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Vi dækker 100%  
i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup  
5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe,  
5600 Faaborg og 5700 Svendborg

STENSTRUP Designer og 
kunstner Margit Høll fra 
Vester Skerninge lufter i 
øjeblikket tørresnoren på 
Stenstrup Bibliotek. Men 
det er ikke kun udstillerens 
egne kreationer, der kan ses 
på biblioteket. Det meste af 
udstillingen består af "alle 
tiders undertøj", og besø-
gende inviteres på en tur i 
minderne klædeskab, fuldt 
af alt det, vi til forskellige ti-
der har haft på inderst inde. 
Og der er bl.a. mulighed for 
at se hvordan undertøjet har 
inspireret stjernernes kostu-
mer.
Læs mere på side 4.

Christel Dall
journalist@denlilleavis.dk

Marilyn, 
Madonna 
og Margit

SØGER HOLDLEDER/MATERIALEMAND

Fodbold - Herre Serie 1

Ring til træner Brian Pehrson på  
Tlf. 42 44 46 60 og hør mere om jobbet

Til den kommende fodbold-sæson i Kirkeby 
søges holdleder/materialemand.
Der er ingen krav om uddannelse, men det forventes at du 
har interesse for fodbold, og gerne erfaring. 

Du har kørekort, og er måske førtidspensionist/efterlønner, 
eller bare ung med interesse i hvordan en træners hverdag 
fungerer. Arbejdet består i alle de praktiske ting før og under 
en kamp. Du skal være trænerens højre hånd, ordne tøj, 
sætte flag op, sørge for drikkevarer i pausen osv.

Arbejdstiden er ca. 2-3 timer pr. uge.
Kirkeby Idrætsforening

KIF   1944  

Pantone 355
CMYK 91  0  100  0

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup  
5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk ☎ 6224 4004

Står din bil for syn?

FORSIKRINGSSKADER af alle bilmærker, samarbejder  med alle forsikringsselskaber.

- KOM OG FÅ ET GRATIS SYNSTJEK

 

 

HENRIK’S
Diner & Smørrebrød
Langgade 41, Espe, 5750 Ringe · Diner transportable  

Tlf. 62 62 30 34

BESTILLING OG EVT. SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF.  6262 3034 

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK
ALLE RETTER MIN. 10 COUVERTER

Brunch
• Ferskrøget laks  m. asparges
• Scramble egg
• Ristede cocktailpølser
• Ristet bacon
•  Kold skinke m. tomat og agurk

• Rullepølse m. løg og sky
• Lun leverpostej
• Pandekager m. ahornsirup 
•  Skæreost, brie
•  Marmelade og Nutella
• Frugtfad
•  Wienerbrød

•  Rugbrød, franskbrød,  
vælg mellem: Rundstykker 
eller grovbrød og smør 

MAD UD AF HUSET

Januar måned: Hver søndag kl. 12.00-15.00

3 retter kr. ...................160,- Hundstrup Kro

 Alt inkl.
Pr. couvert 109,-

•  Gammeldags klar suppe m. boller 
og hjemmelavet flutes 

•  Peberrodskød af kalvebryst
•   Budding m. kirsebærsovs  

eller kaffe m. sødt
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STENSTRUP OLLERUP 

AQUA DOR 
KLAR
MED SMAG 
1 LITER

4,-
FRIT VALG

+ Pant

Hvornår skal taget udskiftes?
Hvilken slags tag kan jeg vælge?
Det nye tag skal passe til resten af huset
Hvad koster et nyt tag?
Fra eternit til tegl.
Hvilke energikrav er der?

Nyt TAG?Nyt TAG?
Kontakt BrianTlf. 5132 8990 

- for et uforpligtende besøg og få svar på alle spørgsmålene

Kontakt BrianTlf. 5132 8990 
- for et uforpligtende besøg og få svar på alle spørgsmålene
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 www.hardsoft.dk

En god forbindelse... 

Brugervenlig og fleksibel økonomistyring 
til foreninger og virksomheder
“Et regnskabsprogram skal være enkelt og bruger-
venligt uden at koste en formue, så man kan få tid 
og råd til at koncentrere sig om andre ting”.

AirBOSS er et modulbaseret økonomisystem, der indeholder alle de funktion-
er, et firma har brug for i den daglige drift. Med programmerne kan langt de 
fleste virksomheder få opfyldt deres behov, uanset hvilken branche der er tale 
om. AirBOSS er kendt for sin let forståelige og logisk opbyggede bruger-flade.  
Programmerne er nemme at installere og komme i gang med, og det er muligt at 
konvertere og genbruge data fra andre økonomi-systemer.

Prøv det GRATIS i 90 dage Ring til Thomas og hør mere

v/ Thomas Bang Christensen

Tlf. 40 27 29 15

Nyvalgt:

To kvinder i spidsen for 
LO Sydfyn
SYDFYN  LO Sydfyn afholdt 
ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde i sidste uge, 
med henblik på at finde en 
ny formand og evt. en næst-
formand. 

Formandsposten gik til FOA 
Sydfyns formand Susan Bøg 
Nielsen, som har været en 
del af LO Sydfyns bestyrelse 
siden kommunesammen-
lægningen, hvor hun var 
formand for LO’s kommu-
nalpolitiske udvalg på Lan-
geland. Da hun i 2014 blev 
valgt til formand for FOA 

Sydfyn, trådte hun samtidig 
ind som næstformand i LO 
Sydfyn.  Susan har gennem 
sin tid i LO, vist stor evne for 
samarbejde og er kendt for 
at sige sin mening og stå ved 
den. Gode egenskaber, når 
hun skal være talerør for de 
godt 17.000 LO-medlemmer 
på Sydfyn.

Susan suppleres af den ny-
valgte næstformand Brita 
Andersen, fra HK Midt. 
Brita er formand for HK stat 
Midt og har været medlem 
af LO Sydfyns bestyrelse 

siden 2010.  Brita har, lige-
som Susan, været en del af 
LO Sydfyns arbejdsudvalg 
gennem mange år, og der 
er stor respekt for hendes 
samarbejdsevne og arbejds-
indsats.  

Begge blev valgt uden mod-
kandidat og begge takkede 
for tilliden og glæder sig til 
at trække i arbejdstøjet.

Der var stor opbakning til den nye formand og næstformand. Selv om begge blev valgt uden 
modkandidater, kom stemmesedlerne i aktion.

Susan Bøg Nielsen (tv.) er LO Sydfyns nye formand. Hun ses her med den ligeledes nyvalgte 
næstformand Brita Andersen.

 

le
TISGRA

KØB OG SALG fra   
private til private  

med tilbud  
under 1.000 kroner

Indsend din annonce 
på www.denlilleavis.dk

Sælges: 2 stk. grønne 
keramik/porcelæn 
lampeskærme - pend-
ler Lene Bjerre - hvide 
på undersiden. 
Pris: 100 kr. pr. stk. 
Tlf.: 22 79 87 50

Sælges: To ruller 
sælges. Den ene med 
nye valser og på jul, 
den anden en gammel 
enmandsbetjent rulle 
med stenkasse. 
Pris: 300 kr. pr. stk. 
Tlf.: 21 42 04 66

Sælges: Hummel 
regnsæt str 110, ski-
sæt 104, flyverdragt 
104. 
Pris: 150 kr. pr. del 
Tlf.: 26 27 02 85

Sælges: Vinterjakke 
blå  str 110 som ny.  
Pris: 225 kr. 
Tlf.: 26 27 02 85

Sælges: 4 vinterdæk 
195/60/15 Passer til fx 
Hyundai matrix. Ca. 5 
mm mønster. 
Pris: 900 kr. 
Tlf.: 25 11 46 28

DET SKER:

Lyrik og musik
Onsdag aften d. 17. ja-
nuar er der koncert i 
"Koncerten" - Ollerup 
Efterskole Sang og Musik, 
Svendborgvej 10 i Olle-
rup.
Den 84-årige digter og 
forfatter Jens Rosendal 
er den nulevende forfat-
ter, der har flest sange 
repræsenteret i Højsko-
lesangbogen. Han står 
bl.a. bag forelskelses-
sangen ”Du kom med 
alt det der var dig”. Ras-
mus Skov Borring er 33 
år, pianist og komponist. 
Med en aldersforskel på 

næsten 50 år har Rosen-
dal og Borring fundet et 
godt fundament for deres 
samarbejde med at samle 
generationer i nye fælles-
sange. De udgav i 2013 
CD’en ’Livets mærke’ 
med sange der repræsen-
terer dels Jens Rosendals 
forfatterskab gennem 
tiden – og en række nye 
tekster med musik kom-
poneret af Rasmus Skov 
Borring.
Billetter fås på bl.a. www.
ollemus.billet.dk og på 
tlf: 62 24 24 19.

Spis sammen
Nu er der atter mulighed 
for at deltage i det popu-
lære arrangement "Spis 
sammen" på Aktivitets-
gården, Hundstrupvej 
5, Stenstrup. Det foregår 
næste gang søndag d. 28. 
januar.
For kun 50 kr. pr. person 

serveres et lækkert måltid 
samt underholdning. 
Tilmelding til Ingeborg 
Alslev, tlf. 62 24 23 83, Ka-
ren Strandhave, tlf. 29 47 
96 10 eller Gerda Hansen 
tlf. 62 24 15 53 senest d. 
21. januar.

Festlig nytårskoncert
Søndag eftermiddag d. 
21. januar er der nytårs-
koncert på Gymnastik-
højskolen, Svendborgvej 
3, Ollerup. Fælleskoret fra 
Ollerup Efterskole synger 
en række værker sam-
men med CNUS – Carl 

Nielsen Ungdoms Sym-
foniorkester.
Hovedarrangør er CNUS 
som også står for billet-
salget. Billetter købes i 
døren og kan ikke forud-
bestilles.

Nyt i Fillipahuset
Hundstrup Sogne- og Ak-
tivitetsforening byder på 
en ny sæson med yoga, 
dans, sang og badminton 
i Fillipahuset.
Mandag d. 22. januar 
starter yoga for mænd, 
med der er også yoga for 
alle mandag, tirsdag og 
torsdag.
Årets nyhed er Danse-
værkstedet for børn over 
8, unge og voksne. Det 
starter onsdag d. 24. ja-
nuar. Lederen er uddan-

net danser og performer 
ved Nordisk teaterskole.
Danseværkstedet foregår 
hver anden onsdag indtil 
påske, og man kan prøve 
gratis de første to gange.
Det handler om at frem-
me bevægeglæde og 
kropslig kreativitet, og 
om at udforske bevægel-
se med lys, lyd og spon-
tane bevægelser. 
For mere info om yoga og 
dans ring til Karen Mar-
grethe på tlf: 26 24 15 12.
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V. ÅBY  Her en beretning 
om, hvordan svenske sol-
dater blev fanget under et 
kraftigt egeplankebord, på 
gården ”Gjeldebrede” nu 
Faurshøjvej 55, 5600, un-
der svenskerkrigene 1658 – 
1660.

For omtrent 60 år siden, da 
jeg gik i Etterup skole, blev 
der i en historietime fortalt 
om, hvordan man fangede 
svenske soldater på Sydfyn. 
Dette må have gjort et vist 
indtryk på mig, da jeg stadig 
kan huske fortællingen om 
bordet.
Jeg har fået hjælp fra lo-
kale borgere, Ebba, Lene 
og Kjeld Rasmussen tidli-
gere Aabygård, V. Aabyarkiv, 
Museumsdirektør Gertrud 
Hvidbjerg-Hansen Faaborg 
Museum, Museumsinspek-

tør: Eva Frellesvig og Tissel 
Lund Jacobsen, Øhavsmu-
seet. Desuden en stor hjælp 
fra N. Rasmussen Søkildes 
bøger.

Da jeg vidste at Gjeldebrede 
var et område der fandtes på 
et gammelt kort over egnen, 
som vi selv har boet i nær-
heden af i over 50 år, kunne 
det jo være sjovt, hvis om-
talte bord fandtes endnu. 
Med hjælp fra ovennævnte 
og andre, er det så lykkedes 
at finde bordet.

Jeg har fået følgende op-
lysninger af fam. Rasmus-
sen. De fortalte at, bordet 
fra ”Gjeldebrede” var arvet 
af to familiemedlemmer, 
der gerne begge ville have 
det. Så enden på det blev, 
at bordpladen simpelthen 

Hans Frost fra Vester Åby nærer en brændende in-
teresse for lokalhistorien, og har tidligere være tour-
guide for Den lille Avis ved en ekskursion til et glemt 
fæstningsværk ved Øhavsstien. Han har nu været 
så venlig at sende os nogle beretninger fra området 
nord for V. Åby. En af dem handler om et særligt 
plankebord, der kunne fange fulde svenskere…

”Gjeldebrede” en soldaterfælde:

Bordet fanger!

Erhvervsliv i 
Stenstrup bakker igen 
op om Fastelavnsfest/ 

Store Legedag og sørger  
for at Hallen vil være fyldt 

med hoppeborge 
og mange andre 

aktiviteter
LÆS MERE I 
NÆSTE UGE!

GRATIS 
ENTRÉ

blev skåret igennem, den er 
nu 6 cm tyk og L er 275 cm 
Br er 66 cm. Det ene stykke 
blev flyttet ud til Røde kro v/ 
Fåborg, og brugt som køk-
kenbord, og det andet til 
Rasmus Jensens gård i Åby. 
Det er så denne del, der er 
kommet på museum, da 
familien ikke længere øn-
skede at have det stående, 
det blev indleveret med en 
klausul om, at det skulle bli-
ve der de næste hundrede 
år. Da tiden er ved at være 
gået, måtte jeg jo have fart 
på med eftersøgningen. Ved 
et åbent hus arrangement 
på Faaborg Museum, med 
en guidet rundvisning, der i 
øvrigt var yderst interessant, 
rettede jeg en henvendelse 
til Gertrud Hvidberg. Hun 
mente at der måtte være en 
chance på Øhavsmuseet. Jeg 

fik en tilbagemelding fra Eva 
Frellesvig om, at bordet var 
fundet. Museumsinspektør 
Tissel Lund har været be-
hjælpelig med at fremvise 
bordet, som befinder sig 
samme sted som Aslak, på 
Den gamle gaard, Holkega-
de i Fåborg. Så der er næsten 
tale om en familiesammen-
føring.

Da de svenske tropper 
plyndrede i det sydfynske 
område, blev gårdene i og 
omkring V. Åby hårdt ramt.
Disse gårdejere var ellers ret 
velstillede, før de blev ud-
plyndrede, da der var gode 
oldenskove i området, samt 
ret god avl. Men da krigerne 
stjal både penge, avl, klæ-
der og dyr, blev det efter-
følgende en meget svær tid 
for dem. På nogle få gårde 

var man dog så snedige at: 
få det til at se ud som sven-
skerne havde været der, ved 
at sprætte gamle dyner op, 
så fjerene fløj omkring, samt 
smadre vinduer, indbo og 
døre, så gårdspladsen flød 
derved.

”Gjeldebrede” hørte fra 
1498 – 1525 under Holme 
Kloster, og siden Rant-
zausholm, i 1809 blev går-
den flyttet/ombygget og 
derefter kaldet Ditlevslyst. 
Den blev fredet 16.7.1987. 
Den har været skovrider-
bolig indtil i 1960’erne, den 
er beliggende mellem Kra-
gegård, Faurshøjvej 48, og 
Sølvbjerggård, Sølvbjergvej 
33, (stuehuset der brændte 
i dec. 1972). Gjeldebrede lå 
i et ret øde område, og var 
beboet af en enke og hendes 

voxne sønner. Her brugte 
man en anden taktik overfor 
krigerne, nemlig at byde sol-
daterne indenfor og beværte 
dem med hjemmebryg, så 
de derved blev fulde. Når 
de så var bænket ved om-
talte bord, blev dette på et 
passende tidspunkt, vippet 
over på soldaterne, så disse 
var fastlåste til der kunne 
hentes forstærkninger fra de 
to omtalte gårde. Herefter 
blev svenskerne ekspederet. 
Nævnte episode skulle være 
indtruffet flere gange, og 
derved kom beboerne, i be-
siddelse af svenske våben. 

På gården var tillige store af-
rettede hunde. Med beboer-
nes faste og øvede hænder, 
der med kraft og sikkerhed 
kunne svinge skovøxer og 
knipler, samt bruge våben, 
var det ikke et rart sted at 
havne for ubudne gæster. 
Sønnerne fra Gjeldebrede 
skulle på et tidspunkt have 
bemægtiget sig en rust-
vogn, som de plyndrede, 
for sølvpenge, pallasker og 
andre våben, for derefter at 
have ladet vognen glide ud 
i Brændegård sø. De kom 
derved i besiddelse af en del 
rigdom, som der var spor af 
hundrede år efter.

af Hans Frost

Denne og flere spændende 
beretninger kan også ses 
på hjemmesiden www.24-
7sydfyn.dk

Kun det halve af den oprindelige bordplade er tilbage, men med en tykkelse på 6 cm og en 
længde på næsten 3 meter, kan man godt forestille sig at det massive egetræsbord kunne 
klemme en flok fulde svenskere fast mod gulvet. (foto venligst udlånt af Jørgen Gundertofte.)
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Mandag - Fredag 
9.00-17.30

Lørdag - Søndag
9.00-16.00

Nyborgvej 2
5700 Svendborg

Tlf.  6221 3313

V. ÅBY  Besøgende på Sten-
strup bibliotek kan i denne 
og næste måned tage på en 
tidsrejse i undertøjets ver-
den. En hel kavalkade af det, 
vi normalt ikke lufter for of-
fentligheden, undtagen på 
tørresnoren, er ophængt i 
bibliotekets vinduesparti. Fra 
g-streng til lange underdren-
ge med ulden vrang, og fra 
korsetternes tid til i dag, kan 
det, vi bærer inderst inde, nu 
beundres på tæt hold.

Og det kan det takket være 
Margit Høll, designer med 
egen systue i Øster Skerninge. 
Hun har i tidens løb tilegnet 
sig en større samling af tøj fra 
flere tidsaldre. Det er nu en 
del af "Kostumelageret", og 
udlejes bl.a. til teatre mm.

- Det meste er egentlig kom-
met til mig sådan rent tilfæl-
digt, fortæller Margit Høll. 
- Det lokale dilettantteater 
manglede på et tidspunkt et 
lokale til deres kostumesam-
ling, og så kom det hele hjem 
i min lade. Det er mest tøj, 
som lokale borgere har for-
æret til teatret. 

- Nogle gange kommer folk 
også til mig, og spørger om 
jeg er interesseret i spænden-
de gammelt tøj, og det er jeg 
jo, smiler hun. - Men det er 

ikke sådan at jeg direkte går 
på indkøb efter det, som f.eks. 
Pauli Tvilling fra TV. Men jeg 
forstår udmærket glæden ved 
at gøre et godt fund.

Margit Høll, som er uddan-
net produktudvikler, fremstil-
ler også selv teaterkostumer. 
Hun har bl.a. lavet mus, egern 
og harer til "Dyrene i Hakke-
bakkeskoven", og hun er hvert 
år med til at skaffe tidstypiske 
kostumer til de historiske 
"Kirkegårdsspil" i Svendborg.

Men det er 
ikke kun 
historien, 
der har 
den krea-
tive desig-
ners interesse. Hun holder 
specielt meget af at eksperi-
mentere med forskellige ma-
terialer - også de mere usæd-
vanlige. Derfor kan man, i en 
af bibliotekets udstillings-
montrer, bl.a. se tasker og en 
hat lavet af gamle videobånd. 
Hun har endda sørget for at 
udstille den originale kasset-
te, så man kan se om tasken 
er lavet af Den lille havfrue el-
ler James Bond.

Under fremstillingsprocessen 
lærte hun en vigtig lektion: 
- De bånd, man selv kunne 
optage på, smitter af på fing-

rene, men det gør købefilm 
ikke.
Rart at vide, hvis man selv 
skulle få lyst til at prøve.

Materialevalget er også me-
get bevidst, når Margit Høll 
tegner croquis. Det gør hun 
på avispapir, og gerne sådan 
at tegningen på en eller an-
den måde går i forbindelse 
med billeder eller tekst på 
siden. Det kan man også se 
eksempler på, på biblioteket 
- kig på øverste hylde.

Og igen 
spiller ma-
terialerne 
en rolle i 
det histori-
ske under-

tøj - fra stive underskørter til 
det blødeste silke, over nylon-
produkter, som det dels ikke 
må have været behageligt 
at gå med, og som man dels 
skulle sørge for at holde langt 
væk fra åben ild.
- Undertøj har haft mange 
formål i tidens løb, fortæl-
ler Margit Høll. - Det skulle 
holde kroppen varm, eller det 
skulle afkøle. Det skulle frem-
hæve eller skjule, forme eller 
flattere.

Der er hele repertoiret på 
snorene i bibliotekets vin-
duer - fra stort til småt og fra 

dyrt til billigt. Og er man en af 
dem, der har levet nogle årti-
er, kan man sikkert genkende 
noget, man selv har haft på 
allerinderst.

Udstilleren har foruden tøjet 
medbragt billeder fra forskel-
lige epoker. Nogle er ophængt 
ved siden af tøjet, andre kan 
man finde i en mappe med 
udklip fra dameblade mm. 
Tag børn og børnebørn med, 
og lad dem more sig over det 
gamle tøj.
Men husk lige at fortælle 
dem, at uden det uldne her-
reundertøj fra oldefars tid, 
havde der ikke været noget, 
der hed T-shirts i dag. For 
dette, måske det alle mest 
populære klædningsstykke, 
startede faktisk som et stykke 
undertøj.

Eller, som Margit Høll siger: - 
Undertøjet hænger sammen 
som en helhed med yderbe-
klædning og tiden man lever 
i. Alle perioder og stilarter har 
noget at byde på, og alt kom-
mer tilbage.

Ja, måske kommer børnebør-
nene til at gå med strutskørter 
igen. Men om det bliver pi-
gerne eller drengene er ikke 
til at sige.

Alle tiders undertøj på Stenstrup Bibliotek

Hvad tørresnoren gemte

Damerne til venstre og herrerne til højre. Her har Margit Høll udsigt til både mamelukker og lange underbenklæder. Noget 
af tøjet har været i teatrets tjeneste og kommer det måske igen. Men i januar og februar er det udstillet på Stenstrup Biblio-
tek, til offentlig beskuelse.

Hatten er lavet af en gammel videofilm - måske James Bond.

Tidligere tiders korsetter og BH'er har bl.a. inspireret san-
gerinden Madonna, der ofte har optrådt i kostumer med 
"spydbarm" og snøreliv.

Også sko er der blevet plads til - både de fodformede og 
dem, der er mere sjældne end kønne. 

Strutskørter og Marilyn Monroe. Dele af Margit Hølls udstil-
ling er ren nostalgi.

- Alle perioder og stilarter 
har noget at byde på, og alt 

kommer tilbage.
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STENSTRUP

Vi ser frem til en  hyggelig aften sammen  med mange af vore kunder  i Stenstrup Hallen

- VI SES I HALLEN!
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I STENSTRUP HALLEN KL. 18.30-01.00
LØRDAG D. 10. FEBRUAR 2018

Billetter købes i Dagli’Brugsen

150,-pr. person
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I STENSTRUP HALLEN KL. 18.30-01.00

LØRDAG D. 10. FEBRUAR 2018

Musikken  
- leveres som altid af DJ Morten LP

Forfriskninger 
- Kan købes i Baren til 
Brugsens velkendte priser.
Maden leveres af Lissy fra 
Stenstrup Hallens Cafeteria

BEMÆRK! Begrænset deltagerantal

Er I et større selskab der ønsker
at sidde sammen, kontakt da 
Brugsens aktivitetsudvalg:

Anette Jul tlf. 20 11 75 62
Vivian Julius tlf. 26 98 97 50
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C O O P

PIZZA
FLERE VARIANTER

KYLLING- 
BRYST
FERSK

HAMBURGERRYG

T U L I P

PULLED PORK
500 G

C I R K E L

KAFFE
FRIT VALG

C O O P

REVET OST
FLERE VARIANTER

BACON
RØGET

OKSEKØD
HAKKET, 5-8%

VIN AFDELINGEN

OLLERUPSTENSTRUP
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55,-
CA. 1000 G

45,-
1000 G

69,-
1200-1700 G.49,-

800 G

R Ø D V I N

IL PASSO 
DI SABINA
VENETO

Duften er frugt krydret af 
brombær og vanilje. 

Smagen er tør og frugt-
krydret af modne frugter 
som svesker og blommer. 
Behagelig frugtkrydret 
eftersmag. 

Velegnet til grillede 
og stegte kødretter 
og mellemlagrede 
oste. Fremstillet på 
merlot og corvina 
druer fra Veneto. 
Mosten lagre 6 
måneder på fad.

30,-
400-500 G.

12,-
FRIT VALG

12,-
FRIT VALG

S N I T T E D E

GRØNTSAGER
VASKET OG KLAR TIL BRUG

S PA N S K

BROCCOLI
KL. 1

FRUGT & GRØNT

10,-
1 POSE

7,-
PR. STK.

40,-
1 PAKKE 35,-

1 FLASKE 
SPAR 34,95
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Navn:

Adresse:

Post-nr.: By:

Kodeord:

Skriv denne uges kodeord og send løsningen til Den Lille Avis, Korsvangen 15, 5750 Ringe mrk. kuverten ”Kryds & Tværs”.  Løsningen skal være os i hænde senest mandag kl. 8.00. 
Du kan også sende løsningen pr. mail på konkurrence@denlilleavis.dk

Deltag i Den Lille Avis’ Kryds & Tværs og 
vind gavekort til annoncørerne her på siden.

Denne uge trækker vi 1 vinder blandt alle 
indsendte rigtige løsninger.

Præmien er et gavekort à kr. 100. 
Gavekort sendes direkte til vinderen.

Du kan også sende løsningen pr. mail 
konkurrence@denlilleavis.dk

Vind gavekort!
Denne uge trækker 
vi lod om 1 gavekort  

à kr. 100,- fra

DAGLI'BRUGSEN
ULBØLLE

v. Jane Parsberg · Stationsvej 15 a · 5771 Stenstrup · 88 20 82 34

Eget båndtrykkeri 

 Gratis udbringning
 i nærområdetAlt i bEGrAvElSESbindEri

ULBØLLE
Fåborgvej 127 B, Ulbølle, V. Skerninge. Tlf. 33 68 52 07

 Rudkøbing tlf. 62 51 10 72 
 Stenstrup tlf. 62 26 34 00
 Svendborg tlf. 62 21 07 27 Følg os på

www.slagterpigerne.dk
SHELL  V. Skerninge
tlf. 62 24 14 48 · Fåborgvej 39 · 5762 V. Skerninge

KP Biler
www.kp-biler.dk

Løsning og vinder
På grund af en fejl er der ingen vinder i 
denne uge. Men vi fortsætter fluks med en 
frisk krydsord, med alle de nødvendige tal.

Vi beklager fejlen!

Løsning og vinder
Sidste uges løsning: RADIOSENDER 
Gavekort til: Slagterpigerne

Susanne Johansen 
Præstevænget nr 3, 5771 Stenstrup

Når man ikke kan få kredit, 
er det enten fordi man ikke 
er kendt, eller fordi man er 
det.

UGENS KLOGE ORD fra Erik Hansen

 

Ulbølle  Fjællebrovejen 1  5762 Vester Skerninge  Tlf.: 62 24 16 41 

Åbent alle ugens dage 8-19 

 Ost  
 Bake off 
 Galleri 
 Håndkøbsmedicin 

 

 

Alle dage 8-20

ULBØLLE
Fjællebrovejen 1
5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 16 41

 

Ulbølle  Fjællebrovejen 1  5762 Vester Skerninge  Tlf.: 62 24 16 41 

Åbent alle ugens dage 8-19 

 Ost  
 Bake off 
 Galleri 
 Håndkøbsmedicin 
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Bliv forkælet ved Mariager Fjord  
HOTEL AMERIKA  

Slap á i skønne omgivelser på et 4-stjernet hotel med 
faciliteter af høj standard. Hotel Amerika er placeret natur-
skønt i Østerskoven, som støder ned til Mariager Fjord. Der 
går små grusstier gennem skoven ned til fjorden. Hotellets 
køkken er fransk inspireret, og i den hyggelige og stilfulde 
restaurant kan man ligeledes nyde de smukke omgivelser, 
da denne er placeret med udsigt over skoven. 

Tilbuddet indeholder:
• 1 x halv fl aske mousserende vin, chokolade og frisk 

frugt pr. værelse
• Kaff e og kage (fra kl. 15-17)
• 1 x 2-retters menu
• 1 x 3-retters menu
• 2 x overnatning
• 2 x stor morgenbuff et 

Priskode: L244b

Hobro

Pris pr. pers. i dbl.-værelse fra999,-
SPAR 42%

Rabatkode: 2409

Bestil på 7080 6506 eller
www.smalldanishhotels.dk/denlilleavis

Kan ikke bestilles direkte på kroerne

Læsertilbud
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3 dage i historiske og romantiske rammer 
KRAGERUP GODS

Smukt beliggende midt på Sjælland fi nder du Kragerup 
Gods. Blot 90 km fra henholdsvis København og Odense. 
Det smukke hvide gods er omgivet af en voldgrav og store 
skove.  I godskøkkenet tilbereder køkkenchefen altid 
maden fra bunden. Han benytter årstidens friske råvarer, 
urter fra godsets køkkenhave og kød af eget højlænder 
kvæg. Historien på Kragerup Gods går helt tilbage til 1327, 
så du kan nærmest mærke historiens vingesus, når du 
bevæger dig rundt på det smukke, gamle gods.  

Tilbuddet indeholder:
• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuff et 
• 1 x køkkenchefens 2-retters godsmenu baseret på års-

tidens råvarer 
• 1 x køkkenchefens 3-retters godsmenu baseret på års-

tidens råvarer

Priskode: L342a

Ruds Vedby v. Slagelse

Pris pr. pers. i dbl.-værelse fra1395,-
SPAR 35%

Rabatkode: 2409

Tillæg ved overnatning lørdag kr. 150,- pr. person.
Ankomst alle dage frem til 31/3 2018.

Ankomst mandag til torsdag i hele 2018.

Dilettanter på banen igen
KIRKEBY  Kan du lide at 
grine? Så sæt kryds i kalen-
deren ved tre festlige dage 
i marts, hvor Kirkeby Dilet-
tanterne vil opføre årets tea-
terstykke.
De lokale amatørskuespil-
lere er igen på banen, og lige 
i øjeblikket bliver der læst 
og grinet af det nye manu-
skript.

Susanne Nielsen fortæl-
ler: - Vi har fundet et super 
morsomt stykke, der skal 
opleves. Stykket hedder "Se-
nile men ikke demente" og 
er skrevet af Erik Hansen. 
Handlingen foregår på det 
lokale plejehjem, og det er 
sprængfyldt med gode ven-
dinger. Vi har fået lidt nye 
kræfter med i år, og alle ak-
tørerne er fulde af energi.

Hvis der nu skulle sidde en 
læser eller to, og tænke over 
både emne- og navnesam-
menfald med avisens mand 
i Kirkeby, "Unge Hansen", så 
er I ikke alene. Vi har spurgt 
vor lokale Erik, om det er 
ham, der har kastet sig ud i 
scenekunsten, og skrevet et 
stykke om et emne, der lig-
ger ham nært.
Svaret var: - Hvis det er mig, 
så kan jeg i hvert fald ikke 
huske det.

Så bare for at slå det fast, 
én gang for alle: Det er en 
anden Erik Hansen, der har 
skrevet stykket. Men derfor 
kan det jo godt være sjovt.

"Senile men ikke demente" 
bliver opført i Kirkeby For-
samlingshus fredag d. 16 

Sidste år var Kirkeby Dilettanterne i kolonihaveforening. I 
år venter der publikum en grinagtig historie fra plejehjem-
met.

marts hvor der er fællesspis-
ning, og aftenen sluttes med 
amerikansk lotteri.
Onsdag d. 21 marts, om-
egnsforestilling, med kaffe 
og lagkage. Her sluttes der 

også med amerikansk lot-
teri.
Lørdag d. 24 marts er der 
festaften med medbragt 
mad og god musik.
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 KØRSEL

 MASKINSTATIONER

Din annonce 
her?

Kontakt: Giba Travel
Odensevej 44,1, 5550 Langeskov
Tlf. 65 39 10 70
mail: info@gibatravel.dk

LILLE AVIS — STORE OPLEVELSER
Cirkusrevyen skal opleves på Bakken, og på 
scenen finder vi Lisbet Dahl sammen med Ulf  
Pilgaard, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard og 
det nye stjernefrø Amalie Dollerup, som er mest 
kendt for sin rolle som Amanda i tv-serien Bade-
hotellet. En serie, der er så populær, at optagel-
serne til sæson 5 netop nu er i fuld gang. 

Denne besætning garanterer endnu en Cirkus-
revy med humor, elegance, glæde og ikke mindst 
kaskader af latter! Cirkusrevyen på Bakken er un-
derholdning i topklasse – og altid med et aktu-
elt drilleri i ærmet. Her hudflettes politikere og 
kulturpersonligheder, så publikum i salen vrider 
sig af grin. 

Revyen blev grundlagt i 1935 af skuespillerne 
Ludvig Brandstrup og Osvald Helmuth. Siden er 
den blevet Danmarks største og en af de mest 
populære. Mange højdepunkter i vores fælles re-
vysangskat stammer herfra, f.eks. ”Hen te’ kom-
moden og tebavs igen”, ”Dit hjerte er i fare And-
resen” og ”I den mellemste køje”. 

Revyen på Dyrehavsbakken opleves hvert år af tu-
sindvis af gæster til et brag af en forestilling og 
begejstrede anmeldelser.

Alt dette får du:
• Kørsel i 4-stjernet bus
• Moms og broafgift
• 1 x A-billet (række 10 -15 på gulvet)
• 1 x Sandwich (hjemturen)
• Repræsentant GIBA Travel

Ønskes faktura pr. brev, tillægges et gebyr
 på 30 kr. Alle priser er inklusiv moms

BUS OPSAMLING
Ollerup Bytorv kl. 12.45
Svendborg Banegård kl. 13.00 
Odense, Rosengårdscenter v/Shell kl. 13.30 
Nyborg v/Circle K - McDonald kl. 14.00 
Ankomst ved Bakken ca. kl. 16.00 

Hjemkomst ca. kl. 22.45 (Ollerup)

OPLEV CIRKUSREVYEN

PÅ BAKKEN
Ta’ med DEN LILLE AVIS og Giba Travel 

ONSDAG DEN 4. JULI 2018

LÆSERREJSE!

Lille avis – store oplevelser

PRIS PR. PERS.

948,-
Oplys arr. DLA



Udførsel af dræn-  
og afvandingsarbejde

• Hegnsklipning

• Kalk spredes fra lager

• Alt andet markarbejde udføres

• Vognmandskørsel og nedbrydning

• Alt i entreprenør

• Slamsugning og spuler

v/tømrermester Kjeld Larsen
Søgårdsvej 30 · Ollerup

Tlf. 62 24 34 99
www.olleruptmf.dk

Lej en container

Holmelundsvej 3
Tlf. 6224 1781

Fax 6224 1780 . www.ulboelle.dk

Al vognmandskørsel udføres
· Tanktransport national/international
· Containerudlejning
· Grus & sten leveres
· Træ- og affaldskørsel med kran
· Arbejde med rendegraver

Vognmand Knud Pedersen & Sønner i/S
v/ Finn og Per Pedersen

 HÅNDVÆRKER

Lukket fredag
Hjemmebesøg tilbydes

Ring og bestil tid! 2894 7344
Fodplejer Berit Hansen

Besøg min fodpleje klinik
i V. Skerninge

 

 KLINIKKER

LOPPEMARKED
Effekter indsamles
Efter aftale 
Tlf. 62262205

HUSK:
LOPPEMARKED sidste 
søndag hver måned, kl. 10-14.
undtaget december/januar.

 MARKED

Vester Skerninge 
Bilerne

Tlf. 6224 2048

DET SKER:

Endnu en chance for at prøve at danse
Fik du ikke gjort det i sid-
ste uge, er der endnu en-
gang mulighed for at stifte 
bekendtskab med swing 
og rock’n’roll dans på Issø-
skolen, Skolevej 2 i Sten-
strup. Det er foreningen 
“Kom og Dans”, der ind-
byder til gratis prøvetime, 

hvor alle kan komme og 
se og prøve dansen. Det er 
ikke nødvendigt at have sin 
egen dansepartner med, og 
der er ikke behov for tilmel-
ding - bare mød op onsdag 
aften d. 17. januar.
Foreningen Kom og Dans 
har til formål er at fremme 

dansens kvaliteter som 
danseglæde, fysisk udfol-
delse og socialt samvær 
gennem afholdelse af kur-
ser, danseaftener og fester, 
hvor deltagerne danser, 
hygger sig og har det sjovt.

Fra dæksdreng til kaptajn
I samarbejde med Kirkeby 
Menighedsråd afholder 
Ældre Sagen foredrag med 
pens. Kaptajn Jens Chr. 

Christiansen i Kirkeby Me-
nighedshus, onsdag efter-
middag d. 24. januar.
Arrangørerne giver kaffe, så 

tag en ven under armen og 
hør en spændende beret-
ning om søens folk.

Dans dig glad
Lørdag aften d. 27. januar 
inviterer foreningen Festlig 
pardans alle danseglade 
til stort vinterbal i Tåsin-
gehallen. Arrangementet 
begynder med spisning, og 

derefter danses til levende 
musik.  Der er ingen in-
struktion, så kom og dans 
det, du har lyst til og kan. 
Alle er velkomne. 
Husk at dans er lig med god 

musik, livsglæde, motion 
og samvær med din partner 
og andre glade mennesker.
Tilmelding senest d. 22. ja-
nuar på tlf.  23 35 68 01.

Har du lyst til at synge? 
Torsdag d. 25. januar starter 
Hundstrup Sogne- og Akti-
vitetsforening et kvindekor 
ledet af Eva Vermehren. 
Der synges flerstemmigt og 

rytmisk hver anden torsdag 
aften. Forudgående sang-
erfaring er ikke nødvendig 
for at deltage.
Tilmelding er ikke nød-

vendig. Yderligere in-
formationer fås hos Eva 
Vermehren på e-mail: 
eva.s.vermehren@gmail.
com
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Udebliver  
Den Lille Avis?
- Så ring til os på  
Tlf. 62 62 22 77 eller mail: 
merete@mark-storm.dk

 UDLEJNING

Din annonce 
her?

Annoncer 
annonce@denlilleavis.dk 

Indleveringsfrister

Korrekturannoncer:  
Senest torsdag kl. 9.00

Mindre annoncer: 
Senest fredag kl. 12.00

Rubrik:  
Senest mandag kl. 9.00

DEN LILLE AVIS postomdeles gratis hver uge
5762 Vester Skerninge, 5771 Stenstrup, 5772 Kværndrup, 
og dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg 

Erhversmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke 
tilladt Avisen påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. 
Avisen forbeholder sig ret tilat flytte eventuelle særplaceringer såfremt produktionen 
kræver det. Avisen påtager sig heller ikke noget erstatningsansvar for annoncer, som 
ved evt. misforståelse ikke er medtaget i bladet. Annoncer der strider mod avisens 
forretningsorden optages ikke,

TRYK: OTM Avistryk, Ikast

SALG
Jan Lindorf
Mobil 2159 8008

jl@mark-storm.dk

JOURNALIST
Christel Dall 
Mobil 4018 3158

journalist@denlilleavis.dk

denlilleavis.dk

Udgiver/Produktion:
Mark & Storm Grafisk
Korsvangen 15
5750 Ringe
Tlf: 6262 2277
 
Ansvarshavende
Stefan Mark Pedersen
stefan@mark-storm.dk

Lægevagten 7011 0707

Jordemodervagten 6320 2000

Kiropraktorvagten 6221 3730 og 6222 8585 
oplyser vagthavendes navn

Tandlægevagten 6541 4551

Installatørvagten under Faaborg El-værk 
weekend & helligdage 7023 0003

Gudstjenester
Søndag d. 21. januar

Egense Kirke kl. 10.00

Øster Skerninge Kirke kl. 11.30

Ollerup Kirke kl. 10.45

Kirkeby Kirke kl. 09.00

Vester Skerninge Kirke kl. 10.30

Ulbølle Kirke kl. 09.00

Hundstrup Kirke Ingen

Stenstrup Kirke kl. 12.00

Lunde Kirke Ingen

Vester Åby Kirke kl. 14.00

Aastrup Kirke Ingen

Kværndrup Kirke kl. 10.30

Krarup Kirke Ingen

 BEKENDTGØRELSER

 TAKSIGELSER

Udebliver  
Den Lille Avis?
- Så ring til os på  
Tlf. 62 62 22 77 eller mail: 
merete@mark-storm.dk

 TELEFONTAVLEN

EFTERMIDDAGSMØDE
Ollerup – Kirkeby sogne

Onsdag den 24. januar kl. 14.00 
i Kirkeby Menighedshus

”Fra dæksdreng til kaptajn” 
Ved pensioneret kaptajn Jens Christian Christiansen

Kirkebilen kører og kaffen betales af kirkekassen.

Alle er velkomne Menighedsrådet

Egebjerg
Lokalhistoriske Forening

afholder

I Hundstrup Fritidscenter

Efter Generalforsamlingen vil 
Journalist Inger Hager  

fortælle om ”Drama på Storebælt”

Bestyrelsen

Mandag 
d. 12. februar 2018 

kl. 19.00

GENERAL- 
FORSAMLING

Rækkehus i Hundstrup
Rækkehus 2 værelser - 60 m2

Nem have, roligt område - Husdyr efter aftale
Leje 3950,- + forbrug. - Depositum 3x lejen.

Rækkehus i Stenstrup
Rækkehus i to plan, 81 m2

Nem have, roligt område - Lav varme
Leje 4900,- + forbrug. - Depositum 3x lejen

Henv.  41 15 83 54 · info@munchinvest.dk

Stor hal – isoleret – på 800 m2

Nem adgang, højloftet uden søjler, der er vand, 
luftudtag kraft mm.
Lejevilkår aftales

Henv.  41 15 83 54 · info@munchinvest.dk

Stor lagerhal - Stenstrup

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Jane Skyum Larsens 
bisættelse fra Ollerup Kirke

Tak for alle de smukke blomster og kranse

På familiens vegne 
Rasmus, Kathrine og Jørgen

Meget velholdt andelsbolig sælges i  
Bjørnøvejens Andelsboligforening. Bjørnøvej 82 B. 

Overtagelse pr. 1. februar 2018. 
Husleje pr. md. kr. 2.000. Salgspris kr. 675.000
Henvendelse tlf. 50 98 75 37 – mellem kl. 9-15.

Andelsbolig i Svendborg

Udlejning 
af telte, borde

stole og service

Ring 62 22 10 33

Skal du holde

FEST!
Ulbølle  

Forsamlingshus
Ring 62 24 15 75

for venlig deltagelse 
ved Vera Ludvigsens 

bisættelse d. ��. januar 
i Ollerup Kirke.

Børge

Tak62 62 50 48

LITTAU s EFTF. 
6221 4944

Blikkenslageri

Ventilation

Jens Chr. Bøgh
Tvedvej 160

 5700 Svendborg

Ordinær generalforsamling
i Kværndrup Forsamlingshus

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter. Evt. forslag, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før.  

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært med 
en kop kaffe og ostemad.

 
På bestyrelsens vegne

Dorthe Nielsen



TIRSDAG DEN 16. JANUAR 2018SIDE 12

STENSTRUP OLLERUP 

COOP PASTA
FLERE VARIANTER

COOP PÅLÆG
FLERE VARIANTER

FAXE SODAVAND
PEPSI, FAXE KONDI, EGEKILDE OG NIKOLINE

COOP MÜSLI
FLERE VARIANTER
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+ PANT

FRIT VALG

7,-8,-
1 PAKKE

12,-
1½ LITER

+ PANT

1 POSE 750 G

20,-


