regler for sygedagpenge tror jeg,
det bliver et stort fokusområde, siger Lone
Dreyer.
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AOF tilbyder også virksomheder at hjælpe med
at optimere samarbejdet ved at vurdere sammensætningen af grupper.
- For at kunne sætte det bedste hold er jeg
certificeret til at lave personprofiler. Det dækker
over, hvilken type man er, siger virksomhedskonsulent Mette Fabech.

Positive erfaringer

Mette Fabech er blandt dem, der skal skabe
kontakten til virksomhederne, finde ud af
behovet, og hvordan et kursus kan sættes
sammen og finansieres.
- Der er en grund til, at vi hedder AOF Center
Fyn. Vi dækker alle virksomheder på Fyn og
ikke kun Svendborg, forklarer Mette Fabech.
Et eksempel er CC Teknik i Ringe, der gennemgik et kursus om effektivisering med godt 30
elektrikere i november. Elektriker og den ene
indehaver, Carsten Lauritsen, husker det som et
godt forløb.
- Mette Fabech besøgte os nogle gange. Hun
var super flink og brugte tid på at sammensætte noget, som kunne bruges hos os. Derfor
valgte vi AOF. Jeg tror helt klart, vi kunne
overveje et samarbejde igen, siger Carsten
Lauritsen.
AOF tilbyder dog også forløb for ordblinde og
folk med læsebesvær under forberedende
voksenundervisning (FVU). Et eksempel er
Svendborg Brakes, der fremstiller bremsesystemer. Tillidsrepræsentant Finn Jepsen husker
et forløb for godt otte medarbejdere i foråret
2014. Da ordblindhed er lidt af et tabu, lod han

folk komme til ham og fik derefter AOF til at
teste de interesserede. Det førte til et kursus på
i alt 42 lektioner tirsdag formiddage betalt af
arbejdsgiveren.
- Da vi var færdige og evaluerede, kunne jeg
mærke, at de havde været rigtig glade for det.
Især en, som var erklæret ordblind, sagde, han
aldrig nogensinde havde haft så god en oplevelse. Han blev et helt andet menneske. Du
kunne næsten se en blomst, der
åbnede sig, fortæller Finn Jepsen.
Oplevelsen var så positiv, at Finn Jepsen har
snakket med Svendborg Brakes om at gentage
kurset i foråret 2015.
aofcenterfyn.dk

ÅBENT HUS

AOF Svendborg indbyder alle interesserede til
åbent hus 14. marts.
Hold øje med hjemmesiden for nærmere
program..

i samarbejde med
MAGASIN
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Brune sko og selvindsigt
Dannelse er menneskets evne til selvbevidsthed.
En forestilling om og et svar på: Hvem er jeg
- lige nu, siger Grundtvig. Ja, men det er også en
ordentlig omgangstone, siger Emilia van Hauen.

I

AF P E R VI N CEN T

Severin, Kresten og Søren

Men selvfølgelig er dannelse mere end Emma
Gad, det er et begreb, som store tænkere har
skrevet og snakket meget om, her i landet
fylder Søren Kirkegaard og N.F.S. Grundtvig
mest, når man slår det op i for eksempel et
leksikon.
For Grundtvig og hans partner Kresten Kold
var skolebænken den store katalysator for
dannelsesprocessen, børnene skulle lære,
hvordan man opfører sig i et fællesskab, de
skulle have selvindsigt, en vigtig forudsætning for at leve livet. Grundtvig og Kold var
interesserede i, hvad der gør et menneske
til et menneske, og der er stadig skoler, der
bruger deres ideer som udgangspunkt.
Søren Kirkegaard var ikke så praktisk, men
udelukkende eksistentiel i sin opfattelse.
For ham var det et spørgsmål om at komme til
sig selv, at blive sig selv, samtidig med bevidstheden om at være i en større sammenhæng.
Hvis det bare bliver til selvdannelse, duer det
ikke, begge ting skal med, mente han.
Søren Kirkegaard havde både en humanistisk
og en teologisk vinkel på begrebet dannelse.
Han sagde engang, at han havde to læremestre: Sokrates og Kristus.

Kristendommen er en uundværlig del af dannelsesbegrebet.

Opfør dig ordentligt

Når nu de har tænkt og skrevet og snakket så
meget om dannelse, som de har, og flere efter
dem, er det Grundtvig og Kirkegaard, der har
formuleret grundlaget for vores opfattelse af,
hvad dannelse er.
Også i dag, hvor kultursociologen Emilia van
Hauen er enig i, at dannelse er at forstå de
sociale regler, og hun er ikke sikker på, at det
går så godt med det.

- Vi har jo hørt eksempler på noget af det.
Jeg synes, at det er fejt, og det er mangel på
opdragelse og medmenneskelighed, understreger Emilia van Hauen.
Især er hun bekymret for de unges dannelse i
den sammenhæng.
- Alle os, der har et ansvar, bliver nødt til at
sige, at vi ikke vil finde os i det, og for børnenes og de unges skyld ville jeg ønske, at
”Omgangstone” kunne blive et fag i skolen.
Ordentlig dannelse begynder med at opføre sig
ordentligt, siger Emilia van Hauen.

- Dannelse er altså også et spørgsmål om
simpelthen at opføre sig ordentligt. Det hele
er blevet mere uformelt, den automatiske og
nødvendige respekt, der engang var for politiet
eller lærerne for eksempel, er så godt som
væk, det skaber en usikkerhed, fordi dannelsesreglerne så er blevet mere komplicerede,
og grundlæggende fordi de i virkeligheden
er blevet individualiserede, og det skaber jo
utryghed, for hvilke regler opererer du efter?
Og passer de til mine?, siger Emilia van Hauen.

Omgangstone som skolefag

Hun er bekymret for de sociale medier og den
udvikling, de medfører.
- På nettet og alle de andre medier findes der
ingen redaktører, der kan slå bremsen i. Hele
den sociale infrastruktur ændrer sig kraftigt og
meget hurtigt, og vi kender slet ikke konsekvenserne. Min pointe er, at privatlivet forsvinder, alt
og alle kan udstilles og bliver det, og især det
sprog, der bruges, rykker ved vores opfattelse af
dannelse, hvad man kan og ikke kan.
- Tænker du på alle de politikere og andre
offentlige personer, der får anonyme hademails
og trussel-sms´er?

SPAR 20%

HELE DAGEN

Dannelse er et spørgsmål om at opføre sig ordentligt,
siger kultursociologen Emilia van Hauen.
(Foto: Bjarke Johansen)

Jensen’s Bøfhus v/Anne Holm
Gerritsgade 25
5700 Svendborg
Tlf.: 62 80 08 84

Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer.

1918 udkom Emma Gads bog Takt og Tone,
og hendes navn er stadig synonymt med
pæne manerer, ingen brune sko efter klokken 18, en god portion almen viden og mandligt galanteri. Dannelse.
Gamle dyder, som man ikke skal kaste smuds
på. Okay, den med de brune sko kan ryge ud,
men hun har fat i noget, for selv om nogle af
fruens ”regler” er lige lovlig stramme i betrækket, er andre stadig brugbare, og de har en
vigtig fællesnævner. Det handler om måden, vi
er sammen på, simpel takt og tone.

Søndag–onsdag får du 20 % rabat på HELE regningen. Gælder til 31. marts 2015 dog ikke på Take Away.

mitsvendborg.dk
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ser er ingen let opgave. I moderne optik skal
løsningen være markedsdreven med privat
investorkapital. Og borgerne skal slutte op, så
man politisk kan vise, at den demokratiske
dimension også er på plads. At udvikle havnen
og byrum i en folkelig proces med høringer og
dialogmøder er dog mest af proceshensyn og
for at få kritikken kapslet ind.

Industrisamfundet er dødt!

S

AF R U D I RUSFORT KRAGH
vendborg har fået et nyt torv, det er
indviet og taget i brug. Som noget af det
første blev de 21 markerede felter til
bilerne indtaget af bilisterne, og dermed er
byrummets nye torv allerede tilbage ved det
gamle udtryk, hvor bilerne på torvet tager den
overordnede rumoplevelse og hindrer muligheden for i dagtimerne at kunne se, hvor flot
torvet faktisk er.
Det er ikke bilisternes skyld. De udnytter blot
de muligheder, byrådet har givet dem, ved at
det aktuelle flertal i byrådet har besluttet, at
der skal være 21 p-pladser på det nye torv.
Koste hvad det vil.
Omdannelse af det middelalderlige byrum

Svendborg har fået et nyt torv. Den opmærksomme
læser vil kunne se i hvert fald én forandring.
(Foto: mitsvendborg.dk)

sker i en periode, hvor Udkantsdanmark gisper
efter vejret. Handelslivet i midtbyerne mærker
et pres fra stadig flere nye butikscentre, som
ligger i køreafstand af boligen, de mærker en
øget nethandel og er ramt af en forsigtig købelyst hos forbrugerne, som er under pres af et
stadig mere usikkert arbejdsmarked.
Den igangværende skabelse af en ny havnefront i Svendborg og ønsket om øget sammenhæng mellem havnen og midtbyen kommer
efter mange års drøftelse oven på chokket, da
Svendborg i 1900-tallet fik et brutalt wake up
call; industrisamfundet er dødt!
At omdanne et havneområde, der var baseret
på tung industri, til fritids- og turismeoplevel-

Inden for den nærmeste fremtid vil handlende
gå i Møllergade og undre sig; var der ikke
engang et hus her? I en menneskealder har
værtshuset Rob Roy været en del af bygningsrækken. En dag vil der være et hul i husrækken.
Der vil komme spontan debat over den nedrivning. Så vil der komme en trappe – Den Spanske
Trappe, som Svendborg Kommune så ydmygt
har døbt den – som vil forbinde Møllergade med
havneområdet. Kommunen vil under fanfare
indkalde til officiel indvielse; trappen vil blive
benyttet, og om nogle år vil man mindes tilbage
til debatten om torvet og trappen, og kun på
historiske fotos kan man mindes Rob Roy og det
nu gamle torv med mere end 21 biler.

RUDI RUSFORT KRAGH
Er bl.a. formand for By og
Land-Sydfyn, formand
for Energilandsby 5762,
bestyrelsesmedlem i
Kulturelt Samråd samt
Vester Skerninge Friskole.
Er desuden forældrerepræ
sentant i skolebestyrelsen
for Tåsingeskolen.

Denne kupon giver dig adgang til gratis at deltage på et
møde i et stærkt erhvervssnetværk. Tilbuddet er inklusisiv
morgenmad
Vi tilbyder:
- Spændende foredrag målrettet erhvervslivet
- Vi hjælper hinanden til nye kunder
- Vidensdeling
- Hyggelige omgivelser ved Hotel Ærø, hvor vi mødes
hver anden torsdag 7:50-9:45
Interesseret?
Kontakt mødeleder Martin V. Lind - Tlf.21 76 70 93
mi@global-network.com 	
  

32

Februar 2015

Her bor ...
Boligen er vores base. Den er fundamentet til mange basale ting og vores trygge
ramme, hvor vi kan koble af, være familie
og dyrke os selv.
Mange har taget et bevidst valg om
deres bolig. Beliggenhed, udseende,
størrelse, hvilke funktioner skal boligen
indeholde, alt sammen noget, der har stor
betydning for os, som beboer og mennesker.
Jeg hedder Tine Lorentzen, er boligstylist
og graﬁsk designer hos SmartMonkey i
Svendborg. For mig er det vigtigt at vise
hjem, som er indrettet med kærlighed
og funktionalitet. Mit arbejde som boligstylist består typisk i, at rådgive om
indretning, oprydning og funktionalitet
i hjemmet, rådgivning af “hus til salg” og
inspiration til ombygning/ nybygning.
Derudover arbejder jeg med indretning,
dekoration og totalt identitets udvikling
til erhvervskunder.

Hvordan bor og lever vi på Sydfyn?
Det kan du få svaret på fra og med april-magasinet, hvor
www.tinelorentzen.dk

vi giver dig bolig- og indretningsreportager her i
mitsvendborg.dk – MAGASIN.
Tag med indenfor hos svendborgenserne - kendte som
mindre kendte - sammen med boligstylist Tine Lorentzen.

Fotograf: Jes Knap www.digitalphotography.dk

Guesthouse Danninghus

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

mitsvendborg.dk
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Nu lysner det

A F P E R N YK J Æ R J EN SEN

projekt, som reelt giver Svendborg den længe
ønskede mulighed for sport og musik i større
målestok.

(Foto: Colourbox)

D

agene længes hastigt, og foråret er ikke
langt væk. ”Foråret” pibler allerede
mange steder i vores dejlige by. Torvet
er færdigt, og hvor er det flot! Næste fase af
projektet bliver etableringen af den nye trappe,
der skal forbinde byen og havnen. Samtidig
har kommunen udbudt det første areal på
det gamle trælastareal. Der er stor interesse
for at opføre flotte boliger på området, og de
vil være med til at tiltrække ressourcestærke
borgere, som igen vil bidrage til at trække
udviklingen i den rigtige retning. I havnens
nordlige hjørne arbejdes der på at skabe et nyt
Simac. Det bliver et fyrtårn og en vækstdynamo
for det maritime Svendborg, når det projekt
lykkes. Svendborg har i det hele taget mange
succesfulde virksomheder. SH Group og CC
Jensen gør det eventyrligt godt, Halberg-koncernen er aktiv i mange forskellige projekter og
er med til at sikre, at Svendborg har et hotel i
høj klasse og er, sammen med andre partnere,
aktive i flere andre projekter. SG Huset fik en
fin pris, og Gymnastikhøjskolen i Ollerup har
fået A.P. Møller Fondens støtte til et fantastisk

Fødevaremarkedet og Filmfestivalen er fasttømrede succeser, som giver genlyd over
hele landet. I mindre skala, men med en ikke
mindre imponerende arbejdsindsats, fylder
kreative folk tomme lokaler på havnen med
nye spillesteder og restauranter. Altsammen er
stærkt befordrende for et nyt og bedre image,
som fremover mere vil signalere galophest
end snegl. Hatten af for alle disse dygtige
svendborgere og deres mange initiativer. Det
er netop disse ildsjæle og dygtige erhvervsfolk,
der skaber det liv og det drive, som er så
nødvendigt, og som vil være med til at placere
Svendborg på landkortet over kommuner, hvor
det nu går fremad og opad. Lad os danne kæde
og hjælpes ad med at gøre vores herlige by
kendt, i hele landet, som stedet hvor tingene
sker, og det gode liv leves!

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

Jeg ønsker alle et fantastisk 2015

DANMARKS
BEDSTE
ENERGIVINDUE
HEDDER
FUTURA+

Certificeret forhandler

Er du obs på dine varmeudgifter, og ønsker du samtidigt ikke
at gå på kompromis med hverken materialer, funktionalitet eller
udseende, så skift dine gamle vinduer ud med Idealcombi’s
innovative Futura+ vindue.
Futura+ fås både som 2- og 3-lagsvindue og er med sine smukke,
slanke rammer og store lysindfald et godt match til enhver bolig.
Idealcombi er Danmarks største vinduesproducent.
Deres innovative vinduer er 100% danskproducerede i Thy.
Fyns Vinduescenter er certificeret Idealcombi forhandler.
Kontakt os for råd og vejledning og kom ind og besøg vores flotte
Idealcombi udstilling i Svendborg.
Vi er altid klar til at hjælpe!

Fyns Vinduescenter ApS,
Viebæltet 1, 5700 Svendborg
Mobil: 31 77 92 15,
post@fynsvinduescenter.dk
www.fynsvinduescenter.dk

Åbningstider
Mandag – fredag: 10-16
Lørdag åbent efter aftale

www.idealcombi.dk
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Hele tre
vindere
i ny aftale

(Foto: mitsvendborg.dk)

Overskriften beskriver direktør Troels
Mortensens begejstring over en ny aftale,
hvor Sydfyns Elforsyning er storsponsor for Svendborg Rabbits.
Aftalen blev fejret med gratis basketkamp fra SEF til alle svendborgensere, hvor 1308
mødte op. Byens basketklub får i fremtiden desuden fordel af en SupportEnergi-aftale, der
kan generere penge til moderklubben, mens SEF glæder sig til styrket lokalengagement.
AF A N N A PI A HO L MGA A RD

E

lite koster penge – og derfor er Svendborg
Rabbits, byens meget populære baskethold, også rigtig glade for en ny storsponsoraftale fra 2015 med den lokale el-, gas- og
telefoniforsyning Sydfyns Elforsyning.
- Vi kalder det i højere grad en samarbejdsaftale, for vi er to rigtig gode brands, der hver
især arbejder for gode historier og succes på
Sydfyn, siger Troels Mortensen, direktør i Rabbits.
Aftalen føjer sig til den øvrige række af storsponsorer i Svendborg Rabbits. En klub, der
særligt i de senere år har været med i afgørende kapløb om mesterskaber og pokaler og
derfor også følges tæt af loyale fans og støtter i
Svendborg og det sydfynske område.

Stærk elite og stærk moderklub

Sydfyns Elforsyning gav derfor også som en
festlig start på det nye samarbejde gratis
billetter til storkampen i Svendborg mellem
Svendborg Rabbits og Randers Cimbria den 21.
januar – en kamp, hvor 1308 basketfans tog
imod den gratis entré.
Her blev der også for alvor sat fokus på Sup
portEnergi-aftalen, som moderklubben, Svendborg Basketklub, nu er en del af.
- Vi har en stærk og meget ambitiøs moderklub, der via SupportEnergi forhåbentlig får en
mere fleksibel økonomi, så vi kan udvikle og
styrke vores lokale basketsport og arbejdet i
klubben endnu bedre. Selv om vi er to separate
klubber, så kaster basketklubben jo hele tiden

mitsvendborg.dk

nye, dygtige talenter af sig og er inde i en
positiv udvikling. Vi glæder os meget til at se,
hvad SupportEnergi-aftalen kaster af sig, siger
Troels Mortensen.
Klubben vandt for ganske nylig landspokalturneringen for U22-holdet – en stor bedrift,
der viser, at der er god mening i at investere
SupportEnergi-kroner i klubben.
SupportEnergi betyder i korte træk, at man
siden september 2014 som forbruger og kunde
hos Sydfyns Elforsyning har kunnet melde sin
husstand til på sef.dk – så vil en del af forbruget af el og gas gå direkte til den forening,
man vælger at støtte.

Energi til kultur og sport i lokalsamfundet
SupportEnergi-idéen er blevet en succes på få
måneder, og den karakteriserer ifølge kundeog markedschef Claus Holm Andersen hos
Sydfyns Elforsyning en ny strategi:
- Vi vil gerne være et energiselskab, også i
overført betydning. I den sammenhæng er
Rabbits et oplagt valg som samarbejdspartnere: stærke, dygtige, ambitiøse og rigtig gode
repræsentanter for Svendborg og det sydfynske
område. Vi som virksomhed vil gerne sætte
gang i positiv udvikling, formidle gode historier
og engagere os i det, der giver folk energi. Her
er sport, kultur, foreningsliv og gode initiativer
selvfølgelig i fokus. Vores liste af tilknyttede
foreninger vokser hele tiden, og det viser, at
folk gerne vil det lokale, at svendborgenserne
holder af deres by og område. Det er et enga-

gement og en følelse, vi både gerne vil være
en del af og bakke op om, også økonomisk,
fortæller han.
Derfor mener han også afgjort, at der er basis
for endnu mere SEF-engagement i lokalområdet i fremtiden.

50 familier er en succes

Hos Svendborg Basketklub er Kim Jensen også
optimistisk. Vil bare 50 familier melde husstanden til og sætte flueben ved SBBC, så vil han
være tilfreds.
- Mange bække små, som man siger – den
enkelte familie på fire personer vil kunne generere omkring 100 kr. Det lyder ikke af meget,
men 5.000 kr. er faktisk mange penge for en
klub som vores. Vi har ambitioner, vi kan og vil
gerne levere de gode talenter til eliteklubben.
Med SupportEnergi bliver det op til folk selv
at vælge den klub, de vil støtte, og det er en
rigtig god idé, der både engagerer og motiverer i klubben og gør det muligt at styrke vores
daglige arbejde og sportslige udvikling, siger
Kim Jensen.
Læs mere om SupportEnergi på sef.dk, hvor du
kan vælge, hvilken klub, forening eller initiativ
du vil støtte via dit elforbrug.
i samarbejde med
MAGASIN
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Den grønne side
Gode råd for et bedre indeklima
AF A N I TA KRA MER – Sydfyn s El forsyn i n g
Vi er heldigvis blevet meget mere
opmærksomme på, hvad isoleringen
gør for komforten og varmeregningen.
Desværre glemmer vi bare nogle gange
at tænke indeklima og ventilation ind
i vores bestræbelse på at minimere
varmeforbruget, og det kan ende med,
at skimmelsvamp for alvor flytter ind i
boligen.
Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvamp er små mikroorganismer,
som findes overalt i naturen og i mange
forskellige arter – de indgår i naturens
kredsløb og sørger for at nedbryde døde

plantedele. Skimmelsvampen formerer
sig ved hjælp af sporer. Sporerne flyver
rundt i luften og kommer derfor også ind
i boligen. Det sker der ikke noget ved, så
længe der med jævne mellemrum gøres
rent i boligen. Angreb af skimmelsvampe
opstår, når organiske materialer fugtes op
i en længere periode – typisk 7-14 dage.
Årsager til skimmelsvampeangreb:
Konstruktionsmæssige fejl eller uhensigtsmæssigt udførte konstruktioner
– f.eks. kuldebroer eller utilstrækkelig
fugtspærring i gulv eller væg
Skal du i gang med at efterisolere et hus,
så sørg for at vælge materialer, der er
velegnet til formålet, og som matcher
behovet og konditionerne i huset. En
af de helt store syndere er indvendig
isolering, der ikke er udført efter anvisningerne.
Uhensigtsmæssig brug af bygningen
– f.eks. manglende udluftning eller
opvarmning/tørring af tøj inden døre
For at holde skimmelsvamp væk skal du
først og fremmest holde fugt ude af din
bolig, og der kan du gøre meget i din
daglige adfærd i boligen.
• Luft ud - det vigtigste råd er at lufte ud
to-tre gange dagligt med gennemtræk
i 5-10 minutter - også i fyringsperio-

den. Derved lukker du den beskidte og
fugtige luft ud og får frisk luft ind.
• Brug emhætten, når du laver mad.
Start den 5 minutter før, der er et
egentligt behov. Den skal lige have tid
til at etablere undertryk.
• Luk døren til badeværelset, når du er
i bad, og lad ventilatoren køre. Har du
ikke udsugning i badeværelset, bør
du få det etableret. Ellers må du lufte
meget grundigt ud.
• Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
• Luk ikke for friskluftventiler - alle
boligens friskluftventiler skal stå åbne,
så der kan komme frisk luft ind. Der
bør være friskluftventiler i alle rum.
• Hvis der dannes kondens på vinduerne, skal det tørres af. Kondens
opstår, når varm, fugtig luft rammer
den kolde overflade på vinduesglasset.
Når luften køles ned ved kontakten
med den kolde rude, kan den indeholde mindre fugt, og derfor sætter
noget af fugten sig som kondens på
glasset. Jo dårligere dine vinduer isolerer (jo koldere de er), jo større chance
er der for kondens på dem. Men kan
også opstå på nyere energiruder, hvis
luftfugtigheden i rummet er høj.

Mit grønne
Sydfyn i år 2020
– del 3 af 3
AF NIE L S C H R IST I A N N
 I E LS E N
– P ro jek t l ed er G O2Gre e n

I 2019 vandt to elever fra Svendborg Erhvervsskole verdensmesterskaberne for grønne
håndværkere inden for tømrer- og murerfagene. Deres fantastiske vinderprojekter indgår
nu som en del af Energihuset på Tåsinge. Vi
er stolte af, at iværksættere, producenter,
håndværkere, rådgivere, virksomheder og
uddannelsesinstitutioner indgår i et unikt og
innovativt samarbejde. Regionalt og nationalt
taler man sågar om ”Den grønne Svendborg-model”.
Tankefuld
Tankefuld, den grønne landsby i Svendborg
Vest, er sprunget ud i fuldt flor. Der er siden
2015 bygget 23 lavenergihuse i området, og
13 familier er i gang med at opføre deres nye
boliger. Der er slækket på visse krav til husene;
bl.a. er kravene til grønne tage mindre restriktive end tidligere, idet der er etableret et
fælles regnvandsbassin i området. Regnvandet
bruges bl.a. til havevanding og toiletskyl, så
blot drikkevandet kommer fra den offentlige
vandforsyning.
Der er ligeledes etableret et andelsbaseret
solcelle- og solfangeranlæg i Tankefuld, som
leverer strøm og varmt vand til en del af
husene. Endelig er der i 17 af husene blevet

Værkstedet har åbent:
Onsdag, Torsdag, Fredag kl. 11-17. Derudover efter aftale.
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installeret eget mikrokraftvarmeanlæg
med brændselsceller fra den verdenskendte brint- og brændselscellevirksomhed, IRD i Svendborg.
En del af beplantningen i området er
kunstige ”vindtræer”. De 15 vindtræer er
ikke rigtige træer, men ligner. På træernes
grene er der, i stedet for blade, monteret
dekorative, grønne microturbiner, der
selv ved en let brise på bare 2 meter pr.
sekund kan producere strøm. Ophavsmanden til teknologien er fransk, men det er
et par sydfynske iværksættere, der har
stået for videreudviklingen.
Langeland og Skarø festivalerne
Danmarks to mest bæredygtige festivaler
finder sted i Det Sydfynske Øhav: Langelandsfestivalen og Love In-festivalen på
Skarø. I 2015 indledte GO2Green et samarbejde med de to festivaler, og som følge
heraf består energiforsyningen begge
steder nu udelukkende af lokalproduceret
grøn energi.

Der udrettes mirakler med madresterne,
som får et nyt 5-stjernet liv. Dette super
initiativ er selvfølgelig fulgt op af en
affaldshåndtering og -sortering, hvor Vand
& Affald i Svendborg Kommune opstiller
intelligente affaldscontainere, som takker
for modtagningen af det rigtige affald,
men afviser det ukurante. Korrekt aflevering udløser en bon som tak. Disse boner
har en værdi, som kan indløses i festivalboderne. Arrangørerne bruger næsten
ingen tid på oprydning.
Skal vi ikke være fælles om en grøn
sydfynsk fremtid?
Dette var (foreløbig) sidste del af Mit
Grønne Sydfyn i år 2020. Jeg håber og tror,
at flere af de løsninger og initiativer, som
jeg hér har foreslået, vil være realiseret
inden 2020. Hvis du har nogle spændende
bud på, hvordan vi løser fremtidens
klima- og energiudfordringer på en grøn
og innovativ måde, så er du mere end
velkommen til at kontakte GO2Green.

På Langelandsfestivalen har størstedelen
af gæsterne med campingvogne eller
autocampere installeret solcelle- eller
solfangeranlæg på tagene. Teltcampister
medbringer eller lejer transportable vindturbinetræer, så de er selvforsynede med
strøm til opladning af digitalt legetøj.

PeRnille HøjmARK
& deT Røde HAv
Fre. d. 06.02. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

RePeATleS

lør. d. 07.02. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

BAByBAndeT

lør. d. 07.02. kl. 14.00
Arr.: Borgerforeningen

eSBen juST
Solo

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

Love In-festivalen på Skarø har skrevet
danmarkshistorie for festivaler. Festivalen
har et madspild på under 10%. Der er
inviteret innovative grønne stjernekokke
til den lille ø med de 1.500 festivalgæster.

Bodil jøRgenSen
Tors. d. 26.02. kl. 20.00
Arr.: Borgerforeningen

KlezmoFoBiA
Børnekoncert

lør. d. 28.02. kl. 14.00
Arr.: Borgerforeningen

Reception
I forbindelse med mit 25 års jubilæum
som festmusiker, holder jeg
Søndag den 15. marts åbent hus på
hjemmeadressen, Kukkervænget 7,
Thurø fra kl. 10.00 -16.00
Her vil det glæde mig at se
kunder, forretningsforbindelser,
kollegaer, venner samt familie
til en uformel sammenkomst.
r jeg
ret giver der indå
s
m
u
I jubilæpå alle aftale
bat
15
25% ra
gås i 20

Hilsen Halvor A.P.

www.halvor-ap.dk · tlf. 2070 3005
mitsvendborg.dk

love SHoP

BAcKSeAT

Fre. d. 06.03. kl. 20.00

lør. d. 07.03. kl. 20.00

l.o.c.

ByenS BedSTe
PARiSeRBøF

Arr.: Borgerforeningen

”gRAnd cRu live”

Tors. d. 19.03. kl. 21.00
Arr.: Borgerforeningen

Arr.: Borgerforeningen

TilBud tirs-fre kl. 11-15 Kr. 109,-

Kulturcaféen 6222 2327

Ramsherred 4 · 5700 Svendborg
Telefon 6222 2321
Se alle arrangementer på www.borgerforeningen.info
Forsalg til Borgerforeningens egne arrangementer:
www.billet.dk, og i Kulturbutikken på Kulturtorvet:
Hverdage kl. 11-15, tirs. 11-18 og lør. 11-13 og v/indgang.

Køb gavekort i Kulturbutikken
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DET LITTERÆRE

HJØRNE
Svensk krimi, fransk drama og dansk realisme
Fans af den svenske krimiserie om Beck
mord i Stockholm. Vi
kender den socialrealistiske undertone
føres dygtigt rundt
og de skarpe personer fra tv. Det er
i såvel den svenske
forfatterparret Cilla og Rolf Börjlind, der
underverden som politiets system og
har skrevet manus til 26 af episoderne,
samfundslag. Det er godt håndværk og
og deres evner for at skrue en komplet
god underholdning med passende dosis
krimi sammen har de også demonstreret
gru og spænding mellem de mere eller
i serien om politikvinden Olivia Rönning.
mindre plagede politifolk med hver
Hun er efter et sabbatår tilbage i styrken, deres personlige bagage af familiebøvl
og to barnemord ryster hele Sverige: Er
og traumer. Plottet rummer naturligvis
det nynazister eller ’simpelt’ seriemord?
også langt mere, end hvad øjet ser, og
Det er barske sager, når forfatterparret
relaterer sig bl.a. til Sveriges nazistiske
ruller sig ud, men krimien lever godt
forhistorie i visse dele af samfundet.
med politisk tyngde og tråde til fortiden,
Sort Daggry
da Olivias makker, Tom Stilton, går med
Forlag, Rosinante og Co., 300 kr.
på sagen via et gammelt, uopklaret
Hamman med ny stærk roman
Kirsten Hammann skabte en bestseller
med ’Se på mig’ i 2013. Hendes nye, der
udkommer her i slutningen af februar,
behandler nogle af de samme temaer:
Moderne (kvinde)liv, moderne familier –
den forvirring, trøstesløshed, den jagt på
perfektion og balance, så mange mennesker søger i dag og ikke finder. Hammann
rammer i sit forfatterskab ofte plet i sine
skarpe, næsten sarkastiske portrætter
af voksne menneskers liv og tanker, og
i denne er det Sara, der prøver så hårdt
så hårdt på at finde meningen med sit
parforhold med Philip. Han er nemlig ikke
helt med på idéen om et barn mere – han
har jo allerede to, som han siger. Sara er
på sin side bange for at gøre noget galt,
være forkert: med kosten, med vitaminer,
med papdøtrene, i forhold til CO2-balancen, i sine (manglende) jobambitioner, i

sin krop. Sara vil bare gerne leve et liv i
harmoni, med børn, mand og kærlighed,
hus og et hjem, hvor der er nogen at
være sammen med. Som titlen antyder,
lyder det simpelt, men er så svært – i
bogen som i virkeligheden ender man
alene trods stærke idealer, drømme og
ønsker om det modsatte. En samtidsskildring, der må ramme
mange – om man så
er skilt, single, mand
eller kvinde…

Middelalderens stærke kvinder
Bastarden af Anne Marie Vedsø-Olesen er den anden i serien
om den franske
adelsfrøken Madeleine de
Montdidier. En ung og meget
bestemt kvinde, der både kan
fægte, gå i mandetøj og ved,
hvad hun vil: bestemme over sit
eget liv. Hun tjente tidligere ved
den franske dronning Catherine
af Medicis hof – men i denne
roman på flugt, gravid uden
at være gift og endda midt i
middelalderens barske religionsopgør og krige i Europa. Ikke
det heldigste sceneri. Men hun
er intelligent og handlekraftig,
og Anne Marie Vedsø-Olesen
komponerer en særdeles underholdende, historisk troværdig og
fængende roman ud af oplevelser. Madeleine bliver hurtigt
indrulleret i mørke magtintriger
ved Philip d 2.’s spanske hof
i Madrid, hvor hun søger ly.
Her er det ikke nok at kunne
forsvare sig med kårde, særligt
ikke, når Madeleine også er
offer for sin egen videbegærlighed for datidens forbudte
emner som f.eks. alkymi og
naturvidenskab. Ligeledes er

Alene Hjemme
Forlag Gyldendal,
300 kr.

hun stærkt
tiltrukket
af kongens
halvbror,
Juan, en
skruppelløs
skørtejæger, der
bekæmper oprør i Sydspanien.
Mens hun venter på at nedkomme med sit barn, udsættes
hun både for mordforsøg og
heksejagt – det var ikke nemt at
overleve som outsider på den
tid. Bogen byder på kulørte,
historiske detaljer i rigt mål,
brutal inkvisition og kærlighedsdrama og lever på den
måde fuldt op til forgængeren,
Dronningens dame. Om man
er vild med sprogstilen, der
inkluderer brusende skørter og
rasende ondskab, afhænger af
smag – men akkurat i denne
sammensætning fungerer det
fremragende som opera, operette og historisk drama i smuk
forening.

Bastarden
Politikens forlag, 300 kr.

ANNA PIA HOLMGAARD
Selvstændig journalist, forfatter og boganmel
der i mitsvendborg.dk – MAGASIN.
Hun har skrevet bogen ’Børnely – 170 års børn,
liv og arbejde’ i 2012 (Svendborg Museum) og
’Velfærd under ombygning’ i 2014 (Gyldendal).

Morten Pedersen
Mortensstræde 2, Thurø | 5700 Svendborg
Mobil 60 84 96 86 | morten.tts@gmail.com
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Vidste du, at Borgerforeningen
tilbyder nye medlemsfordele:

Kultur+
10% på udvalgte arrangementer, et gratis
arrangement om året, gratis koncertplak
ater,
Kultur+ fordele ved vores samarbejdspart
nere
samt s temmeret på generalforsamlingen
.
Kr. 200,Kultur+ Sølv
Samme fordele som Kultur+ og 25%
på alle
billetter til Borgerforeningens arrangeme
nter
inkl. basismedlemsskab af Borgerforen
ingen Kulturhus Svendborg
Kultur+ Guld
Samme fordele som Kultur+ og 50%
på alle
billetter til Borgerforeningens arrangeme
nter
inkl. basismedlemsskab af Borgerforen
ingen Kulturhus Svendborg
kr. 1.000,Alle medlemsskaber købes via
www.borgerforeningen.info eller i
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

- Så får du også

MAGASIN	
  

Ungekulturår 2015
og Walkie Talkie

udråbt 2015 til
Kulturminister Marianne Jelved har netop
borg Bibliotek at
Ungekulturår. Det er ikke nyt for Svend
blev der etableret
have fokus på de unge. For 3 år siden
l, at unge skal
formå
det
med
e
grupp
unge
ig
en frivill
under navnet
går
e
grupp
e
Denn
.
unge
for
r
skabe kultu
Walkie Talkie.

unge et anderledes
Tanken med Walkie Talkie er at give
lige med bibliokulturelt tilbud samt at gøre dem fortro
r biblioteket at
teket og dets muligheder. Desuden ønske
mødes om emner,
skabe et forum for unge, hvor de kan
r, litteratur og
der optager dem i en ramme af kultu
år, og har man
25
–
15
m
melle
ung
man
er
Så
medier.
i Svendborg, så
ren
kultu
unge
på
delse
lyst til at få indfly
gementerne
Arran
.
starte
at
sted
godt
er Walkie Talkie et
og deres egne idéer,
bygger på de unges frivillige kræfter
og det er gratis for unge at deltage.
på Facebook,
Man kan se mere til gruppens arbejde
kontakte dem på
Svendborg Biblioteks hjemmeside eller
m.
ail.co
@gm
ndbib
iesve
etalk
walki
mail:

leveret til døren

BILLIGE TRÆPILLER
1850
1700
2275
2025
1950

Afhentning: pr. palle
Leveret Fyn: Helt læs
1 palle
2-4 paller
5-24 paller

Tove	
  A.	
  Dahlmann	
  
Konsulent/bogholder	
  

pr. palle kr.
pr. palle kr.
pr. palle kr.
pr. palle kr.
pr. palle kr.
Træpillerne 8mm har en brændværdi på 4600 kcal/kg.
Aske 0,40% DIN+
960kg pr. palle. (64 sække a 15kg)

Skårupøre	
  Strandvej	
  123	
  
5881	
  Skårup	
  
Tlf.	
  40	
  25	
  46	
  26	
  
Fleksibel	
  freelance	
  assistance	
  
www.tdconsult.dk	
  	
  

Lager: Heldagervej 45, 5700 Svendborg.

TLF: 20 235 235

- Jeg løser dine administrative opgaver, så du får tid til det DU er god til

Forbehold for prisændringer levering kun på Fyn

klip her

VIND EN BROTHER FARVEPRINTER

GEVALIA PROF. KAFFE
12 x 500 g.

291,V/12 ps. ekskl. moms
Varenr. 179642

SPAR
50%

VÆRDI
1.359,-

DELTAG I KONKURRENCEN

Ved køb af min. 12 ps. Gevalia Prof. kaffe
er du med i lodtrækningen om en Brother
farveprinter (HL-3140CW). Det eneste du
skal gøre, er at medbringe denne kupon.
Vinderen vil få direkte besked i uge 9.

mitsvendborg.dk

• A4
• LED-farve
• USB 2,0
• Wifi
• printer op til
18 sider/min.
• Indbygget netkort
• 2400 x 600 dpi

Tilbuddet gælder tom. 20/2 2015
Vi ses på Ole Rømers Vej 63 - find os overfor Netto

39

Vi har bygget en bil,
der tænker på andre
end sig selv.

Den nye Passat er lige
klar om
til athjørnet.
vise dig, hvad den kan.
Det er ikke alt nyt, der f lytter grænser. Men den nye Passat gør. Den fås med avancerede assistent systemer,
systemer,
som
ikke bare
som øger
ikke sikkerheden
bare øger sikkerheden
markant for
markant
dig og dine
for dig
medpassagerer.
og dine medpassagerer.
Den nye Passat gør det sikrere at færdes
iDen
trafikken.
nye Passat
For alle.
gør det
Endvidere
sikrere at
erfærdes
dens nye
i trafikken.
motorer på
Forén
alle.
gang
Endvidere
et scoop er
fordens
brændstoføkonomien
nye motorer på énog en triumf for
gang
alle os,
et som
scoop
elsker
for brændstoføkonomien
biler, der kilder i maven.
og en
Den
triumf
nye Passat
for allekommer
os, som om
elsker
få uger.
biler,Både
der kilder
som Limousine
i maven. og Variant.
Den
Du kan
nyefaktisk
Passat allerede
fås bådebestille
som Limousine
den nu her
og hos
Variant
os. Og
og gøre
den kan
bådeopleves
dig selvhos
og os
trafiksikkerheden
nu. Vi vil varmt anbefale
en tjeneste.

Komatog
lad osenfortælle
digDu
om
innovation,
deratbetyder
noget.
dig
bestille
prøvetur.
kunne
ende med
gøre både
dig selv og trafiksikkerheden en tjeneste.
Den nye Passat. Innovation der betyder noget.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 18,5 – 24,4 km/l. CO2-udslip 107 – 140 g/km.

A+

-

B

Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen Svendborg

Forhandler

Englandsvej 1, 5700 Svendborg Tlf. 62 22 15 05 www.vw-svendborg.dk

