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DET SYDFYNSKE FILMMEKKA
Der filmes som aldrig
før på Sydfyn

HAVKAJAK
- Så kommer du ikke
tættere på havet

22-23
4-6-8
Autenticiteten sælger Svendborg
Det er svært at få armene ned, når FilmFyn
igen, igen udpeger Svendborg og Sydfyn som
location til en ny filmproduktion. Sidste sommer blev optagelserne til DR’s store dramaserie
Arvingerne ’skudt’ på godset Grønnegården lidt
nord for Svendborg. Den Zentropa-producerede
‘Der kommer en dag’, som alene i 2016 trak
243.933 biografgængere, er også at finde på
listen over filmsucceser optaget for nylig i det
sydfynske, og i skrivende stund kan danskerne
hver søndag aften se tv-serien ‘Mercur’ på TV2
Charlie, som er optaget på en række locations
i og omkring Svendborg som for eksempel
Svendborg Teater, Kogtved Søfartsskole og
coasteren ‘Caroline S’.
Svendborg må have noget ganske særligt at
byde på, når skuespillere, instruktører og producenter nærmest snubler over hinanden for at
filme på Sydfyn.

“Svendborg må have noget
ganske særligt at byde på, når
skuespillere, instruktører og
producenter nærmest snubler
over hinanden for at filme på
Sydfyn”.
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Da jeg spurgte nogle af filmfolkene fra indspilningerne til Mercur om, hvad der gør det
særligt at filme i Svendborg og på Sydfyn, lød
svaret entydigt, at Svendborgs særkende og
autenticitet gør det helt specielt at være her.
Her er plads til det lidt skæve og krøllede og
de mange gode fortællinger, man møder overalt. Danmarks hyggeligste butiksliv i midtbyen,
som ikke er ødelagt af store indkøbscentre
med rulletrapper og fødselsdagstilbud 365
dage om året. Bevaringsværdige bygninger,
som har fået lov at være i fred, og som pludselig får en ny genial funktion, som for eksempel Kvægtorvet, og en havn, som endnu ikke
er spoleret af identitetsløst boligbyggeri, ligesom i andre havnebyer i Danmark, ommøbleret til ligegyldige boligblokområder uden et
gran smag af saltvand. Næ, i Svendborg passer
vi godt på kulturmiljøerne, ikke bare for vores
egen skyld, men
også fordi vi ved,
at netop de tiltrækker
mennesker, blandt
andre turister og
filmfolk
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GLOW
PANDORA Rose er skabt af en
unik metalblanding, der gløder
med smukke rosa nuancer.
pandora.net

Oplev den nye PANDORA Rose-kollektion i butikken. Ring 749 kr. / Armbånd 549 kr. / Charms fra 449 kr.
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rede var eksisterende eller blev bygget op på
Kogtved Søfartsskole.

’Vi er vilde med Svendborg’

Hvad der tager tre dage i København, tager tre timer på Fyn

Skuespillerne boede i Svendborg på Hotel Ærø,
mens optagelserne fandt sted sidste sommer,
og flere af dem har knyttet bånd til byen.
Blandt andre Peter Gantzler, som i serien spiller
fabrikant Preben Borg, der investerer penge
i Radio Mercur. I samme periode medvirkede
han i tre produktioner i Svendborg sidste sommer: Arvingerne, Mercur og Casper Christensens
nye film Dan Dream.
- Der er noget helt særligt over at filme på
Sydfyn. De folk, vi møder, er utroligt venlige
og imødekommende. Jeg fik blandt andet
et samarbejde op at køre med B&U Teatret i
Svendborg, hvor jeg efterfølgende har undervist, siger Peter Gantzler.
Også Flemming og Anne-Marie fra serien, som
spilles af henholdsvis Andreas Jessen og Neel
Rønholt, har følt sig hjemme, mens de har
filmet i Svendborg.
- Selvom der ikke er meget fritid under en
filmoptagelse, så har der da været mulighed for
at gå lidt på opdagelse i Svendborg. Det er en
vidunderlig by med et spændende butiksmiljø
og et mangfoldigt kulturliv. Jeg tror, at min
næste ferie skal være i Det Sydfynske Øhav,
smiler Neel Rønholt, mens Andreas Jessen nikker og fortæller, at han fik tid til at tage færgen
til Ærø en dag i en pause til optagelserne.

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

Positive resultater for Fyn

Foto: Christian Geisnæs

FilmFyn gør det igen

D

er var engang, hvor Statsradiofonien,
senere kendt som Danmarks Radio,
havde monopol på at sende radiofoni
i Danmark. Programfladen var overvejende
klassisk musik, oplysende foredrag, radioteater
(hørespil), gudstjenester og nyheder. Ikke just
det mest sindsoprivende, når man var ung i
1950’erne og havde hørt både Chuck Berry og
Elvis Presley over Radio Luxembourg.
Men så skete der pludselig noget, som fik flere
op af stolen i Danmark. Den 2. august 1958
blev monopolet brudt.

Caroline S som Cheetah Mercur

Danskerne har siden den 6. marts på TV 2 C harlie
kunnet følge Flemming, Jan og Anne-Marie – tre
unge mennesker, som via et hul i lovgivningen

gjorde det muligt at sende radio på en helt
ny måde med rock, pop og reklamer. Det er
dramatiseringen om piratradioen Radio Mercur,
som fra et skib i Øresund sendte udsendelser og
rock’n’roll til danskerne i årene 1958-1962.
Mercur er den første TV 2 Charlie fiktionsserie
nogensinde og er blevet til med støtte fra
FilmFyn. Store dele af filmen er optaget i og
omkring Svendborg, hvor man allerede i første
afsnit kan nikke genkendende til Vinylen på
toppen af Møllergade og Cykelbørsen i bunden
af gaden. Og selvfølgelig Kogtved Søfartsskole,
hvor også optagelserne, der skal ligne, at det
er ombord på ’Mercur’, er foregået. I virkeligheden var skuespillerne ikke meget ombord
på Caroline S, som lægger skrog til radioskibet
Cheeta Mercur, da de fleste kulisser enten alle-

Bo Damgaard, som er direktør for FilmFyn, er
glad over igen at kunne præsentere et filmprojekt, hvor lokale fynske kræfter kan kapitalisere
på FilmFyns investering.
- Når vi producerer på Fyn, modtages alle med
åbne arme, og det har en helt utrolig positiv
effekt på hele crewet. Vi mærker interessen
for at være en del af produktionen, og det er
præcis det, som er grundideen med FilmFyn:
at investere i projekter, der giver positive
resultater for Fyn. Og så går det hele bare lidt
hurtigere på Fyn. Hvad der tager tre dage i
København, tager tre timer på Fyn, siger Bo
Damgaard.
Ideen til Mercur er født af Adam Price og Jesper
Malmose, og det er Søren Frellesen, som er
hovedforfatter til serien.

Skattergade 10 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 39 00 · Mob. 40 33 83 53
Skattergade 10 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 39 00 · Mob. 40 33 83 53

Mobil 4033 8353
Mobil 4033 8353
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Dybde 30 cm

1112

inkl. vægbeslag
35 ÅRS FØDSELSDAG

Montana fejrer 35 års fødselsdag med kampagnerabat
på det ikoniske 1112-modul – i alle Montanas 42 farver.
Kampagneperiode: 1. marts – 30. april

Før 3.146,-

Nu 1.995,1112

inkl. sokkel
Før 3.535,-

Nu 2.295,-

SCHIANG LIVING

DESIGN-MØBLER & KØKKEN-DESIGN
Svendborg - Vestergade 5 - tlf. 62 20 50 35
www. schiang-living.dk

Radio Mercur åbnede
radiorevolutionen
Da danskerne for første gang kunne høre radio fra
et flydende studie, var det enestående i verden

A F P E R V I N CEN T

D

engang var det mest Radio Luxembourg,
der blev lyttet til på teenageværelserne.
Det var eksotisk og spændende og lidt
rebelsk. Der blev gået til den med oplagte
værter, popmusik og reklamer, det hele på
engelsk.
Den anden mulighed på transistoren var Statsradiofonien.
Så fik Peer Jansen en ide. Hyr et skib, indret
studier i lastrummet og sejl det ud i internationalt farvand i Øresund. Der gælder dansk lov
nemlig ikke. Han og Ib Fogh nøjedes ikke med
at tale om det, de gjorde noget ved det, og
den 2. august 1958 var monopolet brudt, Radio
Mercur var i luften.

Hadepladesmadring

Lyttertallene røg i vejret lige med det samme,
og i 1961 havde Radio Mercur på visse tidspunkter af dagen flere lyttere end Statsradiofonien (som senere blev til Danmarks Radio).
Holger Fællessanger og Bror Kalles Kapel var i
hård konkurrence med ´Ugens Top-Ti`, `Rockprofessoren` og `Non-stop på grammofonen´. Det
var også på Radio Mercur, man kunne høre `Nu
kan det være nok`, et program hvor lytterne
kunne ringe til studiet og få smadret en hadeplade for åben mikrofon.
Ikke det hele var fest og farver, dog.
Der var også gjort plads til journalistikken med

for eksempel `Perspektivkassen` og `Snaktuelt`.
Radio Mercur sendte også `Copenhagen Today`
på engelsk.
Bortset fra de direkte udsendelser fra midt i
Øresund blev programmerne lavet i land, Radio
Mercur havde produktionsstudier og reklameafdeling forskellige steder i København. Båndene
blev så sejlet ud til skibet.

Big Business

Radio Mercur var i høj grad også en forretning.
På et tidspunkt købte selskabet et skib mere,
som blev placeret i Storebælt og Kattegat til at
dække Fyn og det meste af Jylland, så stationen
blev næsten landsdækkende. Samtidig blev
sendemasten i Øresund forstærket, så man også
kunne sende til Sverige. I land købte Mercur
Nørrebros Teater, hvor der blev produceret radioshows, som selskabet Radio Mercur City stod for.
Skibene var registreret i Panama og Libanon, og
selve moderselskabet havde adresse i Lichtenstein.

Værre end porno

En anden stor banebryder er radio- og tv-manden Jørgen Mylius. Som ganske ung var det
ham, der spillede den første popmusik i Danmarks Radio, efter en lang kamp og ikke med
ledelsens gode vilje.
- Ha, nej, de mente, at det var værre end porno!

Men lige som så mange andre havde jeg jo
lyttet ivrigt til både Radio Luxembourg og Radio
Mercur, og jeg elskede det. Det var en revolution, vi var vidner til, og det var nærmest en
hobby for mig at sidde og lytte til de forskellige
dj´s. Det var dem, der gav mig lyst til at prøve
noget selv, og Radio Mercur har selvfølgelig
haft en enorm indflydelse ud over det, at de
ændrede opfattelsen af, hvad radio er. Også
selv om ledelsen dengang mente, at `det var
noget abemusik, som i øvrigt snart ville gå
over’, griner Jørgen Mylius.

Bevæbnet politi

I minutterne lige inden midnat den 31. juli
1962 sagde Radio Mercur farvel til lytterne,
frekvenserne blev til en stille susen i højttaleren, det var slut.
Folketinget havde vedtaget den såkaldte `Lex
Mercur`, en lov der forbød danskere al medvirken til udsendelserne, men allerede midt
i august blev der igen sendt Radio Mercur fra
Øresund. Det var båndede udsendelser, og
ingen vidste, hvem der stod bag.
Efter to dage sejlede skarpladt politi ud til
skibet, bordede det og bugserede det ind
til Tuborg Havn, mens publikum og et stort
medieopbud så på.
I dag vrimler det med kommercielle radiostationer.

Svendborg

Se også vores store udvalg af
ORGINALE printerpatroner
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ASIA RESTAURANT

I UTROLIGT MODERNE OMGIVELSER

● Suppe
● Velkomstdrik (min. 10 kuv.)
● Mongolian barbeque
● Kinesiske retter
● Frisk frugt- og salatbar
● Fri kaffe og te
● Udvalgte sushi

Der er mere end
40 varme retter
Buffet
Mandag til torsdag kr. 128.Fredag til søndag kr. 148.Børn 1/2 pris

TAKE-AWAY
SUSHIMENU
10% rabat
på alle menuer,
undtaget frokostmenu

20%

FROKOSTBUFFET
Fra kl. 11.30 - 15.30
Alle dage
● Der er mere end 20 retter
● Stor salat- og frugtbar
● Udvaglt sushi
● Frisk kaffe og te

KR.

88.-

Vi tager forbehold for trykfejl!

KÆMPE
AFTENBUFFET

RABA
RABAT
BAT
BA
AT

på kinesisk mad (nr. 1 - 76)

Åbent alle dage kl. 11.30-22.00 - Bestil bord i god tid!

Parkering lige ved døren • Legeplads til børnene • Specielle rygerum • Handicapvenligt
Vestergade 167 k • (lige ved KVICKLY storcenter) • 5700 Svendborg • Tlf: 55 38 55 55 • www.asia-restaurant.dk

Foto: Christian Geisnæs/TV2

Et cruise-ship til Bollywood og engelske filmselskaber i telefonen
Ole Thalund er sandsynligvis den eneste i verden, der kan kalde sig skibscaster.
Når et filmselskab skal bruge en dampfærge, er det ham, de ringer til
AF P E R VI N CEN T

F

or en del år siden var der en kollega, der
fortalte Ole Thalund, at filminstruktøren
Bille August var på udkig efter et passende
skib til `Frøken Smillas fornemmelse for sne`. I
dag er det den svendborgensiske skibsmægler,
der kan levere stort set alt, fra smakkejolle til
supertanker, og han leverede også Caroline S i
rollen som Cheeta 1 i tv-serien Mercur.

Lige på kornet

Thalund Shipping har været i den internationale
branche i årevis, og det bliver det ved med,
ideen med at levere fartøjer til filmindustrien er
en sidebeskæftigelse.
Ole Thalund trives godt med havet, han har
tilbragt en god del af sin ungdom på Svendborg
Søfartsskole, hvor hans forældre var forstanderpar, og han har været styrmand på Lilla Dan.
Fra hans kontor næsten oppe under skyerne på
Klosterplads er der udsigt over havnen.
- Oprindeligt forestillede jeg mig, at sådan et
projekt kunne jeg lave når jeg engang trækker
mig tilbage, men det griber om sig, og det er
allerede i gang, siger Ole Thalund.
Han fortæller, at han henvendte sig til FilmFyns
Lars Hermann og forelagde ideen tilbage i
2009.
- Han blev meget begejstret og sagde, at det

var ramt lige på kornet, så jeg tænkte, at det
måske kunne blive alvor, siger Ole Thalund.

Adam Price og Caroline S

Så nu er han også skibscaster, og måske den
eneste i verden. Ole Thalund har både ekspertisen, den historiske baggrund og et enormt
netværk over hele kloden.
- En dag for to år siden fik jeg et opkald
fra Bo Damgaard, direktøren for FilmFyn.
Han spurgte, om jeg kunne hjælpe med at
finde det rigtige skib til at agere Cheeta 1,
Radio Mercurs første flydende radiostudie,
for `nogen` er i gang med at producere en
tv-serie om den berømte radio. Jeg sagde
selvfølgelig ja, og nogen tid senere kom Bo
Damgaard til Svendborg sammen med seriens
forfatter Adam Price. Jeg viste dem Caroline
S, og Adam Price syntes, at den var fantastisk
og meget velegnet, så vi fik lavet en aftale,
fortæller Ole Thalund.

Bollywood og dampfærger

FilmFyn har også stået for kontakterne mellem Ole Thalund og Nordisk Film og Zentropa,
der begge er i gang med filmprojekter, hvor
der skal bruges specielle skibe.
- Det er selvfølgelig meget spændende at

komme ind i den verden, og det er interessante
og meget forskellige opgaver. Et par tv-stationer i USA og et par engelske filmselskaber har
skrevet til mig. Jeg har opdaget, at man nu ikke
skal regne med, at alle aftaler bliver til noget,
de er ude i meget god tid, og planerne ændres
tit. For eksempel skulle et Bollywood-filmselskab bruge et krydstogtskib til en produktion,
men det blev aflyst. Det er jo ærgerligt at gå
glip af den forretning, et krydstogtskib koster
halvanden million dollars om dagen, men der
kommer helt sikkert andre, smiler Ole Thalund
og tilføjer, at han lige for tiden er ved at formidle en skonnert og en dampfærge, og han
har været på et par prøvesejladser med filmfolkene, som han ikke må afsløre, hvem er.
Det er en sidebeskæftigelse, og Ole Thalund
hygger sig med at finde de rigtige løsninger på
filmfolkenes krav.
- Vi leverer det rigtige produkt til den rigtige tid
på det rigtige tidspunkt. Jeg synes, det er irriterende, når det ikke er det rigtige og autentiske
skib, der bliver brugt. For eksempel i Kevin
Costner-filmen ’Thirteen Days’ om Cubakrisen
er det tydeligt at se, at de russiske fragtskibe
med missilerne på dækket ikke er tidstypiske,
og så er det ikke i orden, mener skibsmægler
og skibscaster Ole Thalund.

Udlejning: Jukebox · Telte · Borde
Stole Service · Duge og servietter m.m.

-leverandør
til
-leverandør
til
det festende folk!
det festende folk!

Salg: Stearinlys · Bordpynt · Bordkort
Engangs-service, -Duge og -Servietter

Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 10 33
www.svendborg-festhus.dk
Løvholmen 2 • 5700 Svendborg
• Tel: 62 22 10 33
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påske på

VALDEMARS SLOT

SJOV PÅSKE SKATTEJAGT
Vi har gemt en masse påskeæg på slottet.
Kom og find dem alle sammen og få en overraskelse med hjem.
Vi åbner lørdag d. 8 april 2017 og tilbyder foruden vores alm.
entré også påskefrokost og guidet rundvisning på slottet
samt sjove børneaktiviteter på Jagt- og trofæmuseet.
Se mere på www.valdemarsslot.dk
Køb din billet på http://valdemarsslot.billet.dk/

ÅBEN HELE
PÅSKEN
D. 8. - 17. APRIL
KL. 10-17

OBS - Guidet rundtur skal reserveres før ankomst.

Køkkenchef Finn Kromann
er tilbage på

Restaurant Valdemars Slot
Vi glæder os til at byde Jer velkommen
i påsken.
Reserver bord på tlf. 62 22 59 00

Påske
frokost

kr. 149,pr. person

Valdemars Slot - Slotsalleén 100 - 5700 Svendborg
www.valdemarsslot.dk - Tlf. 62 22 61 06

Foto: mitsvendborg.dk

synligt. Lige fra design af logo, brevlinje, brochurer, løsblade og annoncefremstilling. Og
så har han også stor erfaring med skiltning og
bilreklame.
- Jeg plejer at sige, at jeg hjælper mine kunder
med at blive synlig på vej og på væg, smiler
HarboeGrafen.

Vend det hele på hovedet - det virker
A F C H R I ST I A N DA N J EN SEN
’Fantasi er intelligens, der morer sig’, har filosof
John Engelbrecht engang udtalt. Og fantasien
har ingen grænser, når først kreativiteten ruller
derudad. Heraf kan man konkludere, at især
børns kreativitet ville være en helt enestående
ressource at kunne bruge, da børn jo kan træde
lige ud af tirsdagen og ind i sørøvertiden - leve
sig ind i et parallel-univers og vende virkeligheden på hovedet. Desværre mister langt
de fleste af os evnen til at fordybe os i den
kreative leg i trit med, at vi bliver voksne. Eller
i hvert fald næsten os alle.

Synlig på vej og væg

Stefan Harboe Andersen er grafiker og anima-

tor. Hver eneste dag arbejder han med kreative
processer. Og så nægter han at blive voksen.
- Jeg er ét stort legebarn og har altid været
det. Når jeg ser et billede, en tekst eller en
genstand af en eller anden art, så får jeg lyst
til at tage det med ind i min fantasiverden og
vende op og ned på det hele. Det kommer der
en masse inspirerende tanker ud af, som er
virkelig sjove at arbejde med, fortæller Stefan
Harboe Andersen, som har den grafiske virksomhed HarboeGraf med base i Fremtidsfabrikken 2 i Frederiksgade.
Stefan Harboe, som vi for fantasiens skyld kan
kalde HarboeGrafen, hjælper virksomheder
med alt, der er med til at gøre det hele mere

STORT UDVALG I TØJ TIL
BØRN OG UNGE 0-16 ÅR
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Får døde ting til at bevæge sig

Visualiseringer af ting, som ikke eksisterer, er
en af Stefan Harboes kernekompetencer. For
eksempel arbejder han med Det Grønne Køkken, som er et køkkenkoncept af sund, hurtig
mad, der etablerer sig typisk i indkøbscentre i
hele landet.
- Jeg laver visualiseringer for dem, så de kan få
et billede af, hvordan butikken kan indrettes og
designes, forklarer Stefan Harboe, som også har
en anden kreativ side: Han laver små film af
sine kreative arbejdsgange.
- Det er skægt at se, hvordan et kreativt forløb
udvikler sig. Derfor laver jeg nogle korte film
af, hvordan jeg arbejder og lægger dem efterfølgende ud på sociale medier, fortæller Stefan
Harboe, som udover at være uddannet grafiker
også har en uddannelse som animator, hvor
han bl.a. har arbejdet med computeranimationer og tegnefilm.
- At få døde ting til at bevæge sig er utrolig
spændende. Der er masser af eksempler på,
hvordan animationer kan være utrolig effektive
for virksomheder i markedsføringen, siger Stefan Harboe og nævner som eksempel den blot
20 sekunder lange Tuborg Julebryg-tegnefilm,
som de fleste nok kender.

Ramsherred 1 - 5700 Svendborg - Tlf. 5385 2600 - mommys.dk
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Vi har Øernes største udvalg af
lækre theer, klassisk interiør
og mange smukke gaveidéer.

Citronella

Sort Forårsthe

Grøn Forårsthe

White Temple Tea

Kig ind og lad
dig inspirere...
Korsgade 6 · 5700 Svendborg · tlf. 6220 3234 · info@teatime.dk · www.teatime.dk

Uddannelse er nøglen
til Svendborgs fremtid
Vil du leve det gode liv, spørger
Svendborg Kommune næsten
retorisk på sin hjemmeside
og giver selv svaret, så flyt til
Svendborg!
Det kan jeg kun være enig i! Jeg er
selv tilflytter fra Kolding og nyder
at bo i det sydfynske.
Hvad fik mig så til Svendborg? Ja,
det var pga. min uddannelse, jeg
læste til maskinmester, fandt min
livsledsager, og vi blev svendborgensere.
Hvilket bringer mig tilbage til min
overskrift. Uden en mangfoldighed
af uddannelsesinstitutioner bliver
det sværere at tiltrække nye borgere til kommunen.
I søndags så jeg et afsnit i serien
om Radio Mercur, og det vakte
gamle minder fra min egen tid på
Kogtved Søfartsskole, først som
elev, senere som forstander. Det
var mit første møde med Svendborg tilbage i 1989, og jeg husker
især vores danseaftener, hvor vi
mødtes med de lokale Svendborg-

●
●
●
●

piger for at lære at begå os på
dansegulvet.
Selvfølgelig, fristes man til at sige,
skete der faktisk det, at to af mine
venner giftede sig med hver sin
dansepige og bosatte sig i Svendborg, det var nok hverken første
eller sidste gang, det skete. Måske
skulle kommunen igen satse på
danseundervisning!
Efterfølgende på maskinmesterskolen var vi i klassen elever
fra hele landet, og efter endt
uddannelse drog de fleste ud
for at arbejde på skibe, havne
og kontorer i hele verden. Men
mange vendte efterfølgende
tilbage til Svendborg for at stifte
familie og bosætte sig. Og var der
ikke et job, så valgte mange at
blive selvstændige og skabe deres
egen karriere.
Med det in mente er det en fantastisk spændende og vigtig proces,
som foregår på havnen lige nu.
Et nyt SIMAC i støbeskeen, en
dertilhørende maritim erhvervs

Marineshop med alt i tilbehør
Værksted for store og små både på Frederiksø
Værksted for indenbords- og påhængsmotorer
El, snedker- og glasfiber værksted

●
●
●
●

Foto: fagfotografen.dk

A F L A R S A HREN DTSEN , Sven d borg Erhvervsråd

park samt et maritimt/it-iværksætterhus gør, at rammerne for
at tiltrække nye bosættere er til
stede.
Det er helt rigtigt set at satse
på uddannelse og iværksætteri
som en vækstdriver for udvikling
i vores dejlige by. Har man først
læst i Svendborg, så er der en
god chance for, at man senere i
livet gerne vender tilbage med sin
familie.
Kogtved Søfartsskole er desværre
ikke mere, ligeså Skårup Seminarium. Derfor er det vigtigt at kere
sig om vores uddannelsesinstitutioner i Svendborg, det er ikke
givet, at de bliver her!

Reparation af forsikringsskader
Salg og formidling af motor- og sejlbåde
Importør af Monterey motorbåde
Forhandler af Volvo Penta indenbords motorer

Vi har heldigvis mange gode
videregående skoler i byen, ingen
nævnt, ingen glemt, og de spiller
en afgørende rolle for Svendborgs
fremtid.

Kontakt- og rådgivende organ mellem erhvervslivet, kommunen og
erhvervsskolerne i Svendborg Kommune. Samarbejder med Udvikling
Fyn og Væksthus Syddanmark til
gavn for erhvervs- og beskæftigelsessituationen i kommunen.

● Forhandler af Suzuki påhængsmotorer
● Opbevaring af både i alle størrelser
● Indendørs sommeropbevaring af trailerbåde i
hal med eget slæbested.

Gnisten & Thurøbund Marine A/S

Frederiksø 14 · Hudes Plads 1 · DK-5700 Svendborg
Telefon: (+45) 62 21 49 21 · 63 22 50 48
post@gnisten.dk · www.gnisten.dk
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Ny

Ny
Renault
CLIO Pure Vision
Forførelsen fortsætter
Renault
SCENIC
Familiebil. Den nye generation.

Premiereweekend 4.-5. februar, 11-16

Ny Renault CLIO Sport Tourer Pure Vision
Energy TCe 90

Ny Renault CLIO Pure Vision
Energy TCe 90

fra
Fra
CLIO Sport Tourer fås fra 123.900 kr.

fra
CLIO fås fra 118.900 kr.

Ny Renault SCENIC

164.900
239.900kr.
kr.

159.900 kr.

Aktivt nødbremsesystem m. fodgænger-advarsel og ”City Brake” er standardudstyr.

21.900 kr

Ny Renault CLIO Pure Vision

VEJLE
FREDERICIA7” adaptiv
KOLDING touchscreen,
ODENSE SV navigation,
SVENDBORG Bluetooth – 20” aluminiumfælge
Kan fås med bl.a.: R-Link 2-infotainmentsystem:
Løversysselvej 9
Strandvejen 220
Trianglen 4
Bondovej 18
Odensevej 42
*
7100 Vejle
7000 Fredericia
6000 Kolding
5250
Odense
SV
5700
med
udstyr
tilSvendborg
en værdifor
af og bag og meget mere*
Skiltegenkendelse – Advarsel ved
vognbaneskift
– 2-zone
klimaanlæg
– Parkeringssensorer
Tlf. 70 27 05 00
Tlf. 75 92 36 11
Tlf. 75 52 25 55
Tlf. 63 17 13 11
Tlf. 63 21 38 11
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

Tlf. 75 92 36 11

Tlf. 75 52 25 55

Full LED Pure Vision lygter • Tågelygter • Multimediesystem med 7" touchscreen, navigation og Bluetooth®
• 16" alufælge • Automatisk klimaanlæg • Regn- og lyssensor • Parkeringssensor bag • El-ruder for og bag
•Den
Automatisk
el-klapbare
sidespejle
• Tonede
ruder
bag • Udvendig
• Nøglekort
håndfri
VEJLE
FREDERICIA
KOLDINGSikkerhed
nye Renault
SCENIC og GRAND
SCENIC
opgraderer
familiebilen
til et nytStylingpakke
niveau:
i højsædet med
og plads
til alle,
Løversysselvej 9
Strandvejen 220
Trianglen 4
funktion
•
Læderrat
og
meget
mere
7100 Vejle
7000 Fredericia
6000 Kolding
innovative opbevaringsløsninger og fleksibel indretning. Samtidig har den et yderst elegant og dynamisk design. Med den
Tlf. 70 27 05 00

Man 9.00-20.00
9.00-17.30 SCENIC
Man-fre 9.00-17.00
nyeste teknologi inden for både sikkerhed og multimedierMan-fre
opfylder
alle sider
af den moderne families behov.
Tir-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.30-16.00
Søn 12.00-16.00

ENERGIKLASSE
Brændstoføkonomi 17,9-31,3km/l CO2-udledning 75-127 g/km. Priserne er ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilerne
er vist
med ekstraudstyr.
Lør-søn
11.00-16.00
*Værdi
af udstyr: 21.900
CLIO
PureBrændstoføkonomi
Vision Energy TCe17,2-25,6
90 i forhold
Clio
Zen udstyrsniveau.
Tilbuddet
gælder
så længe
lager haves. 16,4-25 km/l, CO2 -udledning 104-136 g/km.
ENERGIKLASSE
- kr. på
Ny
SCENIC:
km/l,til
CO
100-129 g/km.
Ny GRAND
SCENIC:
Brændstoføkonomi
2 -udledning
Ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Foto copyright: Markus Wendler. *Det nævnte udstyr er inkluderet i SCENIC Zen-versionen fra 269.900 kr.

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

ODENSE S

ODENSE SV

SVENDBORG

Man-fre 9.00-17.30
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

DEALER INFO

Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Odensevej 42
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 38 11

ERHVERVSCENTER NÆRUM
Nærum Hovedgade 1
2850 Nærum
Tlf. 72 59 18 00
Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Hestehaven 1
5260 Odense S
Tlf. 66 14 14 14

Bondovej 18
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 13 11

Odensevej 42
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 38 11

renault.dk
renault.dk

Havn, børn og udvikling
Så har Svendborg Kommune igen inviteret til flere borgermøder om
Den Blå Kant - om havnen fra Christiansminde til den runde lystbådehavn
- og som hver gang, det handler om havnen, møder folk talstærkt op
A F S U S AN N E RI BER

I

kke tvivl om, at havnen
påkalder sig stor interesse hos
rigtig mange svendborgensere.
Deltagerne skulle denne gang ikke
bare høre på oplæg om havnens
eventuelle muligheder, man skulle
også arbejde i grupper og være
kreativ udi havnens udvikling.
Når talen falder på havnen, tænker

mange på arbejdspladser, færgerne
og lystbåde. Ikke tvivl om, at det
er vigtige elementer for havnens
udvikling. Den store øvelse i flere
år har været at forbinde by og
havn, og efter indvielsen af Havnetrappen er den del af opgaven
næsten løst. Hvis man nu kan
lave en god plan for Den Blå Kant,
opstår der forhåbentligt en endnu
bedre kontakt mellem by og havn
og omvendt. For med de planer,
der ligger for boligbyggeri på havnen, skal vi ikke bare have folk fra
byen ned på havnen, vi skal også
have folk fra havnen op i byen.
Med boliger følger også børnefamilier, derfor er det vigtigt, at
Den Blå Kant i sin plan, indretning
og udtryk er familieorienteret. Vi
ser i øjeblikket en øget tilflytning
af børnefamilier og et stigende
fødselstal i Svendborg, og derfor

bør vi tænke børnefamilier ind
i indretningen af by og havn.
Havnen skal byde på udfordringer,
spændende indretning, små oaser,
hvor alle generationer kan samles
om vandaktiviteter. Udviklingen
bør bygge på den tradition, der
ligger i Svendborg for sejlads,
havn, handel, shippingvirksomheder og værfter, og dermed være
fundamentet for den moderne
udvikling, som havnen skal og bør
gennemgå.
Jeg forestiller mig et lille Venedig med kanaler og små broer,
fritlæggelse af Kobberbækken og
Trappebækken, grønne områder,
børn der bader og fanger krabber,
friluftsscene, bænke og borde til
madpakkerne, og byens bibliotek
som centrum for kulturoplevelser.
Alt sammen ind imellem boliger,
færger, butikker, cafeer, småer-

hverv, gallerier og den maritime
skole Simac. Og på Frederiksøen
knejser fortsat to af havnens
vigtige arbejdspladser, nemlig
Ring-Andersen Skibsværft og Petersen & Sørensen Motorværksted.
Kan vi samle alt dette i én plan,
kan vi forene færger, erhverv,

Antirust Garagen

- ny topmoderne antirustbehandling i Rudkøbing, med op til 30 års rustgaranti.
Antirust garagen benytter Mercasol, som er nordens største
leverandør af rustbeskyttelse.
Mercasol følger de strengeste nordiske krav, herunder
SIS og VVT normer samt Teknologisk Instituts
krav til antirust beskyttelse.

a
Priser f,-r
2.895 ms
incl. mo

Vi glæder os til at tage imod dig og din bil

Dunsbjergvej 2, 5900 Rudkøbing www.antirustgaragen.dk antirustgaragen@mail.dk
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Foto: Maritimt Center Danmark

The Burger Café

boliger, børnefamilier, grønne
områder, kultur og vandaktiviteter,
så det fungerer? Ja, selvfølgelig
kan vi det med den rigtige plan.
Det kræver kompetente og innovative fagprofessionelle, som vil
lytte til alle de mange ideer, man
nu har fået på borgermøderne –
og trække af på det.

Du kan bestille din
mad som Take-away
på cafemauritz.dk

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

Book bord på cafemauritz.dk
eller ring på 73709080
Svendborg: Gerritsgade 56 • Odense: Skibhusvej 96 • Læssøegade 5 • Dalumvej 3

Velkommen til Dækgaragen
DANMARKS
BILLIGSTE
DÆKPRISER
Ring på
tlf. 62 51 48 91

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

”Michelin Quality Dealer
Dækgaragen blev kåret som
knologisk Institut.
of the year” af Michelin og Te

Dækgaragen

få
RIpNligGtenodge tilbud

et ufor 62 51 48 91
Tlf.

Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 48 91 · Mobil 20 15 22 95 · www.daekgaragen.dk

mitsvendborg.dk

3 åNrTsI på

GARA dele
reserve
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Kærlighed og ægte
krostemning
Der er kommet nyt liv i den gamle landevejskro
på Tåsinge
A F C H R I ST I A N DA N J EN SEN

N

ormalt er det ønsker i en
lidt anden ende af skalaen,
vi giver vores ægtefæller i
fødselsdagsgave. Men da Henrik
Kahn spurgte sin hustru Birgitte
Kahn om, hvad hun ønskede sig,
kom svaret meget kort og præcist:
- Jeg ønsker mig en kro, min skat.
Nu går man jo ikke bare sådan ud
lige og køber en kro. Det havde
nu været noget nemmere med en
kroferie i fødselsdagsgave, men
sådan skulle det altså ikke være.
Og når konen ønsker sig en kro, så
skal hun have en kro.

Fra London til Bregninge

Birgitte og Henrik Kahn har levet
et liv sammen, hvor mad og
oplevelser har været omdrejningspunktet. Ægteparret har blandt
andet boet 16 år i London, hvor

Henrik Kahn var chef for Visit Denmark, og Birgitte Kahn var kok i
The Arts Club i Dover Street.
I foråret 2016 overtog de forpagtningen af Restaurant Valdemars
Slot, hvor de satte det gode
autentiske danske køkken højt på
spisesedlen.
Men så skete der pludselig noget
uventet. Bregninge Kro midt på
Tåsinge blev sat til salg.
- Så havde jeg jo fødselsdagsgaven til Birgitte, smiler Henrik Kahn,
som købte kroen med det samme.

Det hele får et løft

Nu har ægteparret genåbnet
det klassiske spisested med den
autentiske krostemning. Og det
bliver med gode danske madtraditioner på menukortet.
- Vores chefkok Réne Petersen har

vi med fra Restaurant Valdemars
Slot, og han er både pølse- og
sovsespecialist, forklarer Henrik
Kahn. For på en kro spiser man
sovs til maden – naturligvis.
Der bliver både stegt flæsk med
persillesovs, wienerschnitzel og
pariserbøf på aftenmenuen og
smørrebrød til frokost. Og selvfølgelig er der også en ’Gamle Ole’
– den med en rom til at hælde ud
over.
Til sommer vil gæsterne kunne
nyde kaffe og kage i en helt ny
gårdhave, som bliver lavet bagved

kroen, og et nyt samarbejde med
Taasinge Museum lægger op til, at
man kan besøge museet og spise
på kroen bagefter. Der er blevet
ryddet plads til busselskaber på
pladsen ved siden af kroen, og
hele området får et løft og en
ordentlig omgang.
- Vi har fået en fantastisk modtagelse af alle vores naboer. Allerede
første dag kom de med blomster
og bød os velkommen, fortæller
Birgitte Kahn og glæder sig til at
kunne byde alle velkommen.
- For blot to år siden kiggede vi

Foto: Knud Mortensen svb 3120
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Kroen indeholder to store selskabslokaler med plads til 80 og
60 personer samt krostue, kaffestue og sal.

Foto: mitsvendborg.dk

Kro med gammel historie

efter at åbne en restaurant i Spanien, men med den modtagelse vi
har fået af de dejlige mennesker,
som bor og lever her i området,
er det her, vi skal være, smiler
Birgitte Kahn, som bor sammen
med Henrik i lejligheden oven på
kroen.
Bregninge Kro holder åbent alle
dage fra 11:30 til 21:30, dog med
lukket om søndagen. I juni, juli,
august og september forventes
det, at her er åbent alle ugens
dage.

Historien bag den nuværende
Bregninge Kro strækker sig tilbage
til 1864. Årstallet og initialerne
J.M. og H.A. for henholdsvis Jørgen Madsen og Petrine Hansine
Andersen er indgraveret på gavlen
af kroen. Måske henviser 1864
til slaget ved Dybbøl, som Jørgen
Madsen deltog i som soldat.
Bregninge Kro er dog faktisk
endnu ældre, da den nuværende
bygning ikke er den oprindelige
kro. Den første kro lå blot få meter
væk på hjørnet af Vornæsvej i
Bregninge og har historie helt
tilbage til 1700-tallet.
Kroen har også forbindelse til
den ulykkelige kærlighedshistorie
mellem Elvira Madigan og Sixten
Sparre, da de under deres flugt til
Tåsinge i sommeren 1889 søgte
logi på kroen, men blev afvist på
grund af pladsmangel. Herefter
tog parret videre til det pensionat
i Troense, hvor de var indlogeret,
indtil deres selvmord i Nørreskoven.

Bente Sonne Glasblæseriet
Salig Simons Gaard, Brogade 37, 5700 Svendborg
Tlf: 6222 8373, www.glasblaeseriet.dk

Det handler ikke kun om, at du slipper for at få sved på panden
og maling på tøjet, det handler også om, at de rigtige
forberedelser, de rigtige materialer, det rigtige håndelag og
mange års erfaring automatisk følger med, når du vælger en
malermester til at udføre arbejdet for dig.
Fynske Farver er det professionelle malerfirma, som altid står klar
med masser af inspiration og et uforpligtende tilbud på lige
præcis dét, som du skal have malet.

72 14 88 80 - www.fynskefarver.dk
mitsvendborg.dk
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Foto: mitsvendborg.dk

Firmaet bliver 20 år , så vi giver 20 % rabat
på bordplader i April md. Udsalget gælder
kun vores borde der er klar til salg.
Vi laver borde i Egetræ, Røget Eg, Valnød,
Elm, Cedertræ, Douglasgran, Carolina Pine,
Sapeli Mahogni, m.m.
Kæmpe gør det selv afd. med planker og stel
der kan købes.
Åbningstider : Kun mod forudgående aftale,
og bedst i tidsrummet kl. 14.00-16.30

Faglighed, service og smil
AF C H R IST IAN DAN JE NS E N

D

et er mere end 30 år
siden, at Kim Wichmann
startede optikerforretning
op i Svendborg i 1984 med en
lille forretning i Tullebrinken. 10
år senere flyttede forretningen
til Kattesundet, hvor den ligger
i dag og er en topmoderne optikerforretning. Man kan vist roligt
sige, at Kim Wichmann har formået at bygge en forretning op
i Svendborg, som gennem årene
har opnået et kvalitetsstempel
ud over det sædvanlige samtidig
med en altid smilende og serviceminded attitude, som har gjort
det til en god oplevelse at besøge
forretningen i Kattesundet.
Det er derfor med stor tilfredshed, og til lige så stor glæde
for såvel personale som kunder,
at Kim Wichmann nu har solgt
forretningen og overlader rorpinden til den lige så smilende og
imødekommende optiker Tommy
Simonsen. Nogle gange passer
det hele bare sammen.

Uddannelse, uddannelse,
uddannelse

Lundeborg Plankeborde: www.egeplankeborde.dk
Kullinggade 29, Sydhavnen · Tlf.: 62 25 24 25
Lundeborg Træ: www.lundeborgtrae.dk
Tlf.: 62 25 18 28
18

Tommy Simonsen er ikke ukendt
med Svendborg. Og slet ikke med
optikerverdenen. I fire år har
han været butikschef i Synoptik
i Svendborg, inden han stod i
spidsen for forretningen i Odense.
Han er uddannet optiker i 1987 i
Synoptik i Næstved og Nykøbing
Falster og gik nærmest direkte fra
læretiden og til lederuddannelsen, hvorefter han blev butikschef
i Aarhus. I de sidste 10 år har han
været regionschef med ansvar for
22 Synoptik-butikker på Fyn og i
Sønderjylland.
- Det var tiden, at der skulle ske

noget helt nyt, og da muligheden
bød sig for at få min egen optikerforretning i Svendborg, slog
jeg til, fortæller Tommy Simonsen, som glæder sig meget til at
videreudvikle Wichmann Optik
uden de samme begrænsninger,
som der er i kædebutikkerne.
- Vi drager naturligvis nogle fordele af at være en del af Nyt Syn,
og det fortsætter vi med at være,
men det er først og fremmest
Kims gode stabile forretning,
som jeg ser frem til at overtage,
smiler Tommy Simonsen og roser
samtidig personalet.
- Man møder sjældent så søde
og yderst fagligt kompetente
medarbejdere som dem, jeg nu
har glæden af at skulle arbejde
sammen med, siger han.

Business as usual

Den høje faglighed og gode
service har alle dage været varemærket hos Wichmann Optik – og
det vil Tommy Simonsen holde
fast ved.
- Det er meget vigtigt med fagligheden. Vi tilbyder det hele inden
for optikerverdenen, og derfor
skal vi alle være helt fremme i
forreste faglige linje. Derfor vil
efteruddannelse af personalet
stadig være højt prioriteret. Her
vil jeg være kompromisløs, forklarer Tommy Simonsen, som ikke
umiddelbart har tanker om de
store forandringer i forretningen.
- Kims ry og koncept er supergodt, så det bliver business
as usual, siger den nye ejer af
Wichmann Optik, som beholder
sit velkendte navn.
nytsyn.dk/svendborg
April 2017

Foto: mitsvendborg.dk

Marianne og Arno Kristensen
har i 15 år gjort livet lettere
for campisterne.

forskellige steder. Eller campere og tage på
kano- eller fisketur i samme ombæring. Campinglivet åbner for utrolig mange muligheder
og aktiviteter på ferien. Og så er campingpladserne i Danmark, som måske er nogle af de
bedste i hele Europa, helt perfekte for børnefamilier, med mange forskellige aktiviteter og
nye bekendtskaber.

Eget serviceværksted

Camping er følelsen af frihed
Man kan tage, hvorhen man har lyst, når man får lyst,
uanset om det er sommer eller vinter

C

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

amping er for alle. Følelsen af frihed
ud over alle grænser gør, at stadig flere
vælger den frie grønne ferieform med
ferieboligen på hjul. Man er uafhængig, fri,
fleksibel, og det hele er yderst komfortabelt.
Og så er de blevet mere luksuriøse samtidig
med, at priserne holdes i et fornuftigt leje.
Faktisk kan man være kørende og godt på vej
for en fornuftig pris for en brugt campingvogn.

Gå aldrig ned på udstyret

På Porthusvænget 3 i Svendborg ligger Svendborg Camping Center. Man kan slet ikke undgå
at se det, på hjørnet af Porthusvej og Ring
Nord i Svendborgs nordøstlige udkant, hvor det
hyggelige campingcenter ligger imellem træer
og buske på en tidligere planteskolegrund og
ligner en lille campingplads. Stedet er drevet af
Marianne og Arno Kristensen og har været det
siden marts 2002.
Hvis ikke man allerede er campist, så er alle
forudsætninger til stede som inspiration, når
man besøger Svendborg Camping Center. Her
er ganske enkelt alt, du har brug for til cam-

mitsvendborg.dk

pinglivet. Det være sig lige fra køkkenudstyr,
vaske- og plejeprodukter til campingvogn og
teltudstyr, campingmøbler, el, gas og vand
artikler, cykelstativer, grilludstyr og radio/TV og
antennegrej.
Ja, faktisk kan man også få et oppusteligt telt,
så man slipper for bøvlet med stængerne på
campingferien. Og teltet står fuldstændig lige
så stabilt i både regn og blæsevejr som det
traditionelle telt med teltstænger - det er blot
meget nemmere at håndtere og tager blot
nogle minutter at rejse. Og selvfølgelig kan
man få en elektrisk pumpe til at pumpe luft i
teltet med. Man er vel på ferie.

Campingvognen er basen for det hele. Og de
fås både som nye og brugte hos Svendborg
Camping Center.
- Vi forhandler de to mest populære mærker,
Adria og Hobby, som dækker over halvdelen
af markedet i Danmark. De mest eksklusive
modeller tilbyder vi med gode dobbeltsenge,
toilet og brusekabine, køkken med stor køle/
frys og gulvvarme. Det er nærmest sit eget
lille luksus-hotelværelse, man har med sig på
ferien, fortæller Marianne Kristensen.
De helt nye og virkelig luksuriøse campingvogne kan man erhverve sig for godt 300.000
kr., og priserne for en ny campingvogn ligger
fra omkring 100.000 kr. Men der er også lækre
og komfortable brugte campingvogne fra
omkring 30.000 kr. hos Svendborg Camping
Center, som også har sit eget serviceværksted
med mekanikere, som gør udstyret klar til
sæsonen.
- Folk er rigtig gode til at få vedligeholdt campingvognen og få repareret eventuelle skader.
Det er ligesom, når bilen skal gøres klar til
ferien, så kører folk også campingvognen ind
på vores værksted, forklarer Arno Kristensen.
Der er fire medarbejdere på serviceværkstedet
og i alt otte ansatte hos Svendborg Camping
Center.
svendborgcampingcenter.dk

Den aktive ferieform

Marianne og Arno Kristensen fortæller, at de
oplever flere seniorer springe ud i campinglivet. Mange har tidligere holdt ferie på havet
som lystsejlere, men med alderen kan det
være fysisk mere krævende på et skib end med
en campingvogn.
- Man opnår samme følelse af frihed og det
at være flytbar som på et skib, blot med mere
komfort for pengene med en campingvogn,
siger Arno Kristensen og tilføjer, at mange
pensionister i dag er i noget bedre form end
for blot ganske få år siden, så når de vælger
at prøve noget nyt, som at bytte sejlskibet ud
med en campingvogn, kan det kombineres
med en campingferie for eksempel i nærheden
af golfbanen.
Børnefamilierne søger også mere aktive ferieformer, og også her er campingvognen den
helt unikke løsning. Man kan have cyklerne
med sig og køre ud og opleve sommerlandet

I slutningen af 1920’erne tog camping
som ferieform fat i danskerne, og i 1948
byggede Ejnar Lorentzen fra Lunderskov
Møbelfabrik den første campingvogn i
Danmark. Campingvognen var bestilt af
Jyllands-Posten til en af deres journalister.
I løbet af 1950’erne, samtidig med at lønmodtagerne fik ret til tre ugers ferie med
løn, blev campingvogne mere udbredt
i Danmark. I maj 1959 stiftedes Dansk
Caravan Klub (DCK), som er en sammenslutning af danske campingvognejere. Den
stiftende generalforsamling var i Ebeltoft,
hvor der deltog et par hundrede mennesker. Op gennem 1960’erne og 1970’erne
tog det fart med camping, og pr. 1. januar
2015 var der 139.654 campingvogne i
Danmark.
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Det handler om at tro på sig selv
”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert”.
(Pippi Langstrømpe)

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

H

vordan er det egentlig at være ungt
menneske i dag? Man skal score gode
karakterer i skolen, have den nyeste
smartphone, være populær blandt vennerne og
være fremme på beatet 24 timer i døgnet. Det
kan virke som nærmest uoverskueligt, når man
er ung og er på overarbejde for at finde sin
egen identitet.
Trine Lønfeldt er uddannet lærer og certificeret
coach. Hun er mor til to drenge på 15 og 18 år,
gift med Jesper og bor på Thurø. Og så hjælper
hun unge med at blive bedre til at tro på sig
selv.

Ud af comfort zonen

Vi kender alle det at føle os godt tilpas i vores
comfort zone. Her skal vi ikke forholde os til alt
det udenom. Vi kører på rutinen. Men livet er
fuld af forandringer, og det starter allerede, når
man er ganske ung. Et skoleskift kan være en
stor forandring. Man skal lære at være i et nyt

Lej en

miljø, møde nye mennesker og forholde sig til
en masse nye skift i hverdagen. Man er ude af
sin comfort zone, og for nogen kan det betyde
usikkerhed og nervøsitet.
Trine Lønfeldt tilbyder unge mennesker kursusforløb, som klæder dem bedre på i livet til at
være forandringsparate og tro mere på sig selv.
Hun hjælper dem med at opdage nye sider
af sig selv, som de måske slet ikke vidste, de
havde.
Det kan starte med en helt fortrolig 1:1
samtale, hvor Trine Lønfeldt lytter og stiller
spørgsmål til det unge menneske. Hun tager
udgangspunkt i nuet og fremtiden, og sammen
kigger de på mulighederne og etablering af
nye ressourcer.
- Vi opnår en fortrolighed, ærlighed og autenticitet, som gør, at den unge bliver bedre til at
se det, han eller hun er god til. Det handler om
at turde og ikke være bange for nederlag eller
afslag, forklarer Trine Lønfeldt.

PowerJump og MatematikBoost

Trine Lønfeldt kører også holdkurser på op til 12
personer. PowerJump, som det hedder, er et 3
måneders forløb á fire x tre timer til unge, der
bliver nervøse ved tanken om at skulle indgå i
nye sociale relationer, fx når de starter i en ny
klasse. Det er et forløb, der ruster en til overgangen fra én skole til en anden, og som også indeholder individuelle samtaler med den enkelte.
- Det er vigtigt, at unge også lærer at sige fra
uden at få dårlig samvittighed. Man må gerne
skille sig ud og stille sig selv spørgsmålet:
’Hvem er jeg egentlig uden alle de andre’,
siger Trine Lønfeldt, som også tilbyder enkelt
undervisning i matematik, MatematikBoost,
som skal give både det faglige og mentale
løft, der skal til for de børn og unge, som ikke
har fået den skolestart i matematik, de kunne
ønske sig.
trinelønfeldt.dk

isbar

ÅBNINGSTIDER

Is til dessert?

Man-tors: ........ kl. 08.00 - 17.00
Fre: ...................... kl. 08.00 - 15.00
Lør:............................................. lukket
Søn: ........................................... lukket

Lej en fryser med op til 6 forskellige is
(vælg selv) inkl. vores hjemmelavede guf
og sprøde vafler
n
i
d
Lav æmpe
egenvkaffel!
is

son
Pr. per

40,-

kr. imum
pris (m
in
er)
rson

35 pe

Dette er med i pakken!
l Fryser med 6 slags i (vælg selv)
l Hjemmelavet guf og syltetøj
l Sprøde vafler
Lundbykiosken · Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 54 18 68 · www.lundbykiosken.dk
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Periodesyn fra kr. 350,(Gælder hele dagen)

VI SYNER:

MOTORKONTOR:

• Syn af bil/varebil op til
3500 kg totalvægt

Hos os kan du få foretaget:
• Omregistrering
• Udlevering af
nummerplader
• Afmelding af
nummerplader

•
•
•
•

Trailer
Campingvogn
Motorcykel
Periodesyn af M2 busser
op til totalvægt
på 3500kg

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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Vi flytter os
AF S U S A NN E L I N N ET A AGAARD

J

eg går og pakker flyttekasser, for vi har
solgt huset og flytter på landet.
Vi tager springet fra murmestervillaen i
Vindeby til landejendommen i Skovsbo.
Fra højbede og udsigt over sundet til natur
og udsigt over markerne. Vi flytter os fysisk
og mentalt og sætter en ny retning på vores
familieliv. Vi skal på landet med tid og plads til
heste, som der også var i min barndom.
Vi pakker vores liv ned og får os installeret i det
nye hjem. Eller det gjorde vi i hvert fald med
de første mange ting, som blev pakket ned og
pakket ud igen. For nu er vi nået til alt det, som
ligger bagerst i skabene eller i kasserne ude på
loftet. De ting som heller ikke blev pakket ud,
sidste gang vi flyttede.
Jeg kigger i de gamle ting, smiler og bliver
eftertænksom. Her er min bedstemors porcelænsengel, som jeg ikke måtte lege med som
barn, men alligevel troligt hentede ned oppe
fra skabet. Min fars morgengave til min mor,
der holdt væsentligt længere end ægteskabet.
Billedet af en usikker 18-årig på et gammeldags kørekort. I gamle albums finder jeg billeder af to veninder med 80’er-pophår på Interrail og fra 90’erne en ung kvinde i jakkesæt

Man behøver ikke skifte bolig for at flytte sig.
Det gør vi helt automatisk gennem livet. Men
tag et kig i gemmerne. Det gir både grin og
stof til eftertanke - og det hjælper os med at
huske, hvor vi kommer fra, og hvad vi er rundet
af. Jeg er sikker på, at min datter en dag finder
minder fra både Vindeby og Skovsbo.

som nyansat eksportassistent på ambassaden
i Pretoria.
Vi har mange ting, der følger os trods løfter
om, at næste gang vi flytter, skal der ryddes
ud. Sophia tager et stykke tøj op af en gammel
rejsekuffert og siger ”Wauhh en fed bluse,
mor”. Jeg smiler, for dengang i 1990’erne var
det moderne med de stramme og meget korte
kjoler. Jeg fortæller, at der hørte plateausko til,
og hun kigger vantro på mig. Men jeg er vel
også en anden kvinde i dag end dengang, og
her tænker jeg ikke kun på faconen.

Susanne Linnet Aagaard –
Fabrikschef i Fremtidsfabrikken
Uddannelser: eksporttekniker og
HD-udenrigshandel. Har arbej
det flere år i udlandet bl.a. som
eksportrådgiver i udenrigstjene
sten i Afrika, Asien og Europa.
Bor i Vindeby på Tåsinge med sin
mand og deres datter.

Nu er vi så flyttet på landet. Tiden er kommet
til heldragt og gummistøvler. Vi skal udforske
den sydfynske natur og glæder os til det nye
familieliv.

SALG OG REPARATION
AF ALLE BILMÆRKER

trude
Revnet fronbemærk vi
ag
sl
en
st
eller
’s billigste
har måske dkkvalitets
på
er
is
pr
rudeskift

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: 32,800 kr

Årg. 01. Toyota Picnic 2,2 TD Van km 368.000
pris 17.500 Bemærk lav vægtafgift.

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

Årg 12 Chevrolet Spark 1,0 LS
5 dørs Km: 60,000 Pris 49,800 kr

Årg 12 Nissan micra 1,2 visia
5 dørs km. 66.000 Pris 59,800 kr

Årg 09 Hyundai I20 1,2 5 dørs
km: 126,000 Pris: 44,800 kr

Årg: 10 Ford Ka 1,2 Trend
3 dørs km 105.000 pris 42,800 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.

mitsvendborg.dk

Værksted: Nørregårdsvej 22 Stenstrup
Tlf. 21452593
Gratis afhentning, levering og eller
lånebil i forbindelse med reparation
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Oplev øhavet
– over og under
vandoverfladen
AF CH R I ST I A N DA N J EN S EN

F

ølelsen af at være i nærkontakt med havet kommer
man ikke nærmere end i en
havkajak. Man sidder direkte i
vandoverfladen, med kajakken
som en forlængelse af sin krop,
og mærker naturen på tætteste
hold. Lige under kølen, blot få
centimeter under dig, er havets
forunderlige verden. Det giver en
følelse af frihed og samhørighed
med de fantastiske oplevelser,
havet byder på.
Det Sydfynske Øhav rummer alt
det, man kunne tænke sig at
opleve i en havkajak. Og det er
blot at tage turen til Vindebyøre
på Tåsinge. Her ligger Nicus
Nature, og her kan du få alt det,
du har behov for, hvis du er nysgerrig efter at tage på eventyr i
en havkajak – eller gå på under-

vandsjagt med harpun. Det vender
vi tilbage til senere.

Havkajak er for alle

At ro i havkajak er den ultimative
oplevelse af frihed. Det kan Nicolai
Ilcus skrive under på. Han har
dyrket aktiviteter på og under
havoverfladen stort set hele sit liv,
og han har gjort sin livsform til sin
levevej med Nicus Nature, som
tilbyder hele pakken inden for
kajak- og outdoor-udstyr fra adressen på Vindebyørevej 31B. Og så
holder han både kurser i havkajak
og undervandsjagt.
Det er en rigtig god idé at tage et
weekend-kursus hos Nicus Nature,
inden man kaster sig ud i bølgerne
i en havkajak. Her lærer man at
håndtere og navigere kajakken
og redningsteknikker, som gør,

Husk vores lækre

Thurø
Struwestræde 3 · Tlf. 62205043
Thurø

at man kan hjælpe sig selv og
andre.
- Kurserne foregår hos os på Vindebyøre, og man starter altid på
lavt vand under kyndig vejledning
af erfarne og certificerede instruktører. Et begynderkursus foregår
over en weekend, hvor man i
trygge omgivelser lærer de mest
basale rotag og bliver introduceret til redningssøvelser. Man kan
vælge flere moduler, hvor den
største, vi tilbyder, også omfatter,

at vi pakker kajakkerne og tager
på tur i øhavet. Vi overnatter i telt
på de hyggelige og specielle små
øer og oplever livet og idyllen i
øhavet, fortæller Nicolai Ilcus og
tilføjer, at han har et rigtig godt
samarbejde med naboen, Svendborg Sund Camping, som har gode
overnatningsfaciliteter.
Det kræver ikke nogen forkundskaber at deltage på kurserne, og
kajak og udstyr låner du af Nicus
Nature.

hjemmelavede
påskeæg

Bageri

Brogade 29 · Tlf. 20853347
Svendborg

www.thuroebageri.dk - mød os på facebook.com/ThuroBageri
Vi glæder os til at se dig…
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Foto: fagfotografen.dk

masser af muligheder for at jage
fisk, siger Nicolai Ilcus og smiler,
mens han indlevende fortæller,
hvordan glæden stråler ud af
øjnene bag dykkermasken på de,
som skyder deres første fisk med
harpun.
Det kræver fisketegn at gå på
undervandsjagt i Danmark.

Kom til Tectyl Stenstrup’s

FORÅRSMESSE
Søndag den 30. April

Alt til friluftslivet

Skyd en fisk

En ting er, hvad der kan opleves
i vandoverfladen, en helt anden
verden findes under kølen på
kajakken. Hos Nicus Nature kan du
sammen med Nicolai Ilcus også
lære at snorkle, fridykke eller
undervandsjage.
- Vi holder to-dages kurser i
undervandsjagt, som handler om
snokling, hvor man jager med
harpun eller håndspyd. Det foregår
fra 0,5 – 5 meters dybde, og her er

Man skal aldrig gå ned på udstyret, og her er det et rent slaraffenland at besøge Nicus Nature.
Alt, hvad der skal til i udstyr for
at give den optimale oplevelse
i kajak og ved undervandsjagt,
finder du i forretningen på Vindebyøre, som har åbent tirsdag
til fredag fra kl. 10 og lørdag fra
10-13 i hele sommerperioden.
Man kan også finde inspiration og
handle på webshoppen nicusnature.com
En havkajak kan fåes i flere prisniveauer. De dyreste ligger på
omkring 20-25.000 kr., og i den
nedre ende af skalaen kan man
komme på havet i sin egen kajak
for 7000-12.000 kr.
Nicus Nature tilbyder også udlejning af kajakker. For 350 kr. for
en hel dag kan man nyde livet i
havoverfladen i en havkajak i Det
Sydfynske Øhav.

Hos Tectyl/Din Bilpartner i Stenstrup
Åbent fra kl. 9.00 - 16.00
Mange udstillere med gode tilbud.
Masser af forårsinspiration og smagsprøver
Gode specialtilbud fra Tectyl på messedagen.

Bedst mod rust

Juelsbjergvej 2-4
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 21 14

www.stenstrupundervognscenter.dk

GRATIS ADGANG

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

mitsvendborg.dk
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Man keder sig aldrig hos
Vinspecialisten

nyder Pinot Noir-vine. Selvfølgelig ved han
det.
På en eller anden måde er det ligesom et
restaurantbesøg at komme ind hos historiefortællerne i Korsgade. Servicen er altid
helt uovertruffen, og stemningen er varm og
imødekommende. Præcis som vi forventer,
når vi går på restaurant. Man får altid en
fortælling med på vejen, og det er en del af
H.J. Hansen-filosofien, som med mere end
50 selvstændige specialvinforhandlere i hele
landet bygger på den erfaring og historie,
man har med sig, siden virksomheden blev
dannet i 1829.
- Vi er alle meget fokuseret på at have respekt
for fortiden og bruge den i en moderne tidssvarende forretningsverden. Jeg tror, at mange
søger et frirum i historierne i en stresset hverdag, siger Simon Styrup.

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

Lady Wine-Club

D

et kræver sit at sælge oplevelser. Men for
Simon Styrup og hans team af historiefortællere hos Vinspecialisten i Korsgade
i Svendborg er det en helt naturlig del af hverdagen. Så når Simon Styrup på en ganske jævn,
grå dag midt i marts beslutter, at nu er foråret
på vej, ja, så er foråret på vej.
Som sagt så gjort – Simon og Vinspecialisten
inviterede hele Svendborg på en gratis gin og
tonic i den hyggelige butik i midtbyen fredag
den 10. marts i halvanden time inden fyraften
– blot for at fejre, at nu er foråret kommet.
Se det er at sælge oplevelser.

Et frirum i historierne

Hos Vinspecialisten i Korsgade starter oplevelsen i det øjeblik, du træder ind ad døren. Her
er altid levende lys i butikken og afdæmpet
laid-back musik ud af højtalerne. Man har
tænkt sig om. Intet virker overladt til tilfældighederne.
- Folk skal føle sig afslappet her hos os. Og det
er, uanset om de er her i fem minutter eller i
en time, siger Simon Styrup og benytter lejligheden til at fortælle en lille kort historie om
en ny spændende Pinot Noir-vin, som netop
er landet i butikken. Simon ved, at jeg særligt

Udover at give gratis gin og tonic til svendborgenserne, så har Vinspecialisten også nye
spændende ting på programmet. Foråret vil
byde på en cocktail-skole, hvor man med
kyndig vejledning af en cocktail-ekspert fra
H.J. Hansen kan komme og lære, hvordan
en rigtig cocktail skal laves. Og så har Simon
Styrup overladt rorpinden til sin kvindelige
medarbejder, Anja Storm Larsen, som snart vil
introducere ’Lady Wine-Club Sydfyn’ – et helt
nyt koncept med smagsoplevelser inden for
vin og spiritus målrettet kvinder – med gode
historier, naturligvis.

Du finder nu OGSÅ Sct. Nicolai Apotek i Kvickly Storcenter.

Sct.
Nicolai
Apotek
Sct.
Nicolai
Apotek
- nu finder du os 3 steder på Sydfyn
- nu finder du os 3 steder på Sydfyn
Samme gode service - samme venlige personale

OBS. Vi har udvidet åbningstider i Apoteket i Kvickly storcenter
Udvidet
åbningstid
Mandag-fredag
kl. 9-19,
lørdag-søndag kl. 9-15.
Udvidet
Samme gode
service -åbningstid
samme venlige personale

Samme gode service - samme venlige personale

Sct. Nicolai Apotek

Samme gode service - samme venlige personale

Gerritsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 01 52

Sct.Nicolai
Nicolai
Apotek
Sct.
Apotek
Vest i Kvickly Storcenter

Gerritsgade 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 01 52
Vestergade
167 · 5700 Svendborg · Tlf. 51 80 89 07
Sct.
Nicolai
Sct. Nicolai Apotek
Apotek Vest i Kvickly Storcenter

Vester
Skerninge
Apotek · Tlf. 51 80 89 07
Vestergade
167 · 5700 Svendborg
Gerritsgade
· 5700
Svendborg
· Tlf.
Fåborgvej
·75762
Vester
Skerninge
· Tlf.62
6221
2401
1052
30
Vester40Skerninge
Apotek

Sct.
Nicolai
Apotek
Vest i ·Kvickly
Fåborgvej
40 · 5762
Vester Skerninge
Tlf. 62 24 10Storcenter
30
24

Per Wisbech
Apoteker

Per Wisbech
Apoteker

Vestergade 167 · 5700 Svendborg · Tlf. 51 80 89 07

Vester Skerninge Apotek
Fåborgvej 40 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 62 24 10 30

Per Wisbech
Apoteker
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Skovrummet – en ”skov”,
der består af træplader

t gode liv

Tømrermester Jan Skov kan godt
være tilfreds med sit valg af for
retningsidé. Han tog nemlig en
god beslutning, da han etablerede
rumudlejning/lagerhotel. Det viste
sig, at efterspørgslen var stor.
Jan Skov har rumudlejning/
lagerhotel, ”Skovrummet”, både i
Faaborg (70 rum) og i Svendborg
(100 rum). Rumstørrelserne varie
rer fra 7 m3 og op til 40 m3, og de er
til udlejning for både industri- og
privatfolk. Alle rum er dog p.t.
udlejede.
I Faaborg har Jan Skov haft
rumudlejning siden 2006 og på
Porthusvej 123 i Svendborg siden
sommeren 2013, hvor han købte
bygningerne af Jens Schultz.

Ideen kom fra USA

At firmaet kaldes ”Skovrummet”, er
en naturlig følge af, at Jan hedder
Skov til efternavn.
- Selvfølgelig er opfindelsen af
begrebet ”lagerhotel” en ameri
kansk opfindelse. Derovre bredte

Foto: Palle Christiansen

Af PALLE CHRISTIANSEN

ideen sig ud til selv de mindste
flækker, hvor mange beboere
lejede deres gamle skure ud som
lagerplads for folk, forklarer Jan
Skov.

Alle slags lagervarer

Hvad de cirka 170 rum i Svendborg
og Faaborg indeholder, har Jan
Skov ingen anelse om. Det kunne
for eksempel være flyttegods,
lagring af sæsonvarer uden for
sæsonen eller måske sejler- eller
campingudstyr. Ja, hvad som helst!
Lejeren har selv hængelås til sit

rum, og via yderporten på Nordre
Ringvej er der fri adgang for udle
jeren hver dag mellem klokken 06
og 22. Via en nøglebrik. Lokalerne
er opvarmede samt fugt- og frost
frie. Rent forsikringsmæssigt er de
lagrede effekter dækket af lejerens
egen indboforsikring. Udlejnings
prisen er 30 kr. pr. m3. Det vil sige,
at et rum på 7 m3 koster 210 kr. om
måneden inkl. moms.
Se nærmere på www.janskov.dk

Ledigt kontor med udsigt

På 1. sal i lagerhotellet i Svend

borg står 250 m2 nyistandsatte
kontorlokaler klar til at blive lejet
ud. Meget velegnet til kontor/
tegnestue. Der er en tilhørende
frokoststue med, og den årlige leje
er 150.000 kr. Og udsigten er flot.
Disse lokaliteter rummede i
1960’erne selve auktionslokalerne
i Gartnernes Salgsforening.
Nu er her både fugtfrit og ”frugt
frit”.
Jan Skov er klar til at vise lokali
teterne frem – så ring gerne på
telefon 21 76 11 92 for nærmere
aftale.

Stemning og oplevelser

Vester Skerninge Kro
Kroens påskemenu

Pocheret æg med stenbiderrogn og mousseline sauce
Samt sprødt og grønt
*
Franske hvide asparges med parmesan og ramsløg
*
Pocheret rødtunge på risotto med morkel
*
Naturlam fra Fuglehave ledsaget af spinat og hvidløgsskum
*
Dessert omkring rabarber

Kroens påske anretning

3 retter kr. 370,- | 4 retter kr. 420,- | 5 retter kr. 470,-

2 slags sild med æg og krydderfedt
Salat af varm røget laks fra Hanstholm
Rødspætte filet med remoulade
Hønsesalat med bacon
Roastbeef med pickles
Mørbradbøf med bløde løg
2 slags oste med oliven
(3 serveringer)
Pris pr. kuvert 298,-

Vester Skerninge Kro

Krovej 9 · 5762 Vester Skerninge Tlf. 6224 1004 · www.vesterskerningekro.dk

mitsvendborg.dk
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, inspirerende
og oplysende
t gode liv
centrum for de
øfter sløret for livet som korAlt hvad du tænder
ilemmaer og pressede situa-

r
:

på

HUSK at bestille mosbekæmpelse 12 kr. pr. kvm.

Tectylcenter
Stenstrup
Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 21 14
• Stationsvej 54 • 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1018 / mobil: 2022 5018 •

Murermester
Torben Danekilde
Stationsvej 55
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 11 26
Medlem af Byg garanti

er

HaveRené
v/René Rasmussen - Vævervej 15
5771 Stenstrup - Mobil: 23 67 75 51

www.haverene.dk

Stofbutikken er altid fyldt med
gode tilbud
Udflu
Stationsvej 54 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 10 18
mail@recke-el.dk

gtsm

ål
Vi har Fyns største udvalg i
gardin-, møbel-, beklædningog patchworkstof, samt skum
v/ Michael Pedersen
l Solafskærmning
Lindevej
8 ·stort
5771
Stenstrup
l Vi har et
udvalg
i GARN
Tlf. 20 42 03 01
Vi tager også mål til gardiner, hjemme hos dig!

p

Møllen er fyldt med gamle ting, samlerobjekter, kunsthåndværk og
brugskunst. Loppemarked i stalden.

/s

(L)

v/Lars Jul i Åstrup
Stofmøllen

rg

Teglbakken 23 · 5771 Stenstrup

00

Svendborgvej 303, 5600 Fåborg
Tlf. 62 61 68 88. www.stofmoellen.dk

Stofbutik åben hverdage 10.00 – 17.30. Lørdage 9.30 – 13.00.
Tlf. 29 61 51
Antik og kunsthåndværk
i den50
gamle mølle åben fredage og lørdage 10.00 – 17.00
26
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Dårlig kvalitet kommer
altid tilbage som en boomerang

Foto: Palle Christiansen

- i nakken på dig selv!

Af PALLE CHRISTIANSEN

Det værste, som René Rasmussen
ved, det er at sidde stille og være
inaktiv! Og det er bare en grund
holdning, han har. For en rigtig
handy-mand som han, er der ikke
nogen udfordringer i stilstand.
- Jeg kalder mig Ulbølle Tømreren,
fordi jeg er født og opvokset i
Ulbølle, siger René Rasmussen, som
snart har 38 år på bagen og har
været selvstændig tømrermester
siden 2007. Det høvler bare derudad.

Vild med sløjd i skolen

René Rasmussen er en glad mand,
som synes, at arbejdslivet og fritids
interesserne er smeltet sammen.
- Mere ideelt kan det næsten ikke
blive, tilføjer han med et smil.
Da han som dreng gik i Ulbølle Skole,
var han helt vild med faget sløjd.
Selv nu, hvor han er selvstændig
og tømrermester, kan han ikke lade
være med at gå og skrue i et eller
andet i sin fritid.

Duften af træet trak!

Oprindeligt blev han landbrugs

uddannet og fik Det Grønne Bevis.
I landbruget er der også en del
vedligeholdelse i hverdagen, hvor
man arbejder med træ, maskiner og
værktøj. Duften af træet tiltrak den
unge René, og han gik i lære som
tømrer.
Han stod i lære hos Tømrerfirmaet
Brødrene Hulgaard i Ballen (Ballen
Tømrerforretning) fra 2007 til 2010.
Da skæbnens veje jo som bekendt
er uforudsigelige, forholder det
sig sådan, at en af hans tidligere
mestre, Jørgen Hulgaard, nu arbej
der som svend hos Ulbølle Tømre
ren. De er et godt team, der både er
rigtigt gode kolleger og samtidig
gode kammerater. De hygger sig
sammen om opgaverne. Og de får
det til at fungere.

alle ugens syv dage og i alle døg
nets timer, hvis der er behov for det.
Geografisk spænder opgaverne og
kundekredsen lige fra Middelfart til
Bagenkop.
- Når en kunde kontakter os, er vi
klar til at løse alle slags opgaver. De
små opgaver kan for eksempel være
at tø en nøgle, der er frosset fast i
postkassen, eller at sætte to skruer
i en dørlås, når der snakkes om de
små ting, forklarer tømrermesteren.
De større opgaver løses naturligvis
også. De kræver bare nogle flere
mandetimer.
- En af de mere spændende opgaver
er for eksempel at vedligeholde og
servicere McDonald’s afdelinger
i Middelfart og Svendborg. Det
kunne være, hvis nogen kører på
udhænget eller lignende. Så rykker
vi ud, siger René Rasmussen.

Altid klar til opgaverne
– store som små

Udfordrende opgaver og
kompromiser

Ulbølle-tømrerne har noget at lave
hele tiden. Ikke mindst fordi de altid
er omstillingsparate og klar til også
at løse akutopgaver både for private
og for erhverv. De er såmænd klar

På spørgsmålet om, hvad den mest
særprægede opgave var, så siger
René efter en kort betænkningstid:

3toi mrersvende
friske

Vi bygger

t gode liv

so
i ger arbejde

- Jo, det var dengang, en kunde
bestilte os til at lave to karnapper
helt fra bunden af. De skulle også
have et kobbertag monteret. En
meget speciel og spændende
opgave, siger han og tilføjer, at de
altid er glade for at udføre opgaver,
som de kvalitetsmæssigt kan stå
inde for.
- Ønsker en kunde en sjælden gang
at gå på kompromis med kvalitet
og holdbarhed, så plejer jeg at sige:
Hvis du kan finde en tømrermester,
der vil lave det dér, så er han ikke
stolt nok af sit fag. Dårlig kvalitet
kommer nemlig altid tilbage som en
boomerang, lige i nakken på dig!,
lyder det overbevisende fra Ulbølle
Tømreren.
Som slutning på portrættet af
Ulbølle Tømreren spørger jeg, hvor
René Rasmussen ser sig selv henne
om 10 år. Svaret kommer kort og
præcist:
- Stadig som en lille tømrermester
med et par svende og måske en
lærling ansat.

––––––––––––––––––––––––––
»Vi er et mindre lokalt tømrerfirma
som udfører alle former for tømrerog snedkerarbejder«
»Hos os får du kvalitet, god service
og arbejde til tiden - det er derfor vores
kunder kommer igen og igen«
––––––––––––––––––––––––––

som du vil bo
• Alt i tømrerog snedkerarbejde

JØRGEN

THOMAS

• Døre og vinduer
• Om- og tilbygninger

RENÉ

DE
EJ
RE

DYG

RB

BÆ

Kontakt René og få en
uforpligtende snak på

K + PAR
AR
T
M

R
NE

• Specialister i isolering
med papiruld

CBI DAN

• Tag og facade

M
TIG T S A

A

Tlf. 40 15 59 38
ULBØLLE TØMREREN APS – DIN LOKALE TØMRER OG ISOLATØR · TLF. 40 15 59 38 · MAIL: ULB@ULB.DK

mitsvendborg.dk
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gente installationer”, LED-pærer,
luft-til-luft varmepumper samt en
micro vindturbine på tagryggen,
fortæller han.
I 2002 havde familien Jenker en
årlig elregning på 45.000 kr., fordi
der var installeret elvarme, men
med luft til luft varmepumpe
installeret efterfølgende, som
husets varmekilde, og alle de andre
tiltag, lyder elregningen i dag på
12.-15.000 kr.
Øverst på tagryggen sidder micro
vindturbinen, en cylinder, diskret
i størrelse. Den laver strøm fra
vinden og reducerer familiens
elforbrug. Den har et kælenavn:
”Husstandsvindmøllen”.
Alle de energiproducerende forsøg
i huset får ofte elmåleren til at stå
stille.

Bliv helt eller næsten uafhængig
af strømforsyning udefra!
Han er stærk i svagstrøm og bliver svag i benene af stærkstrøm
Af PALLE CHRISTIANSEN.

Elinstallatør Michael Jenker fra
Ollerup El har en grundlæggende
nysgerrighed for sit fag, der kan
betegnes som værende i Über
klasse! Han vil, som han selv siger,
”ikke bare være til stede for at skrue
tingene sammen”. Nej, han vil både
vide, hvordan tingene er produ
ceret og ikke mindst, hvorfor det
virker, helt ned på elektron basis.
38-årige Michael Jenker vil hele
tiden grave ned i elektronikkens
univers, ikke bare kradse i over
fladen. Man vil kunne fristes til at
kalde hans besættelse af egen-vi
den som en smule nørdet.
Det er vigtigt at blive opdateret
hele tiden. Inden for el og elektro
nik forholder det sig sådan, at den
viden, man havde i går, kan være

forældet i morgen! Michaels Jen
kers univers er en hel mælkevej af
opgaver, der kræver specialviden:
udskiftning af LED-pærer – micro
vindmøller – intelligente elinstalla
tioner – batterianlæg til private og
erhverv – overvågning af solcelle
anlæg – IT/edb/netværk – ventila
tion – solcelleanlæg – pumpeanlæg
– teleslynge og energispareforan
staltninger.
Derfor handler det om for Michael
Jenker at være ”i stødet” hele tiden.
Også fordi han underviser i ved
varende energi på Teknisk Skole i
Svendborg.

Elsker teknik og elektronik

- Mit liv er min elforretning. Altså
arbejdsmæssigt, for familien er

Iholmvænget 10, 5700 Svendborg
Tlf. 51 32 89 92
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også højt prioriteret, siger Michael
Jenker, som altid har arbejdet
i elbranchen. Først udlært som
radiomekaniker hos Tandsen i
Svendborg. Senere blev han anten
nemontør, kølemontør og læste til
elektriker og tog en videregående
uddannelse som aut. elinstallatør.
Desuden er han også tysk certifice
ret batteriinstallatør. Han er stærk i
svagstrøm og bliver svag i benene
af stærkstrøm.
Det hjem, som familien Jenker bor
i, er en gammel patriciervilla fra
1902.
- Vores hus er dog ikke et ”0-ener
gihus”. Jeg vil nok hellere kalde
det en ”forsøgsstation” for ener
gispareløsninger. Med masser af
sensorer og lysmålere og ”intelli

En solstrålehistorie

Solceller er en hel videnskab for
sig. Også et af Michael Jenkers
studieobjekter, som konstant
udvikler sig. Hos Ollerup Efterskole
Sang & Musik fik han i 2012 en
stor opgave med at installere et
stort solcelleanlæg ved skolen. Et
160 kW anlæg, som han i dag har
servicen på.
Lige for nylig har Michael Jenker
endnu engang bestilt billet til
verdens største solcellemesse
i München. På jagt efter ny og
opdateret viden om solcellerne og
energispareløsninger.
I dag er vilkårene for salg af strøm
fra solceller eller husstandsvind
møller til elnettet ikke særligt
gode. Men Michael Jenker foreslår
et batterianlæg, hvor du kan opbe
vare strømmen fra dit solcellean
læg og bruge den om natten frem
til næste dag.
- Batterianlægget kan også styre
din varmepumpe, så den varmer
med ”grøn” strøm.
Det handler også om driftssik
kerhed frem for alt, lyder det fra
Michael Jenker fra Ollerup El.

Guesthouse Danninghus

Festlokale til 140 pers.
Billig overnatning til 40 pers.
(Book til 2018 nu)
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vinduer
& døre
Alt i tømrer - snedker arb. samt glas

Tømrermester
Hans Jacob Petersen
Skovmarksvej 2 · Ollerup
5762 vester Skerninge

Mobil 22 41 48 32

pavegaarden@mail.tele.dk

Selskaber mad ud af huset
og smørrebrød…
Tved Forsamlingshus
Skolevej 4 . 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 49 15
www.tved-forsamlingshus.dk

Dit lokale AutoMester
Værksted i Vester Skerninge

Tommy’s

AUTO

Flere glade bilister

v/ Jens F. Jensen
Fåborgvej 110, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 14 19 · www.tommysauto.dk
Vi tager os af alle bilmærker

Vi sørger for kvaliteten
Billig fyringsolie & dieselolie og landbrugsdiesel på Fyn. Vi er eksperter

Olie’s Olie leverer de bedste
varer, og sørger altid for at
rådgive, hvis du som kunde
skulle have spørgsmål.

Kontakt os for et godt og
uforpligtende tilbud
olesolie@oles-olie.dk

Nu for- vi
handler
også
træpiller

mitsvendborg.dk

Hør også om selvafhentning af fyringsolie

Vores målsætning er at
fremstå som en kvalitetsbevidst
virksomhed, som sælger
Damhusvej 16 . 5750 Ringe . Tlf. 62 62 50 48
fyringsolie og dieselolie.
www.oles-olie.dk

UDKANTEN – centrum for det gode liv
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Gundestrup Mejeri & Bryghus præsenterer:
NY OSTESERIE MED NAVNET:

”Danmark’s
Køkkenhave”

Jørgen Hoff.: Gundestrup er jo Danmarks
køkkenhave, og vi har den lige i baghaven!
Og vi passer lidt ekstra godt på den nye osteserie.

Køb øl og oste i særklasse til
påskefrokosten!

Smager
af Fyn

GUNDESTRUP

Åbyvej 49, 5762 V. Skerninge. Tlf. 62 24 27 60. www.mejeribryg.dk

Mejeri
&
Bryghus

NB: Lukket skærtorsdag og langfredag!
Butikken er åbent hver torsdag og fredag fra 14.00-17.00, samt lørdage 10.00-13.00

EFFEKTIVE støvsugere til byggeriet
01260 RONDA 2600 m/frontmundstykke

Dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på større arealer.
Støvsugeren har stort Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter og bundtømning.
Vejl. pris kr. 16.800.-

Tilbud kr. 14.995.01001 RONDA 200 Klasse H

Dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv i byggeriet.
Godkendt i klasse H – fint og sundhedsfarligt støv.
Stort Teflon belagt kanalfilter og HEPA filter.
Effektiv til tilkobling af slibemaskiner f.eks. Girafslibere.
Vejl. pris kr. 6375.-

Tilbud kr. 5.295.Vi leverer kvalitetsstøvsugere til byggerier over hele landet
Alle priser er excl. moms - Tilbud gælder til d. 30/4 2017

Køb dem direkte på

Juhl P

30

www.juhlp.dk

Salg og service Assensvej 193, 5771 Stenstrup Tlf. 20836101 – post@juhlp.dk
UDKANTEN – centrum for det gode liv

April 2017

centrum for de

t gode liv

Bregninge Kro slår dørerne op

Bekvemt ved hovedvejen, i idylliske omgivelser ligger Bregninge Kro, Tåsinge
Bregninge Kro er fra 1864 og indrettet i ældre autentisk stil.
Åbningstider alle dage kl. 11.30 - 21.30 · Tirsdag lukket
Til frokost laver vi smørrebrød og til aften serveres god dansk husmandskost,
alt sammen til en fornuftig pris.
Frokost fra kl. 11.30 til 16.00

Aftensmenu fra kl. 17.00

Det lune køkken:
Friturestegt Camenbert
med tyttebær og ristet brød .... kr. 59.Stjerneskud med en friturestegt
- og kogt fiskefilet, rejer og
garniture ................................. kr. 89.Pariserbøf med det hele .......... kr. 89.-

Hovedretter:
Kotelet i fad med ris ............ kr. 149.Wienerschnitzel med brasede
kartofler, ærter og smørsovs kr. 169.Riebeye med bagt kartoffel /
pommesfrites ....................... kr. 249.(bearnaisesovs kr. 10.- /
champignon- eller rødvinssovs kr. 15.-)

Smørrebrød:
Hvid marineret sild - Æg og rejer Fiskefilet - Hønsesalat - Roastbeef Lun leverpostej - Gammel Ole
Pr. stk. ..................................... kr. 49.Eller Tatar med det hele .......... kr. 89.-

Forretter:
Rejecocktail med ristet brød ... kr. 69.Røget dyrekølle med salat ...... kr. 79.Blinis med stenbiderrogn, creme
fraiche og rå løg ..................... kr. 69.-

Desserter: Pandekage med is kr. 49.Friturestegt camenbert med tyttebær kr. 59.-

Aftensmenu fra kl. 17.00:

Månedens ret i februar: Bøf Stroganoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 98.Månedens ret i marts: Hakkebøf m/løg, kartofler og brun sovs . . . . . . . . . . kr. 98.Hver mandag: Stegt Flæsk med kartofler og persillesovs . . . . . . . . . . . . . kr. 119.Hver fredag: Wienerschnitzel med det hele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 119.Vi modtager selskaber op til 80 personer:
Barnedåb - konfirmation - bryllupper - sølvbryllupper - fødselsdage - mindehøjtideligheder.
Hjertelig velkommen på Bregninge Kro
Birgitte og Henrik
Bregninge Kro │ Sundbrovej 54 │ Tåsinge │ Tlf. 6222 5475 - 3060 0133
gitte@bregningekro.dk │ Følg os på Facebook
Bregninge Kro Tåsinge

mitsvendborg.dk
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Jan Askholms
varmepumpehaveskulptur
I Skårup bor Jan Askholm med sin
familie i en villa på 210 m², som
løbende er energioptimeret.
I 2012 blev oliefyret skiftet ud
med en Octopus-varmepumpe
og et tilhørende solcelleanlæg

O

A F N I E L S CHRI ST I A N N I ELS EN, pro jektl eder G O2G reen

ctopus-anlæg er lidt af et særsyn herhjemme, til trods for at de har været
på markedet i årevis. Til forskel fra de
typiske varmepumper
med godt
en grålig
kasse
- vi passer
på din
bil !
og en motoriseret ventilator, som trækker luft
- viarbejder
passer godt
på din bil !
forbi væskefyldte slanger,
Octopus
uden ventilator og er meget støjsvag, hvilket
Jan bekræfter. Drivmidlet i Octopus er naturlig
propangas og ikke et flydende kemikalie. Den
del af anlægget, som er placeret udendørs
(”skulpturen”,
som ses påautovæksted
billedet), består af
- et
topprofessionelt
- vi passer godt på din bil !
to grupper
aluminiumsprofiler
med gasfyldte
- et af
topprofessionelt
autovæksted
Vi har
erfaringen
til atindimellem
klare de ældre
rør, både
og det
eneste, som
høres, er
Vi har
både
erfaringen til at
de ældre
bilmodeller
ogsus
efteruddannelsen
til klare
at håndtere
det svage
af gassen.
og efteruddannelsen til at håndtere
teknikkenbilmodeller
i de nye biler.
teknikken
i de nyeer
biler.
Vi sørger
for at du som
hurtigt
kørende
Kompressoren,
er placeret
i etigen.
teknikrum,
Vi sørger for at du hurtigt er kørende igen.
kræver- el,
leveres af et 6kW-solcelleanlæg
et som
topprofessionelt
autovæksted
på taget.
Solcellernes
ydelse lever meget
Vi tilbyder:
Vi har
både erfaringen til at klare de ældre
Vi
tilbyder:
præcist
op
til
de
angivne
bilmodeller
og
efteruddannelsen
at håndtere
• A/C og klima service og rep. 6 kW og tilbidrager
teknikken
i detilnye
biler.
dermed
effektivt
nedbringelse
af Octopus’
• Fejlkode-udmåling
Vi sørger for at du hurtigt er kørende igen.
strømforbrug.
• Klargøring
til syn

Max’s
Brugtbiler
Max’s
Brugtbiler
Max’s Brugtbiler

• Stenslag-reparation
Vi tilbyder:
teknik
anlægget står i den modsatte
• AltAli dæk
ogtil
fælge
• Forsikringsskader
• Lånebil tilbydes
• Finansieringstilbud
• 3 års garanti på
ALLE nye reservedele

ende af huset i forhold til, hvor oliefyret stod.
Rokaden har været relativt ukompliceret, fordi
huset har krybekælder, og al rørføring er blevet
placeret her. Afstanden til varmtvandsbeholderen er nogle steder for stor, men det er energirigtigt afhjulpet med cirkulationspumper med
tidsstyring. I en del af huset er der lavet gulvvarme, hvilket er en stor fordel i forbindelse
med et varmepumpesystem, da det arbejder
med en lavere fremløbstemperatur.
De originale vinduer fra 1965 er beholdt af
hensyn til husets oprindelige stil, men er blevet
udstyret med forsatsruder med termoglas.
Der er aldrig for alvor blevet kigget på husets
isoleringsgrad. Der er angiveligt hulmur i
klimaskærmen, men der er vist ikke isolering
i den. På førstesalen er der ikke specielt godt
isoleret, men ifølge Jan er der kun problemer
med at varme ordentligt op i et enkelt af
værelserne, og det er soveværelset, hvor varmebehovet er begrænset. Behovet for isolering
er ikke akut, men på sigt kunne det være

interessant. Desuden kan der være brug for at
indregulere radiatorerne efter skiftet og omplaceringen af varmekilden.
Varmeudgiften på adressen er faldet fra kr.
40.000,- til olie, som dengang blev suppleret
med varme fra en brændeovn, til et netto-køb
af strøm til opvarmning og almindeligt brug på
ca. 6.000 kWh. Med en kWh-pris på ca. kr. 2,20,er budgettet beskåret med næsten 2/3. Investeringen lød på kr. 280.000,-, men så spares der
ca. kr. 25.000,- om året, og hertil kommer en
afgiftsnedsættelse og afskrivninger på anlægget, som gør, at tilbagebetalingstiden nærmer
sig de ti år. Som en yderligere bonus gav fjernelsen af olietanken plads til en dejlig vestvendt,
overdækket terrasse med udekøkken.
Det er grøn fornuft, og GO2Green lykønsker
familien Askholm med deres valg og opfordrer
til, at de benytter sig af www.grønneenergitilbud.dk, når der skal kigges på isolering og
indregulering af radiatorer.

- se dem på maxbrugtbiler.dk

- vi glæder os til at se dig
- se dem på maxbrugtbiler.dk

Max’s Brugtbiler
- vi glæder os til at se dig

Skerningegårdsvej 6
5762 Vester Skerninge
Skerningegårdsvej
Tlf.
6224 2262 6

Max’s BrugtbilerreSpaerraviticeonog
5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 2262

ALLE bilm af
ærker
- også in
den
garantiper for
ioden !

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota

v/Lotte Hansen · Skerningegårdsvej 6, 5762 Vester Skerninge

Tlf.: 5224 3332

- dit lokale autoværksted, speciale i Toyota
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Nyhed
NY Nyhed
SEAT LEON ST
PRIVATLEASING
NY SEAT LEON ST
PRIVATLEASING

NY SEAT LEON ST
NY SEAT
LEON
ST
FRA
KR. PR.
MÅNED
FRA KR. PR. MÅNED

2.599,2.599,-

FØRSTEGANGSYDELSE KUN 10.000,FØRSTEGANGSYDELSE KUN 10.000,-

Mød os til
Biler i Byen
d. 29.04

KUN

295,-

S MMER
TJEK

Din Citroën er i gode og erfarne hænder, når den bliver
serviceret på et autoriseret Citroën værksted. Det er
særlig vigtigt op til sommerferien, hvis den betyder
Ny SEAT LEON har lige haft Danmarkspremiere oglange
den overlegne
fortsætter med
et suverænt
tilbud
på
stræk påintroduktion
Europas motorveje.
Derfor
tilbyder
vi et
privatleasing. Du slipper for uforudsete udgifter, for
service- og reparationer
er selvfølgelig
omfattet
den månedlige
Sommertjek,
der
omfatter
10
vigtige
tjekpunkter
til
Ny SEATDu
LEON
harhelt
ligenyhaft
introduktion fortsætter med et suverænt tilbud på
ydelse.
får en
bil,Danmarkspremiere
en helt ny model ogog
enden
heltoverlegne
ny dejlig følelse.
gavn
for driftsikkerheden
og familiens
feriehumør.
privatleasing. Du slipper for uforudsete udgifter, for
serviceog reparationer er selvfølgelig
omfattet
den månedlige

EN HELT NY BIL ER BARE NOGET HELT SÆRLIGT
EN HELT NY BIL ER BARE NOGET HELT SÆRLIGT

10 TJEKPUNKTER

• Bremsekontrol
• Kontrol undervogn
• Kontrol remme
• Kontrol luftfilter
• Kontrol kølesystem
• Kontrol dæk og udstødning
• Kontrol væskeniveauer*
• Kontrol kogepunkt bremsevæske
• Kontrol ladeanlæg
• Kontrol lys og lygter

* Inklusiv efterfyldning af max. ½ l. pr. væske

ydelse. Du får en helt ny bil, en helt ny model og en helt ny dejlig følelse.

INGEN KENDER DIN CITROËN BEDRE END CITROËN

Privatleasing v/Nordania Finans: Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 103.564. Positiv kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via NETS forudsættes,
betaling på anden vis koster 62,50 pr. betaling. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). SEAT Leon fås fra kr. 172.900 ekskl. lev. omk. kr. 3.880.
. Den vistetilmodel
er med
Brændstoføkonomi: 16,7-24,4 km/l, 102-125g. CO2/km ved blandet kørsel (direktiv 80/1268 EØF). Energimærke Kampagnen
gælder
og med
31.ekstraudstyr.
Aug og kan ikke kombineres
Privatleasing v/Nordania Finans: Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 103.564. Positiv kreditgodkendelse kræves. Kaskoforsikring og betaling via NETS forudsættes,
betaling på anden vis koster 62,50 pr. betaling. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). SEAT Leon fås fra kr. 172.900 ekskl. lev. omk. kr. 3.880.
. Den viste model er med ekstraudstyr.
Brændstoføkonomi: 16,7-24,4 km/l, 102-125g. CO2/km ved blandet kørsel (direktiv 80/1268 EØF). Energimærke
-

AUTORISERET
CITROËN-VÆRKSTED

med andre kampagner eller tilbud.

BILFORUM SVENDBORG
KURT CHRISTIANSEN SVENDBORG APS • GRØNNEMOSEVEJ 11
5700 SVENDBORG • TELEFON 62 21 34 50

Vi tilbyder alt inden for...

· Tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde
· Nybygning, tilbygning, ombygning
· Alt inden for varmebehandlet træemballage
· Gravearbejde

TLF. 27 62 37 17

v/ Kennet J. Krogh www.kjk-tømrer.dk
Når jeg
en dag skal
slagtes…

…kun til V. Åby jeg vil fragtes!
Alt i hjemmeslagtning af heste, kreaturer,
grise og lam foretages. Også nødslagtninger.
Vi er klar med dit kød til
påskebordet. Alt i lam.
Eller bare til en grillaften.
F.eks. 5 styk tyndstegsbøffer
125.- Pr. styk 29,50

Alt i hjemmelavet pålæg.
Mange forsk. slags.
F.eks. spegepølse,
8 forsk. slags
pr. stk. 125.-

Vi modtager
Dankort

Svendborgvej 412, V. Åby, 5600 Fåborg
Tlf. 40 18 95 53
www.aabyslagterforretning.dk
v.aabyslagter@hotmail.com

Man. (lukket p.g.a. slagtning) - Tir. 9.00-17.00 - Onsdag lukket - Tor. og fre. 9.00-17.00 - Lør. 9.00-12.00
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hjerte? Både de stille hjerteslag og det bankende hjerte? På samme måde siges det, at
du har ca. 60.000 tanker i løbet af et døgn. De
dukker også bare op. Hvor ofte lytter du til dine
tanker? Hvor tit tror du på dem? Hvad er sandsynligheden for, at det, du tænker, er sandt?

Frygten for afvisning eller nederlag

Mange unge tænker (alt for) meget over, hvad
andre tænker om dem? Det ved jeg, fordi jeg
tit hører det, når jeg taler med unge. En del
af disse tanker kunne med fordel ignoreres.
Ofte er det sådan, at det, du tænker, er noget,
du forestiller dig vil ske. Det er altså ikke altid
sandheden.

Derfor er det en
god idé at lære at
lytte til dit hjerte

D

it hjerte pumper ca. 100.000 gange pr.
døgn. Helt uden du behøver gøre noget.
Det sker bare. Hvor ofte lytter du til dit

Tanker om, hvad andre tænker om dig, giver
sig udslag i hverdagen ved, at du fx lader være
med at række hånden op i timerne, eller at du
“kommer til” at sige JA, selvom du mest har
lyst til at sige NEJ. Det kan også vise sig ved,
at du kan have svært ved at være åben og
udadvendt og deltage aktivt i sociale relationer.
Alt sammen fordi du tænker, hvad andre tænker om dig, og at du ikke ønsker at skille dig
(negativt) ud.
Vidste du, at bagved dette ligger frygten for
at blive afvist eller opleve nederlag? Afvisning
og nederlag undgår du (måske), hvis du gør,
som andre ønsker. Hvor lang tid kan du holde
det ud? På et tidspunkt bliver du nok nødt til
at finde frem til, hvem du egentlig gerne vil
være? Som du selv ønsker, eller som de andre
ønsker?

Din adgangsbillet til dit hjerte

I situationer, hvor dit hjerte begynder at banke
dybt og hurtigere, så lyt til det og bliv der. Det
er fordi, du har noget på spil. Du kan nu vælge
at skrue ned for lyden af dine tanker (det du
frygter) og i stedet skrue op for lyden af det,
dit hjerte fortæller dig. Det er lige her, din
adgangsbillet til dit hjerte ligger. Den billet, der
giver dig adgang til at træde ind i det, der er
svært. Læs her, hvordan Laura og Sofie på hhv.
17 og 15 år oplevede et 1:1 forløb om det at
lære at lytte til sit hjerte.
“Den største forskel har været, at jeg har
fået følelsen af at være okay - uden at
skulle tilpasse mig andre. Bare være den
version af mig selv, JEG synes mest om.”
“Jeg er gået fra ikke at føle mig god nok
til at kunne føle mig mere fri og bare
være mig selv. Trine har hjulpet mig med
at lade være med at tænke på, hvad
andre tænker om mig til at kunne tænke:
Hey jeg er faktisk god nok, og det er
okay, at jeg er her.”
Trine M. Lønfeldt
Hjælper unge med at tro på
sig selv i sit arbejde som
underviser, coach & mentor.
Hun er uddannet Life- &
BusinessCoach samt lærer.
Læs mere på
www.trinelønfeldt.dk /
www.matematikboost.dk

Sydfyns Byggefirma

ApS.

Sydfyns
Byggefirma
Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 Svendborg

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66
ApS.

Din lokale Byggefirma
tømrer & snedker 42 42 66 66
Sydfyns
77x150 mm.

50x150 mm.

Grønpå
erSydfyns
ﬂyttet indByggefirma
i nye lokaler
smiley
Færgegårdsvej
45 i på
Vindeby
er ﬂyttet ind i nye lokaler
Færgegårdsvej
45 i Vindeby
5700
Svendborg.
85x77 mm.

5700 Svendborg.

50x150 mm.

Grøn
UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

smiley
UDSTEDET AF ARBEJDSTILSYNET

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggeﬁrma.dk - mail@sydfynsbyggeﬁrma.dk

Færgegårdsvej 45 - 5700 Svendborg - 42 42 66 66 - www.sydfynsbyggeﬁrma.dk - mail@sydfynsbyggeﬁrma.dk
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Nyttige apps til
din smartphone

S

martphones er efterhånden
blevet hvermandseje. Vi
render rundt med disse små
computere i lommen, og det
elegante er, at man også kan
ringe og sende sms-beskeder via
apparaterne. Det er dæleme da
smart. Når det er sagt, bruger
vi hver især vores telefoner til
forskellige ting. Hertil er det
geniale, at du kan downloade små
programmer (apps) til telefonen.
Der findes et hav af nyttige apps,
og mitsvendborg.dk vover pelsen
og kommer med forslag til apps,
som måske vil forsøde dit liv med
din smartphone.

TV-oversigt

Hvad kommer der i fjernsynet i
dag? Vi kender spørgsmålet, og
hvis vi ikke har Fyns Amts Avis
eller TV-bladet ved vores side,
er det hurtigt og nemt at tjekke
tv-oversigten via denne danske
app: Dansk TV-Oversigt. Med

mitsvendborg.dk

denne app vælger du selv de
favoritkanaler, som du ønsker at
følge med i, og du kan se, hvilke
programmer der vises her og nu
samt senere i dag og senere i
ugens løb. Hvis der bliver sendt
en film, kan du læse mere om
filmen på IMDB, verdens største
film-database. Appen er så
sindrigt indrettet, at du kan bede
om påmindelser for programmer,
som du absolut ikke må gå glip af,
og alle programmer får en omtale
med på vejen. Dansk TV-Oversigt
virker til Android.

Vejret

Alle taler om vejret, men ingen
gør noget ved det. Og dog. Du kan
nemlig downloade adskillige apps,
som giver dig overblik over vejrsituationen i dag og de kommende
dage. Jeg har efterhånden prøvet
en del, og hvis jeg skal nævne en
af de mere spændende vejr-apps,
må det blive Weather Under

siden, som er ganske spændende
www.wunderground.com

Hjertestarter

ground. Her sidder små meteorolog-entusiaster i hele verden og
opdaterer vejrudsigten, således
at det hele tiden er den konkrete
vejrsituation, som er gyldig. I
mit område sidder der en person
blot 200 meter væk og opdaterer vejrudsigten. Ud over disse
hobby-vejrfolk er professionelle
meteorologer koblet på sagen, så
ugens vejr forudsiges på seriøs
maner. Appen virker til iPhone og
Android. Tjek desuden hjemme

Der findes heldigvis efterhånden
en lang række hjertestartere rundt
omkring i Danmark. Hjertestartere redder liv, og det er oftest
spørgsmål om sekunder, der
afgør, om en person redder livet
eller ej. Derfor er det vigtigt at
vide, om der er en hjertestarter i
nærheden. Trygfonden har skabt
en app, der giver dig et overblik
over de 15.580 hjertestartere, som
i skrivende stund er til rådighed.
Telefonens GPS gør, at du hurtigt
kan finde adressen på den hjertestarter, der er nærmest på dig. Klik
på kortet og få oplysninger om,
hvor hjertestarteren er placeret.
Appen kan hentes til Android,
Windows og iPhone.

’Fra IT-nørdens lænestol’

Allan Bojsen, www.bojsen.dk
Bojsen IT holder til på Fremtids
fabrikken, hvor jeg hjælper virksom
heder med en ny, dynamisk
WordPress hjemmeside
eller søgeoptimering af
den gamle. Hjemmet
ved Høje Bøge Skoven
deles med Lone, Søren
og hunden Karla.
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Skjulte
Danmarkshistorier
AF CHRISTIAN DAN JENSEN

”Skjulte Danmarkshistorier” er et
ambitiøst og nyskabende muse
umsprojekt, der gennem 12 doku
mentarfilm skal give danskerne
indsigt i og tydeliggøre forskelle
og ligheder på livet for fortidens og
nutidens socialt udsatte

Skæbnefilm og temafilm

Der er tre skæbnefilm og ni
temafilm. Mette, Eli, Henning og
Richardt er skæbnefilmenes for
tællere. De har alle været hjemløse
og socialt udsatte. I filmene tager
de os med på en rejse i deres egne

Gratis
synstest
med sundhedstjek

barske og rørende historier fra
Danmark i dag og med tilbage
til en tid, hvor fattiggårde og
arbejdsanstalter var det primære
middel til bekæmpelse af fat
tigdom, hjemløshed og social
udsathed.
I fortiden møder vi Albert, Ras
mine og Peter, som alle har været
indlagt på Svendborg Fattiggård
og kæmpet en hård og ubarm
hjertig kamp for at finde en plads
i samfundet. Albert, Rasmine,
Peter og mange andre nu afdøde
hjemløse og socialt udsatte har
aldrig haft lejlighed til at fortælle
deres historie.
I temafilmene danner forhol
dende på fortidens fattiggård
udgangspunkt for samtaler om
livet som socialt udsat og hjemløs
i Danmark i dag. I temafilmene får
Mette, Eli, Henning og Richardt
følgeskab af Christina, der også
er tidligere hjemløs. Deltagerne
har selv udvalgt temaerne. Sam
talerne giver et unikt indblik i en
verden, som få kender til.
- Med disse film forsøger vi at give
en stemme til dem, der aldrig selv
har haft en. Eli, Mette, Christina,
Henning og Richardt er eksperter
i hjemløshed og social udsathed.

De har været der selv, stået i situa
tioner, hvor de ikke længere kunne
klare sig og var nødt til at bede om
hjælp. De har mærket konsekven
serne og giver nu os alle et blik
ind i fortidens og nutidens skjulte
danmarkshistorie, fortæller muse
umsinspektør Jeppe Wichmann
Rasmussen.
Filmene er integreret i udstillingen
på Danmarks Forsorgsmuseum og
har også fået deres egen hjemme
side www.skjultedanmarkshisto
rier.dk. På hjemmesiden finder man
desuden et undervisningsmateriale
til gymnasiet og et til udskolingen.
Begge undervisningsforløb har
filmene som omdrejningspunkt.
Film og undervisningsmaterialer er
frit tilgængelige på hjemmesiden.
”Skjulte Danmarkshistorier” er
blevet til i et samarbejde mellem
Danmarks Forsorgsmuseum,
Forsorgscenter Sydfyn, SAND – de
hjemløses landsorganisation og
Instafilm. Graflab og Siloen A/S har
stået for udviklingen af hjemme
siden.
”Skjulte Danmarkshistorier” er
støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
og Nordea-fonden og del af sats
ningen ”Historier om Danmark”.

KompletSyn

0kr

Kun hos Louis Nielsen

Spar 195 kr.
Skynd dig! Gælder kun til 15. april

Svendborg Møllergade 6 Tlf. 9632 5208

Bestil synstest på louisnielsen.dk
Alle vores medarbejdere er specialuddannede til at udføre KompletSyn undersøgelserne. Derudover arbejder Louis Nielsen sammen med Mølholm Forsikring og kan trække på ekspertise og erfaring fra special- og øjenlæger
i Mølholm Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Optikeren stiller ingen diagnose og i tilfælde af, at optikeren ser noget, som vurderes at være unormalt, vil optikeren henvise til at søge alment praktiserende læge
eller øjenlæge. Alle elementer af Kompletsyn er inkluderet, såfremt de er tilgængelige. Gratis synstest indtil 15. april 2017. ©2017 Specsavers.

38

April 2017

ores
VK
ULTU

R

Muntre viser og
gakkede taktarter

Giant Steps
sætter
kulør på
hverdagen

Tirsdagene i april hos Folk
for Folk på Arne B byder på
et meget varieret musikprogram. Den 4.4 kan alle
bidrage til underholdningen,
når der er Åben Scene med
Reillys’ s Rebels

AF PIA BLOHM,
gæsteskribent,
Giant Steps

Er dine torsdage aftner sådan
lidt halvkedelige, og er du oven
i købet af den nysgerrige slags
på udkig efter overraskelser - er
musikforeningen Giant Steps
måske lige det, du går og leder
efter. Her er altid et godt musi
kalsk tilbud. Spændende og
underfundigt, vildt og inderligt,
farverigt og grænsesøgende.
Kig f.eks. indenfor, når Giant
Steps i forbindelse med festiva
len Syng Sydfyn inviterer til en
flot og helt unik vokalaften tors
dag d. 20. april i selskab med
den kendte korleder, sanger og
komponist Kristian Skårhøjs
knivskarpe a cappella kvintet
Realm Of Play. Sammen med
percussionisten Jesper Falch
tager de publikum med ud på
en forunderlig rejse i stemmens
udtryksmuligheder og udforsker
essensen af at være menneske.

Musikken er smukt, alsidigt
og dynamisk komponeret i et
cross-over univers, hvor rytmisk,
klassisk og verdensmusik møder
moderne a cappella.
Og husk endelig i tide at finde
danseskoene frem. Store bede
dagsaften torsdag d. 11. maj
har Giant Steps nemlig sat den
årlige dansekoncert på plakaten.
Denne gang med det forrygende
6-mand store klezmerband
Mames Babegenush, der flirter
både med rock og elektronisk
musik.
Har du desuden lyst til at få fing
rene ned i Giant Steps’ maskin
rum, er der altid brug for et par
ekstra hænder.
På gensyn til nye store oplevel
ser. Se hele koncertprogrammet
på www.giantsteps.dk
Besøg desuden Giant Steps på
Facebook.

AF JENS HOLGERSEN,
gæsteskribent Folk for Folk

11.4 kan man opleve både vokal- og
instrumentalmusik i ”skæve” taktarter,
leveret med stor energi og kærlighed,
når de 6 fra Balkan Basterds spiller op
med vild og inderlig musik fra Serbien
og omegn. Henriette Lund: Sang.
Jørgen Stenbæk: Trompet. Mathias
Harbeck: Altsax. Mikkel Oldrup: Har
monika. Elias Eliasen: Sousafon. Simon
Klejnstrup: Trommer.
18.04 bliver du inviteret til Lysthuset,
som disker op med vellystige viser
og vovede vitser. To kvinder + en
mand spiller og synger traditionelle
sange, der fejrer sex, sanselighed og
sjofelheder. Den lille buket frivoler er:
Rigsspillemand Mette Kathrine Jensen:
Harmonika, sang. Josefine Ottesen:
Sang, Jan Schønemann: Guitar, sang.
Den 25.4 kommer Harmonivognen
forbi med hængekøjer, soveposer og
en trækvogn fuld af instrumenter og
optræder med deres humørsmittende

musik og sang. De spiller for folk og
fæ, for køer og hunde, for mad på
fine restauranter og for en skarp på
de skumleste værtshuse. De giver
én en uforglemmelig, uforudsigelig
aften med historier fra 7 år på lande
vejen, selvskrevne flotte 4-stemmige
sange. Alle fire har lokale rødder og
er uddannet på Den Frie Lærerskole
i Ollerup. Muntre viser – kendte som
selvskrevne – er deres varemærke.
Martin Spens: Guitar, sav, sang. Torkild
Fonnesbæk: Violin, guitar, sang. Jens
Hell: Percussion, guitar, melodika,
sang. Niels-Christian E. Christiansen:
Guitar, sang.
2. maj er der Åben Scene med Lisbeth
Refbjerg. Inden da er der generalfor
samling for foreningens medlemmer.
Det koster 200 kr. at blive medlem af
Folk for Folk. Vi har besluttet, at alle
under 25 år kan komme ind til koncer
terne for en flad 50’er.
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dine nye vinduer før du køber
Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16
Lørdag: 10-14
Ring på 31 77 92 15
mitsvendborg.dk
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Danmarkshistorien
skal opleves på
biblioteket

HISTORIER OM DANMARK
Bondestenalderen i Svendborg
Torsdag 20. april kl. 19.30 // Kr. 50
BLIV KLOG PÅ EN TIME: VIDEN
Torsdag 20. april kl. 16.00-17.00 // Gratis
LÆR AT STRIKKE MED EDITH OG JETTE
Onsdag 26. april kl. 14.30-16.00
Stenstrup Bibliotek // Gratis
ALENE I VILDMARKEN
Jon Lindberg-Jensen fra DRs Alene i vildmarken
Torsdag 27. april kl. 19.30 // Kr. 75
FYRAFTENSCAFÉ
Releasekoncert med Grønt Lys
Fredag 28. april kl. 15.30-16.30 // Gratis
REJSEKORTET DROP IN
Onsdag 17. maj kl. 14.00-17.00
Stenstrup Bibliotek // Gratis
BLIV KLOG PÅ EN TIME: TILLID
Torsdag 18. maj kl. 16.00 - 17.00 // Gratis
Se mere og book billetter på

www.svendborgbibliotek.dk
40

Svendborg Bibliotek fortæller historien om Danmark
set fra Sydfyn i samarbejde med lokale arkæologer og
formidlere. Som en del af Slots- og Kulturstyrelsens,
Nationalmuseets og DRs formidlingsprojekt Historien
om Danmark sætter biblioteket i det kommende halve
år fokus på dit lokalområde fra stenalderen og til
begyndelsen af det 21. århundrede
AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Svendborg fra stenalder til renæs
sance bliver omdrejningspunktet
for forårets formidling i det
nyindrettede Svendborg Bibliotek.
I udstillinger og arrangementer
retter biblioteket i de kommende
måneder blikket mod den historie,
der nok er fjern i tid, men udspil
lede sig lige hér, i det område vi
færdes i til daglig.

Se din by før den blev til
Svendborg

Torsdag d. 20. april kl. 19.30 – 21.30
kan du høre om stenalderens
landskab og bopladser på Sydfyn
og se, hvordan din by så ud, før
Svendborg blev Svendborg. Her
fortæller arkæolog Per O. Thomsen,
Svendborg Museum, om udvalgte
sydfynske fund, der viser livsvilkår
og samfundsudvikling gennem
flere tusind år af Danmarks tidlig
ste historie.

Vejviser til den gode historie

Til efteråret, når DRs programserie
fortsætter, følger biblioteket op

med at formidle Svendborg og
omegns historie fra renæssancen
og frem til det 21. århundredes
begyndelse. Og der er masser af
gode historier at gå på opdagelse
i for store, unge og små, når
biblioteket arrangerer foredrag og
skaber udstillinger af materialer
og ting.
”Bibliotekets hylder bugner af
saftige historiske romaner og
kulturhistorisk faglitteratur om alt
lige fra smykker til familieformer,
og området er fyldt med dygtige
historiefortællere. Vores opgave
er at lukke op og vise vej til alle de
gode, spændende, sørgelige og sjove
historier,” siger Anne Gunner fra
Svendborg Bibliotek, der sammen
med formidlere og bibliotekarer i
det næste halve år fortæller histo
rien om Danmark på et bibliotek
nær dig.
Læs mere på www.historierom
danmark.dk. Projektet er støttet af
Nordea-fonden.
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En rejse på
oceanerne
AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Han hedder noget så klingende
fynsk som Anders Andersen. Og så
spiller han harmonika. Ret godt,
faktisk. Egentlig startede han som
klassisk basunist og en tur omkring
jazzen, inden han fandt sit rette
element i folk- og singer/songwri
ter-stilen. Og pludselig pibler en
frisk kilde op af jorden i Svendborg,
hvor den musikalske udgave af
Bonderøven – Anders Andersen
– har fundet en original vinkel på
dansk sangskrivning.

Fra stadsensemble til folk-pop
orkester

Anders Andersen var for år tilbage
kapelmester i ’Jakadaba’, Svend
borgs stadsensemble, der sætter
fokus på den spirende og levedyg
tige musikalske undergrund i byen,
hvor han fandt sig så godt tilpas
med de øvrige musikere, at bandet

CRASH!
AF LENE STRUCK MADSEN,
gæsteskribent BaggårdTeatret

Foråret står for døren, vinter
gækker og erantis titter frem, og
vi begynder at klargøre have og
havemøbler til udendørsliv og leg.
Efter en lang mørk vinter hungrer
vi efter lyset og muligheden for at
være ude igen.
På teatret gør vi det samme. Tea
tersalen er både hyggelig, tryg og
velkendt, men det at skabe teater
indendørs er en ny opfindelse i tea
trets 2000 år lange historie. Teatret

Grønt Lys så dagens lys og nu er
aktuelle med debutalbummet
”Grønt Lys”.
Med udspring i folk/roots-genren
flyder musikken let og ubesværet
ud i det store hav af pop- og
rockmusik, hvor spilleglæden slår
benene væk under publikum.
Grønt Lys er sprunget i på dybt
vand, og med titler som ’Skibet går
ned’, ’Havet er fuld af skidt’ og ’Som
en sten smidt i vandet’ er der lagt
op til en rejse på oceanerne.
- Med de nære og vedkommende
tekster, som bemærkelsesværdigt
tit handler om havet, forsøger vi
havde sin begyndelse udendørs.
Under åben himmel, med lys og
publikums leben. Det vender vi
tilbage til i dette forår med skole
forestillingen CRASH! – En frikvar
tersfantasi, som i foråret og igen til
efteråret spiller i skolegårdene på
de svendborgensiske skoler.
Vi har helt bogstaveligt rykket
teateret ud under åben himmel,
hvor vi møder børnene på deres
hjemmebane. På skolen. I skole
gården.
Der er noget dejligt forfriskende
ved at vende tilbage til det oprin
delige format. At møde publikum
under åben himmel, lige der hvor

at give stof til eftertanke og det
med et modspil i melodier og det
pågående musikalske drive, som
bandet har med fra folkemusikken,
fortæller Anders Andersen.
Det er netop dette unikke drive,
som spillemanden Anders Ander
sen gerne vil tilføre popmusikken,
og derfor har han samlet musi
kerne til Grønt Lys blandt sine
folkemusikkolleger.

Release på biblioteket

Albummet ”Grønt Lys” udkommer
d. 28. april kl. 15.30 med release

koncert på Svendborg Bibliotek.
Efterfølgende drager bandet på
OP-tour bestående af koncerter på
Wintercoat i Aarhus, Kulturkøkke
net i Odder, Arne B i Svendborg,
Pakhus 8 i Præstø og Bartof Station
i København.
Anders Andersen: vokal, harmonika.
Sigurd Hockings: guitar. Søren
Lund: kontrabas. Mads Stephensen:
trommer.
www.groentlys.dk

de færdes og har deres daglige
gang.
Med udgangspunkt i gadeteatrets
stolte traditioner bliver CRASH!
en forestilling, der tager udgangs
punkt i de omgivelser og det publi
kum, der er forhåndenværende. Vi
spiller i frikvarterne, og børnene får
indblik i en historie, der langsomt
udvikler sig over fire hele dage.
CRASH! - En frikvartersfantasi,
spiller på dette års børneteater
festival i Sønderborg og kan
opleves i skolegårdene på de
svendborgensiske skoler til
efteråret.

BaggÅRSKORT

ET KORT
TIL DET HELE

Giver adgang til alle BaggårdTeatrets
forestillinger et år fra udstedelsesdatoen. kr. 500

Læs mere på baggaardteatret.dk

mitsvendborg.dk

SVENDBORG
EGNSTEATER

41

Svendborg Havnefest er
klar med fuldt program
AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Fra påske og hele sommeren igennem
holder havnens skønneste kaffebar
åbent med coffee-to-go, to-stay,
til to, til tre, til dig selv eller til alle
veninderne. Og du kan supplere med
ægte italiensk is, milkshakes, skønne
kager eller økologisk juice.
Den bedste forårsdag på havnen!

Som mitsvendborg.dk tidligere har
kunnet berette, får Svendborg til
sommer sin havnefest tilbage. Det
sker, når et samarbejde mellem
Kammerateriet, Borgerforeningen,
MitSvendborg og Svendborg Hånd
boldklub præsenterer to dage fyldt
med aktiviteter og musik. Festen
løber af stablen den 30. juni og 1.
juli på Frederiksøen.
- De første navne på plakaten
var Lars Lilholt Band og Johnny
Madsen, og nu kan Svendborg
Havnefest så præsentere sit sam
lede program, der supplerer de to
lørdagskoncerter med en stribe
gratisarrangementer. Fredag aften
har vi blandt andet sat U2-tribu
tebandet Die Herren på plakaten,
fortæller medejer af Kammerateriet
Rune Kruse.
Die Herren kan opleves for fuld
udblæsning og i deres store
festival-setup – i en koncert, der
tilmed er ganske gratis at deltage
i. Også lørdag eftermiddag er der
musikalske oplevelser i vente, når
Svendborg Herrekor sørger for den
helt rigtige havne-jazz-stemning i
strandbaren foran Kammerateriet
– og senere på dagen suppleres

af blues på kajen. Både fredag og
lørdag aften er der helstegt patte
gris, og begge dage afsluttes med
danse-efterfest på Kammerateriet.
Med i samarbejdet er også Svend
borg Håndboldklub, der blandt
andet står for en hyggelig lørdag
formiddag på havnen med forskel
lige børneaktiviteter.
- For os i Svendborg Håndboldklub
er det vigtigt at blande os i byens
liv og være med, når der sker noget.
Vi glæder os til at være med i en ny
havnefest, beretter Thomas ”Tærte”
Pedersen fra håndboldklubben, der
tidligere har arrangeret havnefester
og Caroline Rock.
Også mitsvendborg.dk er med under
fanerne i Svendborg Havnefest – alt
sammen med dét fælles mål, at
havnefesten bliver hele byens fest
på vores allesammens havn.
Salget af billetter til Lars Lilholt
Band og Johnny Madsen lørdag
aften er i fuld gang på www.svend
borg-havnefest.dk. I april måned
tilbyder vi eksklusivt mitsvendborg.
dks læsere 20% rabat på kon
certbilletterne. Brug rabatkoden
”MitSvendborg” i billetsalget på
siden.

Ægte Italiensk
Restaurant & Pizzeria
Bestil Gianni’s menu
- 6 retter efter kokkens fantasi

Tlf. 62 20 21 70
k

www.lapupa.d

Ristorante

Grill

Møllergade 78 · 5700 Svendborg
Åben alle dage fra kl 17.30
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Kan du
tænke dig
slank?
AF SUSANNE GREGERSEN

Mange af os tænker, at slankekure
er løsningen til at tabe overflø
dige kilo. Og der er rigtig mange
“lovende” slankekure…
Men oftest ender kuren med at
blive en fiasko, uden et varigt
vægttab.
Den fejl har jeg selv begået, hvor
den ene lovende kur efter den
anden er blevet afløst af et kæmpe
kontroltab, som har fået vægten til
at svinge faretruende højere op.
Mange kender til at starte en ny
kur, fuld af gåpåmod og tro på, at
NU skal der ske forandringer. Og
så sker det… igen. Slankekuren er
svær at holde, og din krop skriger
på alt det “forkerte” og forpurrer
planen om at følge slankekuren til
punkt og prikke.
Hvis du genkender scenariet, har
du højst sandsynligt angrebet din
slankekur fra en forkert vinkel. Det
opdagede jeg selv, da jeg begyndte
at arbejde med mig selv og lærte,
at sundhed ikke blot handler om at
være sund udenpå, men at det lige
så meget handler om sunde tanker
og mental topform.
Selvfølgelig kan det lade sig gøre
at tabe sig på en slankekur - det
lykkes for mange, men desværre
ender anstrengelserne ofte med,
at man tager det hele på igen - og
lidt til.
Men uanset hvor dårlig du er til
slankekure, har du mindst lige så
gode muligheder for at komme
de overflødige kilo til livs som alle

andre. Det har du, fordi 80% af et
vægttab handler om det mentale,
og derfor er det også logisk, at
almindelige slankekure ikke virker
på længere sigt.
Kurene udsætter vores krop for en
stressende kamp, hvor kroppen
kæmper for at opretholde sin
vægt og sine næringsstoffer. Jo
mere stringent slankekuren er - jo
mere kæmper kroppen imod og
holder på al den næring, den kan.
Kroppen tror rent faktisk, der er
hungersnød.
Sundhed må integreres som en
livsværdi og ikke blot som en
metode til at opnå et ønsket vægt
tab.
Så kig dine vaner og værdier efter
i sømmene. Find steder du kan
justere, hvor du føler dig motiveret
til at skabe forandring. Det handler
om at gå direkte efter målet - nem
lig krop, sind og vægt i balance.
Hvis du tænker, at det er svært at
gøre selv, så er der hjælp at hente:
I helhedsHUSET på Tåsinge har vi
lavet et forløb designet til netop
dette. Vi er et hold af behandlere,
der igennem 10 uger guider dig
mod krop og sind i balance, så du
opnår din ønskede livsstil og slut
ter fred med din krop. Der er ledige
pladser til opstart torsdag den 12/4
kl 16.15.
Ring for en personlig og uforplig
tende snak om forløbet til Rikke
på 28719848, så du kan se, om det
passer til dig.

Susanne Gregersen
Coach, hypnoseterapeut og mindfulnessinstruktør
Skriver om sundhed for krop og sind i mitsvendborg.dk – MAGASIN
www.facebook.com/helhedsHUS/susanne.gregersen@gmail.dk

I helhedsHUSET få du bl.a.
individuelle behandlinger,
foredrag, workshops og kurser for
fysisk og mental sundhed.
10 behandlere arbejder sammen
om, at give dig det bedste.
——————————

Kommende aktiviteter:

Slankeforløb

“Slut fred med din krop” går 360
grader rundt om dig og din vægt. Incl:
10 x undervisning, samtale + beh.
Pris 3975 kr. / 3 rater a 1400 kr.
Start d. 12/4 kl 16.15 - 18.30

Børn og bedsteforældre

Kommunikation og nærværs-workshop
med øvelser og sjov (børn 6-10 år)
tirsdag d. 11/4 kl 10-14 (påskeferien)
Intropris for 1 voksen og 1 barn 780 kr.

Rul og Stræk

Lær selvmassage med akupressur og
triggerpunkter tirsdage kl 17.45-18.45.
1 gang 125 kr / 3 gange 300 kr.
TILMELDING PÅ HJEMMESIDEN
ELLER PR. SMS til 2080 9909

www.helheds-HUSET.dk

helhedsHUSET, Vievej 1, Bregninge
info@helheds-HUSET.dk
tlf 71 969 909

Hypnoseterapi i helhedsHUSET v/Susanne Gregersen
Hjælper bl.a. mod angst, fobier & stress og for mere glæde, overskud & selvværd.

Forårspris ved bestilling online inden den 1/5 - spar 25% - nu 750 kr for 1,5 time.
www.helheds-HUSET.dk - telefon 71 969 909 / 20 809 909 - info@helheds-HUSET.dk
mitsvendborg.dk

43

vw.dk/golf

Hvad kan man forvente
af en ny bil i 2017?

Oplev den nye Golf Variant og få svaret.
Forestil dig at du sidder i din spritnye bil. Hvor god er den til at passe på dig - og på dine medtrafikanter?
I hvor høj grad kan den tænke selv? Og hvad kan en stor touch skærm præstere af information, lyd,
underholdning … Få svaret i den nye Golf.
Vi glæder os til at se dig.

Golf Variant fra kr. 224.995,- plus lev. kr. 3.880,-. Forbrug ved bl. kørsel 18,9-25,0 km/l.
CO2-udslip 103-122 g/km. A
-A
Bilen er vist med ekstraudstyr.
+

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

