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Når festivalgæsterne samles på Munke Strand i 2020, bliver det
fjerde gang, der er Avernax. Foto: Anne Bæk/Avernax

Avernax-billetter
blev revet væk
1200 mennesker stod i kø til de
600 billetter indenfor det første
minut, melder festivalen.
Maria Retoft Pedersen
mawr@fyens.dk

Avernakø: Trods en lidt højere pris i år og en begrænsning
på max to billetter pr. person, så var billetterne til all
inclusive-festivalen Avernax
så populære, at arrangørerne
kunne melde udsolgt, ganske
kort tid efter billetterne blev
sat til salg fredag aften.
Klokken 18 blev der åbnet
for salget af de 600 onlinebilletter (ex. børnebilletter).
- De blev kørt igennem og
betalt på en halv time, men
allerede i det første minut
stod der 1200 personer i kø
til de 600 billetter. Så vi kan
vist roligt sige, at der var lynhurtigt udsolgt. En anelse
langsommere end sidste år,
men det var også meningen,
siger Laura Kjeldbjerg fra arrangørgruppen.
Sidste år var det muligt at
købe op til otte billetter, men
det var i år sat ned til to billetter for at undgå, at folk hamstrer.

Var man en af dem, der ikke nåede at få en billet, så er
der stadig en chance. 80 billetter er nemlig sat fysisk til
salg og kan købes fra mandag hos købmanden på Avernakø, hvor to frivillige øboere har påtaget sig sælger-tjansen.
- Det er ikke egentlig ikke
for at lave en gimmick ud af
det. Men det er vigtigt for os,
at øboerne også føler, det er
deres festival. Derfor får de
en ekstra mulighed for at købe billetter, siger Laura Kjeldbjerg.
Det er langt fra første gang,
der er rift om billetterne til øfestivalen. Ved salget af billetterne til 2019-udgaven meldte arrangørerne udsolgt allerede efter ét minut.
Avernax finder i 2020 sted
d. 6.-9. august på Munke
Strand, Avernakø. Der er endnu ikke offentliggjort nogle
musiknavne.

Nr. Lyndelse Friskole vil have
forældrene op af sofaen
Nr. Lyndelse: Med Åben
Skole-dagen vil Nr. Lyndelse
Friskole sammen med andre af landets grundskoler
opfordre forældrene til at
tage et aktivt skolevalg for
deres barn.
Fra skolen lyder det:
- Vi bruger lang tid på at
vælge en ny sofa til vores
dagligstue: Skal det være en
trepersoners? Skal den være
sort eller koralblå? Når nu vi
bruger så lang tid på at vælge
sofa, burde vi bruge mindst
lige så lang tid på at lære de
lokale skoler at kende. Derfor
inviterer Nr. Lyndelse Friskole sammen med andre af lan-

dets grundskoler alle op af
sofaerne og ud på skolerne
til Åben Skole torsdag 7. november fra kl. 16–18.
Friskolen byder alle forældre, bedsteforældre, naboer og almindeligt nysgerrige
til at komme og lære skolen
bedre at kende gennem en
række aktiviteter:
Her vil være åbne værksteder, udstillinger, musikindslag, lidt godt at spise
og drikke og fremfor alt mulighed for at få en snak med
ansatte, forældre og elever og
få en rundvisning.

Søren Jensen og hans søster, Bettina Jensen, står i dag i spidsen for murerfirmaet, der har til
huse her på Rolighedsvænget i Vester Aaby. Foto: Palle Søby

Alt fra fru Hansens
skorsten til
Dybbøl Mølle
Murerfirmaet Palle Jensen i Vester Aaby favner
bredt og har udviklet stor ekspertise i renovering
af fredede bygninger. For eksempel er de lige nu i
gang med en kæmpeopgave på Dybbøl Mølle.
Palle Søby
pse@fyens.dk

Vester Aaby: Dybbøl Mølle. Klokketårnet i Faaborg.
Steensgaard Gods. Brahetrolleborg Gods. Augustenborg Slot. Lindved Hovedgård ved Odense. Svanninge
Kirke. Sankt Nicolai Kirke i
Vejle. Hvad har alle disse bygninger til fælles - ud over at
de er gamle, bevaringsværdige, fredede bygninger af stor
historisk værdi?
De har alle sammen det til
fælles, at et lille murerfirma i
Vester Aaby har haft fingrene i dem.
Murermester Palle Jensen
V. Aaby A/S har simpelthen
gjort det til sit speciale at renovere gamle fredede bygninger.
- Ja, det gør vi rigtig meget i dag. Allerede mens min
far havde firmaet, lavede vi
en del kalkarbejde i kirker.
For eksempel kalkede vi for
mange år siden Øster Skerninge Kirke, som er blå indvendig. Men det var egentlig,
da vi for nogle år siden stod
for den store renovering af
Klokketårnet i Faaborg, at
det virkelig begyndte, fortæller Søren Jensen, der i dag
ejer firmaet sammen med
sin søster, Bettina Jensen.

Det var deres far, Palle Jensen, der i sin tid grundlagde firmaet - og han tropper
skam stadig trofast op ved
sekstiden hver morgen, skal
vi hilse og sige.

Stor opgave i Dybbøl

Lige nu er firmaet i gang med
en stor opgave på Dybbøl
Mølle. Den skal repareres og
kalkes, og den øverste del af
toppen skal pudses. Her har
firmaet tre-fire mand i gang i
disse dage, og Søren Jensen er
selv med i Dybbøl.
Måske har du netop her i
ugens løb set tv-billeder fra
Dybbøl, hvor møllen i tirsdags fik sat hatten på igen.
Søren Jensen fremhæver
også et meget spændende
projekt på den gamle oliefabrik på Aarhus Havn, Aarhus
Karlshamn (AAK):
- Den er totalrenoveret
udvendig, og for første gang
i nyere tid har vi spritpudset, en gammel tradition der
er næsten glemt i Danmark.
Når man spritpudser, foregår
det med hydraulisk kalkmørtel. Vi har fjernet det gamle
puds på cirka 2500 kvadratmeter og spritpudset det hele op. Vi var nødt til at tage
til Sverige for at finde ud af,
hvordan det virkede korrekt.
Jeg var med arkitekten på en

endagstur til en by i Mellemsverige, hvor vi mødtes med
en ekspert og fik en gennemgang. Det er et af de vildeste
byggemøder, jeg nogensinde
har været til, fortæller Søren
Jensen.
- Deroppe i Sverige viste de
os en bygning, som var over
100 år. Den havde faktisk
samme farve, som vi brugte i
Aarhus. Den havde stået i 100
år uden at have været rørt
og stod stadig med indfarvet
puds. Det viser bare, hvor
holdbart det er, tilføjer han.
Den store opgave på havnen i Aarhus stod på i to år.

Spændende opgaver

- Efter vi lavede Klokketårnet har det udviklet sig, og
jeg har lært nogle arkitekter
at kende, som har med fredede bygninger at gøre. Det
er jo rigtig spændende opgaver, og der er ingen tvivl om,
at du skal vide, hvad du laver,
ligesom når du bygger et nyt
hus. Det her er bare anderledes. Der er jo ikke noget på
en ældre bygning, der er lige.
Alt er skævt, og det kan være lige så svært at bygge det
op skævt som at bygge det
lige. Du skal ligesom følge
de gamle traditioner, du skal
bruge de rigtige materialer,
og du skal vide, hvad du ar-

bejder med. Det er ekstremt
vigtigt, understreger Søren
Jensen.
Han anslår, at arbejdet
med fredede gamle bygninger i dag udgør 50-60 procent
af firmaets samlede opgaver.

Også fru Hansens skorsten

- Men vi laver jo meget andet end fredede bygninger.
Vi har selvfølgelig alle vores
faste kunder og laver fortsat
alt forefaldende murerarbejde. Vi tager stadig ud og pudser fru Hansens skorsten op,
forsikrer Søren Jensen.
- Men når vi kommer ud til
en ældre ejendom - og den
behøver ikke være fredet har vi jo en del erfaring fra arbejdet med fredede bygninger. Måske skal den ikke lige
pudses op i cementmørtel.
Måske har den i sin tid været
muret i noget andet, og måske er det derfor, den er gået i
stykker. Så måske burde man
skifte til den type mørtel.
Lige nu er firmaet i gang
med et boligkompleks med
200 lejligheder i Odense.
- Her finpudser vi i kalkmørtel, og det er der ikke ret
mange, der kan i dag. Når vi
er færdige, ender vi med at
have pudset 30.000 kvadratmeter op i kalkmørtel, fortæller Søren Jensen.
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Det
sker
I DAG
Kulturelt
10: Forfatter Kim Leine taler
om sin nye bog, ”Dansk Standart”, Rudme Friskole.
15: Koncert v/Trio Satie, Galleri Korinth.
15: Fernisering, Laila Nikolajsen, malerier og Jens Ingvard
Hansen, skulpturer, Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse, arr.
Kunstforeningen Carl Nielsen
af 1977.
16: Allehelgen, Nazarethkirken i Ryslinge.
19: Musikgudstjeneste, Gislev
Kirke, arr. Gislev og Ellested
menighedsråd.
19: Allehelgensgudstjeneste
med operasanger Jesper
Buhl, Sdr. Broby Kirke.

Film

Fakta
Murermester Palle
Jensen V. Aaby A/S
Murermester Palle Jensen
V. Aaby A/S har adresse på
Rolighedsvænget 11 i Vester
Aaby.
Firmaet blev grundlagt af
murermester Palle Jensen.
I dag ejes det af hans søn
og datter, Søren og Bettina
Jensen, der overtog det i
2010.
Alt i alt har firmaet i dag 1112 medarbejdere inklusive
kontorpersonale og
ejerparret. Det har tidligere
været større - helt op til
30-35 ansatte for nogle år
siden - men har tilpasset sig
markedet og er i dag inde i
en god gænge med en stabil
medarbejderskare.
Renovering af fredede
bygninger udgør i dag
50-60 procent af firmaets
opgaver. Resten består
af nye byggeprojekter og
forefaldende murerarbejde.
Du kan se mere på www.
mpjbyg.dk og på Facebooksiden Murermester Palle
Jensen V.Åby A/S.

Her har murerfirmaet
sat sit aftryk
Palle Søby
pse@fyens.dk

Murermester Palle Jensen V.
Aaby A/S har fundet en niche
i renovering af fredede bygninger.
Her kommer en oversigt
over nogle af de projekter,
firmaet har haft fingrene i
gennem de senere år.

1

Klokketårnet
i Faaborg
Murermester Palle
Jensen V. Aaby A/S
vandt fik hovedentreprisen på den store renovering af Faaborgs vartegn,
Klokketårnet, tilbage i 20112012. En kæmpeopgave, der
blandt andet omfattede udskiftning af 23.000 munkesten.

2

Steensgaard Gods
På Steensgaard
Gods stod murerfirmaet for en fuldstændig istandsættelse med
både tømrerarbejde, mu-

rerarbejde og malerarbejde
udvendig og indvendig.

3

Brahetrolleborg
Gods
På Brahetrolleborg
Gods har firmaet
lavet udvendig renovering
med nyt tag og genskabt facaderne.

4

Augustenborg Slot
På Augustenborg
Slot har firmaet
grovpudset mange
tusind kvadratmeter på den
gammeldags måde med
rørvæv.

5

Svanninge Kirke
I Svanninge Kirke
har murerfirmaet
stået for den store indvendige istandsættelse, som betød, at kirken
var lukket i tre år, inden den
genåbnede i august i år.

Dybbøl Mølle har i denne uge
været i de landsdækkende
medier, da den fik sin hat på
igen. Her har murerfirmaet
fra Vester Aaby haft en
kæmpeopgave med reparation
og kalkning af møllen og
pudsning af toppen. Foto:
Claus Thorsted

6

Sankt Nicolai
Kirke i Vejle
I Sankt Nicolai Kirke i Vejle er murerfirmaet i gang med en omfattende indvendig istandsættelse. Her er alt kalket
indvendigt, der er lavet nye
fundamenter og lagt nye
gulve. Noget er nyt, noget er
gammelt, og noget er blandet sammen.

7

Oliefabrikken på
Aarhus Havn
Den gamle oliefabrik på Aarhus
Havn, Aarhus Karlshamn
(AAK), er totalrenoveret udvendig, og for første gang i
nyere tid har murerfirmaet
anvendt metoden med at
spritpudse, en gammel tradition der er næsten glemt i
Danmark. Murerfirmaet fra
Vester Aaby har fjernet det
gamle puds på cirka 2500
kvadratmeter og spritpudset det hele op.

Ringe Bio:
15: Gooseboy.
19.30: Joker.
Korinth Kino:
19.30: Downton Abbey.
Helios, Faaborg:
14.00: Mugge og vejfesten.
14.00: Den lille afskyelige
snemand.
19.30: Kollision, Bio DK.
19.30: Jagtsæson.

Diverse
10-12: Svanninge Folkemindesamling, Svanninge
Sognegård.
10-16: Hjulmesse, C.A. Larsen
Automobiler, Bygmestervej
25, Ringe.
10-16: Horne Kræmmermarked, Hornelandevej 2.
11-16: Udstilling af Maiken
á Grømma, Det nordiske
landskab, Konservesgården,
Kunstforeningen for Faaborg
og omegn.
14-17: Udstilling om sognets
gårde, Faldsled gamle Skole,
Assensvej 497, arr. Svanninge
Folkemindesamling.
14.30: Toner i takt, Caféen
Nørrevænget, Gislev, arr. Nørrevængets Venner.
16: PopSalmer Trio spiller på
Husmandsstedet i Årslev.
18.45: Bankospil, Nr. Broby
Hallen, arr. Nr. Broby Boldklubs Støtteforening.

I MORGEN

8

Dybbøl Mølle
Lige nu har murerfirmaet tre-fire mand i gang på
Dybbøl Mølle. Den skal repareres og kalkes, og den
øverste del af toppen skal
pudses.

Kulturelt
19-22: Svanninge Folkemindesamling, Svanninge
sognegård.
19.30: Dagligstuemøde v/
forfatter Robert Åsbacka,
kunstnerboligen Gammel
Have, Sødinge.

