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Faaborg kan smile sig
ud af krisen
inspiraTion: 80
butiks- og erhvervsledere inviteret til sandwich og peptalk på
Klinten af UgeAvisen
Faaborg
Faaborg: Det kan sagtens

lade sig gøre at trække kunder
fra Odense - og alle mulige andre steder - til Faaborg, men det
kræver at byen finder sine styrker, står sammen om dem - og
markedsfører dem. Og et stort
smil er et godt sted at starte.
Det budskab fik godt 80 butiks- og erhvervsledere med sig
fra Restaurant Klinten, da UgeAvisen Faaborg i sidste uge bød
på sandwich og peptalk med
cand. merc., konsulent og indpisker Jesper Christensen.

Blomstrende Landsby og Lokalrådet for Horne Land har rykket
orienteringsmødet om Blomst 2
til tirsdag 25. september kl. 19
på Faaborgegnens Efterskole.
Her vil blive givet en orien-

Faaborg: Fynsk Pilgrimsvandring lægger vejen
forbi Diernæs og Faaborg
søndag d. 23. september og
ved tilmelding til arrangøren
og en mindre betaling for
deltagelse, er det muligt at
gøre turen med. Pilgrimmene
begynder dagen med at deltage i søndagsgudstjenesten i
Diernæs kl. 10. Derefter går
de ad Øhavsstien til Faaborg
kirke, hvor de slutter med kaffe
og andagt. Undervejs indtages
den medbragte madpakke
og der holdes pauser med
indhold, som man nu gør, når

★ Jepser Christensen holdt peptalk for 80 ved UgeAvisen Faaborgs
inspirationsmøde.
Jesper Christensen er ekspert i
markedsføring og UgeAvisen er
trængt på sine salgstal, så målet
med invitationen til Faaborgs
erhvervsliv var klart nok.
Jesper Christensen stod dog
ikke som plakatsøjle for det
lokale annoncemedie, men for
den gennemtænkte og originale
annoncering og den positive
salgsindsats.
- Det er ikke de største og stærkeste, der overlever, men dem,
der er dygtige til at tilpasse sig,
sagde Jesper Christensen.
Han opfordrede til at bruge
tid på at lægge en god salgsstrategi, aktivere sit netværk, og
sikre at medarbejderne kender
og deler virksomhedens værdier.

tering om det samlede Blomst
2-projekt og om det første delemne som er “Kulturel mangfoldighed på Horne Land”.
Der bliver gruppearbejde om
dette emne for at komme et godt
skridt videre i processen.

man går pilgrimsvandring.
Noget af vejen går man i stilhed. På andre strækninger er
der rig mulighed for at samtale
om stort og småt i livet og også
høre om hvorfor man i Danmark er begyndt med at gå
pilgrimsvandringer igen efter
450 års pause. Dora Nielsen
fra Fynsk Pilgrimsvandring
sørger for kørsel tilbage til Diernæs, hvis man er kørt dertil
om formiddagen. Hun modtager også tilmeldinger. Find
kontaktoplysninger på www.
fynskpilgrimsvandring.dk

FUT mangler forældre
Og så skal dagens starters med
humor og humør og rundes af
med en high five efter veludført
arbejde.
- Det kan Faaborg stå sammen
om. Hvis I huske at rose hinanden og kan glæde jer over nabo-

ens succes, kan I trække kunder,
konkluderede salgseksperten.
Blandt deltagerne på møder
blev der trukket lod en helsidesannonce i UgeAvisen Faaborg.
Den blev vundet af Hans Knudsen, www.festsange.dk.

Det skal blomstre mere på Horne Land

horne: Styregruppen for

pilgrim for en dag

Styregruppen har fået god respons på de spørgeskemaer, der
var indlagt i det seneste nummer
af Horne Lands Avis. Der gøres
opmærksom på, at det et stykke
tid endnu er muligt at aflevere
skemaerne i Provianten i Dyre-

www.festsangeforfaIes.dk

i gang igen. Men der mangler
forældre, der vil hjælpe til
under festerne, så festerne kan
fortsætte.
Tilmelding både til de unge
og forældre findes ved at gå ind

på www.fut-faaborg.dk. Her
findes oplysninger.
- Vi håber på en god sæson og
forventer stor tilslutning fra forældrene, lyder det fra Charlotte
Krogh fra arbejdsgruppen.

KoL og medicin

borg, hos Euro Spar i Horne og
hos Jan Uwe Petersen på Færgegården 5 i Bøjden.
Tilmelding til det nævnte
møde skal ske senest 18. september på karin@horneland.dk
eller på tlf. 24 24 35 79

KonﬁrmaHon
Bryllup
Fødselsdag

sydFyn: Så er FUT-festerne

Faaborg: Netværksgrup-

pen KOL/Lungepatienter
samt pårørende i FaaborgMidtfyns-Kommune har den
24. september et foredrag med
overlæge på lungeafdelingen i
Svendborg, Ole Bruun Rasmussen.

Han vil svare på diverse
spørgsmål om Kol medicin
med mere, så man kan eventuelt tage sin medicin med.
Foredraget er klokken
15.00-17.00 på Tømmergården 6 i Faaborg. Kaffe/te og
kage koster 20 kroner

Glade kunders
inderste tanker
oversæ3es 1l
muntre vers...

Det hele startede med Bamses Sange - se selv - 34 års erfaring giver KNOW HOW
Klip annoncen ud og gem den Hl din næste fest!

