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Sommeren 2018 blev den vildeste
i mands minde. Vildt varm. Vildt
lang. Og helt vildt tør. Og derfor
var sommeren en prøvelse for
mange af dem, der lever af, hvad
der gror over og under jorden.
Men for frugtavler Jan Jager fra
Kærsbo Frugtplantage ved Nr. Broby blev sommeren 2018 næsten
helt perfekt. Når du læser disse
linjer er Jan Jager stadig i fuld
gang med at bjærge en fremragende høst, før efteråret for alvor
sætter ind med regn, rusk og
kulde, og på side 12 kan du møde
den midtfynske frugtavler i en
kort pause på årets travleste tid.
Længere omme i bladet kan du
stifte bekendtskab med to gutter, som også lever af naturens
skønne frembringelser - dog i en
forædlet udgave og lidt mere på
afstand. Du kan nemlig møde en
iværksætterduo, som de seneste
måneder har banket en ny vinhandel op i Ringe, og også dér har

tremløberen Lisbeth, hvad der motiverer hende til at snøre løbeskoene og stikke ud på distancer, der
får maratonløbets 42 kilometer til
at ligne en smuttur til bageren.
Jeg håber, du vil synes om vores
magasin, og hvis du har et godt
tip til en historie, som fortjener at
komme ud til hele Faaborg-Midtfyn i en fremtidig udgave af
magasinet her, så skriv endelig til
mig på tiv@fyens.dk.

sommeren været et godt bekendtskab, hvor rosévinen er langet
over disken i stride strømme.
Denne udgave af magasinet Mit
Faaborg-Midtfyn er i øvrigt årets
tredje, og jeg håber, at du kommer til at nyde historierne, der
er indsamlet fra de fleste hjørner
af vores store Faaborg-Midtfyn
Kommune.
På side 26 kan du læse om en traditionsrig idrætsforening fra den
sydlige ende af kommunen, nemlig Faaborg Orienteringsklub. Her
er der planer om, at hele familier
skal trække i løbetøj og udstyres
med kort og kompas og løbe på
opdagelse i den skønne sydfynske
natur. Orienteringsklubben har
nemlig problemer med at få nye,
unge medlemmer til, og derfor er
strategien at få hele familier af
sted på de små stier og skovveje.
Apropos løb, så går det faktisk
allerede løs, når du bladrer om til
næste side, for her fortæller eks-
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Søllingevej 68, Ringe

Kløvervej 21, Ringe

Vestergade 20, Ringe

Sdr. Højrupvejen 120, Ringe
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SOLGT

SOLGT

SOLGT

Sdr. Højrupvejen 110, Ringe

Platan Allé 19, Ringe

Tværgade 21, Ringe

Platan Allé 54, Ringe

Solgt på 19 dage

Solgt på 38 dage

Solgt via køberkartotek

Solgt på 32 dage
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Egevænget 5, Ringe

Pilevej 29, Årslev

Rødhøjsvej 1C, Kværndrup

Skolevej 15, Ferritslev Fyn

danbolig Ringe.
Vi spidser blyanten og
giver dig et godt tilbud.
Ring på 7023 1717.
Kontakt danbolig Ringe på 7023 1717
el. ringe@danbolig.dk.

danbolig Ringe
Stationsvej 15
Ringe
Tlf: 7023 1717

Kig forbi danbolig Ringe eller se mere på danbolig.dk/ringe
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36-årige Lisbeth Billeskov Hansen
har rigtig mange løbesko. Det er
man nødt til at have, når man løber
mellem 100-120 kilometer om ugen.
Sidste år nåede hun at løbe hele 5000
kilometer i alt. Et par løbesko holder
i cirka otte uger, før de er for slidte
og må kaseres. Hun har altid 7-8 par
stående klar i entréen, så hun kan
vælge det par, der passer til lige præcis
den tur, hun skal på, og så hun kan
give dem et par dages pause i mellem
hver løbetur. Foto: Nanna Lørup Buch

Ekstremløber med 76 maratoner i
benene: Jeg kan løbe mig igennem krisen
For 36-årige Lisbeth Billeskov Hansen er det ikke længere nok at løbe maraton - det skal være vildere.
I august 2017 løb hun 162 kilometer på Mors med en tid på 17 timer og 35 minutter - det gav hende en førsteplads,
en ny Danmarksrekord og en plads på landsholdet.
NANNA LØRUP BUCH
NALBU@JFMEDIER.DK
36-årige Lisbeth Billeskov Hansen
fra Faaborg har løbet 76 maratonløb, siden hun løb sit første maraton for fire år siden. Og hun har
fundet den rette strategi, hvor hun
kan fortsætte med at løbe, selvom
hendes krop er i krise.
- Jeg har altid løbet og holdt mig
i form. Jeg har altid dyrket sport,
enten håndbold, fodbold eller ridning. Jeg har ikke tidligere tænkt
på løb som en sport. Jeg har løbet
for at vedligeholde min form,
siger Lisbeth Billeskov Hansen,
der kommer fra Aarup på Vestfyn,
men har boet i Faaborg siden hun
var 14 år gammel.
Lisbeth Billeskov Hansen har tre
delebørn fra et tidligere forhold
på henholdsvis 9, 14 og 17 år.
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Hun arbejder som social- og sundhedsassistent i døgnpsykiatrien i
Faaborg-Midtfyn Kommune. Og så
løb hun sit første maraton i 2014,
men faktisk gik der et helt år, før
hun løb endnu et.

Fra maraton- til ekstremløber
- I juni 2016 løb jeg to maratonløb,
fordi en kammerat havde overtalt
mig til at løbe et ekstremløb på
100 kilometer med ham i august.
Efter de 100 kilometer, blev jeg
rigtig bidt af det, for det var slet
ikke så hårdt, som jeg havde regnet med, det ville være. Jeg var
slet ikke så smadret bagefter, det
var ikke så slemt. Så eskalerede
det, fortæller hun.
Året efter løb hun hele 44 maratoner og derudover begyndte hun
også at løbe ultraløb ved siden af.

Ultraløb er løb over længere distancer end maratonløbets 42,195
kilometer og ofte under krævende, ekstreme forhold.
- I september 2017 stillede jeg
op til 100 miles på Mors, hvilket
svarer til 162 kilometer, hvor jeg
egentligt bare havde stillet op,
fordi det skulle være sjovt - jeg
havde haft nogle tidligere løb,
hvor jeg udgik på grund af et
dårligt knæ, så nu skulle det bare
være sjovt, siger hun og tilføjer.
- Men så endte det med, at jeg fik
en tid på 17 timer og 35 minutter,
og jeg vandt i kvinderækken.
Dagen efter blev jeg kontaktet af
Ultra-landsholdet, fordi jeg havde
sat rekord. Så blev jeg tilbudt en
plads på landsholdet.
Lisbeth Billeskov Hansen skulle
lige tænke lidt over tilbudet, da

det både kræver tid, træning og
økonomi, men hun endte med at
sige ja, og begyndte på landsholdet i starten af 2018.
Lisbeth Billeskov Hansen er den
yngste på Danmarks Ultralandshold, og de lange og krævende
24-timersløb, er lige noget for
hende.
- Man må egentligt selv bestemme, om man går, løber eller sover
undervejs, men hvis man ikke
holder sig igang, så får man et
dårligere resultat, fordi man ikke
når lige så mange kilometer, siger
hun.
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Cordoba
fra Disney
fi
filmen Coco
1 Cordoba
Coco Mini
Spruce

Kr. 1.299,Leje kr. 100 pr. md.
Oprettelse kr. 200,-

1 Hagstrøm
Western Guitar
DADRE2-CE

Kr. 4.425,Leje kr. 200 pr. md.
Oprettels
se kr. 400,-

1 Takamine
GF15CE-BSB
(Western Guitar)

1 G&L El-Bas
Model M-2000

Kr. 2.875,-

Kr. 6.999,-

Leje kr. 100 pr. md.
Oprettelse kr. 200,-

Lejje kr. 250 pr. md.
Oprettelse kr. 500,-

1 Gibson Les Paul
Tribute 2018 satin
Faded Honey
Burst (El-Guitar)

1 K.Yairi
CY128CELR
Classic Guitar

Kr. 8.392,-

Kr. 15.200,-

Lejje kr. 250 pr. md.
Oprettelse kr. 500,-

Lejje kr. 450 pr. md.
Oprettelse kr. 92
20,-

john godtffredsen aps
Odensevej 57 · 5750 Ringe · tlf: 62 62 20 22
www.jjg-musik.dk
VI FORH
HANDLER BL.A. OGSÅ DISSE MÆRKER
mitfaaborg-midtfyn.dk
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Lisbeth Billeskov Hansen har gemt alle sine medaljer, og kan nemt huske, hvilket løb hver medalje er fra. Foto: Nanna Lørup Buch

Det hele sidder i hovedet
Lisbeth Billeskov Hansen løber,
fordi det giver hende velvære,
og så er hun god til det mentale
og psykiske spil, der er forbundet
med de kriser, man kan få, når
man presser sig selv til det yderste.
- Jeg løber, fordi jeg får en indre
ro. Det er der, jeg kobler af. Det
giver mig velvære. Jeg har fundet
ud af, at jeg er god til det. Der er

meget mentalt og psykisk ved
det, når man løber. 80 procent af
det sidder i hovedet, for man kan
altid flytte benene. Det handler
om at finde nogle strategier, så
man kan planlægge sig ud af det,
når krisen kommer, siger hun og
tilføjer.
- Hvis man begynder at få ondt i
maven, ondt i kroppen, og når en
barrierer, hvor man ikke kan se
en mening med det, så kan ens

Lisbeth Billeskov Hansen har løbet 76 maratoner indtilvidere.
Foto: Nanna Lørup Buch
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strategier hjælpe en igennem det.
For mig virker det ved, at jeg lukker mig inde i mig selv og tager et
skridt af gangen. Jeg sætter delmål undervejs - en time mere, en
kilometer mere eller lignende, så
jeg kan løbe mig igennem krisen.
Lisbeth Billeskov Hansen kan godt
lide, at hun har mulighed for at
presse sig selv, når hun løber ekstremløb.
- Det fede ved at være ekstremlø-

ber er, at man får en mental træning. At man kan presse sin krop
til noget, der er så ekstremt, det
handler om viljestyrke og det at
finde en balance med, hvor meget
man kan presse sin krop. Man skal
kende sin krop og have overskuddet til at være presset og være i
smerterne.

Der er fyldt godt op med løbetøj i Lisbeth Billeskov Hansens skabe.
Foto: Nanna Lørup Buch
SEPTEMBER 2018
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Der er dømt lag på lag,
når jagtsæsonen går i gang
Man kan godt gemme sin gamle tykke jagtbeklædning lagt væk, når efterårsjagten går ind.
Det vurderer Mickael Simonsen fra Outdoor Fyn, der har mere end 30 års erfaring indenfor
jagtbranchen som forhandler af jagtudstyr.
NANNA LØRUP BUCH
NALBU@JFMEDIER.DK
Den 1. oktober går efterårsjagten
for alvor ind, og jægernes beklædning skal støves af og tages frem
fra skabet, så den er klar til den
længeventede efterårsjagt. Men
det er ikke alt, man behøver at
tage frem, mener Mickael Simonsen fra Outdoor Fyn i Ringe. Det
danske klima har nemlig ændret
sig, og det gør den klassiske tunge
jagtbeklædning overflødig. I dag
er det lag på lag, der er in, mener
han.
- Der er kommet en udvikling,
hvor man vil have meget let jagttøj, med vandtæt membran. Det
danske klima har ændret sig, så
der ikke længere er behov for det
helt tykke tøj. I dag har man lag
på lag, så man kan agere efter
vejret, mens man går på jagt,
siger Mickael Simonsen, der siden
1988 har ejet Outdoor Fyn i Ringe.
Han har mere end 30 års erfaring
som forhandler af jagtudstyr - og

meget. Det er der kommet meget
fokus på nu, forklarer han.

Bedre materiale

I dag bør man iføre sig lag på lag, når man går på jagt, mener Mickael Simonsen,
der har over 30 års erfaring inden for jagtbranchen. Foto: Nanna Lørup Buch

så har han også selv gået på jagt
siden han var 16 år.

Snøre-sko og bukser
med stræk
De gamle gummistøvler kan man
også trygt lade ligge i skabet, vurderer Mickael Simonsen.
- Tingene udvikler sig hele tiden.
Før gik alle i gummistøvler. I dag

går man også i vandtætte snøre-sko, der er meget mere behagelige at gå i, siger han.
Bevægelse og funktionalitet er
generelt nøgleordene i jagtmoden for tiden. Også bukserne kan
trænge til en udskiftning.
- Det, der er in i øjeblikket, er
bukser med stræk i. Det er rart
at have på, når man bevæger sig

Ifølge Mickael Simonsen skal man
ikke være bange for, at den lette
jagtbeklædning ikke er vandtæt.
- Man er blevet dygtigere til at
udvikle materialet, så det lette
materiale er vandskyende. Man
skal ikke være bange for, at det
ikke er vandtæt, og at det ikke er
åndbart - det er det, siger han og
tilføjer:
- Hvis ikke man allerede har udskiftet det gamle tunge jagt-sæt,
bør man udskifte det til et af de
nye i lettere materialer, siger
Mickael Simonsen, der tilføjer, at
man jo altid kan gemme det gamle tunge sæt, til når vinterkulden
for alvor bider fat.

Er internettet langsomt i dit lokalområde?
Faaborg-Midtfyn Kommune giver 1000 kroner i tilskud, når man søger den nationale bredbåndspulje.
G U N N A R L A N DT V E D,
F O R M A N D F O R F Y N S L A N D,
D E R E R TA L E R Ø R F O R L O K A LR Å D E N E I FA A B O R G - M I D T F Y N
KO M M U N E

dere af bredbånd, som I kan vælge imellem. Udvælg én person,
der tager teten i jeres område, og
sender ansøgningen afsted.

I Fynsland arbejder vi sammen
med lokalrådene, kommunen og
Energi Fyn for at sikre bredbåndsdækning til alle. Vi er stolte over,
at 96,2 procent af kommunen allerede er dækket, men vi vil gerne
have alle husstande med. Så grib
chancen nu og søg bredbåndspuljen.

Få tilskud til at søge

For at komme i betragtning til
bredbåndspuljen skal I samle jer i
et område, der ikke i forvejen har
bredbånd. Det skal I gøre senest 1.
oktober 2018. Find mere information på www.fmk.dk/bredbaand.
Størstedelen af det bredbånd, der
er lagt ud i kommunen, står Energi
Fyn for, men der findes flere udby-

08

Lige nu giver Faaborg-Midtfyn
Kommune 1000 kroner i tilskud,
når I søger den nationale bredbåndspulje - og det er også i
kommunen, I kan hente hjælp og
vejledning, hvis der er behov for
det. Find kontaktoplysninger på
www.fmk.dk/bredbaand.
Uden midler fra bredbåndspuljen kan prisen for bredbånd pr.
husstand ifølge Energi Fyn godt
nærme sig 70.000 kroner. Så grib
muligheden nu og få bredbånd til
en acceptabel pris.
I Fynsland understøtter vi gerne.
Er internettet langsomt i dit lokalområde?

Gunnar Landtved, der er formand for Fynsland, opfordrer alle, der har langsom
internetforbindelse, til at søge støtte hos den nationale bredbåndspulje. Arkivfoto:
Jørgen Outzen
SEPTEMBER 2018

ANNONCE

Inspiration, oplevelser
og høj faglighed til loyale kunder
"Vi sætter helt konkret kunden i
centrum ved at tage godt imod og
skabe en god stemning, så besøget
i salonen bliver en rar oplevelse
for den enkelte kunde”, fortæller
Rikke Frost, indehaver af Frisør R
i Ringe, der samtidig er stolt af sit
dygtige hold af frisører".
- I salonen sætter vi alle vores
faglighed højt – sammen med den
rare oplevelse for alle aldersgrupper. For vi er en salon, hvor der
kommer kunder lige fra 1 til 90
år, og det er både damer og herrer.
Jeg har samtidig et hold af dygtige
frisører, der enten har den 4-årige
frisøruddannelse eller er i gang
med uddannelsen som elever hos
os. Fælles for dem er, at de går op
i deres fag, kan deres håndværk
og elsker deres arbejde, lyder det
fra Rikke, der har haft salon på
Midtfyn i 14 år – heraf de seneste
ti år i Ringe:
- Vores elever er helt vildt vigtige
for os. For de bidrager med rigtigt
mange ting, holder os opdaterede
og er faktisk en gave for os. Jeg
kunne i hvert fald ikke forestille
mig at drive salon uden elever!
mitfaaborg-midtfyn.dk

Lige nu har vi to dygtige elever,
men vi får inden så længe brug
for en ny elev, da den ældste af
vores elever er nået langt i sin
uddannelse.

godt samarbejde og sammenhold. Og så er Midtfyn et stort
opland med nogle dejlige, loyale
kunder.

Tilgængelige for kunderne

Når det gælder nyeste hårmode,
produkter og teknikker, så holder Rikke og resten af holdet sig
løbende ajour:
- Vi er alle på kursus nogle gange om året. For eksempel skal
hele holdet til november afsted
sammen. Så drager vi til København et par dage og lærer af
nogle enormt dygtige folk. Det
giver os samtidig rigtig meget
som hold, at vi alle er med. Det
betyder, at vi får den samme
viden med hjem og desuden kan
supplere hinanden, fordi vi hver
især får fat på nogle forskellige
detaljer, fortæller Rikke Frost og
sætter et par ord på den aktuelle
mode:
- Vi ser stadigvæk en meget
individuel mode, hvor du kan
gøre mange forskellige ting. Lige
nu er tingene lidt mere dæmpet
rent farvemæssigt og looket er
lidt mere naturtro. Og så laver

For Rikke og kollegerne er det
vigtigt at være tilgængelige for
kunderne. Det betyder også, at
salonen altid har haft længere
åbningstider end normalt:
- Både onsdag og torsdag har vi
valgt at have åbent fra 9 til 20, og
lørdag er salonen åben fra 8 til
14. Det har vi, fordi vi gerne vil
være der for vores kunder, når
de har tid til os, og så de kan nå
at komme ind til os. Det har alle
årene været en succes for os, og
vi er altid bookede om aftenen,
siger hun og fortsætter:
- Frisør R flyttede samtidig
tidligere på året i nye lokaler i
Ringe. Her på Stationsvej har vi
god plads – også til vores særlige herrehjørne - i nogle lækre
lokaler med en god placering.
Samtidig er Ringe en dejlig by at
drive salon i. Her bliver der gjort
rigtig meget for os, og der er et

Ud og hente inspiration

vi igen mere permanent, hvor
kunderne gerne vil have mere
fylde og volumen i håret. Den
individuelle mode gør det også
sjovt for os som frisører, fordi vi
får mulighed for at lave så mange
forskellige ting og netop skal
være gode til den enkelte kunde.

Online-booking giver stor
fleksibilitet

De udvidede åbningstider er ikke
det eneste service-initiativ, som
Frisør R har succes med. Også
muligheden for online-booking
er populær:
- Over 60% af alle vores bookinger foregår faktisk online. Mange
af vores kunder er glade for, at
de kan gå ind og booke en tid,
når det passer dem – ikke når det
passer os. Det kan være i toget,
på arbejde og via mobiler, iPads,
computere osv. Kunderne kan
godt lide, at de på den måde kan
se deres muligheder og selv finde
den tid, der passer dem bedst,
slutter Rikke Frost, inden den
næste kunde skal have inspiration, høj faglighed og en god oplevelse hos Frisør R.
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Hos Stald og Klinik A.Mol er
hestene det vigtigste redskab
i kampen mod angsten.
Foto: Victor Juul Grønbæk

dem, der kommer hos mig, som
en del af flokken, forklarer Anna
Maria Olsen.
Anna Maria Olsen er så sikker i sin
teori om calming signals, at hun
er ved at samle case-personer til
et forskningsstudie, der skal påvise sammenhængen mellem de
her beroligende signaler og den
forløsning, som hendes klienter
kommer ud med i sidste ende.
Hun forventer at kunne starte det
i efteråret.

Hjælper klienter til
selv at sadle op

Heste-signaler sættes ind
mod menneskers angst
På en gård i Broby findes en klinik, hvor healing og hest går hånd i hånd, og hvor
tidligere praktiserende læge Anna Maria Olsen ved hjælp af sine heste hjælper folk
ud af deres angst.
VIC TOR JUUL GRØNBÆK
VIJGR@JFMEDIER.DK
For enden af den grusede Ruevej
i Broby ligger en lille gård. Den
umiskendelige lugt efterfulgt af et
dæmpet vrinsk i nærheden vidner
om, at man er nået frem til det
rette sted. Her ligger Stald & Klinik
A.Mol, som er en udendørsklinik,
der skal hjælpe folk med angst og
lignende lidelser med at få balance i deres liv igen.

”Jeg har på ingen måde De
Vises Sten. Det jeg hjælper
folk med er at finde svaret
inde i dem selv. Det kræver
tid, tillid og at man er klar til
at turde kigge ind i sig selv.
Det kræver selvindsigt før
man får noget ud af at
komme hos mig.
Anna Maria Olsen, ejer af
Stald & Klinik A.Mol”
Stifter og ejer af klinikken, Anna
Maria Olsen, er tidligere praktiserende læge og uddannet healer.
Nu driver hun klinikken i Broby,
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hvor hun tilbyder helende kontakt
gennem heste-assisteret terapi.
Men hvad betyder det egentlig?
Anna Maria Olsen forklarer, at
hestene hjælper hendes klienter
med at få kontakt til det, de har
brug for at tale om. Hun hjælper
hovedsageligt kvinder med at få
kontakt til det, de har brug for for at få opløst deres angst og løse
emotionelle indre konflikter, så de
kan komme videre og gøre, hvad
de gerne vil:
- Forskellen på mig og andre psykologer er, at de vil have, at man
fortæller sin historie igen og igen,
men det traumatiserer klienterne
på ny. For mig er selve historien er
ikke vigtig. Det handler om, hvad
der skete inde i vedkommende,
og så ved hjælp af hestene og
naturen her, får de fat i historiens
essens og finder selv en løsning,
fortæller Anna Maria Olsen.

dem selv og andre i flokken. Men
hvordan hænger det sammen
med terapi?
- Heste er enormt sociale flokdyr,
der er afhængige af et velfungerende fællesskab. Fordi det er så
vigtigt for dem, at flokken har det
godt, bruger de disse beroligende
signaler som kommunikation. Jeg
har oplevet, at hestene mærker
spændingen og stressen hos mine
klienter, som hestene så forsøger
at gøre noget ved, fordi de ser

På trods af skepsis og uforståenhed fra tidligere fagfæller, kan
Anna Maria Olsen prale af glade
og tilfredse klienter. En af dem er
Hanne Lading, der er ved at blive
færdig med sine seks-sessionsforløb på Stald & Klinik A.Mol. For
hende har behandlingen hos Anna
Maria Olsen været uundværlig i
forhold til at komme sin angst til
livs:
- Hun har hjulpet mig med at
finde ro i mig selv og til at finde
frem til, hvad det egentlig er, jeg
gerne vil have ud af mit liv. Det
hele klikker for mig nu, og det kan
jeg takke Anna Maria for. Jeg har
fået styr på min angst, siger Hanne Lading.
Spørger man klinikkens ejer om
succesen hos hende, er hun ikke i
tvivl om, at der ikke er tale om en
hurtig, magisk naturløsning:
- Jeg har på ingen måde De Vises
Sten. Det, jeg hjælper folk med,
er at finde svaret inde i dem selv.
Det kræver tid, tillid og at man er
klar til at turde kigge ind i sig selv.
Det kræver selvindsigt, før man
får noget ud af at komme hos
mig, forklarer Anna Maria Olsen.

Hestens beroligende signaler
Ifølge Anna Maria Olsen har heste
en hel særlig egenskab, der gør,
at de er helt unikke til denne
form for angst-terapi. Det drejer
sig nemlig om nogle såkaldte
'calming signals', som hestene fra
naturens side bruger til at berolige

Hanne Lading er nået langt i hendes
forløb på klinikken, og hestene har
i den grad taget imod hende som
en del af flokken. Begge parter
er blevet meget tryggere med
hinanden. Foto: Victor Juul Grønbæk

mitfaaborg-midtfyn.dk
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59-årige Jan Jager er
andengenerations-frugtavler hos
Kærsbo Frugtplantage. Jan Jager
overtog forretningen i 1985 efter
sin far, der startede plantagen i
1967. Plantagen er nu på 19 hektar,
hvoraf de 16 hektar er beplantet
med cirka 40.000 frugttræer,
der årligt giver cirka 400 ton
frugt. Foto: Nanna Lørup Buch

Frugtavler: Det bliver
en særdeles god høst
Sol i lange baner og et 20 år gammelt vandingssystem har sørget for, at høsten hos Kærsbo Frugtplantage bliver helt
formidabel i år, oplyser frugtavler Jan Jager, der på en skala fra 1-10 vil give årets høst hele 9,5 point - den lidt mindre
størrelse på frugten trækker det halve point ned, ellers ser høsten særdeles god ud, oplyser han.
NANNA LØRUP BUCH
NALBU@JFMEDIER.DK
13. august startede årets høst
hos Kærsbo Frugtplantage i Nr.
Broby, og høsten ser rigtig god
ud, oplyser Jan Jager, der sammen
med hustruen Hanne Jager ejer
plantagen.
- Det bliver en særdeles god høst i
år. Det har været en god sommer,
det kan jeg ikke klage over, siger
59-årige Jan Jager, der har to børn
og er født og opvokset i Nr. Broby,
blot et par huse fra, hvor han i dag
bor sammen med sin hustru på
Præstemarken 6.
Den varme og solrige sommer har
sørget for, at frugten har et meget
højt sukkerindhold, hvilket giver
en fantastisk smag.
- Som frugtavler vil man meget
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gerne have al den mængde sol,
vi har fået, men vi bryder os ikke
om, når temperaturene kommer
over de 30 grader, for så lukker
træerne ned for at begrænse forbrændingen, og derved stopper
væksten af frugterne, siger Jan
Jager og tilføjer.
- Størrelsen på vores frugt i år er
lidt mindre, end den plejer, men
til gengæld er sukkerindholdet højere end normalt, fordi frugten har
fået så meget sol.
Jan Jager er generelt meget tilfreds med årets høst. På en skala
fra 1-10 vurderer han årets frugt
meget højt.
- Kvaliteten ligger helt op omkring
9,5. På grund af den lidt mindre
størrelse, kommer den ikke helt
op på 10, vurderer han.

99 procent af Kærsbo
Frugtplantages frugt bliver
leveret til Orskov Foods i Oure,
mens det resterende bliver solgt
ved en vejbod på plantagen.
Foto: Nanna Lørup Buch

Har ikke manglet vand
Sommerens tørke har sat både
landmænd og haveejere rundt
omkring i Danmark på pinebænken, men hos Kærsbo Frugtplantage har man ikke manglet vand.
- Vi fik heldigvis et vandingssytem
for 20 år siden. Hvis man vil være
frugtavler på et vist niveau, så
skal man have et vandingssystem,
så de nye træer kan klare det. Det
er en forsikring, siger Jan Jager.

FORTSÆTTES SIDE 14
SEPTEMBER 2018

Olien leveres af

ralt
Vi leverer ove hente
selv
Du kan også trailer i
s
i vores udlån erup,
Ringe, Tomm e.
m
Skovby, Gud

Hold varmen i efterår/vinter
Nu også
salg
af træp
iller.
Ring fo
r pris!

der
Det er også os
of til
levere brændst
ænd
landbrug,vognm r.
og entreprenøre

8 mm
træpiller med høj
brændværdi!

62 62 50 48

Damhusvej 16 · 5750 Ringe
www.oles-olie.dk
mitfaaborg-midtfyn.dk
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Selvom Kærsbo Frugtplantage har
deres eget vandingssystem, har
den manglende regn betydet, at
de har måtte bruge næsten hele
deres vand-kvote for at sørge for,
at plantagens cirka 40.000 træer
har fået vand nok.
- Vi har brugt meget vand i år - vi
har aldrig skulle bruge så meget
vand før. Vi nærmer os års-kvoten - vi har en indvindingsret på
10.000 kubikmeter - det er det, vi
må pumpe op ved egen boring,
siger Jan Jager og tilføjer.
- Sidste år brugte vi stort set
ikke vandingssystemet, fordi det
regnede så meget. I år har vi nok
brugt det dobbelte, af det vi bruger ved et normalt år.

Knokler morgen til aften
Hvert år producerer Kærsbo Frugtplantage cirka 400 ton frugt. Cirka
99 procent af frugten bliver leveret til Orskov Foods i Oure, mens
det resterende bliver solgt ved
deres egen vejbod.
Hos Kærsbo Frugtplantage startede høsten den 13. august og er
færdig i udgangen af oktober.
For at få den store høst i hus arbejder Jan Jager stort set alle de
timer af døgnet, han er vågen.
- Jeg arbejder fra 05-20. I øjeblikket er der 10 ansatte, der hjælper
med at plukke, sortere og pakke,

Jan Jager har lige nu 10 ansatte, der hjælper med at plukke, sortere og pakke de mange frugter. Foto: Nanna Lørup Buch

siger han og tilføjer:
- Det er nu, vi skal have udbyttet
ud af det, vi har knoklet for hele
året. Det er vores indkomst til de
næste 12 måneder, vi skal have i
hus nu.

Også prismæssigt ser det ud til at
blive en rigtig god høst i år.
- Prisen er rigtig god her, hvor vi
starter ud, da der ikke er meget
frugt på lagrene rundt omkring i
Europa. Så vi starter med en god

efterspørgsel og dermed en god
pris og afsætning, fortæller Jan
Jager.

MAGDALENA HOCH
TLF. 35 10 30 09
www.hochlaw.dk
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CORONA kampagne
Den smukke og meget populære EJ 5 Corona lænestol i sort Cava læder,
kan lige nu i en begrænset periode købes til en meget fordelagtig pris.
Kig ind til os og prøv den flotte design-klassiker
Design: Poul M. Volther 1964
Vejl. pris: 43.324,Kampagnepris: 29.995,-

Svendborg - Vestergade 5 - tlf. 62 20 50 35
www.schiang-living.dk

13 år og stort spring-talent:
Jeg giver afkald på meget

I en alder af kun 13 år har Amalie
Reimer Nielsen allerede haft 14
ponyer og tre heste. Amalie er bidt
af springning - og hun er rigtig god
til det. Foto: Nanna Lørup Buch

Amalie Reimer Nielsen prioriterer sin spring-karriere højere end noget andet - det går ud over både skolen og vennerne,
der lider under det store fokus på at blive en endnu bedre rytter.
NANNA LØRUP BUCH
NALBU@JFMEDIER.DK
I en alder af kun 13 år har Amalie
Reimer Nielsen fra Diernæs ved
Faaborg allerede opnået flere resultater indenfor spring-verdenen,
end de fleste ryttere overhovedet
tør drømme om. Hun har mange
danske mesterskaber bag sig og

har også vundet flotte placeringer
internationalt, eksempelvis bronze
til Nordisk Mesterskab, og b-finalen i EM, hvor hun var udtaget på
hele to heste. Næste store drøm
i spring-karrieren er EM i 2019.
Amalie Reimer Nielsen er et vaskeægte spring-talent, men det
kommer heller ikke uden en pris.

- Folk siger tit; "Nøj, hvor er du
bare heldig", og så tænker jeg, ja,
det er jeg godt klar over, men jeg
giver også afkald på meget, siger
13-årige Amalie Reimer Nielsen,
der går i 7. klasse.
Hun er født og opvokset i Hornbæk, men flyttede til Diernæs i
2014 sammen med sin familie.
For at kunne ride på det niveau,
hun gør, skal der meget træning
til. Hun træner heste cirka fire
timer om dagen, og derudover
er der også en masse stævner i
weekenderne. Det er specielt skolen og vennerne, der taber armlægningen, når der skal prioriteres
imellem den kostbare tid.
- Mine venner spørger mig tit,
om jeg kan være sammen med
dem, og jeg er tit nødt til at sige
nej, fordi jeg skal ud at ride, eller
deltage i et stævne i weekenden.
Jeg prøver at få plads til det hele,
men jeg vægter ridningen højest,
siger hun.

Fravær i skolen

Både Amalies mor (til venstre) og Amalies moster (til højre) støtter og
hjælper Amalie til at blive en endnu bedre spring-rytter. Foto: Nanna Lørup
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Amalie Reimer Nielsen og hendes
forældre har lavet en aftale med
skolen, så hun ikke falder bagud i
undervisningen.
- Jeg er ikke særligt meget i skole.
Sidste år havde jeg 50 procents

fravær. Det er svært at være så
meget væk fra skolen. Især matematik er svært for mig. De andre
får forklaringerne, når jeg ikke er
der, og når jeg så selv skal finde
ud af det derhjemme, så er det
meget svært, siger Amalie Reimer
Nielsen og tilføjer.
- Jeg klarer mig alligevel godt,
selvom jeg har så meget fravær.
Jeg får meget hjælp af min mormor, der er gammel dansklærer,
og min far og min onkel hjælper
mig meget i matematik. Jeg prøver at gøre det bedste for, at jeg
ikke sakker så meget bagud, men
det er lidt svært.
Henne i skolen går det heller ikke
ubemærket hen, at Amalie er så
meget væk, som hun er.
- Dem, jeg går i skole med, går
ikke så meget op i ridning, men
de synes, det er snyd, at jeg kan
få fri til at komme så meget væk
- det kan godt være lidt svært for
mig at håndtere, for jeg har jo
ikke bare fri.

- Det er det, jeg er bedst til
Selvom Amalie Reimer Nielsen
giver afkald på meget, som er
en del af mange andre 13-årige
pigers liv, så er det alligevel det
hele værd.
SEPTEMBER 2018

- Det er sjovt at ride. Det er det,
jeg interesserer mig mest for. Det
er det, jeg er bedst til, siger hun.
Amalie har prøvet kræfter med
mange forskellige sportsgrene,
men der har aldrig været andet
end ridning, der har fanget hende.
- Jeg har gået til en masse forskelligt, for eksempel gymnastik,
håndbold, fodbold, dans, svømning osv. Alt muligt, men det har
ikke fanget min interesse. Jeg
har gået til dans i fem år, og jeg
danser stadig helt forfærdeligt.
Håndbold var det allerværste, det
kunne jeg slet ikke finde ud af.
Ridning er det eneste, jeg kan finde ud af sådan helt. Jeg er rigtig
god til det. Jeg ved ikke, hvorfor
jeg er god til at ride. Jeg har bare
redet altid. Jeg har haft nogle
gode trænere, nogle gode heste
og en familier, der støtter mig,
siger hun.
Med en mor, Sofia "Faxe" Reimer
Nielsen, der har sprunget, siden
hun var lille og en moster, Mie
Daugaard Reimer, der selv har
vundet et hav af både nationale
og internationale præmier indenfor spring, er det måske slet ikke
så mærkeligt, at Amalie Reimer
Nielsen også er blevet en hestepige. Hun var da også kun 14 dage
gammel, da hun sad på en hest
første gang, og hun fik sine første
to ponyer til sin dåb, da hun var
seks måneder gammel.
- Min moster rider store internationale stævner, og det har jeg altid

synes, var meget sejt. Jeg har altid
set meget op til hende, og har
også godt kunne tænke mig det
selv, siger Amalie Reimer Nielsen
og tilføjer.
- Som seks-årig fik jeg to ponyer,
Silver og Only, og de var to gamle
konkurrence-heste, og så tog det
fart. Silver og Only hjalp mig skridtet videre. Det var dem, der satte
det hele igang - jeg har vundet et
hav af præmier på de to.
Selvom det er Amalies drøm at
være på ryggen af en hest på
vej over et spring - allerhelst en
vandgrav - så er der alligevel
tidspunkter, hvor det store fokus
på at blive bedre kan blive lidt for
meget for hende.
- Nogle gange tænker jeg, at jeg
hellere vil være sammen med
mine venner, hvis de for eksempel skal ned i byen - der ville jeg
gerne kunne tage med. Vinteren
er værst. Det er koldt og vådt.
Sidste vinter var rigtig træls, så
nu har vi aftalt, at jeg holder en
heste-fri dag en gang om ugen,
og det hjælper på min motivation,
siger hun.
Men at droppe hestene helt er
utænkeligt for Amalie, selvom
hendes familie altid har støttet
hende i, at hun kun skal ride, hvis
det er det, hun har lyst til - men
lysten er ikke løbet tør endnu.
Hun drømmer om endnu flere
spring.

Amalie Reimer Nielsen bruger cirka fire timer om dagen på at træne de fire
heste, hun rider på i øjeblikket. Det store fokus på at blive en dygtigere springrytter betyder, at hun ofte må give afkald på mange af de ting, som hendes
jævnaldrene bruger deres tid på. Det går ud over både tid med vennerne og
skolen. Det er vigtigt for Amalie Reimer Nielsen, at hun får en uddannelse, så
hun har noget at falde tilbage på. Hun ved endnu ikke, hvad hun drømmer om
at blive, men hun vil gerne arbejde med mennesker, der har det svært. Foto:
Nanna Lørup Buch
mitfaaborg-midtfyn.dk

Litteraturformidler
Mai Skydt Villadsen.
Foto: Alex Tran

Gå efteråret i
møde sammen
med biblioteket
M A I SK Y DT VILL A DSEN,
L I T T E R AT U R F O R M I D L E R ,
FA A B O R G - M I DT F Y N
BIBLIOTEKERNE
Nu går året på hæld, men der er
stadig mange gode oplevelser
tilbage i årets sidste måneder.
Her anbefaler biblioteket to blændende bogserier, hvis sidste bind
er udkommet i år, og to arrangementer, som det er værd at trodse
mørket for at deltage i.
Ringen sluttes med bog nummer
tre. All good things must come
to an end, lyder det. Og det er jo
rigtigt.
Sidst i september udkommer
tredje bind i norske Roy Jacobsens
trilogi om Ingrid fra Barrøy - en
lille, nordnorsk ø, hvis eneste beboere, nemlig familien Barrøy, har
naturens luner som bedste ven og
værste fjende. De to første romaner, ”De usynlige” og ”Hvidt hav”,
lægger op til en spændende og
rørende afslutning i ”Rigels øjne”.
Og ganske rigtigt: I ”Rigels øjne”
er der pludselig meget mere på
spil for Ingrid end nogensinde før.
Nu har hun ikke længere kun sig
selv at tænke på.
Trilogien om Ingrid, der vokser op
i pagt med naturen under 1. Verdenskrig og siden vender tilbage
til Barrøy og forelsker sig under
2. Verdenskrig, er til læseren, der
sætter pris på smukke naturskildringer, et historisk islæt og et
interessant persongalleri.
I år afsluttedes den danske oversættelse af Jeff VanderMeers ”The

Southern Reach”-sci-fi-trilogi med
bogen ”Accept”. The Southern
Reach-bøgerne kredser om naturens muterede kræfter i Område
X, hvor en over 30 år lang overvågning endnu ikke har budt på
tilfredsstillende forklaringer. En
ting er sikker: Området er farligt!
Alligevel sendes flere hold efterforskere derind, og som læser
følges man blandt andet med hold
12 på den farefulde færd. Serien
er skamrost af anmeldere og har
opnået bestsellerstatus i USA –
Jeff VanderMeers hjemland. ”The
Southern Reach”-trilogien kan læses af både unge og voksne.
Bibliotekets nye arrangementskatalog ”Det sker” er fyldt med
arrangementer og aktiviteter for
store og små.
I perioden d. 8.-11. oktober går
der robot i den. Her kan børn på
9-14 år lege med Micro:bits, programmere ved hjælp af en ipad
og bygge sjove køretøjer. Fri entré
uden tilmelding. Læs mere og se
datoer i ”Det sker” eller på www.
fmbib.dk
7. november gæster forfatter
Sissel-Jo Gazan Ringe Bibliotek
klokken 19. Hun fortæller om sin
seneste roman ”Blækhat”, der
delvist foregår i 80'ernes Aarhus,
og blandt andet byder på graffitikunst, BZ’ere og Nintendospil.
Gazan har også skrevet ”Dinosaurens fjer” og ”Svalens graf”. Køb
billet og se hele arrangementskataloget på www.fmbib.dk.
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Sådan så det ud, da Ådalscenen
var under opbygning:
Arkivfoto: Kurt Rasmussen

1: Scenen, hvor det lokale og
midtfynske kulturliv florerer og
er med til at give talenter yderligere lyst til scenekunst - et
”væksthus”.
2: Scenen, hvor allerede etablerede foreninger mv. kan fortsætte og udvide deres publikum.
3: Scenen, hvor der måske fire
gange gennem de varmere
måneder bliver afholdt større
og forskellige kunstneriske
arrangementer, som kan være
med til at skaffe penge til
Ådalscenen, så den bygningsog indretningsmæssigt kan
udvikle sig, samt skabe en
buffer til større navne og andre
aktiviteter.

Alle er lige vigtige
På Ådalscenen betragter vi alle
kulturarrangementer som lige vigtige. Derfor har vi også lagt op til,
at vi skal finde frem til et samarbejde på Midtfyn, hvor synergien
kan arbejde for os alle.
I efteråret 2018 inviterer vi igen
repræsentanter for alle midtfynske kulturinstitutioner til
fællesmøde, hvor vi vil forsøge
at afstemme vores gensidige forventninger til et samarbejde, hvor
det første skridt måske kunne
være en afstemning i en fælles
kalender.

Vær med til at skabe liv på
Midtfyns nye friluftsscene
I efteråret 2018 inviterer Ådalscenen repræsentanter for alle midtfynske
kulturinstitutioner til fællesmøde, hvor det fremtidige samarbejde skal diskuteres.
ANDERS PE TER ANDERSEN, GISLE V LOK ALR ÅD
En meget vigtig og central vision
for Ådalscenen er, at den skal give
muligheder for, at især unge talenter kan komme og prøve deres

talenter af for et publikum, uden
det nødvendigvis behøver at koste
de store penge for nogen. Vi ønsker som bund, en solid støtte til

det lokale og folkelige musik- og
teaterliv.
Vi ser Ådalscenen i tre perspektiver:

Din hud fortjener ”Ærlig hudpleje”

Til en god pris

Problem med:

Tør hud, kløe, revner, rød og irriteret hud.
Rynker, uren hud, hård hud, tatoveringer m.m...

Fremstillet
i Faaborg

Ap t k t
in s iøs hu p j ksp t
- Vi har hudpleje uden parfume,
allergifremkaldende
og hormonforstyrrende stoffer.

Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 14 70
facebook.dk/faaborglove • www.faaborgapotek.dk
Å ningsti
: Mandag - fredag 9.00 -17.30 Lørdag 9.00 -13.00
-Vores kvalitet og viden er din tryghed!
-Vi tænker på din sundhed!
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EJENDOMSHANDEL PÅ FYN!

NEDLAGT LANDBRUG

DALSMØLLEVEJ 21, DALSMØLLE, 5750 RINGE

2 ha med stor bolig med plads til en børnefamilie
Et nedlagt landbrug dejligt beliggende vest for Ringe i Sallingelunde mellem Espe, Hillerslev og Sallinge. 217 kvm stor bolig i 2 plan med plads til en børnefamilie. Staldbygning på 84 kvm med plads
til heste eller værksted og 32 kvm garage. Alle bygninger er nyopført i 1979 og i en almindelig god
stand. Hyggelig gårdsplads, dejlig ugenert have, hvor markens græsfold grænser op til haven og
græsfolde med op til stalden.

NATUREJENDOM

Bolig
Grund m2
Stuer/vær.

179 Opført
19.106 Sagsnr.
1/5 Energi

1979
3125
D

SMEDEGYDEN 6, 5672 BROBY

6,5 ha naturejendom nord for Faaborg
Naturskønt beliggende ved Ny Stenderup mellem Brobyværk og Faaborg. Boligen er i middel stand
hvor køber skal påregne lidt færdiggørelse. God maskinhal på 204 kvm fra 2001, staldbygning på
145 kvm fra 1989. Naturskøn grund med skov og græsarealer med et rigt dyreliv så her en en god
jagt til den ivrige jæger.

NEDLAGT LANDBRUG

Mindre landejendom beliggende lige udenfor Nr. Broby ned ad en privat vej Foruden skov er der et
græsareal bag bygningerne og ca. 1 ha pløjejord samt en stor have. Ejendommen består af en oprindelig bolig, der trænger til en modernisering samt en lejlighed på 1. sal der er indrettet for ca. 10
år siden. God garage med værksted, og lidt mindre udbygninger.Kom og oplev naturen og den
skønne udsigt fra lejligheden.

Bolig
175 Opført
Grund m2
64.865 Sagsnr.
Stuer/vær.
1/5 Energi

1918
3113
F

Beliggende på landet i Sandholts Lydelse mellem Hillerslev og V. Hæsinge. Boligen indeholder entre, badeværelse med bruseniche, soveværelse, stue, spisekammer, spisekøkken med udgang til
overdækket terrasse, mindre mellemgang og bryggers med brændefyr og ældre oliefyr. Fra bryggerset er der indgang til værelse. Garage sammenbygget med udhus og brændeskur. Haven er på
1.000 kvm.

En skøn ejendom med skøn og flot natur, god jagt på jorderne og gode fiskemuligheder i åen i skel.
Bolign med dejligt nyere køkken og godt flisebadeværelse. 10,8 ha jord med en høj jord på 3,65 ha
og 6 ha med eng og mose. Jordernes skel afgrænses af Sallinge Å både i syd og vest og i nord af
Lammebækken, så der medfølger over 900 m vandløb. 4-længet ejendommen med solfyldt og
hyggelig gårdsplads med portgennemkørsel. Hertil kommer Traktorgarage.

Bolig
Grund m2
Stuer/vær.

179 Opført
29.176 Sagsnr.
2/4 Energi

1864
3123
F

Skønt beliggende på Sydfyn kun 2 km fra Fjællebroen og Vester Åby med indkøb, skole hal m.m.
168 kvm bolig i 1½ plan og med jordvarmeanlæg. 302 kvm maskinhus og ældre kostalde. Grunden
er på ialt 17,3 ha hvoraf 16 ha er i omdrift.

Bolig
Grund m2
Stuer/vær.

88 Opført
1.000 Sagsnr.
1/2 Energi

1961
3108
E

Bolig/kld.
167/6 Opført
Grund m2 108.795 Sagsnr.
Stuer/vær.
1/4 Energi

1752
3124
G

Kontantpris/udb.
3.800.000/190.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg. 17.721/14.585
Ejerudgift pr. md.
2.047
Bolig
168 Opført
Grund m2 173.600 Sagsnr.
Stuer/vær.
2/1 Energi

1905
5920
G

HORNELANDEVEJ 106, HORNE, 5600 FAABORG

2 ha med udsigt over Horneland og Helnæs bugten
En dejlig nedlagt landbrugsejendom skønt og højt beliggende på Horneland, så der er et dejligt kig
over det åbne land og ud over Helnæsbugten både med strand, hav og Helnæs. Boligen er en god
solid ejendom med nyere tag og en indretning, så der er plads til en familie. Hertil kommer 2 gode
lagerbygninger med mange anvendelsesmuligheder. En stor grund på godt 20.000 kvm, så her
kan blive plads til dyrehold.

LYSTEJENDOM
Kontantpris/udb.
395.000/25.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
1.780/1.483
Ejerudgift pr. md.
1.286

Kontantpris/udb.
1.685.000/85.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
7.594/6.328
Ejerudgift pr. md.
1.557

STRANDVEJEN 85, 5600 FAABORG

17 ha planteavl på Sydfyn

NEDLAGT LANDBRUG
Kontantpris/udb.
1.150.000/60.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
5.185/4.320
Ejerudgift pr. md.
1.966

SINAIVEJ 17, 5672 BROBY

Villa på Midtfyn

GESTELEVLUNDEVEJ 29, GESTELEVLUNDE, 5750 RINGE

Natur-, jagt- og fiskeri på Midtfyn

PLANTEAVLSGÅRD
Kontantpris/udb.
1.695.000/85.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
7.632/6.359
Ejerudgift pr. md.
1.706

VØJSTRUPVEJ 32, 5672 BROBY

3 ha naturskønt beliggende ved Nr. Broby

VILLA

NATUREJENDOM
Kontantpris/udb.
1.450.000/75.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
6.464/5.392
Ejerudgift pr. md.
2.335

Kontantpris/udb.
1.285.000/65.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
5.806/4.837
Ejerudgift pr. md.
1.380
Bolig/kld.
144/10 Opført
Grund m2
20.556 Sagsnr.
Stuer/vær.
2/2 Energi

1877
3107
E

FANGELVEJ 62, RADBY, 5672 BROBY

Landejendom syd fra Odense med solid bolig og staldbygning
Dejlig beliggende midt i Radby mellem Allested/Vejle og Fangel. Stor bolig med køkken, alrum,
stue og 4 værelser. God 258 kvm staldbygning med flere anvendelsesmuligheder. 9,6 ha i 3 parceller op til og nær boligen. Dele af jorden tilpantet med nordmannagraner og nobilis. Granplantagen kan evt. fliset og fræsset inden overtagelse.

Kontantpris/udb.
1.995.000/100.000
Brutto/netto ekskl. ejerudg.
8.966/7.472
Ejerudgift pr. md.
1.735
Bolig
Grund m2
Stuer/vær.

183 Opført
80.551 Sagsnr.
1/5 Energi

1940
2986
F

Kontakt os:
Damsbovej 11 · 5492 Vissenbjerg
6262 5225
birthep@birthep.dk
www.birthep.dk

mitfaaborg-midtfyn.dk

19

De garvede vinkendere Steffen
Floodness og Brian Holtze
Jørgensen har god grund til
at smile. Siden de åbnede
Vinkonsulatet den 2. april i
år, har de langet flere tusinde
flasker vin hen over disken.
Foto: Nanna Lørup Buch

Ungdomsvenner har fået flyvende
start med ny vinforretning
Steffen Floodness og Brian Holtze Jørgensen har været venner, siden de blev klassekammerater på Handelsskolen i 1993.
Deres fælles passion for vin har givet dem modet til at gå efter drømmen om at være selvstændige. 2. april åbnede de
Vinkonsulatet, der allerede har stor succes.
NANNA LØRUP BUCH
NALBU@JFMEDIER.DK
44-årige Steffen Floodness og
43-årige Brian Holtze Jørgensen
startede deres længe ventede
drøm den 2. april i år, da ungdomsvennerne åbnede deres
fælles firma, Vinkonsulatet, der
ligger på Rynkebyvej 6 i Ringe. Og
det har været en flyvende start for
vennerne, der har langet tusindvis
af flasker over disken - især deres
egen importerede rosévin har været en bragende succes.
- Forretningen går pisse godt.
Det er svært ikke at synes, at det
er fedt. Hjulene ruller og det går
rigtig stærkt. Der ryger rigtig mange tusinde flasker vin igennem
systemet, så det er dejligt, siger
44-årige Steffen Floodness, der er
født og opvokset i Odense, men
flyttede til Ringe for 13 år siden,
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hvor han stadig bor. Steffen Floodness har et barn fra et tidligere
forhold og har et bonusbarn fra sit
nuværende forhold.

Rosé i lange baner
Kombinationen af en rigtig varm
sommer og en god vin har gjort,
at især salget af rosé er gået over
al forventning.
- Vi har været heldige - og dygtige
til at spå trenden - at den første
import, vi har lavet, var rosévin.
Med den sommer vi har haft, har
vi valgt helt rigtigt. Vi har sprøjtet
rosévin ud, siger 43-årige Brian
Holtze Jørgensen, der er født og
opvokset i Odense, hvor han stadig bor sammen med sin hustru
og deres to børn.

FORTSÆTTES SIDE 22

Hos Vinkonsulatet er der
indlagt et perfekt tempereret
handelskammer. - Vi er jo et
konsulat, så vi synes, vi skulle
have et handelskammer. Her
kan private samlere sætte deres
egen vin til salg. Vi tager det
i kommission og så kan vores
kunder købe det her. Vi formidler
nogle spændende årgange - det
er en sjov måde, at få noget
anderledes vin ind, oplyser Steffen
Floodness. Foto: Nanna Lørup Buch
SEPTEMBER 2018

Snart udsolgt
Sæt til salg inden 31.12.18
og få kr. 6000,- i rabat på salæret.
Solgt - via købe

Solgt
Solgt

Rudmevej

Plougårdsvej 20

96

Solgt

Solgt

rkartotek

Dybdalgår
dvej 17

Kirkevej 9

Luneskovvej 1

Solgt

Solgt

Solgt

Gislev Lærk
evej 2, Gisle

v

Solgt - på 42 dage
Solgt - via køberkartotekHolmevej 24, Gislev
Grøftager 36

, Ringe

Fruelundsvej 20

Kildevangen 59

Solgtj 8

Solgt

- på 34 dage
Kløvervej 5,
Ringe

e

Skæretv

Solgt

Solgt - via køberkartotek

Kapelvej 2, Ringe

Solgt

Snarupvejen 40

Solgt

Skolegyden 13

Solgt

rdt og
Her er resultatet af hå
og
professionelt arbejde
i butikken.
stor kampgejst fra alle
t i 2018.
Udpluk af boliger solg
t?
Skal du også have solg

Solgt

Platan Alle 48

Albanivej 47

Solgt

ovej 33
Lykkeb

Solgtlerslev 6
il
Nedre H
Solgt
Nyvej 11

Mellemager

45

Solgt

Åvej 17, Årslev

Solgt - på 40 da

Stenager 9,

Ryslinge

ge

Solgt12
g
Lillekro

– Skal du også have solgt din bolig?
Ring og book et gratis Salgstjek på 6262 4455.
Channe Broholm

mitfaaborg-midtfyn.dk

Jernbanegade 16 · 5750 Ringe
575@edc.dk
6262 4455
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Vinkonsulatets populære rosévin
hedder Domaine Pey Blanc, N 1
og er fra Provence. Det var kærlighed ved første blik, da de to venner var på fagmessen Prowein i
Tyskland i marts i år, hvor de faldt
pladask for den samme vin. På
messens sidste dag skulle de efter
en wienerschnitzel til frokost lige
en tur mere rundt og kigge efter
rosé i Provence-afdelingen.
- Messen havde samlet det vin, de
synes var allerbedst, i et hjørne.
På 30 minutter smagte vi 40-50
rosévine hver - uden at snakke
om, hvad vi synes om dem. Da
vi så bagefter skulle finde hver
vores favorit, peger vi begge på
den samme vin, siger Brian Holtze
Jørgensen.

Rosé i snevejr
Ifølge Brian Holtze Jørgensen,
smager vin meget anderledes, når
man får det med hjem.
- Vi fik derfor en prøve med hjem,
som vi smagte, mens det var snevejr - og den smagte stadig rigtig
godt. Vi kiggede på hinanden og
sagde: Fuck, det smager sgu godt.
Og så bestilte vi vores egen import, siger han.
Valget af rosévinen fra Provence
er også faldet i god jord hos Vinkonsulatets kunder.
- Vi har solgt rigtig mange af dem.
Det er klart det mest toneangivende produkt, vi har haft ind til videre, siger Brian Holtze Jørgensen.

Garvede "vinkonsuler"
De to mænd bag Vinkonsulatet er
ungdomsvenner og har holdt ved
deres venskab lige siden.
- Vi blev klassekammerater, da vi
startede på Handelskolen sammen i 1993, og siden har vi været
bedste venner. Steffen var sågar
min bestman (forlover, red.) til
vores bryllup, siger Brian Holtze
Jørgensen.
Vinkonsulatet er resultatet af
deres fælles passion for vin, der
startede, da Brian Holtze Jørgensen efter handelsskolen fik en læreplads hos H. J. Hansen i Odense
i 1996.
Siden da har begge parter arbejdet med vin på den ene eller anden måde. Sammenlagt har de 37
års erfaring i vinbranchen.
Selve navnet, Vinkonsulatet, kom
efter lange overvejelser.
- Der var mange idéer og slogans
indeover - alt blev vendt. Vi ville
gerne have et navn, der symboliserede, at her kunne man få
hjælp, råd og vejledning, siger
Steffen Floodness, hvortil Brian
Holtze Jørgensen tilføjer:

- Derfor passede Vinkonsulatet
helt perfekt. Et konsulat er et sted,
hvor man går hen, hvis man har
brug for hjælp. Det er meget sigende for vores forretning.
Som et sjovt og anderledes tiltag
har Steffen Floodness og Brian
Holtze Jørgensen lavet et handelskammer i deres forretning.
- Vi er jo et konsulat, så vi synes,
vi skulle have et handelskammer.
Her kan private samlere sætte
deres egen vin til salg. Vi tager
det i kommission og så kan vores
kunder købe det her. Vi formidler
nogle spændende årgange - det
er en sjov måde, at få noget anderledes vin ind, oplyser Steffen
Floodness.
Vinkonsulatet har indgået en samarbejdsaftale med H. J. Hansen Vin
og er en del af kæden Vinspecialisten, så sortimentet er et mix af
egen import og vine fra H.J. Hansen Vin, som begge vinkonsuler
kender særdeles godt.

Drømmen om at stå
på egne ben
Det var et stort skridt for Steffen
Floodness og Brian Holtze Jørgensen at starte deres egen virksomhed.
- Vi har i mange år snakket om,
om vi skulle starte vores egen
forretning. Det var drømmen om
at prøve at stå på egne ben og
drømmen om lave en forretning
som selvstændig. Økonomien og
pladsen har bare ikke været til det
tidligere, selvom drømmen var
der, siger Brian Holtze Jørgensen
og tilføjer:
- Når man er selvstændig er det er
jo alt på et bræt. Jeg gik fra en løn
som salgsdirektør til selv at skulle
skabe mine egne penge - det er
meget usikkert.
Det er især usikkert, når man
indgår et partnerskab med en
anden, da det åbner muligheden
for knurre på tråden. Men både
Steffen Floodness og Brian Holtze
Jørgensen mener ikke, at det bliver aktuelt i deres tilfælde.
- Vi kender hinanden rigtig godt
privat og vi har allerede prøvet
at arbejde sammen, så usikkerhedsmomentet ved at indgå et
partnerskab med hinanden har
været mindre, fordi vi kender hinanden så godt, siger Brian Holtze
Jørgensen.

Særligt rosévinen Domaine Pey Blanc, N. 1 fra Provence
har haft ben at gå på. Foto: Nanna Lørup Buch

EFTERÅR

KALDER PÅ VARME LYSE

SMIL

Faaborgklinikkerne står
klar til, at hjælpe dig og dine
tænder igennem den mørke
tid med en ualmindelig bred
vifte af behandlingstilbud!

Al ekspertise in-house
Her kan du blive tandbehandlet i
trygge rammer, næsten uanset
hvad dit behandlingsbehov er!
Og du kan vide dig
sikker på kvaliteten igennem
hele behandlingsforløbet.

Husk nu lige tandbørsten,
- og tandeftersynet!

Alt for mange unge og singler, men også voksne springer over...
God mundhygiejne forebygger og værner dig mod sygdom!
Og har du brug for at opfriske hvad god mundhygiejne er?
- står vores dygtige tandplejere klar!
Går du regelmæssigt til tandeftersyn kan vi både holde din mund og
tænder sunde mens udgifterne til tandbehandling holdes nede:-)

Vi kender vores patienter - de er som os - unikke hver og en!

- og vi viser dig hvordan smilet holder hele livet

Soﬁe

Niels

Morten

Kaspar

Anders

Line

Ring eller book din tandlæge online på www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk
Faaborg Raadhusgaarden 5 tlf. 62 61 34 02 • Haarby Bøgevej 1 tlf. 64 73 13 90

mitfaaborg-midtfyn.dk
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Koordinator for landsbyklyngen Hånden under Midtfyn,
Pia Skovshoved. Arkivfoto: Tim K. Jensen

Kender du landsbyklyngen
Hånden under Midtfyn?
P I A S KO V S H O V E D, KO O R D I N AT O R F O R L A N D S B Y K LY N G E N
H Å N D E N U N D E R M I DT F Y N
Etableringen af landsbyklyngen
har nu stået på i lidt over et år, og
vi tror på, at begrebet Hånden un-

der Midtfyn har lagt sig lidt højere
i bevidstheden hos klyngens beboere. De tiltag vi har gjort i årets

løb har alle haft som formål at
ryste klyngen sammen, og skabe
rammer for, at os, der bor i klyngen, får kendskab til hinanden og
hinandens virke og aktiviteter.
Borgerbudgettet (50.000 kommunale kroner) har aktiveret mange
omkring idéudvikling og projekter.
Der er igangsat og næsten realiseret fire projekter i henholdsvis
Rudme, Espe, Krarup og Vantinge.
Klyngen har allerede igangsat en
ny proces med en ny pulje penge.
Læs mere på hjemmesiden www.
haandenundermidtfyn.dk
Klyngecafeerne er tænkt til at
invitere klyngen ud og opleve
et spændende sted i klyngen og
krydre eftermiddagen med sang
og egnsfortælling og ikke mindst
kage. Den første blev afholdt i
Galleri Svinestien i Rudme, og der
er planer om to klyngecafeer i løbet af efteråret i henholdsvis Espe
og Højrup.
Hertil kommer, at vi arbejder med
at etablere nogle kredse, som i
øjeblikket omfatter en erhvervskreds, en forsamlingshuskreds, en
kommunikationskreds og en lokalrådskreds. I disse kredse, som er
bygget op over nogle forskellige
interesseområder, udveksles daglige udfordringer, som holdes op
imod de muligheder, som klyngesamarbejdet åbner. Det er planen

at udvide antallet af kredse med
en skolekreds, en kirkekreds og en
foreningskreds. Vi barsler i øvrigt
med idéen om at etablere kredse,
som er samlet omkring temaer for
eksempel naturstier.
En vigtig og uundværlig del af
arbejdet med landsbyklyngen er
at skabe levende kommunikationsplatforme. Vi er nået næsten i
mål med vores hjemmeside, som
blandt andet indeholder den meget efterspurgte eventkalender.
Vi er i fuld gang med at uddanne
folk til at kunne lægge events i
kalenderen og regner med snart
at have cirka 35 superbrugere. Til
hjemmesiden er ligeledes knyttet
en facebookside.
Den 26. september inviteres alle
med interesse for hjemmesiden
til at komme med deres input og
ideer. Hjemmesiden har mange
muligheder, og det gælder om, at
tilpasse den til klyngens hjemmeside. Mødet afholdes i Espehallen
klokken 19-21.
I nærmeste fremtid skal vi arbejde
med en visions- og strategiplan
for landsbyklyngen Hånden under
Midtfyns videre arbejde, og vi skal
i den forbindelse også tage stilling
til, hvor arbejdet skal forankres.
Der bliver således rig mulighed for
at mødes i klyngen til nogle gode
snakke om vores fælles fremtid.

Vores nye jagt & outdoor kollektion
er netop landet i vores butik
- så er du godt klædt på

-20%
26.995,420,-

Tilbuddene er
gældende til
16.11.2018
eller så længe lager
haves. Gælder ikke
i forvejen
nedsatte varer

1.495,-

Bomuldsskjorte
Pürch
jagtbuks

298,-

498,-

Sort
vatteret vest

299,-

Miljøvenlige og
100% nedbrydelige
haglskåle

fra 3,75,-

Land & Fritid Ringe

Nordbakken 5 . 5750 Ringe . Telefon 62 62 11 82 . www.ringemaskinforretning.dk
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Østre Ringvej 39-41, 5750 Ringe
SEPTEMBER 2018

efterår i hus OG hAVe

Vi hAr et stOrt udVAlG i trAilere frA

Variant trailer
511 S1

Variant trailer
205 S1

Variant trailer
220 S1

(Værdi 495,-)

(Værdi 495,-)

(Værdi 495,-)

Flad presenning og
næsehjul er inklusiv

Flad presenning og
næsehjul er inklusiv

Flad presenning og
næsehjul er inklusiv

Kampagnepris

Kampagnepris

Kampagnepris

inkl. moms

inkl. moms

inkl. moms

4.095,-

4.595,-

5.395,-

AutOdele / tilBehør
på Midtfyn

A
•O
•V k ba
• Ba
• A o ak
•A o j
•A o

G -

-

v m ka k

og

o

- F.eks. oliefilter, luftfilter, pollenfilter m.m.
Og
- Stort udvalg fra Valeo til alle fabrikater
- Til f.eks. lommelygter, P-ure, biler, motorcykler m.m.
- Fra Motip i din bils farve
- Vi lagerfører Auto - Glym kvalitets bilplejeprodukter
- Styrtøjsdele, bremsedele, tandremssæt og meget andet

o

ag

va

Midtfyns Bremse og Kobling er en virksomhed med mere end 40 års erfaring i branchen.
Vores motto er:
Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris. Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

Midtfyns Bremseremse &
Koblingsservice ApS

Bakkevej 9 • 5750 Ringe • 62 62 13 52 • www.midtfynsbremse.dk
mitfaaborg-midtfyn.dk

åBninGstider:
Mandag-torsdag
kl. 7.15 - 16.30
Fredag kl. 7.15 - 16.00
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71-årige Erik Damgaard har
været medlem af Faaborg
Orienteringsklub siden 1988.
For at klubben kan blive
ved med at eksistere, er det
nødvendigt med flere børn
og unge, så medlemmernes
gennemsitsalder kan blive lavere,
end den er nu. Derfor satser
Faaborg Orienteringsklub nu
på familier - men indtil vidre,
har det ikke givet den ønskede
effekt. Foto: Nanna Lørup Buch

Orienteringsklub satser
på familieløb
Hos Faaborg Orienteringsklub håber man på at kunne tiltrække nogle flere børn og
unge, så klubben ikke bliver nødsaget til at dreje nøglen om, når "det grå guld" ikke
er der mere.
NANNA LØRUP BUCH NALBU@JFMEDIER.DK
Det er nødvendigt at sænke gennemsnitsalderen, hvis Faaborg
Orienteringsklub skal eksistere i
fremtiden. Det mener 71-årige Erik
Damgaard, der har været medlem
af klubben siden 1988.
- Vi mangler generelt medlemmer, ligsom alle andre klubber.
Vores medlemstal er stabilt nok,
men ancienniteten er ved at stige.
Vi har altid været en familiepræget klub, men på det seneste er
majoriteten af medlemmerne blevet det ældre segment. Mange af
dem, der var ungdomsløbere, er
flyttet fra området for at studere
eller starte deres egen familie.
Nogle har også forladt klubben,
men heldigvis ikke mange. Der er
stadig mange, som kommer og
løber en gang i mellem, selvom
de nu bor i Aarhus, Aalborg, Silke-
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borg, osv. Men generelt mangler
vi børn og unge. Klubben stopper
jo, hvis der ikke er tilgang fra de
unge, siger Erik Damgaard, der er
født og opvokset i Rynkeby, men
har boet i Faaborg siden 1976. Erik
Damgaard bor nu i Haastrup, har
tre børn fra et tidligere forhold og
et bonusbarn fra sit nuværende
forhold.
Erik Damgaard har været medlem
af Faaborg Orienteringsklub siden
1988, og blev hurtigt herefter
ungdomsformand. Han har tidligere været formand for klubben
i otte år, og er nu den, der har
kontakten til alt, der har med skolearbejde at gøre.

Familie Orientering
Børn og unge er en vigtig brik,
hvis man skal vende tendensen

med, at cirka 60 procent af orienteringsklubbens medlemmer er
over 50 år, mener Erik Damgaard.
Derfor startede klubben i foråret
et nyt projekt op, der hedder Familie Orientering.
- For at imødegå, at krisen opstår
senere, fokuserer vi nu meget på
at få børn og unge ind i klubben
igennem Familie Orientering. Det
har nemlig vist sig, at medlemmerne holder bedst ved, hvis det
er hele familien, der starter her.
Det kan være svært for en ung
at starte alene, hvis der ikke er
opbakning hjemmefra, siger Erik
Damgaard og tilføjer:
- Vi har hele foråret kørt projektet
Familie Orientering, hvor vi har
startet træningen ud her i klubhuset hver torsdag klokken 17.30,
hvor hele familien har kunnet

komme til orientering sammen.
Samme tid og samme sted, så
det er nemt for familierne, og så
har vi spist aftensmad sammen
efterfølgende.
Trods orienteringsklubbens intention om at lokke flere familier til
klubben, har det ikke virket efter
hensigten.
- Det har ikke hjulpet så meget,
som vi havde håbet. Der er kun
kommet to nye familier med. Vi
havde da håbet på nogle flere.
Nu spekulerer vi over, hvad vi så
skal gøre - det er vi ikke færdige
med at beslutte endnu, siger
han.
Erik Damgaard er ærgerlig over,
at der ikke er flere familier, der
har meldt sig til Familie Orientering.
- Familier i dag er normalt delt
op og går til mange forskellige
idrætter hver for sig, og kan sågar have svært ved overhovedet
at få samlet alle omkring middagsbordet. Familie Orientering
er en familiesport, hvor alle kan
være med til den samme sport
på det samme tidspunkt. Det er
helt unikt, siger han og tilføjer:
- Man har mulighed for at få en
hel masse dejligt samvær med
sin familie og med de andre i
klubben. Man kommer ud i naturen og motionerer.

I Faaborg Orienteringsklub er der
akrive medlemmer fra 7 år og op til
83 år. Der er cirka 180 medlemmer
i klubben, hvis man også regner
de cirka 100 passive medlemmer
med, der kun træner en gang
imellem. Foto: Nanna Lørup Buch
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kigger efter lidt større biler med
den kvalitet og komfort, der følger med. Vi har samtidig gode
brugte biler som en mulighed
for vores kunder, og vi lægger
selvfølgelig ikke navn til dårlige
brugte biler, der i stedet bliver
solgt videre.
- MFA Biler i Faaborg står også
for stærke og professionelle
løsninger til erhvervskunder,
der ønsker at købe eller lease
erhvervsbiler. Det kan for eksempel være kassevogne, hvor
ProAce er ved at opnå noget af
den store popularitet, som HiAce havde i mange år. Vi oplever
heldigvis, at erhvervsmarkedet
rører lidt på sig for tiden, fordi
vores kunder har godt gang i
deres aktiviteter.

Værkstedet følger op – med
et glimt i øjet

Frank, Kamilla, Tony og Kaj står klar til at tage imod nye såvel som gamle kunder.

Internationalt bilmærke
med stærk lokal service
Hos MFA Biler i Faaborg får du
alle fordelene ved et internationalt bilmærke som Toyota kombineret med en stærk lokal service.
”Vi har Toyotas brede program til
private kunder og erhvervskun-

der, og kunderne vil i både butik
og på vores værksted opleve stor
viden og en personlig service”,
siger Kaj K. Josefsen, der er salgsleder hos MFA Biler Faaborg.
Når du træder ind hos MFA Biler
på Smedemestervej 2 i Faaborg,
så står den ene Toyota efter den
anden linet op. Det er der en god
grund til. For MFA Biler, der ud
over forretningen i Faaborg er at
finde fem andre steder på Fyn,
har valgt at have 100% fokus på
Toyota. Det giver ifølge Kaj K.
Josefsen en række fordele for både
kunder og personale:
mitfaaborg-midtfyn.dk

- Det gør, at vi kan kalde os absolutte eksperter i Toyota, fordi det
er det eneste, vi arbejder med hver
eneste dag. Vi kan mærke, at det
giver nogle fordele, at vi på den
måde fokuserer på ét bilmærke
frem for to eller tre
mærker. Toyota har
samtidig et bredt program, der dækker alle
behov til både privatog erhvervskunder.
Derfor har vi slet ikke
brug for at supplere
med flere mærker,
konstaterer han:
- Vi står samtidig klar
med nogle flinke folk
og dygtige rådgivere,
der har stor erfaring at byde på,
uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde,

Køreklar med individuelle
pakker

Toyota-programmet omfatter en
række klassiske og nye modeller.
Det rækker fra den lille og praktiske Aygo til den store Raw4/Land
Cruiser – og alle de modeller og
muligheder, der er derimellem:
- Uanset hvilken størrelse bil,
vores kunder kigger efter, så kan
de være sikre på at få den bedste
behandling. Vi tilbyder samtidig

ikke bare biler fra et stærkt
mærke og et bredt sortiment,
men kan også hjælpe kunden
med at sætte en pakke sammen
af finansiering, forsikring og
servicekontrakter, hvis de ønsker det. Vi sammensætter lige
præcis den pakke, der passer
kunden og gør ham eller hende
køreklar, siger Kaj K. Josefsen
og fortsætter:
- Vi laver masser
af finansieringstilbud til vores
kunder, der selvfølgelig i sidste
ende selv vælger
til og fra – med
den rette rådgivning fra os. Vi er
en meget lokal
virksomhed, der
ikke presser vores
kunder til noget.
For vi vil gerne se
dem igen en anden gang.

Stigende interesse for større
biler og hybridbiler

Kaj K. Josefsen fortæller, at
kunderne aktuelt igen kigger på
lidt større biler og hybridbiler:
- Der er sket meget de seneste
par år, hvor kunderne igen

Den service og kompetence, der
møder kunderne i butikken,
følger værkfører Frank Nørremark og kollegerne på værkstedet gerne op på:
- Vi har et hold med nogle gutter, der har arbejdet med Toyota
i mange år – og nogle yngre
gutter, bl.a. vores lærlinge, der
er dygtige og på samme måde
kan lide at arbejde med både
biler og med mærket Toyota. Vi
lægger samtidig vægt på, at de
alle møder kunden med et glimt
i øjet, og at de kan tale med
kunderne, der ofte går med ud
til bilen, når vi arbejder på den,
fortæller Frank Nørremark:
- På værkstedet laver vi meget
vedligeholdelse og serviceeftersyn på bilerne, da der sjældent
er fejl på Toyota’er sammenlignet med mange andre mærker.
Toyota har altid stået for kva-

litet, og det matcher mærket
og bilerne stadig. Der er ingen
hovsa-løsninger, og vi er som
mekanikere løbende på kurser,
så vi hele tiden er opdateret –
også i forhold til den IT-del, der
fylder mere og mere.
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I slutningen af 2017 blev de første streger slået til den
nye forening, og siden er der sket ganske meget i den
smukke gamle stationsbygning tre meter fra spor 1
på Svendborgbanen. Foto: Peter Leth-Larsen

Liv i Ringe Station

- et projekt for fællesskab og idémageri
På få måneder har en flok engagerede Ringe-borgere banket en forening op omkring Ringes
gamle stationsbygning, der ellers i årevis har stået delvist tom, efter at DSB rømmede billetsalget.
R I K K E D Y R G A A R D, A K T I V I F O R E N I N G E N L I V I R I N G E S TAT I O N
”Helt oppe og ringe i Ringes gamle Station…”, ”På sporet af gode
tider”…
Der er medlemsmøde i foreningen
”Liv i Ringe Station”, og der brainstormes på slogans, der fanger
projektets ånd. 14 mennesker er
mødt op på en sensommerdag,
for at høre mere om tankerne bag

stationen og for at få mere viden
om, hvordan de selv kan bidrage
og blive aktive medspillere i det
forholdsvis nye kultur- og medborgerhus i Ringes midte.
Det kommer vi tilbage til.
Foreningen ”Liv i Ringe Station”
blev stiftet i begyndelsen af 2018
med det formål at forvandle den

Der er medlemsmøde i foreningen Liv i Ringe Station, og selv om der allerede er
pænt meget liv i den gamle stationsbygning, så er de frivillige bag foreningen
hele tiden på jagt efter nye folkelige eller kulturelle projekter. Foto: Foreningen
Liv i Ringe Station
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tomme stationsbygning til et
moderne, innovativt, kulturelt
omdrejningspunkt med højt til
loftet og mulighed for at afholde
alverdens aktiviteter og arrangementer. Kort sagt et (møde)sted,
hvor vilde idéer kan afprøves, og
nye relationer på tværs af generationer kan etableres. Ambitionen
er at gøre ”Liv i Ringe station” til
en vigtig medspiller i relation til at
skabe en spændende og levende
by.
- Idéen til ”Liv i Ringe Station”
kom på et møde om liv i Ringes
hjerte i juni sidste år. Vi var nogle
tilflyttere, som blev spurgt om,
hvad vi savnede i Ringe. Snakken
forsatte efter mødet, og det viste
sig, at vi alle savnede et sted,
hvor man kunne komme og lave
noget sammen på tværs af interesser og aldre. Et uhøjtideligt
mødested for hele familien. Vi
blev så tændte af snakken, at vi
efterfølgende satte os sammen
og brainstormede på, hvad et sådant sted kunne indeholde. Da vi
fandt ud af, at stationsbygningen

stod tom, søgte vi kommunens
Borgerbudget-pulje, og så var vi i
gang, fortæller Martin Kaspersen,
som er en af initiativtagerne bag
projektet i Stationen.
Sammen med bymæglerne i Ringe tog gruppen kontakt til DSB,
og i marts 2018 overtog gruppen,
som nu var blevet til foreningen
”Liv i Ringe Station”, nøglerne til
bygningen. Og så var det med at
smøge ærmerne op og komme i
arbejdstøjet, for der var meget der
skulle fikses.
Heldigvis var byen fuld af glade
givere, så inventaret til stationen
er dels doneret af private og dels
sponseret af lokale virksomheder.
På stationen er der plads til alle,
der vil et positivt fællesskab, et
aktivt medborgerskab, hvor man
skaber noget sammen af lyst –
ikke af pligt.
Ønsket har fra start været at samle folk på tværs af interesser og
alder, og det er et helt bevidst
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LAGERSALG
- smag før du køber -

FREDAG DEN 28.SEPT. KL. 13-18
LØRDAG DEN 29. SEPT. KL. 10-14

SPAR OP TIL

60%

ROSÉ - TYSK RIESLING - BORDEAUX - CHAMPAGNE
BAROLO - TYSK PINOT NOIR - POMEROL - CALIFORNISK ZINFANDEL
AUSTRALSK SHIRAZ OG MEGET MERE

VinKonsulatet A/S
Rynkebyvej 6 - 5750 Ringe

www.vinkonsulatet.dk

mitfaaborg-midtfyn.dk
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valg, fortæller Martin Kaspersen:
- Det er så let bare at være sammen med folk, der ligner en selv,
men det kan også blive lidt kedeligt i længden. Derfor vil vi gerne
lave noget på tvært af generationer og baggrunde i Stationen. Vi
tror på, at det beriger os hver især.
Karin Lykkegård, som er medlem af
foreningens bestyrelse supplerer:
- Jeg synes, at det er rørende, når
folk kommer på eget initiativ, fordi
de gerne vil fællesskabet. Folk
kommer her af vidt forskellige
årsager, nogle kommer alene og
andre kommer flere generationer
for at være sammen til fodbold og
fællesspisning. Det er vigtig for os,
at her er plads til alle, og at alle
føler sig velkomne.
Karin Lykkegård forsætter:
- Man bliver skuffet, hvis man
kommer på stationen og regner
med at blive vartet op. En fællesspisning er ikke som at gå på
restaurant. Det bliver mest hyggeligt, hvis alle bidrager til den gode
stemning og praktikken, for vi er
jo ikke professionelle, men ret
gode amatører, når vi hjælper hinanden”, fortæller Karin Lykkegård.
Og der er faktisk plads til flere, for
hvis projektet skal lykkes til fulde,
er der brug for endnu flere folk,
der har lyst til at bruge bygningen
og være en del af projektet.

S

- Vi skal have gang i Ringe-borgerne, så vi kan få endnu mere
gang i Stationen. Der er meget,
der kan lade sig gøre, og Stationen er tænkt som et sted, hvor
man kan prøve sine ideer af og
udleve sine drømme, fortæller
Martin Kaspersen og forsætter:
- Stationen er jo noget vi giver til
hinanden. Når vi bidrager med
vores tid og idéer eller betaler
for at deltage i fællesspisningen
eller VM-fodbold, så er vi jo med
til at få biksen til at løbe rundt. Vi
har en forholdsvis høj husleje hos
DSB, men vi tror på, at det kan
lade sig gøre. Vi arbejder lige nu
på at få nogle lokale sponsorer
fra erhvervslivet ind over, ligesom vi har nogle projekter i støbeskeen, som vi gerne vil have
kommunen med i.
Karin Lykkegård supplerer:
- Vores ønske er, udover at være
et innovativt kultur- og medborgerhus, også at favne den sociale
dimension. At vi med Stationen
også er med til at tage et medmenneskeligt ansvar, hvor den
enkelte kan føle sig set og hørt.
Vi håber for eksempel i samarbejde med Faaborg-Midtfyn
Kommunes jobcenter at kunne
starte en café for ensomme unge
og praktikordninger op i løbet af
efteråret.

so

Men sådanne projekter kræver
folk, der vil engagere sig i Stationen, da idémagerne ikke kan nå
det hele.
Derfor vender vi tilbage til medlemsmødet, hvor vi startede.
Et af punkterne på aftenens program er netop, hvem kan tage sig
af hvilke aktiviteter, og hvem der
har lyst til hvad? Der er mange
gode ideer og stemningen er god.
Håbet er at flere folk dukker op
med deres projekter, og der er
mange muligheder.
- Det ville være fedt, hvis nogen
ville lave en kagekonkurrence, en
spilaften, holde et foredrag eller

arrangere en modeopvisning. At
man kommer med sin interesse,
og deler ud af sin viden. Stationen
kan også bruges som udstillingsvindue, hvor man for et beskedent beløb kan udstille sin kunst
eller sælge sine hjemmegjorte
marmelader. Tænk, om vi kunne
holde et marked for kunsthåndværk og lokale fødevarer, for vi
vil gerne det lokale. Vi vil gerne
være med til at brande Ringe by
og opland som et fedt sted at
bo. Der er meget, der kan lade
sig gøre, hvis bare man gør det
sammen. Det er i grunden ikke så
svært, fastslår Karin Lykkegård.

Da fodboldfeberen rasede under VM i sommers var stationen ramme
om et storskærmsarrangement for de midtfynske roligans.
Foto: Foreningen Liv i Ringe Station
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Møblér - os med
den gode service
Vi er din lokale specialist i møbler

MØBLÉR
MED
OMTANKE

For ﬁre år siden gik vi sammen med andre lokale
møbelfagfolk om at skabe en kæde der prioriterer den
gode kvalitet og en grundig vejledning samtidig med at
vi matcher priserne*.
Det rette valg og gode priser har stor betydning når der
skal indrettes med nye møbler – det ved vi om nogen og
det kalder vi at møblere med omtanke.
Kom ind i butikken og få vejledning og hør mere om
vores prismatch*.
*Prismatch er under forudsætning af at konkurrentprisen kan
dokumenteres, at den er gældende på købstidspunktet og at der ikke
er tale om specialfremstillede varer, udstillingsmodeller, restpartier,
kø- eller åbningstilbud. Gælder kun for privat køb.

Bare spørg os - Vi glæder os til at se dig.

Lars - møblér med Bo Godt
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