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Det magiske vendepunkt

KUNST MED BØRN I VERDEN
To lokale kunstnere gør en forskel

Efterår 2007. En lille gruppe mennesker i Svendborg er samlet på et kontor i Ribers Gård i Møllergade. Agendaen for mødet lå klar: Hvordan
ser vi Svendborg i år 2021 og formidler byens
budskaber i fremtiden? Hvordan kommunikerer
vi med hinanden og sammenkobler informationsstrømme og videndeling på et kvaliﬁceret
niveau?
Mellem kaffekopperne på bordet ligger bogen
’Det magiske vendepunkt’ af den amerikanske
forfatter Malcolm Gladwell. Alle har læst den, for
bogen er omdrejningspunktet for at mødes. Hvad
ingen kunne vide var, at præcis den bog skulle
blive startskuddet til mitsvendborg.dk.
Bogen fortæller, hvordan små ændringer bliver
til store forandringer. Hvordan små bølgeskvulp
kan have enorm og omgående effekt - hvorfor
store forandringer sker pludseligt og uventet, og
hvordan forandringen holdes ved lige.
Bogen er gennem de sidste 10 år blevet en
bibel for mig. Jeg har læst den gentagne gange,
og hver eneste gang forundres jeg, betages og
fascineres over dens måde at beskrive, hvordan
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personligheder kan starte og sprede sociale
epidemier, og hvordan et ganske lille velanbragt
skub kan forandre og gøre en kæmpe forskel.
Det magiske vendepunkt er en stor inspirationskilde til grundessensen af det, som udgør kernen
i mitsvendborg.dk.
Hvis ikke vi er i forandring, er vi ikke i udvikling,
og er vi ikke i udvikling, så står alting stille.
mitsvendborg.dk har været i konstant bevægelse, siden vi første gang klikkede ind på siden i
2007, og det første mitsvendborg.dk – MAGASIN
i 2010 kom på gaden. 10 år med iagttagelser og
beskrivelser af vores gøren og laden i Svendborg.
Tiden er kommet, hvor vi skal videre.
Nu bliver vi ﬂere om at puste i sejlene på skibet,
så vi sammen kan nå nye havne. Sammen
udvikle på de vibrationer, som danner menneskelige fællesskaber – den lokale forankring, som
styrker os i hele vores selvforståelse.
Tak til alle jer, som medvirker til at gøre mitsvendborg.dk til et levende sted
at være.
CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør,
mitsvendborg.dk
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Fra værftsarbejder til
rockmusiker og redaktør
Mediet mitsvendborg.dk er på vej mod nye tider, nu hvor Jysk Fynske
Medier har købt mediet med redaktør Christian Dan Jensen i spidsen.
Siden 2007 har mediet samlet svendborgenserne – og det vil det også
gøre i fremtiden, lover han. Magasinet lever af de personligt fortalte
historier om alt fra malerﬁrmaer til kulturevents. Fra efteråret kan ﬁre
øvrige fynske byer glæde sig til at få et ’Mit’-magasin.
A F A N N A HO L MGA ARD

H

vad gør man, når man som ungt menneske ikke kan sidde stille på stolen i
45 minutter ad gangen? Det problem
har mange energiske iværksættertyper måske
oplevet – og Christian Dan Jensen var en af
dem. Men interessen for sproget, fortællingen
og de mennesker, der bærer begge dele frem,
var så stærk, at den nu, mange år senere, er
blevet til en levevej med mediet mitsvendborg.
dk. Mediet har nu taget et stort hop fremad, da
han pr. 1. juli solgte det til Jysk Fynske Medier
med det klare formål at udvide forretningen og
holde fast i kvaliteten.
- Det er jeg meget glad for og stolt af. Det er
jo lidt mit livsværk, som jeg af samme årsag
rigtig gerne vil se udfolde sig. Jeg har gennem
alle årene troet på, at de nærværende, personlige historier er det, der skal til, når man
vil have læsere, der engagerer sig, og jeg har
stadig ikke hørt nogen sige, at mitsvendborg.dk
er noget lort, som han siger helt bramfrit.
Den ligefremme tilgang til historierne, men
også mennesker og kilder, er hans varemærke.
Allerede i skoletiden havde han en journalist i
maven, men i stedet for en studentereksamen
og ﬁre års studie på Journalisthøjskolen blev
det efter endt tid i klasseværelserne til en
læreplads på Svendborg Værft, hvor han blev
maskinarbejder. Og er der et sted, hvor der
var gode historier og kulørte fortællinger fra
morgen til aften, så var det værftet. Det skærpede hans nysgerrighed og lyst til at skrive og
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arbejde med fortællinger, og drømmen om at
udgive et eget magasin ﬁk liv i 2007, hvor det
hele startede med oprettelsen af en blog.

Byggeri blev et startskud
Bio-karréen ved jernbanen blev begyndelsen
på mitsvendborg.dk, for der var en række
mennesker, der følte sig dybt frustrerede over
det moderne byggeri midt i den gamle middelalderby.
- Jeg satte mig for at skabe en platform, hvor
vi kunne dele viden, blive klogere og debattere
på et ordentligt niveau. Jeg er også stolt af, at
der ikke én gang har været en ’facebook-agtig’
sag på mitsvendborg.dk, og det viser, at folk
sagtens kan debattere, være uenige og lade
være med at svine andre til, siger han.
Ordentligheden er et kendetegn for Christian
Dan Jensen. Det vil enhver, der har mødt ham,
hans far og ind imellem den yngste datter Rose
i Christianiacyklen med mitsvendborg.dk-logo
rundt i Svendborg, nok kunne skrive under på.
- Det betyder meget for mig at snakke med
folk. Høre, hvad de mener og har af nyt om
byen. Det er også det, jeg lever af, som han
siger – og skulle nogen stoppe op med en
historie, når han jævnligt er ude for at larme
igennem med funk-party-orkestret Jet Z, blues-trioen SHAKE eller AC/DC tribute-bandet Bad
Boys Boogie, så hører han også efter.
- Rock ’n’ roll er mit frikvarter, det er ren terapi,
siger redaktøren og rockmusikeren.

Der er ingen tvivl om, at det at være selvstændig og selv stå for det hele med salg, tryk,
levering og så videre, det betyder en arbejdsuge
på mere end fuld tid. Det er en livsstil. Så jeg
glæder mig til i det nye set up med Jysk Fynske
Medier at kunne være centreret om det, jeg
er bedst til. Jeg får dels mulighed for at udvide
og føre mediet videre med hjælp fra en stor
mediekoncern, men jeg får også mulighed for at
beskæftige mig 100 procent med det, jeg brænder for: at ﬁnde og skrive de gode historier, for
virkeligheden er også, at mitsvendborg.dk er en
forretning, og at der skal ﬂere til at drive skibet
fremad, hvis det skal sejle stærkere, siger han.

Nyt tempo på skibet
Der er i høj grad sat tempo på: Planen er nemlig, at mitsvendborg.dk-modellen fra efteråret
bliver bredt ud. Med udgaver på Langeland, i
Nyborg, i Ringe og Faaborg er der lagt op til stor
travlhed for Christian Dan Jensen, og det ser han
frem til.
- Jeg har altid tænkt, at hvis man kan formidle
og dele viden, så har man også pligten til at
gøre det. Folk har brug for et sted, hvor de kan
blive klogere og få et godt udgangspunkt for at
diskutere, så jeg ser det også i fremtiden som
en opgave fortsat at være med til at kvaliﬁcere
debatten. Ikke mindst i Svendborg, hvor mange
er stærkt optaget af byens udvikling og kulturarv, siger han.
Når Jysk Fynske Medier nu har overtaget ’hans’
magasin, så har Christian Dan Jensen da også
været spændt. Hvad ville folk sige, når det store
mediehus købte det lille magasin?
- Langt, langt de ﬂeste har skrevet tillykke og
kommet med positive tilkendegivelser. Ganske
få har været skeptiske, men i forhandlingerne
har jeg selvfølgelig taget mine forbehold, så jeg
kan lave præcis det magasin fortsat, som folk
har kendt hidtil, siger han.
Han glæder sig til fremtiden med mitsvendborg.dk, ﬂere gode historier og de nye fynske
’Mit’-magasiner.
Fremtiden tegner lys, mener også Troels Mylenberg, chefredaktør for Jysk Fynske Medier.
- mitsvendborg.dk er et godt produkt, som vi
kan udvikle meget mere hos os, og vi vil naturligvis også gerne tage det med videre til andre
fynske byer. For os giver det også rigtig god
mening, at Ugeavisen Svendborg og mitsvendborg.dk arbejder tættere samme. Digitalt skal vi
også udvikle denne del af vores mange lokale
produkter. Hvordan det præcis bliver, kan jeg
ikke sige endnu. Men vi glæder os, siger Troels
Mylenberg.

FAKTA
mitsvendborg.dk har eksisteret siden 2007. Først
som en blog/netmedie, fra 2010 dernæst som
et magasin, man kunne tage gratis med hjem
fra en lang række steder i Svendborg – og de
seneste tre år som husstandsomdelt magasin.
Udover det husstandsomdelte mitsvendborg.dk
– MAGASIN, som udkommer otte gange om året,
omfatter det nye samarbejde også magasinerne
TØSINGEN og THURINEREN, som begge husstandsomdeles på Tåsinge og Thurø ﬁre gange om året.
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Vi elsker Postbåden Hjortø
Foto: mitsvendborg.dk

Den sejler aldrig længere væk, end at tårnet på Bregninge Kirke kan ses

A F CHRI ST I A N DA N JENS EN
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illedet viser med al tydelighed, at der
stadig er liv i og omkring den gamle postbåd Hjortø. Bortset fra tre korte planker er
alt under vandlinjen stadig det samme, som da
båden blev bygget på Henningsens Værft i Rantzausminde for 63 år siden. Den sikre havn var
Hjortø, og båden har kun sejlet i Det Sydfynske
Øhav og aldrig længere væk, end at tårnet på
Bregninge Kirke kunne ses.
Siden 2005 har båden været i bevaringsforeningen ”Postbåden Hjortøs Venners” varetægt.
Foreningens 200 medlemmer benytter ﬂittigt
båden til hyggelige sejlture hen over sommeren, og et helt unikt bådelaug på 17 mænd er
garanter for, at båden til enhver tid er i sejlklar
og sødygtig stand.

Støt bevaringen af båden
Som et minimum deltager to fra bådelauget
altid i sejlturene med foreningens medlemmer.
Hver torsdag aften klokken 19.00 og søndag
klokken 14.00 i juni, juli og august sejles faste
medlemsture på sundet. Øvrige dage sejles
individuelle ture for foreningens medlemmer
med husstands- eller virksomhedsmedlemsskab.
- Postbåden Hjortø skal sejle i mange år endnu,
og der er brug for ﬂere, der vil støtte bevaringen
af båden. Vi vil derfor gerne have ﬂere medlemmer i bevaringsforeningen, udtaler foreningens

formand Kjeld Søberg, der samtidig oplyser, at
postbåden kun sejler med foreningens medlemmer.
Postbådens drift er lagt i hænderne på bådelauget, der sørger for at vedligeholde, sejle og
skaffe de nødvendige midler til bådens drift.
Det koster at bevare en ældre postbåd, især
fordi den er erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden. Båden er i god stand efter
ﬂere større værftsophold, så den holder i mange
år endnu.
Der er god plads på sejlkalenderen, også til nye
medlemmer.
Du kan være med til at bevare et stykke af
vores sejlende kulturarv ved at blive medlem
af Postbåden Hjortøs Venner. Kontingentet er
overkommeligt, 150 kroner for et personligt
medlemskab, 250 kroner for et husstandsmedlemskab og 1000 kroner for et virksomhedsmedlemskab. Med et betalt medlemskab koster
det ikke noget at gøre brug af postbåden.
Ønsker du at blive medlem og støtte den gamle
postbåds fortsatte eksistens, så kan du indsætte
beløbet på: reg. nr. 2680, kontonr. 6877 612
765.
Husk at opgive navn og adresse af hensyn til
korrekt registrering af dit medlemsskab.

Solskin og en herlig tur med hele familien om
bord på postbåden ud på Lunkebugten og ind i
Thurøbund. Den medbragte mad blev indtaget i
Gambøt. Fire timer, alle glade. Tak for turen.
Erik Frantz, Skårup
Afgang fra træskibsbroen klokken 10.00.
Familien samlet og madkurven pakket. Kurs mod
Skarø, som anløbes klokken 11.30. En hyggelig
gåtur på Skarø med efterfølgende frokost på
havnen. Hjemme igen klokken 15.30. Oplevelsesrig dag med lidt høj sø på hjemturen.
Kan anbefales.
Torsten Albjerg (KøreSkolen Albjerg)
Til alle svendborgensere og især tilﬂyttere
Støt Postbåden Hjortø. Der er intet, der kan måle
sig med en tur på sundet med den tøffende
postbåd Hjortø. Pak mad- og kaffekurv og kom
af sted. God sommer til alle.
Grethe Due, Thurø
Kære John og Bent
Vi takker for en dejlig tur fra deltagerne. Det var
den bedste oplevelse, vi har haft meget længe.
Støt Hjortøbåden, det giver livskvalitet, både til
Hjortøbåden, der er så ﬂot velholdt, og de, der
oplever en sejltur på Svendborgsund.
Hilsen Anne-Grethe og Højskolen

• Restaurering af gamle skibe, træ/stål
• Reparation
• Nybygning
• 2 beddinger på 150 tons og 350 tons
• Flydedok 1000 tons
v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · DK-5700 Svendborg
Tel. +45 62 21 02 68 · Fax +45 62 22 46 66
E-mail: info@ring-andersen.dk
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ASIA RESTAURANT

I UTROLIGT MODERNE OMGIVELSER

OSuppe
OVelkomstdrik (min. 10 kuv.)
OMongolian barbeque
OKinesiske retter
OFrisk frugt- og salatbar
OFri kaffe og te
OUdvalgte 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
ODer er mere end 20 retter
OStor salat- og frugtbar
OUdvaglt sushi
OFrisk kaffe og te

KR.

88.-

Vi tager forbehold for trykfejl!

KÆMPE
AFTENBUFFET

RABAT
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: mitsvendborg.dk

En lille øko-oase på
toppen af Møllergade
Hvis ikke det er økologisk, kan det være lige meget
A F CHRI ST I A N DA N JENS EN
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gentlig er det ganske overﬂødigt at sige ’Øko’ Cafeteriet
om det nye spisested på
toppen af Møllergade. Cafeteriet
er nok. Det er nemlig en selvfølge,
at alt er økologisk. I hvert fald når
man spørger Sally Hyldal, som driver stedet. Hun tænker økologi og
bæredygtighed ind i hver eneste
detalje som det grundlæggende

fundament for den nye spændende
café, der i øvrigt ligger på byens
absolut bedste beliggenhed på
toppen af Havnetrappen med en
fantastisk terrasse med udsigt over
Svendborg Havn.

Går efter øko-guldmærke
Sally Hyldal er ikke uerfaren med
at drive et køkken. Det sidste, hun

havde, var endda på hjul. Kok
og Rul hed det og var et mobilt
catering-køkken, som havde
specialiseret sig i at lave mad ved
sportsstævner, festivaler, ved ﬁrmaarrangementer og for ﬁlmhold
på locations rundt omkring. Nu
er mobil-køkkenet solgt til et par
på Møn, og Sally Hyldal har rullet
sit koncept ud med ’den ægte
vare’ af gode økologiske råvarer
på stedet, hvor der engang lå en
lille ﬁnurlig garnbutik lige ved
siden af det hedengangne værtshus Rob Roy.
Øko Cafeteriet – eller Cafeteriet,
som vi blev enige om at kalde
det fremadrettet – adskiller sig
ved at have et menukort, som
udelukkende byder på økologiske
madoplevelser.
- Vi går direkte efter Det Økologiske Guldmærke - og det skal vi
nok få, lyder det overbevisende
fra Sally Hyldal, som går målrettet efter, at alt, der dagligt bruges
i køkkenet, er mellem 90-100%
økologisk. Og Sally Hyldal går
ikke på kompromis.
- Jeg ﬁnder hellere et alternativ,
hvis jeg ikke kan få den råvare,
som skal bruges i en ret. Den skal
være økologisk. Så det bliver ofte
årstiderne, der afgør menukortet,
siger Sally Hyldal.

De økologiske spisemærker, guld,
sølv og bronze, kan man opnå
ved at tilmelde sig ordningen hos
Fødevarestyrelsen. Mærkerne
gives efter køkkenets økologiprocent – det vil sige, hvor stor en
del af de anvendte fødevarer der
er økologiske.

Tak til vennerne
Med sig i køkkenet har Sally
Hyldal vennen Benny Madsen,
som er gourmetkok og blandt
andet har arbejdet for Gordon
Ramsey.
- Vi er et ret godt makkerpar. Jeg
er kogekone, og Benny kan alle de
gode tricks. Uden ham var Cafeteriet aldrig blevet en realitet, siger
Sally Hyldal.
I skrivende stund er Cafeteriet
stadig under opbygning. Venner
og bekendte til Sally har hjulpet
med etableringen af stedet og har
været en uundværlig støtte.
- Jeg er overvældet over alle de
søde mennesker, som har hjulpet
mig – ikke mindst Trine Kirketerp,
som jeg vil benytte lejligheden til
at sende en kæmpe buket verbale
roser for hendes helt utrolige
støtte og hjælp hele vejen, smiler
Sally Hyldal.
oekocafeteriet.dk

(¥GPGNNGTǤGTGFCIGUQRNGXGNUGTR¥FG5[FH[PUMG¸GT

Ø-HOP

i det Sydfynske Øhav

2¥YYY¸JQRFMMCPFWN¦UGQO¸GTPGH¦TIGTPG
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GRAFlab.dk
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M&M Hairstyle er en
salon i konstant udvikling

NEW
Salonen er en del af Huset Torvet 3,
hvor der er 320 m2 at boltre sig på.
Her får du det bedste af det hele
FRISØR - KOSMETOLOG - MASSØR - EYELASH

Sine Michelle tilbyder nu
eyelash i Huset Torvet 3

Du bliver mødt med et
smil og der bliver lyttet
til dine behov

Find os på

Torvet 3 · Svendborg · www.mogmhairstyle.dk · tlf. 62 22 48 00 · OnlineboPking

begivenhed (højhusbranden i
London, lastbilangrebet i Nice,
sultkatastrofer i Afrika - eller
når springvandet på Torvet ikke
virker).
Pludselig er der noget, der rammer en særligt, og man rejser sig
og gør noget ved det.

Jo Jo´s Junk Shop

Her er børneværelset
en olietønde
En historie om, når medmenneskelighed
bliver til kunst og kreativitet
A F PER V I N CEN T

D

et krævede ikke grundige
overvejelser og lange diskussioner at tage en beslutning, for det her er et eksempel

10

på de tilfælde i livet, hvor det er
hjertet, der bestemmer.
Vi kan forarges, skræmmes, hyles
ud af den, for eksempel af en

To svendborgensere ﬁk en øjenåbner og kommer jævnligt på en
kolossal losseplads i Fillippinerne.
Den er så stor, at der er vokset
landsbyer op på den, blandt andet
omkring Jo Jo´s Junk Shop, en genbrugsforretning med varelageret
lige uden for døren, så at sige.
Nu bor der 800 mennesker på
affaldsbjergskråninger i hytter og
huler, tre børn kan sagtens dele
en olietønde, mens de fremstiller
slangebøsser. Ikke til at lege med,
men til at dræbe rotter med.
Åbne kloakker og ingen toiletter
bidrager i høj grad til dagliglivets
trængsler. De er at ﬁnde det mest
værdifulde affald og sælge det
til Jo Jo, og hver dag kommer der
bogstaveligt talt enorme bunker af
nye forsyninger.
Tanza hedder stedet, og det er
hele livet for hundredevis af børn.
Da kunstnerparret Ann-Kerstina
Nielsen og Per Buk så det, tænkte
de: ´Vi har en mulighed for at
hjælpe, det gør vi`.

Kunst for skoleuniformer
De to driver projektet `Kunst med
børn i Verden`, og i det regi har
de åbnet en kunstskole i Tanza og
som følge af det også fået mulighed for at støtte med penge.
- Det giver mening at gøre det, vi
gør, og når vi har muligheden, skal
vi da bruge den, siger Per Buk,
og Ann-Kerstina Nielsen tilføjer,
at det at være kreative tricker
børnene, fordi det er så uvant,
og de bliver trænet i at tænke
individuelt.

- Hvis det går rigtig godt, kan det
oven i købet være med til at bryde
den sociale cirkel, understreger
Per Buk.
Art School Tanza er ﬁre stolper
slået godt ned i jorden med en
presenning over. Den er også kirke
og forsamlingshus, og her laver
børnene tegninger og malerier, og
kunst som aldrig er set før. Noget
af det tager Ann-Kerstina Nielsen
og Per Buk med hjem og udstiller
i deres fælles Galleri No 44 i Møllergade.
Det er ikke sådan, at kunstskolen
på lossepladsen ligger stille, når
kunstnerparret ikke er der.
En af de lokale unge mænd,
20-årige John Mark, åbner skolen
hver lørdag.
- Det er jo fantastisk! Han ved
måske ikke så meget om kunst,
men han holder gang i børnenes
kreativitet, og det er jo vigtigt,
siger Ann-Kerstina Nielsen.
I Fillippinerne er det gratis at gå
i skole, men skoleuniformen er
obligatorisk. De to kunstnere har
med deres projekt `Kunst med børn
i Verden` fået mulighed for at støtte
børnene økonomisk på den måde,
at de køber skoleuniformer til dem.

Og så til Japan
Til oktober rejser Ann-Kerstina
Nielsen og Per Buk til Japan.
De er inviteret i forbindelse med
fejringen af 150-års jubilæet for
de dansk/japanske diplomatiske
forbindelser.
Det skal også handle om genbrug,
men på en noget anden måde.
- Det er, naturligvis, et kunstprojekt. Vi skal undervise de japanske
børn i, hvordan man kan genbruge
materialer til at lave kunst, og det
er også en del af `Kunst med børn i
Verden`, siger Per Buk.
Se mere på Facebook og www.
perbuk.dk - www.ann-kerstina.dk
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Nu er der også minigolf
på Frederiksøen
A F CHRI ST I A N DA N JENS EN
Lars Holmgaard har bygget minigolfbaner på Thurø Minigolf siden
midten af 70’erne. Nu udfolder
han sig sammen med alle de
andre kreative på Frederiksøen,
hvor han har bygget en 18
huller minigolfbane lige på kaj
23 – ydermolen overfor Maritimt
Center. Børnene Trine, Simon og
Mike er med, og det var de også
som børn, dengang på Thurø for
30-40 år siden.
- Det er vores bidrag til liv på
kajen, siger Lars Holmgaard og
falder dermed helt i hak med
kommunens projekt med ﬂere
outdoor-aktiviteter på havnen og
Frederiksøen.

Midlertidig aktivitet
400 m2 kaj er lejet af Svendborg
Havn til familien Holmgaards
minigolfbane, og der er sjove

ﬁnurligheder på banen – ligesom i
Smørmosen.
- Vi har bestræbt os på at give
banen et andet udtryk end på
Thurø. Banerne er for eksempel
på tæppe og ikke cement, og så
er det hele ﬂytbart, forklarer Lars
Holmgaard og lever også her op
til kommunens idé om at skabe
midlertidige aktiviteter på havnen,
som for eksempel partnerskaber
på Frederiksø og ’Prøveparken’ for
bl.a. skatere.
- Indtil videre er vi her til og med
august. Så evaluerer vi og ser, om
der kunne være base for at fortsætte, siger Lars Holmgaard, som
selv har bygget alle banerne og
døbt det for ’BolDværket’.
Det vil koste mellem 30-40 kr. for
at spille minigolf på Frederiksø –
og så er her også en kiosk med
salg af is og drikkevarer.

Shop amok
på nettet
AF ALLAN BOJSEN – bo jsen.d k
Handlen på internettet vokser. Det
er en kendsgerning, som vi år efter
år får bekræftet på Black Friday, og
når julegaver skal i hus. Guderne
skal vide, at vi i vores lille familie
forsøger at handle samtlige gaver
i Svendborgs hyggelige og fysiske
butikker – velvidende, at hvis vi ikke
gør det, risikerer vi en spøgelseslignende by med brunt papir i vinduerne, hvorpå der med ubehjælpsom
håndskrift er noteret, at ”butikken
er lukket”.
Vi drog alligevel på en lille surftur
for at ﬁnde sydfynske webshops,
som sælger varer til handlende på
internettet. Der er mange interessante webshops, der er værd at
kaste et blik på. Men husk også de
fysiske butikker!

Tøj: Jalfe
Jalfe er en tøjbutik, som ligger på
gågaden i Svendborg. Butikken
forhandler tøj i naturmaterialer
som for eksempel uld, silke, hør og

bomuld.
sælger
muld. Desuden sæl
lger JJalfe
allfe kunstkuns
håndværk, som du kan putte i den
virtuelle indkøbskurv.
www.jalfe.dk

Tøj: Wall Street
Over for banegården i Svendborg ﬁnder du den ungdommelige tøjbutik
Wall Street. Butikken har et ungdommeligt publikum, og på webshoppen
kan det da også læses, at der er tale
om en streetwear og skateshop. Tøj,
sko, hovedbeklædning er nogle af de
godbidder, du kan handle online.
www.wallst.dk

Værktøj: Michann Tools
Hvis vi suser henover Svendborgsundbroen, kan vi vælge at køre en
tur til Vemmenæs. Her holder Erik
Hansen til, og han har udviklet lidt
af et genialt stykke værktøj: en accu
rørskærer med navnet Michann
110 Pipe Cutter. Her får du en unik,
mekaniseret elektrisk plastrørskærer
med genopladelige batterier.
www.michann-tools.com

Brille inkl.
enkeltstyrkeglas

UDSALG
Fra kun 100 kr.
Før op til 795 kr.

100kr
Brille inkl. glas med
glidende overgang

450kr

Skynd dig!
Gælder kun til 30. juli

Svendborg Møllergade 6 Tlf. 9632 5208

Bestil synstest på louisnielsen.dk
Brille til 100 kr. inkluderer enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), førpris 195-795 kr. Brille til 450 kr. inkluderer standardglas med glidende overgang (indeks 1,5) førpris 995-1595 kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med 2for1, 60+ eller
andre tilbud og gælder til den 30. juli 2017. ©2017 Specsavers.
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Grøn omstilling og detailhandel får
høj prioritet i ny kommuneplan
A F CHRI ST I A N DA N JENS EN
’Vækst gennem fælles bæredygtig udvikling’.
Sådan lyder en af overskrifterne i Svendborg
Kommunes planstrategi, som er den røde
tråd til den kommuneplan, som politikerne
skal vedtage inden kommunalvalget den 21.
november i år.
Det kan være en ordentlig mundfuld for den
almindelige borger at skulle forholde sig til
indholdet i en kommuneplan. Blandt andet
derfor har der i efteråret 2016 været afholdt en
række borgermøder ﬂere steder i kommunen,
lige fra Gudme til Drejø, hvor der er kommet
en masse input fra borgerne til det, som skal
tegne Svendborg Kommunes fremtid.
Nu er kommuneplanen i offentlig høring, hvor
alle kan komme med input frem til den 10.
september.

Kommuneplantillæg om energi og
vindmøller
En kommuneplan laves for en 12-årig periode.
Man kan sige, at den er drejebogen, som
lægger de fysiske rammer for en kommune i
udvikling over 12 år.
Der sker rigtig meget på 12 år, så hvert 4. år
laver man en revidering af kommuneplanen.
Det er man i gang med lige nu, og kommuneplanen skal være færdig i indeværende
byrådsperiode og vedtaget senest på byrådsmødet i december.
11 emner er på dagsordenen i den nye kommuneplan. To af disse skal have en fuld revision
– det vil sige, at de kræver en særlig bevågenhed og en styrket indsats.
Det ene af disse emner handler om energi og
vindmøller. Erfaringer viser, at energimæssige
tiltag og store spørgsmål om grøn omstilling
kan give anledning til politisk diskussion. Man
er ikke altid enige, og der kan være forskellige
interesser at tage højde for.
Marianne Wedderkopp er chef for Erhverv, Bolig
og Natur hos Svendborg Kommune, og hun har
et grundigt kendskab til detaljerne i de 1400
sider, den nye kommuneplan omfatter.
- Vi har valgt at tage emnet Energi og Vindmøller ud af kommuneplanen og køre det
separat som et kommuneplantillæg. Det kan
Tegning: Tue Rosenkær

nogle gange være nødvendigt ved meget komplekse og større emner, hvor det kræver noget
ekstra. Det handler først og fremmest om at
passe godt på vores kommune på en idérig og
bæredygtig måde og skabe følgeskab mellem
borgere og politikere. Derfor giver vi plads til
at gå helt i dybden med en fuld revision af det
her emne, siger Marianne Wedderkopp.
Kommuneplantillægget om energi og vindmøller bliver først vedtaget engang i løbet af 2018.

Bandit Productions og tegneren Tue Rosenkær
produceret tegneﬁlmen ’Fremtidens Svendborg’, som du kan scanne og se fra QR-koden
her på siden.
Der er også kommet en helt ny hjemmeside:
kommuneplan.svendborg.dk, som er delt op
i emner, så man nemmere kan ﬁnde rundt i
krogene af kommuneplanen. Man kan også
klikke på sin adresse og se helt præcis, hvad
der gælder for sin ejendom og det område,
man bor i.

Særlig fokus på handelslivet i midtbyen
Det er noget ganske særligt at handle i Svendborg midtby. Her er et mangfoldigt forretningsliv, som på mange områder skiller sig ud fra
andre byer af samme størrelse. Det er ikke helt
uden grund, at Svendborg er blevet kåret til
Danmarks hyggeligste handelsby.
Kommuneplanen indeholder en struktur for
detailhandlen. Man har stor fokus på og interesse i at styrke udviklingsmulighederne for
handelslivet i midtbyen. Derfor har kommunen
fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, som
viser, hvor indsatsen bør lægges for at sikre et
handelsliv i vækst.
- Et levende handelsliv i Svendborg tiltrækker
udvikling, erhverv og tilﬂyttere. Men detailhandlen er samtidig presset fra ﬂere sider.
Blandt andet af internethandel og en ny
planlov, som giver bedre betingelser for større
indkøbscentre for at etablere sig. Det er derfor
politisk besluttet også at give detailhandlen
særlig bevågenhed med en fuld revision i
den nye kommuneplan, forklarer Marianne
Wedderkopp og tilføjer, at detailhandelsanalysen blandt andet viser, at Svendborg har god
plads til mere restaurations- og cafémiljø, og
at det går ﬁnt i spænd med den udvikling af
kulturlivet, som også har høj prioritet i kommuneplanen.

Tegneﬁlm og ny hjemmeside
I forbindelse med borgerinddragelsen i kommuneplanen har Svendborg Kommune fået
lavet en lille tegneﬁlm sammen med lokale
kreative hjerner. Således har Desiree Ulrich fra

Scan og se ﬁlmen: Fremtidens Svendborg.

Den nye Kommuneplan 2017-2029 er i offentlig
høring frem til den 10. september, hvor alle har
mulighed for at komme med bemærkninger til
planen. Dette kan gøres enten via hjemmesiden:
kommuneplan.svendborg.dk, hvor der er en
færdig formular, hvor der også er mulighed for
at vedhæfte tekst og billeder, man kan sende
direkte på e-mail på plan@svendborg.dk eller til:
Svendborg Kommune - Plan
Ramsherred 5, 5700 Svendborg

En kommuneplan er en samlet rammeplan for
arealanvendelsen i kommunen. Det er kommuneplanen, der fastlægger de overordnede
hovedtræk for anvendelsesmulighederne for
boligområder, industriområder, tekniske anlæg,
sommerhusområder med videre.
I kommuneplanen ﬁnder man mål og visioner
for byudviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen og de helt konkrete bestemmelser for,
hvordan by- og landområder skal anvendes og
bebygges. Altså en sammenfatning og konkretisering af de overordnede politiske mål for den
fysiske udvikling, som byrådet vil arbejde for i de
kommende 12 år.

Svendborg Kommune inviterer til borgerdag d.
23. august, hvor alle er inviteret til at komme
forbi og høre mere om den nye kommuneplan
og de mange spændende udviklingsprojekter,
som er under opsejling. Borgerdagen afholdes i
rundbuehallen på Frederiksø, hvor der vil være
oplæg og præsentationer, underholdning for
børn og lidt at spise. Program og tidspunkt følger
snarest.
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Lækker fiskebuffet på

Bagenkop Kro
HvER dAG fRA Kl. 18.00

Stor fiskebuffet
mEd alt i vElsmAGENdE fisK
Pr pr. peron kr.

220,-

Prøv også
et hyggeligt kroo
phold
med overnatning
i
vores nyrenovere
de
værelser.

V i s e s på
BAGENKOP KRO ⋅ Øtergae 15 ⋅ Bagenkop ⋅ T. 62 56 13 04
www.bagenkopkro.k ⋅ bagenkopkro@ga.co

Foto: mitsvendborg.dk

Netværk er
vejen til god
forretning
A F CHRI ST I A N DA N JENS EN

K

lokken er 7.30 torsdag morgen ved havnen i Svendborg. De første servicebiler
er allerede sat på to-timers parkeringen,
og ﬂere forskellige håndværksmestre har kurs i
samme retning.
Det samme har revisoren, som kommer på
cykel – og advokaten, graﬁkeren, vinhandleren og ejendomsmægleren. Alle har samme
destination og samme møde skrevet ind i
kalenderen.
De næste to timer skal tilbringes sammen til
netværksmøde.

Netværksmøderne kører efter en helt fastlagt
mødeagenda med 1 minuts præsentationsrunde for alle, et fast indlæg, en søgerunde,
hvor man kan bruge netværket til at få kontakter, kunder, leverandører, nye medarbejdere
osv. Et punkt med ’kunder over bordet’, som
ofte udvikles til kreative tankesæt i forhold
til, hvilke nye forretninger man kan lave med
hinanden, og som omdrejningspunkt fra start
til slut: netværk, netværk, netværk – også med
gæsterne. Der er nemlig gæster med til hvert
netværksmøde.

Kunder over bordet

Personlig udvikling, sparring og god
forretning

Stedet er Færgegården, som ligger i forlængelse af restauranten ved Hotel Ærø mod
sejlskibsbroen. Her mødes erhvervsnetværket
GLOBAL-Network hver anden torsdag i lige uger
for at netværke, udveksle erfaringer, dele viden
og kontakter og for at lave forretning med hinanden. Nok er kaffen god og morgenbuffeten i
top, men det primære formål med at investere
sin tid i netværket handler om business. Og det
er der alle tænkelige muligheder for at gøre,
hvis man forstår at se og udnytte dem. For det
er vigtigt. En af grundstenene i at være en del
af GLOBAL-Network er nemlig, at det skal være
rentabelt. Det vil sige, at det abonnement, man
betaler for at have sin faste plads i gruppen
(her er brancheeksklusivitet), skal komme tilbage i form af kunder genereret via netværket.

GLOBAL-Network er trods sit internationalt
klingende navn et pæredansk forretningskoncept med base i Ballerup. Der er omkring 40
afdelinger af GLOBAL-Network i Danmark, og i
Svendborg er her p.t. 20 faste medlemmer af
netværket. Gruppens mål er, at den skal vokse
til 25 inden nytår.
Anette Lysemose fra Revisionsﬁrmaet EY er en af
dem, som har siddet længst i netværksgruppen.
Hun fremhæver den personlige udvikling som et
stort aktiv for hende ved at sidde i gruppen.
- Jeg har udviklet mig meget ved at skulle
præsentere mig selv over for mennesker, jeg
ikke kender. En rigtig god øvelse, som man kan
have med sig ud i forretningslivet, siger Anette
Lysemose.

Andelskassen i Svendborg er netværkets pengeinstitut og repræsenteret ved Jane Printzlau.
- Andelskassen Svendborg har både fået
kunder i selve netværket, og derudover er der
kommet ﬂere henvisninger fra netværket på
både privat- og erhvervskunder. Flere af disse
er allerede blevet kunder. Medlemsskabet var
faktisk tjent ind inden for den første måned
som medlem af GLOBAL-Network, fortæller
Jane Printzlau.
Håndværkergruppen i GLOBAL-Network
udtrykker, at inden de kom med i netværket,
var det ikke usædvanligt med et netværk
meget centreret om håndværksfaget.
- Jeg har udvidet mit netværk væsentligt og
således fået opgaver gennem GLOBAL-Network. Samtidig har jeg en rigtig god sparring
med faggrupper, som jeg ellers ikke ville
være kommet i kontakt med, hvis ikke jeg
var blevet en del af gruppen, lyder det fra
murermester Jonas Bay, som har siddet i
netværksgruppen i et lille års tid.
Klokken 9.45 præcis slutter netværksmødet,
og dagens primære arbejde kan begynde.
Nye kontakter er skabt. Kunder er formidlet.
Alle er blevet klogere, og om 14 dage mødes
alle igen i GLOBAL-Network.
global-network.com

Guesthouse Danninghus
Festlokale til 140 pers.
Billig overnatning til 40 pers.
(Book til 201 nu)
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Sundbrovej 31
5700 Svendborg
+45 23457616
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Rentabelt
Frisk
Vidensdeling

Uptime-IT
Vestergade 165C
5700 Svendborg
T. 63 60 20 20
www.uptime.dk

Andelskassen Svendborg
Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3B
5700 Svendborg
T. 87 99 53 80
www.andelskassen.dk/fyn/svendborg

Heddas Køkken
Horseskovvej 12
5700 Svendborg
T. 21 46 04 59
www.heddas.dk

Svanninge Malerforretning
Svendborgvej 69A
5600 Fåborg
T. 62 61 02 88
www.svanningemaler.dk

Solon Handmade
Bakkevej 16
5762 Vester Skerninge
T. 30 24 50 98
www.solon-handmade.dk

helhedsHUSET
Vievej 1
5700 Svendborg
T. 20 80 99 09
www.helheds-huset.dk

Vinspecialisten Svendborg
Korsgade 7
5700 Svendborg
T. 62 21 22 11
www.vinspecialisten.svendborg.dk

Swop Svendborg
Korsgade 3G
5700 Svendborg
T.30 29 94 73
www.swop-svendborg.dk

Advokathuset Svendborg A/S
Krøyers Stræde 3
5700 Svendborg
T. 62 21 21 24
www.advokathuset-svendborg.dk

Autohuset Kronsbjerg
Jönköbingvej 5
5700 Svendborg
T. 62 21 64 00
www.kronsbjerg.dk

TC Tools ApS.
Blåkildevej 33
5750 Ringe
T. 62 66 18 55
www.tctools.dk

HarboGraf
Frederiksgade 6, Kvægtorvet
5700 Svendborg
T. 20 29 39 49
www.skiltehus1.nu

TD Consult
Skårupøre Strandvej 123
5882 Skårup
T. 40 25 46 26
www.tdconsult.dk

Lundby Kiosken
Sundbrovej 96
5700 Svendborg
T. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk

Revisionsﬁrmaet EY
Fåborgvej 44
5700 Svendborg
T. 73 23 30 00
www.ey.com

Hartvigsen & Ko
Vindebyørevej 12
5700 Svendborg
T. 70 20 32 12
www.h-ko-dk

LokalBolig Svendborg
Møllergade57A
5700 Svendborg
T. 31 59 57 00
www.lokalbolig.dk

mitsvendborg.dk
Kullinggade 1A, 2.
5700 Svendborg
T. 27 83 10 80
www.mitsvendborg.dk

1:30 Kommunikation
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
T. 20 83 44 28
www.1-30.dk

Murermester Jonas Bay
Vestergade 113A
5700 Svendborg
T. 40 74 19 92
www.murermesterjonasbay.dk

Svendborg Bugsers røde slæbebåde
kommer vidt omkring
Svendborgﬁrmaet har bugseret et krigsskib fra Sydamerika til Tyrkiet, en
gammel DSB-færge fra England til Frederikshavn og nybyggede skibsskrog
fra Østersøen og Sortehavet
Af PALLE CHRISTIANSEN

D

e syv røde slæbebåde fra Svendborg
Bugser A/S bliver snart til otte, når NH
Transfer er driftsklar inden længe. Firmaet har hele verden som arbejdsplads med
skibe konstant på langfart.
Skibsreder Niels Henriksen og hans medarbejdere styrer rederiet fra domicilet på Ndr.
Kajgade. De holder sig hele tiden opdateret på
markedet, konstant på udkig efter nye opgaver
i en branche, som er lige så uforudsigelig som

vejrmeldingerne.
Niels Henriksens far, Niels Aage Henriksen,
startede ﬁrmaet for 40 år siden. Sønnen Niels
har været ansat i rederiet siden 1986. I 2014
overtog han helt ﬁrmaet i forbindelse med et
uproblematisk generationsskifte.
- Lønsomheden udvikles bl.a. ved, at vi selv
styrer indkøb og udgifter, siger skibsreder Niels
Henriksen. – Og herved kan vi spare mange
mellemled. Samtidig er vi i en branche, som

Thurø
Struwestræde 3 · Tlf. 62205043
Thurø
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag - fredag
Lørdag - søndag

Lukket
Kl. 6.30 til 17.30
Kl. 6.30 til 16.00

kræver store logistikopgaver, siger han.
Der skal også løbende investeres i nye skibe.
Foruden de snart otte skibe, så ejer Svendborg
Bugser A/S tre heavy lift pramme, der er udlejet på langtidskontrakter.
Opgaverne spænder vidt
De spænder fra bugsering af et krigsskib fra
Sydamerika til Tyrkiet, til en gammel DSBfærge fra England til Frederikshavn og nybyggede skibsskrog fra Østersøen og Sortehavet til
danske og norske værfter tillige med mange
opgaver i nærområdet. Der løses også opgaver
til og fra Grønland, Canada og sågar Novy Port i
det nordlige Rusland.
Svendborg Bugser A/S har udviklet sig ved
køb og salg af nyere skibe gennem årene. Nu
med 50 søfolk – heraf otte lærlinge – er vi godt
rustede, fortsætter Niels Henriksen. - Alle vore
søfolk er danske, og det er vigtigt for os at tage
ansvar ved at ansætte lærlinge. Udover søfolkene er der otte ansatte på kontoret.
Købte sit første skib som 19-årig
Han ﬁk saltvand i blodet lige fra drengetiden,
hvor han sammen med familien sejlede med
på ture på faderens skibe. Senere købte Niels
Henriksen, som 19-årig, sit første skib for egne
sparepenge.
Firmaet stiftedes i 1977 af faderen, Niels Aage
Henriksen. Dengang på loftet i Frederiksgade
7. Senere ﬂyttede ﬁrmaet til ”Metalhuset” på
havnen og i 1999 til Ndr. Kajgade 9A.
Senest i marts 2018 ﬂytter ﬁrmaet til nybyggede lokaler på Frederiksøen.

Bageri
Brogade 29 · Tlf. 20853347
Svendborg
Åbningstider:
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag

Kl. 6.30 til 17.30
Kl. 6.30 til 14.00
Kl. 6.30 til 12.00

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

16

Juli 2017

Foto: mitsvendborg.dk

der afrunder de tre murede kviste på huset.
Det bliver ikke mere gennemført.
Som kirsebærret på toppen af kagen, for enden
af naturhaven i det høje græs, ligger Agnes’
legehus. Muret, naturligvis, efter alle fagets
stolte traditioner og med tegltag.
- Vi skulle meget gerne have legehuset med
os, når vi her til sommer ﬂytter til vores nye
hjem på Vejlen ved Vornæs på Tåsinge, fortæller Jonas Bay. For selvfølgelig har han forberedt
det sådan, at der kan komme stropper ind
under legehuset, så en kranbil kan tage Agnes’
hus med hjem til Tåsinge.

Planlægning er vigtig

Godt håndværk
handler også om
tillid
A F CHRI ST I A N DA N JENS EN

N

ogle mennesker formår på et ganske
kort øjeblik at få os til at føle os godt tilpas i deres selskab. De virker tillidsvækkende og troværdige og skaber, som den mest
naturlige ting i verden, en beundringsværdig ro
om hele deres personlighed.
Et af disse mennesker er Jonas Bay.

God omgangstone på byggepladsen
Ludvig vågner præcis klokken 4.30 hver
morgen. Men han er også kun ét år gammel.
Hans far er Jonas Bay, og når Ludvig vågner,
så står hans far op og giver ham mad. Så er
dagen godt i gang. Når Ludvig har fået mad og
morgenhygget lidt med sin far, kører Jonas Bay
på arbejde. Han gør klar på værkstedet eller
byggepladsen til, når murersvendene møder
ind kl. 7.
I dag skinner solen, og svendene skal i gang
med et nybyggeri i Svendborg, hvor murermester Jonas Bay har alt murerarbejdet med
tre helt nye boliger. Man mærker straks samhørigheden mellem mester og svendene. Her
er styr på tingene og en behagelig atmosfære
på byggepladsen. Jonas Bay har overblikket
– heri er ingen tvivl. Han udveksler nogle faglige ord med den ene af svendene, som han
har kendt fra en tidligere arbejdsplads og af
samme grund hyret ind i sin murerforretning.
Omgangstonen er frisk og i en god tone. Det
ligger Jonas Bay meget på sinde, at der er
en god omgangstone på pladsen. Ofte er det
murersvendene, som har den direkte dialog
med kunden, og det er derfor ikke uden betydning, at man taler ordentligt til hinanden. Og
kan sit håndværk – naturligvis.

Vi tar’ legehuset med, når vi ﬂytter
Jonas Bay er født og opvokset i Strammelse på

mitsvendborg.dk

Tåsinge. I skoleårene blev han kastet en del
rundt fra skole til skole, da han er ordblind, og
der ikke var den nødvendige specialundervisning at tilbyde ham. Det var først i 8. klasse på
Vestre Skole, at ordene begyndte at bide sig
fast.
Men Jonas Bays vanskeligheder med at læse
og skrive skulle vise sig ikke at være nogen
hindring for ham senere i livet.
Efter folkeskolen gik Jonas Bay direkte i lære
som murer. Nogle år gik der som murersvend
hos forskellige murermestre, og ret hurtigt blev
han klar over, at han skulle være herre i eget
hus – og bygge det selv fra bunden i ordets
bredeste forstand.
Han købte et hus i Vestergade i Svendborg.
Sådan et rigtigt ’håndværkertilbud’.
- Jeg var udmærket klar over, at det handlede
om at begynde fra en ende af og sætte det
hele komplet i stand. Så det gjorde jeg, smiler
Jonas Bay ganske afslappet og uden antræk af
store overﬂødige armbevægelser.
Det første, som stod færdigt, var 1. salen – som
blev udlejet. Herefter gik Jonas Bay i gang med
stueetagen og byggede et helt nyt baghus til
ham og Marie, som mødte hinanden, mens
byggeriet stod på. Senere blev familien udvidet
med Agnes og Ludvig.
Huset og især det nybyggede baghus i Vestergade er et nøgleeksempel på godt murerarbejde. Med sans for æstetik og øje for detaljen
ligger en perle af godt murermesterhåndværk.
En nyanlagt terrasse i sten er lagt i ﬂot sildeben og matcher den samme belægning inde i
huset.
Et stort, gammelt smukt frugttræ er respektfuldt bevaret, som terrassen nænsomt er anlagt
rundt om, og danner naturlig skygge på den
sydvendte husfacade. Gode stærke zinktagren-

Mens Jonas Bay byggede reden til familien,
fyldte tankerne om selvstændigheden stadig
mere i den store murers bevidsthed. Så i april
2015 åbnede han sin egen murerforretning,
som har adresse i Vestergade 66 på den anden
side af gaden, hvor familien Bay bor i skrivende
stund.
Murerforretningen ﬁk ret hurtigt vind i sejlene,
og i dag har Jonas Bay ﬁre murersvende ansat.
- Det er især det sidste års tid, hvor det virkelig
er gået stærkt. Folk vender tilbage, og jeg får
mange henvendelser fra mund til mund, hvor
folk har anbefalet mit murerﬁrma, siger Jonas
Bay, som tilbyder alle former for murerarbejde
lige fra nybyggeri til badeværelser og tagarbejde.
På byggepladserne arbejder alle typer håndværkere sammen. Det kræver god logistik at få
enderne til at nå sammen, og at tingene glider,
så byggeriet ikke forlænges unødigt som følge
af dårlig planlægning.
- Ingen håndværkere må gå og vente. Det dur
bare ikke. Derfor er det vigtigt at være knivskarp på planlægningen af hele forløbet i et
byggeri. Det giver for eksempel ikke mening at
rive et badeværelse ned, for så først at have tid
i næste uge til at gå i gang med at lave et nyt.
Det kan kunden ganske enkelt ikke være tjent
med, siger murermester Jonas Bay.
murermesterjonasbay.dk
Agnes’ legehus i haven i Vestergade

Foto: mitsvendborg.dk
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Godt på vej – mod uddannelse og job
AF ALLAN KRUSE , Dir. Svend borg Erhvervsskole
For nylig var Jonas Madsen, som er mekanikerelev på Svendborg Erhvervsskole, i TV2 Fyn.
Anledningen var antallet af elever, som vælger
en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
For det tal er stadig lavt, selvom manglen på
faglærte fylder meget i offentligheden, og
erhvervsskolerne fortæller historier om de 100
gode uddannelser og de karrierer, de giver
mulighed for. Tilsyneladende påvirker det bare
ikke de unges valg af uddannelse. Heller ikke
lokalt i Svendborg og de omkringliggende kommuner. Det er faktisk en akut udfordring for det
lokale erhvervsliv.

(for det har vores politikere bestemt, så det
er ikke ment som en kritik af skolernes lærere
og ledere). De praktiske fag fylder meget lidt.
Derfor kan det egentlig ikke undre, at få unge
vælger at blive fx smed. Man vælger jo ikke
noget, man ikke kender. Derfor har Jonas ret,
tror jeg. Og han kom faktisk Kommunernes
Landsforening i forkøbet. KL har netop udgivet ”Godt på vej – mod uddannelse og job”,
som adresserer denne problemstilling. Også
de anbefaler ﬂere praktiske færdigheder og
anvendelsesorientering i folkeskolen. Det er et
godt udspil, som er værd at læse.

Jonas gjorde det godt på TV. Glæden ved at
uddanne sig af lyst lyste ud af ham. Og det er en
pointe. Derudover formulerede Jonas to andre
pointer, som er vigtige i den aktuelle debat om
unge og erhvervsuddannelse. For det første
konstaterede han, at der skal mere praktisk
faglighed til i folkeskolen, hvis ﬂere unge skal
vælge erhvervsuddannelse. For det andet talte
Jonas op imod den almindelige fordom om, at
en erhvervsuddannelse er for dem, som ikke kan
bruge hovedet, men kun hænderne. Jonas turnerede den sådan her: Vi bruger ikke kun hovedet,
sagde han, men også hænderne. Fint sagt.

En aktuel undersøgelse har lige vist, at
erhvervsuddannelserne er forbundet med
væsentligt lavere prestige end de tre gymnasieuddannelser – htx, hhx og stx. Kun halvt så
mange forbinder erhvervsuddannelse med høj
prestige som gymnasierne. Blandt unge voksne
er tallet endog lavere end blandt ældre voksne.
Årsagen til dette misforståede uddannelsessnobberi hænger muligvis sammen med ovenstående. Myter opstår jo nemt af uvidenhed og
ukendskab.

Folkeskolen underviser i dag hovedsagligt i
boglig viden og de dertil knyttede kompetencer

Unge skal først og fremmest uddanne sig af
lyst. Det var den vigtige pointe, Jonas ikke
formulerede, men viste. Men heller ikke lyst
kommer af sig selv. Den skal stimuleres og

værdsættes i et fællesskab af rollemodeller.
Lyst til og ved praktiske færdigheder, som
måske endog kunne motivere nogle til også
at tage de (også vigtige) boglige færdigheder
alvorligt, bør derfor være en fremtidig opgave
for folkeskolen – dette vigtige fællesskab.
Måske er der lokalt tegn på, at noget er ved at
ændre sig. Sidste år deltog 300 folkeskoleelever i Skills for 8. klasse på Svendborg Erhvervsskole. I år er allerede nu 750 tilmeldt.

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

Stemning og oplevelser

The Burger Café

Nyrenoveret krosal

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

Book bord på cafemauritz.dk
eller ring på 73709080
Svendborg: Gerritsgade 56 • Odense: Skibhusvej 96 • Læssøegade 5 • Dalumvej 3
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Vi er glade og stolte over at kunne tilbyde selskaber,
møder, m.m. i vores nyrenoverede krosal.
Krosalen har fået et tiltrængt akustikloft, som i
samarbejde med Kulturstyrelsen, er blevet fantastisk.
Krosalen kan huse op til 175 personer til selskab,
og 110 til møder, bisættelser, eller lignende.
Forslag til menu, vine, etc. kan indhentes
ved møde hos os, eller pr. mail.
Vel mødt!

Vester Skerninge Kro
Krovej 9 · 5762 Vester Skerninge Tlf. 6224 1004
www.vesterskerningekro.dk
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MatematikBoost
- Et fagligt og mentalt løft
A F T RI N E LØN FEL DT
”Jeg er lige kommet ud fra matematik. Troede
aldrig, jeg skulle sige det, men det var mega
hyggeligt. Jeg har fået så meget ud af at være
på MatematikBoost hos dig. Tuuusind tak. Jeg
begyndte at græde af glæde.”
Sådan skrev Karoline i 9. klasse til mig lige efter
hendes mundtlige matematik-eksamen. Hvis hun
bestod, ville hun blive glad, havde hun fortalt
mig. Karoline ﬁk 7, hvilket hun med rette kan
være stolt af. Hun er så mega sej.
Jeg er overbevist om, at alle børn kan blive gode
til matematik. For mig handler MatematikBoost
om disse 5 områder. Nemlig at...
• ANERKENDE & ROSE
At high-ﬁve med rosende ord kan give følelsen
af sejr og succes, der igen giver lysten til at
fortsætte. Anerkendelse handler også om at
være ærlig omkring det, der (nogle gange) er
svært. Samtidig fortæller jeg, hvilke styrker der
kan arbejdes videre med.
• OMFAVNE UDFORDRINGERNE
Det er ok at være frustreret første (og anden
og tredje!) gang, man møder ny og ukendt
viden. Udfordringer er det, der udvikler dig. Her
lærer du. At omfavne udfordringerne handler
om villigheden til at møde modstand.

• FINDE STRATEGIER DER VIRKER
Matematik er reelt set “bare” en masse opskrifter - kaldet formler. Disse kan læres og derefter
bruges i de rigtige sammenhænge. Det handler
om at lære at svare på spørgsmålet: Hvad skal
jeg bruge for at løse denne matematikopgave?

k
d
MatematikBoost
er 1:1 privatundervisning
og kkan
bruges til et fagligt løft fx frem mod eksamen
eller som et forløb med fokus på at turde række
hånden mere op i timerne, efterhånden som
fagligheden øges. Min fordel er, at jeg ikke kender de unges historier, deres faglige niveau eller
indsats i skolen. Jeg møder dem med friske nye
øjne. Jeg oplever, at den imødekommenhed gør,
at de åbner op, hurtigt føler sig trygge – og så er
der plads til læring.

• STIMULERE DET VOKSENDE MINDSET
Hjernen er en muskel, der kan trænes. Det
handler om at lære lidt hver dag. Det betyder,
at du må gøre dig umage og gøre en indsats.
Jeg tror på, at du bliver klogere, jo mere åbent
du møder en opgave. Kast dig blot ud i det.

Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere på
www.matematikboost.dk • Kh Trine M. Lønfeldt

• ARBEJDE MED TÅLMODIGHED
Øvelse gør mester, siges der. Gentagelse, af det
du endnu ikke kan, er et tegn på, at du prøver
at forbedre dig. At blive bedre til noget kræver
tid. Forandringer tager tid. Derfor bruger jeg
ofte ordet endnu efter de unges sætninger. Jeg
kan ikke ﬁnde ud af det… endnu! Jeg er ikke
god til matematik… endnu! Jeg kan ikke forstå
det… endnu! Jeg er sådan en, der aldrig har
lært det… endnu!

Oplev det smukke Svendborgsund
ombord på veteranskibet

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

Tag med på

RUNDT
UR
V

SOMMERENS
TEMA TURE

oksne 12
0,Børn 60
,-

SVENDBORG

M/S HELGE

15. JUNI Kl. 19-21
Ud i øhavet med guider
fra Svendborg museum

CHRISTIANS
MINDE

Tag med veteranskibet M/S Helge
på sejltur og oplev Sydfyn og
Svendborgsund fra
den smukkeste side.

16. JUNI Kl. 18
Sejl til koncert m.
Kim Larsen og Kjukken
på Valdemars Slot

VINDEBYØRE

KØB 2i1 BILLET

TÅSINGE

23. JUNI Kl. 20-22.30
Skt. Hans tur på Sundet

THURØ

M/S Helge inkl.
adgang til Valdemars Slot
Voksen kr. 190,- / Barn kr. 95,-

11. AUGUST kl. 18
Sejl til koncert med
GNAGS og KrebsFalch
på Valdemars Slot

TROENSE

www.mshelge.dk

GRASTEN

24. AUGUST Kl. 19-21
Smuglertur med guider
fra Svendborg museum

Sejlplan M/S Helge 12. maj - 10. sep. 2017
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INFORMATION: Svendborg Havnekontor
Jessens Mole - 5700 Svendborg - Tel: +45 6223 3000
Borgerservice:
Man. - ons. kl. 9-15 / tors. 10-16.30 / fre. kl. 9-14

25. AUGUST Kl. 18
Sejl til koncert med
Rasmus Seebach +
NOAH
på Valdemars Slot

7. SEP. Kl. 18-20
Arkæologisk cruise
med guider fra
Svendborg museum
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Vindebyøre
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Troense
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Vores
ressourcer
er ikke
ubegrænsede
Om dit, mit og vores og glæden ved at dele
A F N I EL S CHRI ST I AN NIELS EN, Pro jek tl eder i G O2G reen

V

i lever i et forbrugssamfund på godt og
ondt; samfundets tandhjul holdes i gang,
når vi køber nyt, men kloden lider overlast. Få af os kan sige sig helt fri for at være
inspireret (eller dikteret) af livsstilsscenarier og
statussymboler, og mange af os beﬁnder sig
i en drænende forbrugsspiral uden rigtigt at
være bevidst om det. Vi er nødt til at have nyt
køkken, nyt tøj, ny bil osv., for at vi kan leve op
til fællesskabets normer og for at vise, at vi er
noget værd. Eller hvad?
Jeg er selv i syv sind omkring køb af ny bil.
Den gamle er 13 år gammel, kører på 95 oktan
blyfri, men fejler som sådan ikke noget. Selvfølgelig kan man se, at bilen ikke lige har forladt forhandleren, men ellers er bilen passet og
plejet, så hvorfor udskifte noget, der fungerer?
Vores køkken er fra årtusindeskiftet, men
stadig funktionelt, og efter mine begreber kan
det holde mange år endnu. Fruen i huset er
dog ikke helt enig, så det ender nok med, at
lågerne bliver lakeret eller – i yderste instans –
udskiftet sammen med bordpladerne.
Jeg kommer fra et hjem, hvor vi blev opdraget
til at passe på tingene. Mine forældre mente,
at der var to ting, man lånte penge til: hus og
bil. Alt andet, som man ikke havde rede penge

20

til, måtte man spare op til. Det bekymrer mig,
at dagens grå lånehajer har det som ﬁsk i vandet. Alt for mange låner sig til hurtig behovstilfredsstillelse, men glemmer eller er ikke klar
over, at det er som at tisse i bukserne for at
holde varmen; ofte stifter man endnu et lån for
at kunne betale afdragene på det første. Jeg er
ikke ude på at moralisere, men på at mane til
eftertanke.
Heldigvis får ﬂere og ﬂere øjnene op for de
muligheder, som deleøkonomien giver, og nye
normer og livsstilsfællesskaber skyder op og
slår rod. – Hvorfor skal alle på villavejen partout
eje hver sin trailer, når man kun bruger den 4–5
gange om året? Og det samme gælder hækkeklipperen, græstrimmeren, plæneklipperen,
havefræseren - fortsæt selv...

tiltag? Det samme kunne gøre sig gældende
blandt de sydfynske virksomheder mht. cirkulær økonomi, som deﬁneres på følgende måde:
”En økonomi er cirkulær, når den bevarer eller
regenererer værdien af produkter, komponenter og materialer på højest mulige niveau i
enten et teknisk eller biologisk kredsløb”.
Lad os tro på fremtiden og sige som Pippi
Langstrømpe (med en lille omskrivning): ”Det
har VI ikke prøvet før, så det kan VI sikkert
godt!”
God sommer til dig og dine med ønsket om, at
vi kan deles om det gode sommervejr.

Jeg smider min trailer, som jeg i øvrigt har
arvet af svigermor, og min hækkeklipper i
puljen, så kontakt mig endelig, hvis du vil låne.
Lad os udfordre brug- og smid væk-kulturen,
for jordens ressourcer er ikke ubegrænsede, og
hvis vore børn og børnebørn får deleøkonomien
ind med modermælken, kan vi måske også få
aﬂivet det meste af det grå lånemarked.
Ville det ikke være sjovt og fantastisk, hvis Sydfyn var kendt som stedet for deleøkonomiske
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Lambrusco
– den ’vilde drue’
A F CHRI ST I A N DA N JENS EN
’Hvad byder man uventede gæster?’ - Et glas
kold priklende Lambrusco - naturligvis.
80’ernes hofdrik er i topform og godt på vej
til sin renæssance her i det 21. århundrede,
og Lambrusco er ikke nødvendigvis en studentervin til 25 kroner ﬂasken med de værste
lidelseshistorier bag sig som følge af dårlige
produktioner, som 80’erne og start 90’ernes
supermarkeder massivt blev oversvømmet af.
De ﬁndes stadig – jovist – men dem skal man
holde sig fra. I stedet skal man lade sig forføre
af den gode italienske mousserende vin, som
Lambrusco rent faktisk er.

Den charmerende vin
Lambrusco er navnet på en drue, ligesom det
er navnet på vinen, og ordet betyder ’vild
drue’.
Den dyrkes primært i norditalienske Emilia-Romagna. Hovedparten af Lambrusco laves på
den billigere charmatmetode, hvor gæringen
sker på en tank og ikke med en anden gæring
i ﬂasken, som de kendes fra for eksempel
champagne.
Hos Vinspecialisten i Korsgade vil man gerne
slå et slag for at få Lambruscoen tilbage i
køleskabet her om sommeren. Det er nemlig
alletiders liﬂige, forfriskende og charmerende

vin, hvis man lige gør sig den ulejlighed at lade
sig kvaliﬁcere lidt i den rigtige smagsretning.
- I 80’erne havde vi nok ikke altid helt styr på,
hvad vi drak. Billige, søde og dårlige udgaver
af Lambrusco ødelagde vinens omdømme.
Kvalitetsbevidste forbrugere dømte derfor Lambrusco ude i mange år, forklarer Simon Styrup
fra Vinspecialisten. Men nu kommer Lambruscoen stærkt tilbage.

Den festlige vin
Der er ikke noget så festligt som et glas bobler
i et højt glas. Stemningen er allerede lagt,
når vi hører proppen springe. Vi karakteriserer
det typisk med noget ganske særligt. Noget,
der skal fejres, og som er udover det sædvanlige. Og det behøver ikke være en Dom
Perignon-champagne til et par tusinde kroner

ﬂasken, som vi lader halshugge med sablen,
når vi skal fejre, at hækken endelig er klippet
hele vejen rundt. For hvorfor ikke gøre hverdag
til en fest med en ﬂaske Lambrusco.
- Vi oplever, at Lambrusco-producenterne
bliver bedre i takt med forbrugernes kvalitetsbevidsthed. For eksempel kører vi frem
til 15. august med et godt tilbud på en god
Reggiano Lambrusco - en rigtig terrassevin – til
60 kr. ﬂasken, når man køber to. Eller hvis
man ønsker en rigtig kvalitetslækkerbisken, så
har vi en Rito Lambrusco di Sorbara, som har
opnået kultstatus i Italien, fordi den er blevet
internationalt anerkendt med tre glas i den
italienske vinguide Gambero Rosso, fortæller
Simon Styrup.
Lambrusco nydes bedst af høje Riedel champagneglas.

Hele sommeren igennem:
Røde rejer
Pr. kilo . . . . . . . . . . . . . . . . .

95,Stjerneskud
En lækkerbisken . . . . . . . . . 60,Vi har frisk tun!

JESSENS MOLE 2 · SVENDBORG · TLF. 6221 1875
mitsvendborg.dk
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måske har ildsjælen Mikael fundet på noget nyt
og endnu bedre, som skal prøves af.

Lokale
ildsjæle
A F S U S A N N E L I N N ET A AG A A R D

F

til ildsjæle, så de kan eksperimentere. Og der
skal være plads til skæverter, så der er mod til
at gå efter det ekstraordinære. Det er der ofte i
Svendborg.

Den her by skaber ildsjæle, for byen er skabt af
ildsjæle. Det er derfor, Svendborg er ’Danmarks
mindste storby’. I en storby er der plads til det
storslåede, det unikke og det kantede. Der er
plads til det skæve og de skæve mennesker.
Ildsjælene giver energi og udvikling til byen,
for de smitter med deres begejstring. Byen får
kant, når nye ting prøves af og går godt – eller
går mindre godt. Der skal være luft og plads

Vi har netop været på Kulinarisk Sydfyn og
nydt de mange tilbud til hele familien. Kulinarisk Sydfyn er så meget mere end et lokalt
fødevaremarked, og det er det pga. en ildsjæl
som Mikael Hansen. Han har hele tiden haft
visionerne og kunnet skabe følgeskab til dem.
Markedet bliver hvert år udvidet og forandret
med nye tiltag. Nye idéer bliver prøvet af, og
det gør de med begejstring. Gin-smagningen
i år må have været vellykket, for en deltager
formåede efterfølgende at overbevise mig om,
at gin både er smuk, velsmagende og sund.
Måske er der gin-smagning på programmet
igen til næste år – i så fald deltager jeg – eller

or otte år siden ﬂyttede vi til Svendborg
efter ﬂere år i storbyer i udlandet. Ingen af
os havde været her før den dag, vi købte
hus på Tåsinge. I det hele taget kendte vi ikke
noget til hverken Svendborg eller Sydfyn, da
vi ﬂyttede hertil. Det gør vi nu og er småforelskede. Vi er som så mange andre smittet med
den Svendborgbacille, der får os til at lyde som
et reklameindslag, hver gang vi er udenbys.

På Baggårdsteatret vrimler det med ildsjæle,
så selvfølgelig må en forestilling som Bertolt
Brechts Svendborgdigte træde ind på den
nationale teaterscene og rokke lidt ved den.
I miniputbyen Ollerup har lokale ildsjæle helt
selvfølgeligt skaffet opbakning og støtte til både
multiarena og koncertsal. Musiklivet vokser
Svendborg over hovedet og tiltrækker endnu
ﬂere musikglade ildsjæle. Andre ildsjæle står
bag kapsejladsen Silverrudder og halvmara
thonen De 3 Broer. Alle aktiviteter, der skaber
og udvikler vores by. Og så er der Svendborg
Havn, hvor ildsjæle af forskellige overbevisning
kæmper for lige netop deres vision for havnen.
Ja, ildsjæle giver ikke altid de nemme resultater,
men deres aftryk gør, at vi kan mærke byen.
Bag papiret, som disse linjer er skrevet på, står
endnu en ildsjæl: Christian Dan Jensen, der
brænder for Sydfyn og har skabt dette magasin
om livet i byen. Kære Troels Mylenberg, pas godt
på mitsvendborg.dk og lyset i Christians øjne.
Susanne Linnet Aagaard –
Fabrikschef i Fremtidsfabrikken
Uddannelser: eksporttekniker og
HD-udenrigshandel. Har arbejdet flere år i udlandet bl.a. som
eksportrådgiver i udenrigstjenesten i Afrika, Asien og Europa.
Bor i Vindeby på Tåsinge med sin
mand og deres datter.

Sydfyns Byggefirma

ApS.

Din lokale tømrer & snedker 42 42 66 66
Færgegårdsvej 45 - Taasinge - 5700 Svendborg

Sydfyns Byggefirma

)$!!!$%
Færgegårdsvej 45 i Vindeby
5700 Svendborg.
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• Elsborg/Maribo
Elsborg/M
(SF)
• Viggo og PPatricha (VS)
• Steffany og Ulrik bliver gift!
• Festivals- mor og far (VS)
• Doug Morter & Friendz (GB)
• Rudi’s Blue Ladybirds (JYL)
• Eastham & Kirkegaarden (GB)
• Midnight Special (DEN)
• Hipsom Hap (SV)
• Kirkegaardens Kapel (FYN)
Jan Valbak sing-a-long i pauserne

5. AUGUST 2017 KL. 12.30
Levende musik i 12 timer – Sydfyns største havefest!

Mad og drikke kan købes.
NYHED! Chanson ioniseret vand
– godt mod tømmermænd!

Industrivej 14 i V. Skerninge (syd for landevejen...!)
Tlf. 26 20 44 92 Mail: lars@kirkegaarden.dk
www.kirkegaardsfestival.dk

S¿DOWWÒMLEXWLNNHQ
S¿ÒYULJHYDUHU
*ÀOGHULNNHLIRUYHMHQQHGVDWWHYDUHU

mitsvendborg.dk

Børnetøj 0 - 16 år

Ramsherred 1 - 5700 Svendborg - Tlf. 5385 2600 - mommys.dk
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DIN BRUGS I NÆRHEDEN
- I TANKE OG HANDLING

Hatten af for
Stenstrup
Af PALLE CHRISTIANSEN.

STENSTRUP
- ønsker alle en god Top Hat fest

orsdag den 11., fredag den
12. og lørdag den 13. august
sker det igen. Her fejrer Stenstrup Top Hat-fest for 51. gang! En
3-dages fest, som er et symbol på
sammenhold og lokalpatriotisme
blandt de gode folk på egnen.
- Det er byens store idrætsklub,
Stenstrup IF, som står for foretagendet, mens en Top Hat festkomite
styrer alt det praktiske, fortæller
komitémedlem Nikolaj Ehlert.
Der er tradition for, at Top Hat-festen kan trække gæster fra hele
Sydfyn. Ja, såmænd også længere
væk fra. Fordi festen har et alsidigt
program, som er værd at køre
efter.

T

hovedsponsor er Fynske Bank.
Fra programmet kan nævnes spillegildet, som kører torsdag aften.
På festpladsen fredag er der bar,
boder og hoppeborge. I den lille
hal er der musik leveret af den
lokale DJ Dresten. Samme dag er
der yderligere et morsomt sponsorcykelløb, samt FIFA-turnering for
børn og mix-fodbold for voksne.
Om lørdagen kommer der igen
fut i fejemøget med et hyggeligt
børne- og voksenkræmmermarked.
Herefter et fodboldshow og et U9
fodboldstævne.
Stenstrup IF’s seniorer leverer en
særpræget kamp, ”Håndbold versus fodbold”.

Top Hat-festen er båret på varme
hænder af folk fra Stenstrup IF og
andre frivillige ildsjæle. Både deres
gejst samt sponsorernes venlige
hjælp gør det hele muligt. Årets

Top Hat-festen kulminerer lørdag
aften med fællesspisning samt
musik af Morten LP.
Støt op om festen. Her er noget at
komme efter!

Undervognsbehandling
kræver stor omhu!

Bedst mod rust
GRATIS
NTROL
O
K
T
S
U
R
og

ALTID GRATIS
LÅNEBIL
Med verdens bedste undervognsbehandling følger altid gratis lånebil

et tjek
Ring for
igende
uforpligt
tilbud.

›
›
›

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

TECTYL CENTER STENSTRUP
www.stenstrupundervognscenter.dk · Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 21 14
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Annoncen er sponseret af:

SUPERGRILLEN

LITTAUs EFTF.  Chr. Bøgh

i Stenstrup
v/ John Nielsen
Stationsvej 2, Stenstrup
62 26 12 75

Smedegårdsvej 9 · 5771 Stenstrup
www.jensravnholt.dk · mail@jensravnholt.dk
Tlf. 6226 3210 · Bil 2074 1314

ApS

www.sydfynsnet.dk/supergrillen

ApS

Stenstrup Fjernvarme
A.m.b.A.
62 26 15 58
www.stenstrup-fjv.dk

Henrik Hvillum
SYDFYNS MASKIN CENTRAL
Kirkevej 29, Kirkeby
62 26 11 98 og 20 2311 94
www.hvillum-fyn.dk

mitsvendborg.dk

Alt tømrer og
snedkerarbejde udføres!

Mobil: 60 84 96 86
Mail: mail@thurøtømrer.dk

Tectylcenter
Stenstrup

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

Stationsvej 54
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 10 18
mail@recke-el.dk

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

Blikkenslageri - Ventilation

Tvedvej 160
5700 Svendborg
Biltlf. 20 40 49 44

AdvokatFyn a/s
att. advokat Peter Burkal Larsen (L)

Kullinggade 31 C, 1. sal
5700 Svendborg · Tlf. 62 21 00 00

Brdr. Rasmussen
Stenstrup A/S
Tlf. 62 26 17 65
www.kranbiler.dk
Nordre Ringvej 47
5771 Stenstrup

UDKANTEN – centrum for det gode liv

v/ Michael Pedersen
Lindevej 8 · 5771 Stenstrup
Tlf. 20 42 03 01
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Vii siger
V
sige ja til
alle
udfordringer!
Murer-, tømrer-, jordog kloakarbejde
Se mere på
www. alf-jensen.dk

SALG OG REPARATION
AF ALLE BILMÆRKER

Revnet frontrude
mærk vi har
eller stenslag be
te priser på
gs
lli
måske dk bi
skift
de
ru
kvalitets

jUJ7R\RWD$YHQVLVGĉUV
VHGDQNP3ULVNU

jUJ$XGLDDYDQWVWFDU
NP3ULVNU

jUJ9ROYR9$XWRPDWJHDUVWFDUIXOG
OÑGHUNP3ULVNU

jUJ3HXJHRWDFWLYH
GĉUVNP3ULVNU

jUJ1LVVDQ$OPHUD$FHQWD
GĉUVNP3ULVNU

jUJ1LVVDQPLFUDYLVLD
GĉUVNP3ULVNU

jUJ&KHYUROHW/D]HWWLGĉUVNP
3ULVNU

jUJ9:3DVVDW7',9DULDQW
VWFDUNP3ULVNU

$OOHELOHUOHYHUHVQ\V\QHW Q\VHUYLFHUHWOHYRPNNU/ÑVPHUHRPELOHUQHHOOHUVHĲHUHELOHUSÎJXO JUDWLVVNULY7ÎVLQJH%LOHULVĉJHIHOW
Bilsalg: Melbyvej 25 Tåsinge
Tlf : 21452593, info@taasingebiler.dk

Værksted: Nørregårdsvej 22 Stenstrup
Tlf. 21452593

Bemærk nye åbningstider:
Mandag til fredag 9.00 - 17.00
Lørdag og Søndag efter aftale.
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Gratis afhentning, levering og eller
lånebil i forbindelse med reparation
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Brændeskov

t go
g de
d lilivv

A F CHRI ST I A N DA N JENS EN
Det er den eneste 12-huls golfbane
i Danmark, og det gør det bare så
meget sjovere at spille på den. For i
stedet for at skulle bruge 5-6 timer
på en traditionel 18-huls bane,
så kan det gøres på 2-3 timer hos
Brændeskovgård Golf. Det er der
stadig ﬂere, som har fundet ud af, og
de kommer i alle aldre for at spille
golf efter pay and play-princippet i
de skønne naturomgivelser.

Bane med udfordringer
Det er golf for alle. Både de øvede
og nybegyndere. Og banen er
fyldt med udfordringer. Små søer,
vandhuller og bunkere skal spillerne
undgå, at golfbolden havner i. Det
korteste hul er blot 55 meter, hvor
man skal over en sø for at lande på
den velfriserede green, og det længste hul er 234 meter med mulighed
for at svinge driveren.
- Vi har anlagt banen, så det bliver
en helt speciel oplevelse at gå den.
Folk bliver bidt af det, siger Tommy
Andersen, som åbnede Brændeskov-

gård Golf for godt tre år siden. Selv
har han spillet golf i næsten 15 år.

Firmagolf
Det meste kører på selvbetjening.
Man kan leje udstyr og sågar en
golfvogn, hvis man har lyst til det.
På terrassen kan man nyde udsigten
over banen, og der er mulighed
for at købe is, kaffe, øl og vand.
Faktisk kan man ikke forlange ret
meget mere, hvis man spørger Kurt
Rangstrup, som er ivrig gæst hos
Brændeskovgård Golf.
- Jeg er tilﬂytter fra Sverige, og her
er standarden på pay and play-baner
som denne noget lavere. Det hele er
bare i orden her, siger han.
Firmagolf er også blevet et hit, hvor
man kan kombinere en tur på golfbanen med kollegerne med efterfølgende frokost på terrassen. Maden
kan man selv medbringe – eller
bestille den hos Tommy Andersen.
Drikkevarer kan købes på stedet.

Havnegade 3 · Rudkøbing

Smørrebrød og caféretter
Gammeldaws is m/kugler
Softice
Brugskunst
ÅBEN HELE ÅRET
www.o-cafeen.dk

TLF. 62 51 30 30

bgolf.dk

Vi øns er al e
vore nd r n
rigtig od s me ...
Smart tøj ti
Vi

ig

s p

- tede

r. 3 56

Tåsinge!

or mang

undbrove

.

ødes!

· Tåsinge

4 9901

ÅBENT: Mandag-fredag kl.10-17 · Lørdag kl. 10-13

mitsvendborg.dk
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Besøg min fodplejeklinik
i Vester Skerninge Ferielukket uge 28-29-30
Hjemmebesøg tilbydes
tm
ho

m
.co
l
i
a

Fodplejer
Berit Hansen

berit
han
se

n6
9

@

Ring og bestil tid
28 94 73 44

Lukket
fredag
Kærvej 37 . V. Skerninge
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Svendborg

ÅRETS SHANTYFESTIVAL

løber af stabelen i dagene 28 - 30 juli med deltagelse af 8 kor som
gennem hele weekenden vil underholde i henhold til nedenstående program.
g
Vi håber at rigtig mange vil komme på havnen og deltage i sangfesten.
Program for Shanty Festival 2017
Fredag 28 juli eftermiddag.
JESSENS MOLE
Kl. 1400 Åbent skib på Caroline S.
Kl. 1500 Velkommen til Shanty Festival
Kl. 1500 Caroline Koret
Kl. 1530 Havfruerne
Kl. 1600 Helsingør Shantykor
Kl. 1645 Stork Ejlænder
Kl. 1730 Gadedrengene
Kl. 1815 Buffet på Kajen for kormedlemmer
og pårørende
Kl. 1915 Nordsøpigerne
Kl. 2000 Marstal Småborgerlige
Kl. 2045 Struer Shantykor
Kl. 2130 Spilles op til Bal på kajen.
Kl. 2400 Tak for i aften. På gensyn i morgen.
Lørdag 29 juli, formiddag.
RESTAURATION ARNE B
Kl. 1200 Caroline Koret
Kl. 1245 Nordsøpigerne.
RESTAURANT BØRSEN
Kl. 1130 Capstan Koret
Kl. 1230 Gadedrengene
RENING
G
SVENDBORG MARINEFORENING
Kl. 1030 Havfruerne.
Kl. 1100 Helsingør Shantykor.
Kl. 1145 Marstal Småborgerlige

RESTAURANT ÆRØ
Kl. 1130 Stork Ejlænder
Kl. 1215 Struer Shantykor
Lørdag 29 juli, eftermiddag
RUNDBUEHALLERNE
GRATIS ADGANG FOR PUBLIKUM
BLIKUM
Kl. 1330 Helsingør Shantykor
Kl. 1400 Stork Ejlænder.
Kl. 1430 Struer Shantykor
Kl. 1500 Capstan
Kl. 1545 Gadedrengene
Kl. 1630 Nordsøpigerne
Kl. 1715 Marstal Småborgerlige.
Kl. 1930 GALLAMIDDAG.
Kl. 1930 Vi går til bords
ter.
Velkomst ved Toastmaster.
Caroline koret.
K
Kl. 2030 Skafning
Fællessang
K
Kl. 2130 Underholdning
K
Kl. 2200 ”Be Bop a Lula” spiller op til dans.
K
Kl. 2400 Tak for iaften, og på gensyn.
S
Søndag 30 juli. Rundbuehallerne.
Kl. 1000 Korene der stadig har stemmer
mødes over en dram og hyggeligt
samvær i Rundbuehallerne.

Der er enkelte billetter til Gallamiddag og festaften som sælges
efter først til mølle princippet. Pris Kr. 250.
Bestilling på mail: besse43@yahoo.dk eller Telf 29605467
m kor
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SAMMEN
AF LENE STRUCK MADSEN, gæsteskribent BaggårdTeatret

I den forgangne måned udgav vi
BaggårdTeatrets sæsonavis, der er
præget af samarbejder på kryds og
tværs og i alle tænkelige konstellationer.
Vi mener, at kunst og kultur skal
skabes og opleves SAMMEN. Fra
samarbejdet mellem instruktør og
scenograf til kulturinstitutioner,
der forener kræfter, til oplevelsen
og indtagelsen af det færdige

produkt. Det hele sker SAMMEN.
Ordet SAMMEN har derfor været
en rettesnor og et dogme, som vi
har arbejdet ud fra, da sæsonen
skulle på plads. Og heldigvis var
der mange, der ville være SAMMEN
med os; fra Den Fynske Opera til
tobaksfabrikken Mac Baren har vi
fundet samarbejdspartnere, som er
med til at sætte deres præg på den
kommende teatersæson.

Ny farverig
musik fra
Blå Tone

ganske frit med sine egne kompositioner, for de to medspillere, sangerinden Anita Lykkegård og saxofonisten Karin la Cour Lützen, er ikke
bange for nye udfordringer og leger
hjertens gerne med på komponistens musikalske ideer. Og dem er
der mange af - så mange, at det er
helt umuligt at genrebestemme Blå
Tones univers. Her flyder det med
alt fra smukke, melodiske og lyriske
stykker til mere rå og kantede, og
her krydser den klassiske og rytmiske musik ustandselig klinger. Jeg
er vild med musik, der skaber stemninger og billeder, og som rummer
både eftertænksomheden og det
mere sprælske. Hvis min musik kan

AF PIA BL
BLOHM
OHM

Den lokale musiker og komponist
Peter Skumme får både et stort
smil på læben og julelys i øjnene,
når snakken falder på hans trio Blå
Tone. Her kan han nemlig boltre sig

Jeg plejer at sige, at den geniale
ide aldrig opstår i enrum. Der
er muligvis undtagelser, der
bekræfter denne regel, men jeg
kan for egen regning sige, at selv
min mest geniale ide er blevet
bedre af at blive delt og få et
andet perspektiv.
Der sker noget magisk, når to eller
flere hoveder smelter sammen og
i fælleskab skaber noget nyt. Hver
især bliver præsenteret for nye
tanker og ideer, der i sidste ende er
med til at præge produktet og få
det til at vokse til noget, ingen af
parterne kunne have drømt om.

Nu er sæsonen på plads, men vi
mangler dig.
Vi ses på den anden side af
sommerferien.
På BaggårdTeatret.SAMMEN

tale til hjertet, er det bare perfekt.
Hvilken stilart vi befinder os i, er
fuldstændig underordnet for mig,
fortæller Peter Skumme, der netop
har været i studiet sammen med
Anita Lykkegård og Karin la Cour
Lützen for at indspille Blå Tones
debutalbum.

Når sommeren går på hæld, inviteres til release-reception i GALLERI
NO 44 v/ Ann-Kerstina Nielsen og
Per Buk i Møllergade. Det sker helt
præcis lørdag d. 2. september kl.
13.00, hvor Blå Tone signerer CD’er
og serverer smagsprøver fra det nye
udspil.

Den nye CD indeholder i alt 8
numre, og alle sangteksterne er
skrevet af Anita Lykkegård, mens
den erfarne tekniker Kim Olesen har
produceret. For albummets grafiske
udtryk står designer Sten Georg
fra Zten i Svendborg, og Sydbank
Fonden samt Svendborg Musikråd
har støttet projektet.

Trioen er desuden koncertklar på
Teater Momentum i Odense lørdag
d. 12. august kl. 20 og i Svendborg i
Giant Steps torsdag d. 14. september kl. 20.

Foto: Ard Jongsma

Læs mere om Blå Tone på facebook.
com/blå tone - og tag en lytter på
YouTube.

FREDERIKSGADE 12
Fra nyt designertøj,
til retro, antikviteter,
smykker kunst, lamper,
te og kelimtæpper

Svendborg Line Dancers, starter ny sæson.
Vær med fra starten.
De første 2 timer er prøvetimer.
Se mere på: www.svendborglinedancers.dk
eller ring 20 29 99 08

ET KORT
ALT SAMMEN

KR. 600
KØB ET BAGGÅRSKORT OG FÅR ET
HELT ÅRS TEATEROPLEVELSER
BAGGAARDTEATRET.DK
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Ønsker du dig også
den perfekte kostplan?
AF SUSANNE GREGERSEN

Leder du efter en kostplan, der er
den sikre vej til varigt vægttab?
Det gør mange, der gerne vil tabe
sig. De prøver den ene slankekur
efter den anden.
Og der er mange forskellige tilbud
på nettet, i ugeblade og månedsmagasiner. Tilbud, som lover, at du
kan tabe en masse kilo NU.
Forskellige varianter af nemme
kure, hurtige eller effektive slankekure, der alle har det tilfælles, at ja,
de virker sikkert… MEN KUN LIGE
HER OG NU!
De bygger på løsninger, der ikke er
tilpasset dig, dine behov eller din
dagligdag. De er unaturlige for din
krop, og det vil typisk føles som en
evig kamp, og det er bl.a. grunden
til, at de ikke virker i længden.
Når du følger en plan, er det nøje
bestemt på forhånd, hvad du skal
spise. Derfor holder du op med at
mærke efter, hvordan du har det,
og om du er sulten. Det kan du
kun holde til i en bestemt periode.

Jo strammere madplan, jo mere
fastlåst føles det. Kroppen reagerer
med at holde på alt det fedt og
næring, den overhovedet kan, for
den “tror”, der er hungersnød.
Og når noget føles naturstridigt, er
det som regel kun et spørgsmål om
tid, før du opgiver og igen begynder at gøre det, der føles trygt.
Når du lige har opgivet en slankekur, hvor du var urimeligt hård ved
dig selv og kæmpede mod dine
egne følelser, ja, hvad føles så både
velfortjent og naturligt? For mange
er det at spise alle de ting, de lige
har fornægtet sig. Slik, to store
stykker chokoladekage eller noget
tilsvarende.
Der er meget bedre måder at tabe
sig på - og måder, din krop vil elske.
Det handler om at være opmærksom og lære dig selv og dine behov
nøje at kende.
I helhedsHUSET har vi med succes
afholdt forløb, der fokuserer på tan-

Sådan er undervisning på
Danmarks Forsorgsmuseum

Foto: fagfotografen.dk

AF JEPPE WICHMANN RASMUSSEN, Svendborg Museum

Danmarks Forsorgsmuseum har i de
senere år satset kraftigt på at udvikle
og udvide museets samarbejde med
Svendborgs skoler, og museet håber
og tror, at mange lærere både lokalt
og nationalt vil skæve i deres retning,
når brikkerne skal lægges i årsplanerne for det kommende skoleår.
Det kan lærerne i hvert fald roligt

mitsvendborg.dk

gøre, for museets samarbejde med
lokale lærere og elever har siden
2015 udmøntet sig i udarbejdelsen
af en lang række nye skræddersyede
undervisningstilbud, bl.a. med hjælp
fra de lærer- og elevpaneler, som
Svendborg Museum har oprette ifm.
projektet ”Museum på Skoleskemaet”.

ker og vaner omkring mad, og den
opmærksomhed giver pote. Det er
ikke en kur (for de virker jo ikke). Det
handler om at mærke sult og mæthed, det handler om smag, nydelse,
kropsbevidsthed og let motion (med
nydelse), og så handler det selvfølgelig om maden, vi spiser, som vores
dygtige kostvejleder guider os i. Og
i virkeligheden så ved vi - og vores
krop - godt en del om, hvad der er
godt for os, vi skal bare lige huskes
på det…
deett… igen….
ig
gen…
een
n…
på

Skal du have et godt og hurtigt
råd herfra, så sig nej anden gang
fadet går rundt. Det er nemt at
huske i en travl hverdag, og du
kan tit spare mange kalorier på
den måde. Og husk en sund og
nærende morgenmad! Hvis kiloene skal reduceres, så er et besøg
hos en kostvejleder givet rigtig
godt ud - for hvem gider yoyovægt, der går op og ned, efter om
vi har viljestyrke eller ej.

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

”Fattiggård eller fjendeland” lå
færdigt og klar til brug i januar
2016. ”Fattiggård eller fjendeland”
er et digitalt dilemmaspil til udskolingen. I spillet skal eleverne tage
stilling til de samme dilemmaer,
som en række fattige og udsatte
danskere stod overfor under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del
i deres historie. Spillet blev skabt
i et samarbejde mellem museet
og 400 lokale udskolingselever
og deres lærere, som gav gode
råd ift. både indhold og design og
fik mulighed for at præge spillets
udvikling. Spillet findes på hjemmesiden www.fattiggaardellerfjendeland.dk .
”Skjulte Danmarkshistorier” er et
ambitiøst og nyskabende museumsprojekt, der gennem 12 dokumentarfilm skabt i tæt samarbejde
med nutidens socialt udsatte skal
give indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for nutidens og fortidens socialt udsatte
danskere. Der er udviklet undervisningsmateriale til både udskoling
og gymnasium til filmene. Film og
undervisningsmateriale findes her
www.skjultedanmarkshistorier.dk .

Til museets udstilling ”Fattigdom
på tværs” er der udviklet en aktivitet til udskolingen, som hedder
”Argumentkamp”. Aktiviteten
kredser om tre centrale spørgsmål:
Hvad var fattigdom før, hvad er det
i dag, og skal vi have en fattigdomsgrænse eller ej? Dagen starter med
en rundvisning på Fattiggården og
munder ud i en argumentkamp,
hvor eleverne opdeles i to hold; et
hold, som er tilhængere af en fattigdomsgrænse og et, som er modstandere. Der tages ikke hensyn til
elevernes personlige holdninger.
Museet fortsætter ufortrødent det
store fokus på skole-museumssamarbejdet, og til efteråret lander et
spritnyt live-action dilemmaspil til
mellemtrinnet. Her skal eleverne
selv påtage sig rollerne som indlagte og ansatte på Fattiggården
og gennemleve og navigere i de
dilemmaer, som disse mennesker
stod overfor på anstaltens tid. De
skal bl.a. planlægge deres egen
flugt, slå skærver på tid, lede efter
sprit, forsøge at finde deres børn og
stjæle deres tøj tilbage fra Fattiginspektøren – for sådan er undervisning på museum!
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