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UNGE FYLDT MED ENERGI
Elever fra Tåsingeskolen ser på fremtidens energikilder

ip, hip huraaa. Herfra skal
naturligvis også lyde et stort
tillykke til tøsingerne med
50 års fødselsdagen for Svendborgsundbroen den 18. november.
1.220 meter lang, 14,1 meter bred
og 33 meter høj står dette flotte
bygningsmonument smukt og
æstetisk som forbindelsesled mellem Tåsinge og Fyn. Broen krydses
årligt af omkring seks millioner
køretøjer, og skal man sætte det i
perspektiv, så ville det betyde, at
op mod 25 motoriserede færger
skulle sejle i pendulfart over sundet døgnet rundt, hvis alle biler
stadig skulle sejles over.
I dag er Svendborgsundbroen
symbolet på Svendborg og Sydfyn.
Vi har billedet indeni hovedet,
når vi ser Det Sydfynske Øhav
med alle sejlerne og de smukke
landskabelige kystlinier på begge
sider. Svendborgsundbroen er altid
med i vores bevidsthed – på den
ene eller anden måde.
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TØSINGEN bringer et portræt af
Svendborgsundbroen i denne årets
sidste udgivelse, hvor vi også fortæller, hvad folk talte om dengang
broen blev bygget.
Alle Tåsingeskolens elever var
samlet, og sendte balloner i vejret, da Svendborgsundbroen officielt blev hyldet den 18.november.
Ingen skulle have troet, dengang
i 1966, at Svendborg Kommunes
største skole i dag ligger på
Tåsinge. Skolen er omdrejningspunktet for rigtig mange mangfoldige aktiviteter og er en absolut
livsnerve for både bosætningen på
Tåsinge og for trivslen for de unge
mennesker og deres familier.
TØSINGEN er glad ved, at kunne
byde Tåsingeskolen velkommen, med en fast side hver
gang magasinet udkommer og
omdeles i alle brevkasser på
hele Tåsinge. Sammen vil vi give
læserne et bredt billede af sko-
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mitsvendborg.dk
Julie Marie Nielsen
Niels Christian Nielsen
Birthe Bergmann Sejrup
Colourbox

lens mange aktiviteter, læringsmiljøer og spændende projekter.
Det kan ikke siges nok. Vi er her
på redaktionen utrolig glade ved
den varme imødekommenhed,
som vi altid møder rundt på hele
øen. Og her i årets sidste udgivelse skal der herfra lyde en stor
tak til de mange både lokale og
øvrige annoncører, som er med til
at sikre, at magasinet kommer på
gaden. Uden jer – ingen TØSINGEN.
Vi ses i 2017

CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, TØSINGEN.

TØSINGEN udkommer
Fire gange årligt i 3000
eksemplarer og husstandsomdeles på Tåsinge
Næste nummer
Februar 2017
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ÅBNINGSTIDER
Man-tors: ........ kl. 08.00 - 17.00
Fre: ...................... kl. 08.00 - 15.00
Lør:............................................. lukket
Søn: ........................................... lukket

Periodesyn fra kr. 350,VI SYNER:

MOTORKONTOR:

• Syn af bil/varebil op til
3500 kg totalvægt

Hos os kan du få foretaget:
• Omregistrering

• Trailer
• Campingvogn

• Udlevering af
nummerplader

• Motorcykel
• Toldsyn
• Periodesyn af M2 busser
op til totalvægt
på 3500kg

• Afmelding af
nummerplader

Velkommen til
Bilsyn Svendborg
Hilsen Lars Holden

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG
Telefon: 40 50 96 67
Mail: info@bilsynsvendborg.dk
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK
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Kaffe, smørkage og almanakker
November:
Lørdag d. 15. kl. 13-15.30
Kom og lav din egen Adventskrans eller Kalenderlys
medbring selv materiale.
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En pølse
skal serveres
med følelse

E

A F C H R I S T I AN DAN J ENSEN
n god gammeldags dansk hotdog kan kun
spises på én måde. Det foregår ikke med
kniv og gaffel anrettet på musselmalet
Bing & Grøndahl porcelæn. Nix, den skal langes
over disken i pølsevognen direkte ind i håndfladen, med hele svineriet, og spises lige præcis,
som den ligger her. Og du skal helst have sennep på næsetippen og to stykker agurkesalat
på snuden af din sko, når du er færdig med din
hotdog. Det er sådan, det skal være, og det må
og skal der aldrig laves om på.

Åbnede sammen med Svendborgsundbroen

Christina og Preben Lund har siden 2008 drevet
Lundby Kiosken på rastepladsen midt på Sundbrovej på Tåsinge. Her har der været solgt is og
pølser lige siden 1967, fra da kiosken åbnede i

forbindelse med, at Svendborgsundbroen blev
bygget. Dengang kunne ingen forstå, hvorfor
man dog ville lægge en pølsevogn midt ude
på landet, hvor her jo ingen mennesker kom.
I dag, 50 år senere, ligger kiosken her stadig.
Og her ligger den rigtig godt. I hvert fald er her
mange inde og købe en is eller en hotdog, som
er lavet, som en hotdog kun kan laves.

Nu med mobil pølsevogn

Flere af kunderne har ofte spurgt, om det
ikke er muligt at kunne leje Preben & Co. til at
komme med en pølsevogn til en reception eller
som natmad til 40 års fødselsdagen i forsamlingshuset. Og der skulle ikke gå langt fra tanke
til handling på den opfordring for Preben Lund.
- Gennem det sidste års tid har vi lejet en
pølsevogn ved vores leverandør Steff Houlberg
og har serveret varme hotdogs fra pølsevognen

ved festlige lejligheder rundt omkring på hele Fyn,
forklarer Preben Lund. Og nu har den glade pølsemand fra Tåsinge fået endnu mere blod på tanden.
- Nu har vi købt vores egen vogn, som er
fuldstændig indrettet som mobil pølsevogn og
lige til at spænde efter bilen og rykke ud, siger
Preben Lund.

Pølser til konfirmationsfesten

Preben Lund kører altid med gode, faste priser
for leje af ham og pølsevognen. Er man op til
40 personer i et selskab, som skal trakteres
med lune hotdogs, så er prisen 4.000 kr. Og så
kan man spise lige så mange hotdogs, man vil.
- Prisen er altid aftalt på forhånd, og jeg giver
meget gerne gode tilbud, hvis man nu skal holde
et større arrangement, hvor flere hundrede
mennesker skal bespises. Vi har stort set ingen
begrænsninger. Skulle det knibe med kapaciteten
med vores egen pølsevogn, så kan Steff Houlberg
stille flere vogne til rådighed for os. Til næste år
har vi for eksempel en konfirmationsfest, hvor
konfirmanden har fået lov at vælge menuen til
festen – og han valgte altså, at hele selskabet
skulle have pølser og hotdogs fra vores pølsevogn,
så det gør vi naturligvis gerne, smiler Preben Lund.
lundbykiosken.dk

Sydfyns Byggefirma
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Svendborg
Egenappevej

Svendborg
Herman Nielsens Vej

• Utrolig naturskønt og roligt beliggende ejendom
• Med kig ud over det sydfynske øhav og tilhørende 11 ha jord
Kontant pris kr.

2.650.000

Sagsnummer
Bolig m2
Grund m2
Rum
Byggeår

Udbetaling kr.
135.000
Brt/nt eks. ejerudg. 12.186/9.914
Ejerudgift kr.
1.889
Nedlagt landbrug, Energi
F

Humble – Nordenbro
Nordenbro

Afv
e
godnter
kenadvo
del kat
se

• Herlig beliggenhed på lukket vænge i Rantzausminde
• Bo godt tæt på havn, skole, indkøb, skov, strand og meget mere
523-2588
120
112450
5
1895

Kontant pris kr.
Udbetaling kr.
Brt/nt eks. ejerudg.
Ejerudgift kr.
Villa, Energi

1.750.000
90.000
8.066/6.561
3.094
C

Sagsnummer
Bolig m2
Grund m2
Rum
Byggeår/ombygget

523-3138
175
1206
6
1972/1993

Skal vi finde en Guldkøber ® til din bolig?

Bestil en gratis salgsvurdering nu
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Svendborg - Tåsinge
Lundbyvej
• Her er gode muligheder for "gør det selv" folket
• Beliggende så der er fin udsigt over marker
Kontant pris kr.
Udbetaling kr.
Brt/nt eks. ejerudg.
Ejerudgift kr.
Villa, Energi

Svendborg
Bjarkesvej
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Svendborg - Tåsinge - Vindeby
Vindeby Pilevej

Udbetaling kr.
Brt/nt eks. ejerudg.
Ejerudgift kr.
Villa, Energi

Søren Holst

1.195.000
60.000
5.530/4.495
2.115
F

Sagsnummer
Bolig/kælder m2
Grund m2
Rum
Byggeår

Søren Kjeldsen

25.000
2.118/1.719
1.367
G

Sagsnummer
Bolig m2
Grund m2
Rum
Byggeår

523-3034
83
800
2
1943

Mette Rask

523-3091
108/89
1025
3
1968
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Svendborg
Esthersvej

• Pragtfuld lejlighed i Svendborg Vest, nær skov, strand og indkøb
• Lys og velindrettet lejlighed med egen terrasse og gode fællesarealer

• Klassisk men yderst velholdt muremestervilla i rolige omgivelser
• Super god indretning samt en meget anvendelig kælder

Kontant pris kr.

Kontant pris kr.

1.250.000

Udbetaling kr.
65.000
Brt/nt eks. ejerudg. 5.765/4.688
Ejerudgift kr.
3.109
Ejerlejlighed, Energi
C

Tina Findsen

RealMæglerne Sydfyn Ejendomsmæglere MDE

Anja Petersen

Vestergade 30A · 5700 Svendborg · 63633636 · Sydfyn@mailreal.dk
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Svendborg
Strandbakken
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Svendborg
Wandallsvej

• Bo højt beliggende i god, lys bolig med naturgasfyr fra 2016
• God plads til pladskrævende hobby og med dejlig have
Kontant pris kr.

450.000

Sagsnummer
Bolig m2
Etage
Rum
Byggeår

523-3059
123
st
4
1975

2.695.000

Udbetaling kr.
135.000
Brt/nt eks. ejerudg. 12.412/10.097
Ejerudgift kr.
2.167
Villa, Energi
D

Sagsnummer
Bolig/kælder m2
Grund m2
Rum
Byggeår

523-3018
149/83
662
7
1928

Kim Jensen

Åbningstider Mandag - Torsdag kl. 10 -17
kl.10 -15
man-tors: 10-17,Fredag
fre: 10-15,
lør: 10-12

Lørdag kl.10-12 Søndag efter aftale
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Kære alle læsere af
TØSINGEN

A F GIT TE KO N DR U P EB B ES EN ,
afdelingsleder Tåsingeskolen a fd. S und hø j

J
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eg bliver ofte spurgt, hvordan skoledagen
ser ud for vores elever på Tåsingeskolen.
Svaret på det spørgsmål er mangfoldigt og
lader sig næppe beskrive i alle sine nuancer,
men jeg vil alligevel benytte anledningen til at
forsøge her. Jeg vil tage jer med en dag i skole
og forsøge at give jer et billede af, hvad en
helt almindelig skoledag indeholder på godt og
ondt på Tåsingeskolen.

D

et er med stor glæde, at vi på Tåsingeskolen har modtaget tilbuddet om at
have et fast indlæg i TØSINGEN. Vi vil
benytte denne unikke mulighed til at fortælle
om Tåsingeskolens liv i stort og småt. Hen over
året vil vi prøve at komme ud i alle hjørner af
Tåsingeskolen og vise, hvordan eleverne bl.a.
arbejder, eksperimenterer, oplever, lærer og
leger i mange forskellige sammenhænge både
indenfor og udenfor Tåsingeskolens 4 vægge.
Måden, vi kommer rundt i hjørnerne på, er ved

at give forskellige ansatte ordet for derigennem at fortælle historier fra deres del af Tåsingeskolen. På den måde vil I som læsere opleve
en række forskellige indblik i Tåsingeskolens
dagligdag – fortalt fra første parket. I denne
udgave af TØSINGEN er ordet givet videre til
Gitte Kondrup Ebbesen, der er afdelingsleder i
ind- og mellemskolen på afdeling Sundhøj.
På vegne af Tåsingeskolen
Kasper Føns, skoleleder

Denne novembermorgen er det stadig mørkt,
da jeg parkerer min bil ved Indskolingen på
Sundhøj. Klokken er 7.20, og jeg bydes velkommen af smil og glade stemmer, der sidder
omkring morgenbordet og spiser havregryn og
grovboller. Stearinlysene er tændt, og der er et
flow af børn og voksne, der skal sige goddag
og på gensyn. Jeg går ned til bordtennisbordet,
hvor jeg ved, at der kan være livlig aktivitet
for de morgenfriske. Der kan være brug for en
ekstra voksen for at holde den gode stemning.
Der skal være rum til, at børn på forskellige
måder gør sig klar til en skoledag med mange
læringsaktiviteter og mennesker. Nogle vil
have ro, og andre har godt af at krudte af.
Da klokken ringer, siver børnene ind i deres
klasser. Der er læsebånd i tyve minutter. 5.
årgang besøger 2. årgang. De læser sammen
med faste læsemakkere fra deres venskabsklasser. Man bliver glad helt ind i maven,
når sådan en lille purk fra 2. klasse stolt læser
op for en tre år ældre kammerat.

Vindeby Frisørsalon
- hele familiens frisør

Frisk bagerbrød

LANDET

Tips og lotto
Håndkøbsudsalg
Altid billig OK-benzin/diesel
GLS pakkeshop
Varetur
Åbningstider:
Alle ugens dage kl. 08.00 - 19.00
Landet - Skovballevej 20 - Tåsinge
Tlf. 62 54 13 54 - Fax 62 54 13 84
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få en
d eller
Drop in 2063 0042
tlf.
tid på
Priser:
Dame ............... kr.
Herre ................ kr.
Børn ................. kr.

280.180.140.-

Åbningstider:
Mandag
Lukket
Tirsdag
9.30 - 17.00
Onsdag
9.30 - 17.00
Torsdag
9.30 - 17.00
Fredag
12.00 - 18.00
Lørdag
9.30 - 13.30
Søndag
Lukket

Vindeby Centret · Bregningevej 39 · 5700 Svendborg
Tlf. 2063 0042
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Foto: mitsvendborg.dk

En dag i skole

Da læsebåndet er slut, går jeg forbi 6. årgang
for at ønske dem god tur. De er ved at trække
i refleksvestene og spænde cykelhjelmene,
for de skal på udflugt til Lundby. I 7. lægger vi
klasserne fra Sundhøj og Lundby sammen. Det
er et svært puslespil. Det er vigtigt, at børnene
lærer hinanden godt at kende inden sammenlægningen, og det er vigtigt, at vi ser børnene i
forskellige sammenhænge, så vi kan se, hvem
der er gode for hinanden fagligt og socialt. Derfor mødes eleverne på 6. årgang flere gange i
løbet af 6. skoleår. Hvert år, når klasselisterne
sendes ud, er der nogle, der bliver skuffet, selv
om vi gør os umage. At blive skilt fra sin bedste
ven, eller at komme i klasse med en, man ikke

bryder sig om, får følelserne op i de unge mennesker. Men vores erfaring siger os, at det nok skal
blive godt. Forleden faldt jeg i snak med nogle
af de nuværende 7. klasses elever, og de syntes
alle sammen, at de var kommet i en god klasse.
Da jeg runder 3. årgang, er de ved at trække
i flyverdragter og termostøvler. De skal på
udedag. Der er vikar på den ene af klasserne
i dag. Det kan godt være en udfordring, men i
dag er det en af de faste, som børnene kender
godt. Turen går til Carlsberg Camping, hvor vi
har fået sat en skurvogn op. Det er genialt at
have et samlingssted lige i midten af marker
og skov og vådområder, når læringen sker ude i
naturen. Jeg ønsker god tur.

Da jeg kommer hen til mit kontor, er der kommet
en pakke til mig. Den sidste trivselsundersøgelse
viste, at eleverne ikke bryder sig om vores toiletter.
Rengøringsfolkene gør sig umage med at holde
toiletterne rene, men de virker kolde og ikke særligt
hyggelige. Jeg har derfor købt nogle wallstickers for
at skabe et mere hyggeligt miljø. Resten af formiddagen går med at klistre wallstickers op. Modtagelsen er blandet. Nogle børn giver straks udtryk for, at
det er dejligt med blomster, træer og sommerfugle.
Men andre bryder sig ikke om det. Måske er det
ikke den rigtige løsning, men så må jeg op på
hesten igen og tænke videre. Det er vigtigt for
Tåsingeskolen, at miljøet er inspirerende, trygt og
godt, så eleverne trives og lærer alt det, de kan.

Restaurant Valdemars Slot holder åbent alle dage
til og med 31. december fra kl. 11.00 - 21.00

Dagens ret KR. 98,Velkommen til
Gammeldags Julefrokost
Torsdag – fredag – lørdag – søndag
Frem til og med 31. december fra kl. 11.30
Med bl. a. glaseret skinke, stegt blodpølse, and
med svedsker/ æbler og æbleskiver
(ring og hør nærmere eller kig på
www.valdemarsslot.dk/restaurant)

Kr. 198,- pr. person
Se mere på

www.valdemarsslot.dk/restaurant

tlf. 62 22 59 00 / 30 60 01 33

Tøsingen · November 2016 · 6. Årgang

RESTAURANT / CAFÉ

Kontakt Birgitte eller
Henrik på
restaurant@valdemarsslot.dk
tlf. 62225900 eller 30600133
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Foto: Niels Christian Nielsen, GO2Green

Elever fra Tåsingeskolen tog på studietur til Berlin
og fik et kig ind i fremtidens energikilder

Når tågen letter, ser
man langt og klart

V

A F J E N S L . L ASSEN, Tå sin g e skolen
ores valghold på Tåsingeskolen arbejder
med fremtidens energiforsyning, men
vi har svært ved at koble forståelsen
fra vores forsøg til virkeligheden. Vi ansøgte
Sydfyns Energiforsynings Almennyttige Fond
om midler til at afholde en studietur, hvor vi
skulle nærstudere fremtidens energikilder i
virkeligheden.

Elbiler og højhuse bygget med omtanke

Fra flyveren så eleverne to havvindmølleparker,
og mange vindmølleparker på arealerne ud for

Berlin. De stod i kontrast til atomkraftværkets
køletårn.
Berlin er kontrasternes by, med mange stærkt
benzinslugende biler, som Lamborghini og Ferrari,
men også mange elbiler som BMW, Renault
m.fl., og især mange hybridbiler. Elbiler var især
i de mange delebilordninger og byen havde 200
el scootere og mange elcykler til udlån. Det var
spændende at se, hvorledes man i Mercedes
hovedkontor havde valgt at lave en ekstra
glasfacade, så vinden kunne virke kølende om
sommeren, og som virkede ekstra varmende
om vinteren. Etableret med omtanke i stedet for
bare at indsætte energislugende aircondition.

Eleverne bemærkede de mange højhuse med
solceller på tagene, og flere steder var solceller
anvendt som solafskærmning, så man dels fik
skærmet for lyset, og varmestrålingen, men
samtidig lavede strøm.

Flodbåde med solceller

‘De er godt nok langt fremme’, sagde en elev,
da vi så hvorledes man havde løst problemerne
med overfladevand på Potzdammer Platz,
og det var ‘genialt’, sagde en anden da vi så
Die Fabrik, et hostel, som fremstillede alt det
varme vand med solvarme på taget.
Gadebelysning ved Berlin Tekniske Museum,
var spændende, med en 1500 meter solcelledrevet strækning, en gadebelysning
udelukkende med LED-belysning, med både
direkte lys og indirekte lys, lamper med hævesænkebart lampehoved for at optimere lyset.
Spændende var de mange lade-stationer til
el-biler. Man havde sat en lille container med
en udstilling af el cykler, el scootere og så var
der omkring 1 kvadratmeter, hvor man havde
teknikken og batterier til de solceller der var på
taget, som oplagrede energien i batterierne,
som igen kunne lade bilerne i standeren, helt
udenfor det normale net, og helt grønt! Selv
nogle af flodbådene var elektriske med solceller på ruffet.

‘Danmark skal se at komme i gang’

Udflugten gik til SEFs vindmøllepark i Niemergk
sydvest fra Berlin. SEF har investeret 190 millioner kroner i en vindmøllepark med 15 Vestas
2 MW vindmøller. Alle SEFs 20 vindmøller har
en samlet årsproduktion svarende til halvdelen af Svendborgs husstandes forbrug. De er
meget store sagde en af eleverne, og med en
rotordiameter på 80 meter og et overstrøget
areal på 5027 kvadratmeter svarende til 5-6
villagrunde er de meget store.
Når tågen letter, ser man pludseligt klart, og
vi kan nu klart se virkeligheden og målene, og
‘Danmark skal se at komme i gang, hvis vi vil
nå at være med’, som en af eleverne sagde.
Vi har nu en række ambassadører, der klart ser
fremtiden og kan koble vores forsøg til virkeligheden. Det er ikke sidste gang vi laver en
energistudietur!
Tak til SEAF for en helt fantastisk tur.

Lolk’s Frugtplantage
Bjerrebyvej 111
5700 Svendborg
Tlf. 20 99 14 92 el. 23 47 14 92
www.lolkfrugt.dk
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Stedet hvor man holder sin personlige fest
www.bjerreby.dk · Tlf. 62 54 13 12
NB! Torsdag d. 26. januar, kl. 19.00 - Ølsmagning
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Ny Renault CLIO
Forførelsen fortsætter

Ny Renault CLIO Sport Tourer

Ny Renault CLIO

fra

fra

128.900 kr.

118.900 kr.

VEJLE

FREDERICIA

KOLDING

ODENSE SV

SVENDBORG

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.30-16.00

Man-fre 9.00-17.00
Søn 12.00-16.00

Man-fre 9.00-20.00
Tir-fre 11.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Søn 11.00-16.00

Løversysselvej 9
7100 Vejle
Tlf. 70 27 05 00

Strandvejen 220
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 36 11

Trianglen 4
6000 Kolding
Tlf. 75 52 25 55

Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Odensevej 42
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 38 11

Forførende linjer og smukker kurver. Du kan ikke undgå at falde for den nye CLIOs uimodståelige
charme. Den adskiller sig ikke kun ved sine sensuelle kurver, men også ved sit sporty design. Mere dynamik end
VEJLE
FREDERICIA
KOLDING
Løversysselvej
9
Strandvejen
220 kort
Trianglen
4 en helt forførende oplevelse.
nogensinde før. Alt ved den nye CLIO – detaljer, finish, komfort
og design
– er
sagt
7100 Vejle
7000 Fredericia
6000 Kolding
Tlf. 70 27 05 00
Tlf. 75 92 36 11
Tlf. 75 52 25 55
Oplev den med en prøvetur.
Man 9.00-20.00
Man-fre 9.00-17.30
Man-fre 9.00-17.00
Lør-søn 11.30-16.00

ENERGIKLASSE

-

Søn 12.00-16.00

Tir-fre 9.00-17.30t
Lør-søn 11.00-16.00

Brændstoføkonomi 17,9-31,3km/l CO2 -udledning 82-127 g/km. Priserne er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilerne er vist med ekstraudstyr.
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ODENSE SV

SVENDBORG

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Man-fre 9.00-17.30
Søn 11.00-16.00

Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Odensevej 42
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 38 11

renault.dk
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Let r*ven – hvis du

vil blive her lidt længere!
A F S US A N NE GREGERSEN, h e lhedsH USE T Tåsinge

B

evæger du dig nok? Har du hørt, at
man bør motionere 30 minutter om
dagen? Det var, hvad sundhedsforskere
engang fandt frem til. 30 minutter. Men
denne klumme handler ikke om motion. Den
handler om bevægelse ja, men det er den
bevægelse, vi kan lave, når vi rejser os fra
stolen og går rundt i lokalet. Det er utrolig
vigtigt med lige netop den bevægelse i hverdagen – også selvom den ikke kan erstatte
de 30 minutters motion.
Der er lavet flere undersøgelser på området,
og en undersøgelse lavet for et par år siden
af Statens Institut for Folkesundhed viser, at
mange danskere sidder mindst lige så meget
ned i deres fritid, som de gør på jobbet. Faktisk
i alt over 10 timer i døgnet – gør du også det?
Vi er på sociale medier, ser fjernsyn, spiser og
spiller elektroniske spil. Alt sammen siddende,
ligesom vi typisk også sidder ned, n år vi har
gæster.
En anden aktuel undersøgelse er lavet af det
finske institut for folkesundhed, UKK, som

RÅDGIVNING I
ØJENHØJDE

fandt, at risikoen for at dø øges mærkbart, jo længere tid vi sidder ned – ud
over 7 timer om dagen.
Måske tænker du nu, at du skal slappe
af, når du kommer hjem og har fri.
Du har sikkert FORTJENT at sidde ned
og slappe af. Og ja, det er vigtigt at
slappe af – men afslapning er IKKE at
være på de sociale medier, tv og spil.
Afslapning kan godt være siddende, men det
kan lige så vel være en gåtur i naturen. Og i
virkeligheden har din krop sikkert fortjent lidt
bevægelse.
Kroppens evne til at styre sukkeret i blodet
svækkes, når du sidder længe ned uden at
være fysisk aktiv. Kroppens muskler sørger
for at fjerne det skadelige sukker, men hvis
musklerne ikke bliver brugt i lang tid, forringes
evnen til at optage sukkeret, og der dannes på
den måde for meget sukker i blodet.
Hvis du sidder for meget stille, vil det på længere sigt øge risikoen for livsstilssygdomme.

med at starte lige nu: Du kan rejse dig op lige
nu, mens du læser dette…
Og i fremtiden (som starter om et øjeblik) kan
du rejse dig op, hver gang du skal i gang med
noget nyt. Rejs dig op, når du har sendt en mail
– og før du går videre til den næste… Rejs dig
op, når telefonen ringer, du kan sagtens stå op
og tale i telefon… Du kan endda gå lidt rundt,
mens du taler. Sæt evt. din alarm, så den giver
dig et bib hver halve time, rejs dig så op og
bevæg dig lidt!

Er du en af de danskere, der sidder meget ned,
så kan du lave dig en ny god vane… Og hvad

Det kan nemt betyde, at du kan blive her lidt
længere – og på en sundere og raskere måde.

I Middelfart Sparekasse i Svendborg
får du personlig rådgivning i øjenhøjde
fra et stærkt hold af lokale profiler.
Vi lægger vægt på tilgængelighed,
troværdighed og tryghed, og vi har
Danmarks mest tilfredse kunder.

Skift til Middelfart Sparekasse:
• Du kan få rådgivning fra
kl. 8 til kl. 18
• Du får direkte kontakt til din
personlige rådgiver
• Vi har åbent i kassen hver dag
• Vi er en del af lokalsamfundet

Tinghusgade 22 · 88 20 85 80
5700 Svendborg · midspar.dk/svendborg
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Et nyt tilbud – et stærkt team
ÆldreSagen for Svendborg-Gudme er klar med et friskt team, som
tilbyder gratis hjælp til IT
AF C H R I S T I AN DAN J ENSEN

E

fter mere end to års pause tilbyder ÆldreSagen for Svendborg-Gudme nye som
gamle medlemmer hjælp til NemID – computer – tablets – iPads – smartphone – iPhones.
Det er nu lykkes at samle et hold af fire frivillige computerherrer, der står klar til at hjælpe
folk, der har brug for vejledning og et godt råd.
De fire herrer har mange års erfaring med
computere og andet digitalt udstyr – og de vil
stå til rådighed i IT-caféen, hvor man selv medbringer sit udstyr.

IT-caféen får til huse i ÆldreSagens lokaler
Teatergade 3 i kælderen til venstre og åbner
første gang tirsdag d. 22. november kl. 11.30.
Derefter vil IT-caféen have åbent første tirsdag i
hver måned kl. 13.00-15.00 i Borgerforeningen.
Der er også mulighed for, at man kan bede de
herrer om et hjemmebesøg.
I starten af 2017 vil der blive tilbudt IT-kurser –
det vil blive annonceret i ÆldreSagens program,
hjemmeside og i de lokale medier.
For yderligere information, kontakt lokalafdelingens webmaster Keld B. Jensen på mobil
2925 4850.

TAASINGE MUSEUMSLAUG

Anita Grundahl og Morten Bytoft:

Besøg
TAASINGE LOKALHISTORISKE ARKIV

Når du har brug
for os, er vi her
– også sønog helligdage
og Knud Hansens Begravelsesforretning

IT-hjælp ude og hjemme

Biblioteksvej 1, Landet, 5700
Svendborg. Telefon 62541348
taasingearkiv@gmail.dk

Bliv medlem af Taasinge Museumslaug
og støt det lokale arbejde på Tåsinge.
Årligt kontingent 170 kr. inkl. årbog og
gratis adgang til Taasinge Museum.

Valdemarsgade 50
Svendborg
Tlf. 6221 0264
www.dlbg.dk

Undervognsbehandling
kræver stor omhu!

Bedst mod rust
GRATIS
NTROL
RUSTKO tjek og

ALTID GRATIS
LÅNEBIL
Med verdens bedste undervognsbehandling følger altid gratis lånebil

et
Ring for
igende
uforpligt
tilbud.

›
›
›

Reducerer støjen i din bil op til 5 decibel
30 års rustgaranti
Skal kun behandles hver 3 år

TECTYL CENTER STENSTRUP
www.stenstrupundervognscenter.dk · Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 21 14
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TEMA – SVENDBORGSUNDBROEN

Dampskibet ”Fritz Juel” fra ca.1900.
Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv

Man brød et monopol

S

A F MA J A R O SENDAL AVNBØ G

iden de tidligste tider har mennesket krydset Svendborgsund med sejl eller robåd.
Der var ingen faste sejltider. Der sejledes
kun, når der var behov. Og når naturen tillod det.
Anderledes imponerende var det, da dampskibet ”Fritz Juel” med plads til hele to hestevogne med forspænd i 1873 gjorde sit indtog.
Fra da af indledtes en helt ny epoke, hvor man
kunne sejle planmæssigt. Og mere trygt. For
det blev dengang påpeget over for færgemændene, at de skulle ”levere høflig betjening”.
- Da broen blev bygget, brød den det transportmonopol, som vandet havde haft. Det var revolutionerende. Når man bygger en bro, tiltager
man sig kontrol over naturen. Dermed er der
kommet et skifte i vores natursyn. Før var vand
noget, man kun sejlede eller svømmede over.
Nu er det noget, man bygger huset ved, så
man kan se på det, siger Nils Valdersdorf Jensen,
inspektør ved Svendborg Museum.

HVAD NU HVIS...?
I sagens natur ved vi ikke, hvordan verden i dag ville
have set ud uden Svendborgsundbroen. Men faktum
er, ifølge Vejdirektoratet, at broen årligt krydses af
knap seks millioner køretøjer.
Hvad nu hvis de 5.913.000 køretøjer, der årligt krydser
Svendborgsund, stadig blev sejlet over?
Så ville 20-25 små motoriserede færger piske over
sundet i pendulfart døgnet rundt. Og så ville hele
området omkring den runde lystbådehavn og
Vindeby på den anden side være spækket af bilkøer.
Broen var sandsynligvis kommet før eller siden, for
trafikpresset var hurtigt blevet alt for stort.
Hvad nu hvis den tunnelløsning, man debatterede i
slutningen af halvtredserne og i starten af tresserne,
var blevet bygget?
Så havde Svendborg årligt millionvis af biler, motorcykler, blokvogne og traktorer, der skulle ind gennem

byen for at komme til tunnelens indgang ved Ærøfærgens leje. Det havde været et overgreb på byen,
og tunnelen ville have ødelagt en stor del af havnen
og været en hindring for værfter og fragtgods.
For ikke at tale om konsekvenserne for en lille by som
Vindeby, der ville skabe en flaskehals uden lige.
Politikerne dengang mente, at byens handel ville lide
under en bro, fordi den skulle lede trafikken uden om
byen. En tunnel ville derimod bringe folk ind til byens
butikker.
Tanken om hvad nu hvis vi ikke havde broen,
dukkede op hos mange af broens trafikanter, da
Ærøfærgen for godt et år siden sejlede ind i Svendborgsundbroen.
Da blev man klar over, hvor meget broen egentlig
betyder for vores dagligdag. Og den var endda kun
lukket et par timer.
Nu til dags tager vi broen som en selvfølge. Men hvad
nu hvis...?

SKÅRUP

Malerforretning

Skovballevej 25 • Tåsinge • 5700 Svendborg

TLF. 62 54 14 32 - FAX 62 54 14 36

JØRN JENSEN 22 14 14 32
14

Østergade 19 · 5881 Skårup
Telefon 62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83
www.skaarup-malerforretning.dk
Søren A. Hansen
Malermester & Indehaver
Mobil 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Peter Müller
Malermester
Mobil 60 13 89 48
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TEMA – SVENDBORGSUNDBROEN

Dét sagde folk på gaden - dengang

H

vad var svendborgensernes og langelændernes holdning egentlig til den nye
Svendborgsundbro?
Amtmand K. Glente udtalte til Svendborg Avis
d. 16. november 1966, at en modstand til broen
egentlig var naturlig. Men han mente også, at
”broforbindelsen giver fordele til enhver husstand på de øer, der nu knyttes fast sammen”.
Udtalelser fra folk, som Svendborg Avis
stoppede på gaden et par dage før indvielsen
af broen, viste da også, at husstandenes
repræsentanter havde delte meninger.
Avisen skrev:
”Der er sikker forventning om, at broen betyder
udvidet arbejdsområde for os”, siger taxachauffør Ove Lauridsen og gnider sig fornøjet i
hænderne.
”Det er åndsvagt med den bro. Nok kan det
være irriterende at vente på færgen, men det
er langt værre at skulle hele vejen uden om
Svendborg for at komme ind til byen”, siger bilejer Vera Jørgensen, der arbejder i Svendborg.
”Det bliver en kold morgentur op over broen og
det er nu sådan en malerisk og forfriskende tur
at tage færgen. Men hensynet til idyl må selvfølgelig ikke bremse udviklingen”, siger den
24-årige scooterist Lis Christensen fra Bjerreby.
”På Langeland bør opsættes et skilt med For-

budt for boligspekulanter. Jeg bryder mig ikke
om alle de ligegyldige mennesker, som sikkert
kommer herover, når broen åbnes. Jeg tror,
broen medfører københavneri, som vi ellers
hidtil har undgået”, siger københavneren Poul
Erik Øgendahl, der har slået sig ned i Lismose.

MAD UD AF HUSET

NYTÅRSMENU
2016

Appetizer
Cremet Blomkålssuppe
Hertil sprøde boller af krondyrriette, ramsløg og hjemmebagt brød

Forret
Symfoni af saltet laks
Med hjemmelavet rygeost, rugbrødschips, granatæble og hjemmebagt brød

Hovedret
Kalvemørbrad
Hertil syltede løg, sauté af linser og soltørret tomat, puré af persillerod og stikkelsbær, ristet
rødbede m/persille og hvidløg,kartoffelroulade med spinat og kraftig Brunellosauce

Dessert
Hindbærmousse på bisquitbund. Hertil kvædekompot, kys og hvid chokolade
Hjemmelavet kransekage petit fours til
champagnen kl. 24.00 medfølger uden beregning

Pris pr. person

·

KR. 415,-

Alt er pakket i foliebakker og vejledning til opvarmning og anretning medfølger

·

Afhentning skal ske d. 31. december i tidsrummet 11.30-13.00

·

Vi tilbyder at levere menuen inden for en radius af 50 kilometer
- øer kun de brofaste – for kun kr. 100,-

·

Tidspunktet for leveringen d. 31/12-2016 mellem kl. 10.00 – 14.00
vil blive oplyst d. 30/12-2016 når endelig kørselsplan foreligger

·

Nytårsmenu
skal bestilles
senest kl. 16.00
d. 29-12 2016,
minimum
2 kuverter

Tøsingen · November 2016 · 6. Årgang

”Jeg kan egentlig være ligeglad, om jeg skal
sejle eller gå over Svendborgsund. Men jeg
synes, at broen er både bekvem og smuk at
skue for sydfynboerne og turisterne. Længe
leve broen!!”, siger Viggo Willemoes Larsen,
som gennem 11 år har vandret på landevejene.

Betaling kontant ved afhentning/levering

Strandgade 5 . 5700 Svendborg, Tåsinge
mail@hoteltroense.dk . Tlf.: 62 22 54 12 . www.hoteltroense.dk
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TEMA – SVENDBORGSUNDBROEN

Bløde hænder, royale
smil og en svinestald
På Svendborg Kommunes Facebookside blev alle læsere opfordret til
at dele deres historier om Svendborgsundbroens tilblivelse.
Mange sjove, skæve og søde historier samt fotos blev delt.

L

eif Andersen har delt mange fortællinger
fra brobyggeriet. Her er et udpluk:
Vi var tre lærerstuderende fra Skårup
Seminarium, der ved sommerferiens start
i 1965 henvendte os ved brobyggeriet og
spurgte, om vi kunne få arbejde. Formanden
og de andre arbejdere kiggede mistænkeligt
på os, men vi skulle lige ”prøves”, om der
”var arbejde” i os. Vi blev sat til at grave en
lang (og syntes vi) dyb rende på landsiden
(Svendborg), hvor der skulle nedlægges vandrør. Jorden, vi gravede i, var stenhård, så vi
måtte bruge hakker og et luftbor. Vi knoklede
fra morgen til aften i 3-4 dage, før renden var
færdig, men vi fik vist, at vi trods ”bløde hænder” kunne arbejde.
Vi fortsatte på byggepladsen og broen resten
af sommerferien. Arbejdet var mangeartet,
men hårdt.

Da vi kom igen næste sommerferie, blev vi
antaget med det samme uden yderligere
spørgsmål.
På arbejdspladsen gik forskellige historier om
hændelser af ikke ønskværdig art. Ved flere
lejligheder blev vi præsenteret for følgende
episoder:
Efter en støbning på midterfaget var der blevet
et læs beton for meget. Den nemmeste måde
at komme af med det på var naturligvis at tippe
det ud over brokanten. Nedenunder befandt
Ærøfærgen sig imidlertid, og læsset havnede på
færgens dæk. Det skete heldigvis på en årstid,
hvor ingen passagerer opholdt sig udenfor.
Ærøfærgens kaptajn alarmerede straks politiet,
og før færgen nåede færgelejet, ankom politiet
til færgelejet og udbad sig en redegørelse. På
arbejdspladsen måtte man undskylde og love, at
episoden aldrig ville gentage sig.

VVS•GÅRD

VVS•GÅRDEN
SVENDBORG A/S
SVENDBORG A/S
Tlf.: 62 Tlf.:
21 28 62
36

21 28 36

Vi udfører alle former
for VVS arbejde
og blikkenslagerarbejde

VVS-GÅRDEN Svendborg A/S

Kuopiovej 6 – 5700 Svendborg
Tlf.62 21 28 36 – www.vvsgaarden.dk – e-mail. vvs@vvsgaarden.dk
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TEMA – SVENDBORGSUNDBROEN

Herdis Bohn fortæller:

Mine forældre har fortalt at jeg var med til
indvielsen. Jeg var lige blevet et år, og fordi
det blæste så koldt, fik jeg lov at komme op til
min barnepiges kæreste Thorkil Strigel, som var
soldat og i uniform, så jeg kunne sidde i læ af
frakken. Det siges i familien, at kronprinsessen
(Margrethe, red.) smilede til os, som jeg sad
der og tittede ud.

Susanne Møller fortæller:

Jeg var 5 år. Vi blev bedt om af journalisten, at
gå hånd i hånd så han kunne vise, hvad man
ikke måtte. Tror slet ikke, vi til hverdag var i
nærheden af brovejen.

Mogens Hansen fortæller:

Foto: mitsvendborg.dk

Da broen var støbt færdig, blev mange forskallingsbrædder til overs. Min far syntes, det var
nogle dejlige brædder, der ville gå til spilde.
Han havde nogle forbindelser på broen, så han
spurgte, om han måtte få dem? Det måtte han,
hvis han selv hentede dem. Så han fyldte ladet
på sin lille bil, der blev mere end overlæsset.
Og så kørte han dem hjem til sin gård i Bjerreby og byggede en ny, stor svinestald.
Som det fremgår af omtalte facebookside, er
der ingen tvivl om, at byggeriet og indvielsen
har haft indflydelse på mange borgere på
begge sider af Sundet. Nogen elskede broen
allerede fra start. Andre var knap så begejstrede. Men broen blev bygget, og så var der
ikke længere nogen vej udenom...

Årets

Julevin
2016

SAFTIG OG LETKRYDRET ITALIENER
MED MASSER AF CHARME
– PERFEKT TIL JULEMADEN!

2015 ROSSO SAN PIETRO
GUERRIERI-RIZZARDI, IGP

Normalpris 125,-

Pr. flaske

79,-

SPAR 46,-

Corvina /Corvinone
Merlot
Mørk kød /vildt
Julemaden
Riedel Syrah

VINSPECIALISTEN SVENDBORG
KORSGADE 7 • 5700 SVENDBORG • TLF. 6221 2211
SVENDBORG@VINSPECIALISTEN.DK
Tilbuddet gælder t.o.m. 31. december 2016.
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Deltag i debatten

om fremtiden i Svendborg
Otte borgermøder i november og december hele vejen rundt i Svendborg Kommune skal give meget vigtigt input til den nye kommuneplan.
Hvis man vil have indflydelse – så duk op, lyder opfordringen. Der bliver
plads til børn og voksne, familier, ildsjæle og ikke mindst en åben debat
AF ANNA PIA HOLMGAARD

E

n kommuneplan kan sammenlignes lidt
med en ombygning af familiens (store)
hus, som de er glade for. Alle medlemmer
af familien – her borgerne i Svendborg Kommune - har steder, de godt kan lide. Steder,
de synes trænger til en kærlig hånd og steder,
hvor de gerne vil udbygge, renovere eller
kunne forestille sig forandring.
Alt efter hvem man er, hvilke behov man har, og
hvilket område man bruger mest – ja, så har man
sit bud på, hvordan huset skal indrettes på ny.
Med det billede i baghovedet kan man sige, at
kommuneplanen udstikker retningslinjerne for,
hvordan huset skal se ud – hvordan kommunen
skal udvikle sig.
- Vi tager i den kommende måned rundt på i
alt otte borgermøder. Vi lægger en stor indsats

i at gøre noget nyt denne gang for at få folk
gjort opmærksomme og for at få borgerne til
at deltage. Vi giver aftensmad ved de fire af
møderne, hvor vi afprøver nye metoder - og
lægger møderne på en måde, så bl.a. forældre med børn kan komme. Vi håber og satser
virkelig på, at folk vil dukke op og give deres
besyv med. Det er vigtigt at understrege, at
vi mener det med inddragelsen, borgerne er
vores øjne og ører. Når vi lytter og bruger den
aktuelle information, som borgerne sidder
inde med, så tror vi på, at vi får skabt grundlag for den bedste kommuneplan, forklarer
Marianne Wedderkopp, der er chef for Erhverv,
Bolig og Natur.

Tag børnene med…

I denne runde er møderne som nævnt flyttet
lidt frem, til tidsrummet kl. 18-21, så man ikke
kun byder på debat og indflydelse fra kommunen

til borgerne – men også på aftensmad og børnepasning. Møderne foregår i lokale foreninger
og forsamlingshuse og kulturcentre – også ud
fra overbevisningen om, at kommunen skal
være der, hvor borgerne er.
- Vi har masser af information om, hvad der er
fakta i et område: Hvor bor folk, hvad er deres
alder og familiesammensætning, uddannelse
etc. Men vi kan ikke aflæse på vores tal, hvad
der er vigtigt lige nu i et givent område. Derfor er møderne så vigtige. Vi kigger udefra,
borgerne ser området indefra. Vi må jo også
ind imellem træffe beslutninger, som ikke er
populære, med afvejninger for og imod. Sådan
er planlægning – og derfor er det som sagt
utrolig væsentligt, at dem, der skal leve med
beslutningerne, også tager sig tid til at kommer
med deres bud på, hvordan vejen skal føres,
hvor vi skal lægge vore fokus, så lokalområdet
bliver bedst muligt med det potentiale, der nu
er, siger Niels Skovlund, planchef.

Hvor skal vindmøllen stå?

Ved møderne vil der være korte oplæg fra
politisk hold, dernæst fra administrationen om
kommuneplanens formål og områdets ’dna’
– altså fakta og tal. Dernæst skal borgerne i
spil og diskutere nogle overordnede temaer:
Energi – hvor ville man f.eks. placere en
vindmølle, et solcelle- eller biogasanlæg, hvis
det var tilfældet? Nye landbrug, en cykelsti?
Hvor skulle der udbygges med boligområder
(bosætning), hvad er potentialet for handel
og erhvervsliv, turisme? Spørgsmålene er

Snyder du dig selv?
Er du i tvivl, om din økonomi er skruet ordentligt
sammen? Så er du ikke alene. Mange af dem, der
kontakter os, har det på samme måde.
Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik
I Fynske Bank tilbyder vi dig økonomioverblik.
Det er gratis og uforpligtende, og du behøver
ikke være kunde for at få det. Her gennemgår vi i
fællesskab din økonomi. Måske snyder du dig selv
et eller andet sted. Måske har du skjulte reserver. Under
alle omstændigheder får du økonomisk ro i maven.
Gør noget ved det, gå ind på vores hjemmeside og giv os dit navn og
nummer, så kontakter vi dig en af de kommende dage.
Start nu på www.fynskebank.dk

Her finder du os: Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. Åbningstider: Man-ons: 10-16 / Tors: 10-17 / Fre: 10-16 / www.fynskebank.dk
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smågrise løber rundt på friland, tre heste af
den gode, jyske slags og ni Shetlandsponyer.
Og så gæs, ænder, høns og får - og hund og
kat, naturligvis.
Køerne får set sig omkring i det sydfynske
øhav, de græsser på både Hjortø, Skarø og
Monnet.
Det med den gamle måde at gøre det på er
vigtigt for Julie og Henrik Møller Nymark,
dels kan de godt lide, at tingene foregår som
oprindeligt, for eksempel snitter de selv majsen til foder, og dels er der en tilfredsstillelse
i arbejdet. De er selvforsynende på mange
områder, det kniber i hvert fald ikke med kartofler, der er fire rækker på hver 180 meter.
- Vi kan godt lide at lave naturpleje, og det
bruger vi jo i høj grad dyrene til i kraft af den
måde vi driver gården og bedriften på, forklarer Henrik Møller Nymark.

gende kvalitetsbevidsthed, og det kan vi leve
op til, siger Julie Møller Nymark.

Én arbejdsplads

Netop gårdbutikken vil, sammen med den
øvrige drift, forhåbentligt kunne etablere
en fuld tids arbejdsplads på Stald Kærsgård.
Lige nu passer Henrik Møller Nymark, ud
over Kærsgård, også tre andre gårde hvor der
blandt andet skal fodres 600 svin, og Julie
Møller Kærsgård er i gang med en sygeplejerskeuddannelse ved siden af arbejdet på Stald
Kærsgård. Oven i det skal Mikkel på snart tre år
(sjette generation?) være storebror til juli.

Så er der efter

Stald Kærsgård får
slagtet og parteret
fire tyre her til juli.
Det ordner slagteren
i Bjerreby.

Gårdbutik til foråret

Det store og varierede dyrehold har også en
anden fordel, fortæller Julie Møller Nymark.
- Projektet med Åben Bondegård er vi meget
glade for at være med i. Vi har åbent her
fire-fem
gange
om året,
ogallerhelst
der kommer
rundt
mange, og
svarene
skulle
komme
regnet
500 mennesker
hver gang,
og så får
fra en bred
vifte af borgere
og interessenter.
vi besøg af skoler og børnehaver ud over
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siger hun
tilføjer,
Kærsgård er
- Vi lægger
op og
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åbenatogStald
afbalanceret
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slags kan
aktiviteter.
Og andre:
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-enVidebat,
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En kvart vejer
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Nåromkring
rækken 65
af borgermøder
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er
55
kroner
processen med temamøder/seminar
for politikiloet.
kerne.
Undervejs i perioden kan man indsende
idéer
og Kærsgård
forslag til plan@svendborg.dk
Stald
er
på Facebook.
Møderne
kræver ingen tilmelding. Børnepasstaldkaersgaard.dk
ningen varetages af et team fra Ollerup frie
Lærerskole, som har sagt ja til at bidrage til
den nye type borgermøder.

OTTE BORGERMØDER OM
KOMMUNEPLAN
Mødesteder og datoer:
15.11.2016:	GUDME: Foreningshuset Gudme,
Gl. Rådhus, kl. 18-21.
17.11.2016: 	*STENSTRUP: Issø-skolen, ’Underverdenen’, kl. 18-21.
22.11.2016: 	*SKÅRUP: Skårup Kultur- og Idrætscenter, kl. 18-21.
23.11.2016: 	*OLLERUP: Ollerup Forsamlingshus,
kl. 18-21.
28.11.2016: 	*THURØ: Bergmannhus, kl. 18-21.
30.11.2016: 	TÅSINGE: Tåsinge Forsamlingshus,
kl. 18-21.
1.12.2016: 	SMÅ-ØERNE: Drejø Forsamlingshus
kl. 18-21.
6.12.2016: 	MIDTBYEN: Fremtidsfabrikken,
Svendborg kl. 18-21.
I fire lokalområder mærket med * afprøves en ny
type borgermøde. Her er der fællesspisning og
børnepasning, arrangeret af Den Frie Læreskole i
Ollerup. På den måde håber man i højere grad at
kunne tiltrække børn, unge, familier og ældre.
Mødet om SMÅ-ØERNE foregår på Drejø, og færgen
afgår fra Svendborg Havn kl. 17.30, samler derpå
folk op på Skarø og fortsætter til Drejø. Afgang
igen 21.30 fra Drejø til Svendborg.
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ning, vil i december modtage et aflæsningskort
med posten.
Modtages aflæsningskortet ikke inden 15/12., kontakt da
Benny Holst trio er hos os
Vindeby Vandforsyning. Fredag den 26. juni
PrisPeter
incl. den
buffet
kr.
350,Aflæsning skal foretages senest
og de31-12-2016.
andre
kopier spiller til
De lokale helte FLAT kommer
efterårsfesten
i
Tåsingehallen
den 1.2017.
august
Sidste frist for aflevering erLørdag
5. januar
Pris incl. buffet kr. 195,Les Amis slutter
sommeren
Manglende aflevering/indsendelse
medfører
et gebyr jf.
på terrassen
takstbladet.
Lørdag den 29. august
Pris incl. www.vindbyvand.dk
buffet kr. 195,Takster kan ses på hjemmesiden
Hverhvilke
weekend
hele sommeren!
Af det udsendte kort, fremgår
muligheder
der er for:
Wienerschnitzel med det hele, lavet af
kalveinderlår med kærlighed - kr. 145,l Indtastning via hjemmesiden
Stegte ål ad libitum med nye kartofler,
persillesovs og agurkesalat - kr. 195,l Indtastning via service telefon
Børnemenu med en is - kr. 65,l Indsendelse via post (husk
porto) - kr. 35,rtet
Isanretning
le menuko
Kold rabarbersuppe med Se heww.oret.dk
Aflevering på vandforsyningens
kontor
Jens
på w Vej
nye jordbær
og på
is - kr.
45,-Munks
2, Vindeby.
Nu skal din vandmåler aflæses

Har du spørgsmål til aflæsningen Åbningstider:
kan Vindeby VandforsyHver mandag
kl. 12-22 melning kontaktes på tlf. 6222 6430 mandage
ogfra
torsdage
Torsdag
- søndag fra kl. 17-22
lem kl. 16.15 og 17.30, eller på mail:
post@vindebyvand.dk
Alle dage mad fra kl. 18-21
Se mere på www.oret.dk
Mail2,tilVindeby
oret@mail.dk
Vindeby Vandforsyning · Jens Munks Vej
· 5700 Svendborg
Ring på 4166
9700
post@vindebyvand.dk · www.vindebyvand.dk
· telefon:
62226430

Tøsingen · Juni
2015 · 2016
5. Årgang
November
· 6. Årgang

‘‘Kendt for den gode smag”

Åbningstider:

Fra den 1/5 - 1/9:
Kl.16.00 - 22.00
Fra den 1/9 - 30/4:
Kl. 16.00 - 21.00

Tlf. 62 22 50 22
I Vindeby Centret • Bregningevej 39 • 5700 Svendborg
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senioridræt i Tåsinge Hallen
+
60
Træning, fællesskab og godt humør

H

ver onsdag kl. 10.30 – 12.00 er der
senioridræt i Tåsinge Hallen. Efter
nytår starter træningen igen onsdag
den 4. januar.
Har du lyst til træning, der smører leddene,
styrker musklerne, presser kredsløbet og udfordrer balancen, så er dette et godt tilbud til dig.
Når man passerer de 60 – 65 år, er det en god
ide, at træne og vedligeholde en god funktion
af hjerte og lunger, muskler og balance.
Træningen består af masser af stræk,
bevægelse af alle de store led samt aktiviteter
der udfordrer kredsløbet, koordinationen og
muskelstyrken.

Dertil god musik, et godt
grin og aktiviteter, der
sætter de små grå i sving.
Tonen er uformel og vi
synes det skal være sjovt
at træne.
Inden træningen mødes
alle kl. 10 i hallens cafeteria
til hyggesnak og en sang
eller to.
Her kan du blot møde op.
Kom og prøv 2 – 3 gange
inden du beslutter om det er
noget for dig.

Luntetræning på Tåsinge Plejecenter
- Træning på stol og i maskiner
Luntehold på plejecenter er små hold med 6 –
10 deltagere. På disse luntehold er det muligt
at have et ganghjælpemiddel med i træningen.
På Tåsinge foregår det onsdag formiddag kl.
10.00.
Træningen består af fælles opvarmning og
bevægelse af alle leddene til musik. Derefter er

der mulighed for styrke muskler og kondition i
træningsmaskinerne.
Efter træningen er der en 2. halvleg, hvor vi
hygger sammen over en kop kaffe og en mad,
synger et par sange og får en god snak.

Da der er begrænset antal pladser til dette
hold, er det nødvendigt med en henvendelse
til foreningen.

Yderligere information og tilmelding:

• på foreningen hjemmeside www.svsi.dk
•	ring til foreningens sekretariat på tlf.
62 23 30 19
•	eller skriv en mail til svsi.tlf@gmail.dk
Du kan ringe eller møde op på Svendborg
Senior Idræts kontor i Svendborg Idrætscenter
på Ryttervej 70, mandage og torsdage
kl. 11 – 13 samt onsdage kl. 10 - 12

Taasinge Forsamlingshus
Skal der holdes fest så er det Taasinge Forsamlingshus
Nyd de grønne værdier.
Du bestemmer selv hvem der skal
tilberede din festmenu.
Gratis råd og vejledning.
Vi planlægger gerne din næste fest.
Vi viser gerne vores flotte Forsamlingshus frem,
Ring og aftal en tid. 40 86 07 02

HÅRMODE FOR HERRER OG DAMER

Bestil tid
62 22 51 08
KIG IND PÅ TROENSEVEJ 1A
VINDEBY, 5700 SVENDBORG
MANDAG-TIRSDAG & TORSDAG-FREDAG 9-17
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Steff’s Place
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• Konfirmation
• Bryllup
• Rejsegilde
• Natmad
• Reception
• Fødselsdag
• Jubilæum
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Tilbud:
Op til 50 pers.
Kr. 4.000,Spar kr. 1.000,Bestil senest d. 30. December 2016
Lundby Kiosken ApS · Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg
Mobil 22 54 49 5 · Tlf. 62 54 18 68 · www.lundbykiosken.dk
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fotograf ind i arbejdet, så billederne sidder lige i skabet.

Brug
nettet
som

Videoklip

Video er den nye sort. Eller nye er
måske så meget sagt. Videoklip
vinder indpas på den oderne hjemmeside, og det er med god grund.
På relativt kort tid kan du nemlig på
bedste levende vis forklare om dine
serviceydelser, og du kan ligefrem
demonstrere hvordan konkrete
opgaver kan gribes an. Mange af
dine kunder er interesserede i løsninger, og hvorfor ikke servere disse på
et sølvfad via små videosekvenser
på et minut eller to? Du kommer
langt med videokameraet på din
smartphone. Du kan naturligvis også
trække på de fremragende video- og
filmbureauer vi har i lokalområdet.

PR-kanal

D

en moderne, gennemtænkte
hjemmeside hører til den
elitære afdeling, hvis du skal
have markedsført dig selv, dit produkt eller din virksomhed. Ingen
andre medier kan hamle op med
de muligheder, som et website
byder på. Det er i det bojsen’ske
univers helt indiskutabelt. Hvorfor?
Jo, se bare her. I det følgende tager
vi udgangspunkt i en forestilling
om, at du agter at markedsføre din
virksomhed, som servicerer inden
for et håndværkerfag.

i alskens telefonbøger. Det er
jo vigtigt at folk kan finde din
virksomhed. Ved at fokusere mere
målrettet på en velfungerende
hjemmeside får du mulighed for at
uddybe, hvad du kan hjælpe dine
kunder med, og du kan i detaljeret
grad tegne og fortælle om dine
kerneydelser. Det har du mere end
svært ved på en 10 x 5 annonce.
Hvis du har svært ved at formulere
dig, kan du altid trække på en af
de knaldhamrende dygtige tekstfolk, som bor hernede på Sydfyn.

Ingen begrænsninger

Præsentationer med fotos

Du har i mange år brugt reklamekroner på diverse annoncer

Ud over at du beskriver, hvordan
du griber opgaverne an, har

du mulighed for at præsentere
nogle af de stykker arbejde,
som du har hjulpet kunder med.
Du kan så at sige præsentere
en ”før-efter”, og hvis du har
ordentlige fotos vil dine poten’Fra IT-nørdens lænestol’
tielle kunder kunne sætte sig ind
Allan Bojsen, årgang 1966
i, hvorledes du griber opgaverne
Gift med Lone. Har Søren, som er 3.G’
er på Svendborg Gymnasium
an. Et godt foto siger mere end
Bojsen IT hjælper 
tusind ord, og det kan være en
virksomheder med:
lettelse for dine kommende
Dynamiske hjemmesider
Sociale medier
kunder at se, at du rent faktisk
Hjemmeside
er i stand til at gøre en forskel.
optimering
Google
Ved Bjarne Grønholt
Jensen
Én ting er at fortælle om det. En
anden er at dokumentere det via
Se mere på
Nørregårdsvej 22, 5771 Stenstrupbojsenit.dk
fotos. Du kommer et stykke ad
Tlf. smartp21452593 · Tlf. 29721632 Foto: fagfotografen.dk
vejen med fotos fra din
hone, men overvej at trække en

&
DONGS HØJRUP AUTO
Hvorfra vi tilbyder:
• Bilsalg (specielle ønsker,
finder vi bilen til dig)
• Alt i autoreparationer
e
Måsk
• Forsikringsskader
rk’s
a
m
n
Da ligste
• Rust & pladearbejde
il
b
kift!
• Dæk & fælge
rudes
• Autotransport

TÅSINGEBILER KØB OG SALG
REPARATION AF BRUGTE BILER

NB!! Vi tilbyder gratis afhentning/levering
eller gratis lånebil i forbindelse med reparationer.
Bemærk nye åbningstider: Mandag til fredag 9.00 - 17.00
Lørdag og Søndag efter aftale.

KØB OG SALG & REPARATION
AF BRUGTE BILER
Melbyvej 25, 5700 Svendborg
Tlf : 21452593, info@taasingebiler.dk

Årg 08 Citroen c1 1,0 prestige
5 dørs, km 89.000 - Pris: 38,900 kr

Årg 98 Audi a4 1,6 avant st. car
km 141.000 - Pris: 36,800 kr

Årg 05 Citroen c3 1,4 prestige
5 dørs, km 149.000 - Pris: 27,800kr

Årg 11 Peugeot 107 1,0 active
5 dørs km 101.000 - Pris: 44,800 kr

Årg 03 Nissan micra 1,4 tekna
5 dørs km 140.000 - Pris: 27,500 kr

Årg 05 Suzuki swift 1,5 glx 5 dørs
km 122.000 - Pris: 36,800 kr

Årg 99 Toyota corolla 1,6 luna
5 dørs km 270.000 - Pris: 16,800 kr

Årg 05 Kia magentis 2,0 ex 4 dørs
km 169.000 - Pris: 18,500 kr

Alle biler leveres nysynet & nyserviceret lev.omk. 2,200 kr. Læs mere om bilerne eller se flere biler på gul & gratis skriv Tåsinge Biler i søgefelt
Bilsalg: Melbyvej 25 Tåsinge
Tlf : 21452593, info@taasingebiler.dk
Bemærk nye åbningstider:
Mandag til fredag 9.00 - 17.00
Lørdag og Søndag efter aftale.
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Værksted: Nørregårdsvej 22 Stenstrup
Tlf. 21452593
Gratis afhentning, levering og eller
lånebil i forbindelse med reparation
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Du kan kun lade dig forføre

N

A F C H R I S T I AN DAN J ENSEN

ytåret skal skydes ind, og alle gæsterne
er samlet stående på gulvet. Venter kun
på, at rådhusklokkerne slår det første
slag, som byder os ind i det nye år.
Kransekagen er på bordet, og det samme er
’champagnen’. Eller i hvert fald noget champagnelignende boblevand. Skuffelsen er lige
stor hvert eneste år. Sjældent oplever vi andet
end en voldsomt sur smagsoplevelse, der stort
set kun efterlader os med en udefinerbar fornemmelse af noget ørken-tørt, som vi forsøger
at dæmpe med kransekagen, som så virker
voldsomt sød.
Mange af os begår den store fejl, at vi drikker
knastør brut champagne til kransekagen, og
det er en virkelig dårlig kombination.
Nytårsaften er noget særligt. Så hvorfor ikke
fuldende denne aften med en rigtig champagne. Som for eksempel en Dom Perignon
2004. En markant og samtidig utrolig raffineret,
enkel, ukompliceret og sensuel champagne

Tøsingen · November 2016 · 6. Årgang

fuld af kræfter. Det perfekte valg, hvis man
virkelig ønsker en unik smagsoplevelse. Så
undlad kransekagen og lad dig i stedet forføre
af denne klassiker, som du kan købe hos
Vinspecialisten Svendborg for 1.350 kroner.

Cognacdråber fra 1929

Hos Vinspecialisten i Korsgade har de også
flere eksklusive lækkerier i den dyrere ende af
skalaen. ’Den skjulte bagvæg’ kalder de den
del af varelageret, som ikke just leveres på
europapaller med fragtmanden.
- Fordelen ved at være en del af H.J. Hansen,
som er Danmarks største leverandør af kvalitetsvin, gør, at vi er en del af et netværk, som
kan få fat i virkelig eksklusive vine og spiritus.
Og vi taler altså om rigtig gode varer, fortæller
Simon Styrup, butikschef hos Vinspecialisten i
Svendborg.
- Her har vi for eksempel en Tesseron Cognac
Lot 29, som er den eneste cognac i verden,
som har fået 100 point af den kendte vinanmelder Robert Parker. Kendere vil vide, at det

Foto: mitsvendborg.dk

Den skjulte bagvæg

er et kvalitetsstempel, som nærmest overgår
alt, forklarer Simon Styrup.
Cognacen har ligget i Tesserons kælder i cognacområdet i Frankrig ikke langt fra Bordeaux.
Man kan ikke med hundrede procents sikkerhed
fastlægge årstallet for denne cognac, men
antager, at der kan være indhold i flasken
tilbage fra 1929.

Vin som investering

‘Den skjulte bagvæg’ gemmer også på nogle
særligt udsøgte vine. Som for eksempel en
L’Ermita rødvin fra 2014 til 9.500 kroner flasken. Den ligger også i 100 procent klassen
og kommer fra Alvaro Palacios i Spanien. Eller
en Bordeaux fra Chateu Mouton Rothschild fra
2004 til 3.500 kroner.
- Vi er meget gerne behjælpelige med at hjælpe
kunder, der har specialønsker til vinkælderen.
Jeg overvejer faktisk at holde et arrangement
under temaet: ‘Vin som investering’. Det vil
blive en aften ud over det sædvanlige og
naturligvis inkludere mad, smiler Simon Styrup.
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ER DU TRÆT AF DIN
HØJE VARMEREGNING?

Spar op til 50% med en grønnere varmeregning

Hos SEF Teknik arbejder vi på, at gøre Sydfyn til et endnu grønnere område
at bo i. Samtidig vil vi gerne hjælpe dig til at spare penge i hverdagen og sætter
derfor fokus på din boligvarme. Du kan opnå store besparelser på
varmeregningen ved at skifte til vedvarende energi fra dit gamle varmeanlæg,
som f.eks. et olie- eller naturgasfyr, til en luft-til-vand varmepumpe.
Med en luft-til-vand varmepumpe tilsluttet til dit centralvarmesystem
er du selvforsynende med opvarmning til din bolig og dit brugsvand.

SEF Teknik leverer varmepumpeløsninger
til helårshuse i et tæt samarbejde med
varmepumpe-firmaet ENOVA A+, som
har special-kompetence på området
og et bredt produktsortiment.

Vi tilbyder:
·
·
·
·

En komplet installation til en fast lav pris
Rentefri finansiering uden sikkerhedsstillelse
Fuld tryghed med 6 års totalgaranti
Personlig rådgivning og service igennem hele processen

Du får en række markante fordele med en luft-til-vand varmepumpe:
•
•
•
•

En stabil og driftsikker varmeløsning
Op til 50% billigere varme
Op til 75% mindre CO2-udledning
Uafhængighed af offentlig varmeforsyning

•
•
•

Bedre energimærkning
Højere salgspris på din bolig
Minimal vedligeholdelse

Læs mere på: sef.dk/varmepumpe eller ring til os for rådgivning på tlf. 62 21 04 45
ENERGI TIL HANDLING...
Ægtheden af VINDSTRØM dokumenteres af SEF Energi A/S’ revisor KPMG

SEF TEKNIK A/S

FÅBORGVEJ 44

5700 SVENDBORG

TLF. 62 21 04 45

TEKNIK@SEF.DK

WWW.SEF.DK

