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★ Meiken Hammer flytter Sorbet fra Møllergade 30 til nummer 20. FOTO:
MICHAELTHORBJØRNSEN

Hammer.
Sorbet åbner således i dag,

onsdagden6. juni, iMøllergade
30, hvor der tidligere har været
UlrikkeGarnogBankesCykler.
- Men der ændres ikke på

konceptet med smart tøj fra
både ind-ogudenlandskedesig-
nere,ogudvalgetbliverogsådet
samme, fastslår Meiken Ham-
mer, der inviterer til en uformel
reception fredagden8. juni om

eftermiddagen.
Meiken Hammer overtog

Sorbet for seks år siden,oghun
glæder sig til at �ytte til toppen
afMøllergade.
- Jeg er vidende om, at der

�ytter to nye tøjbutikker til
Møllergade i løbet af somme-
ren, så fremtiden ser lys ud for
gaden, slutter Meiken Ham-
mer.

AFKARLEDVARDHANSEN

SVENDBORG:Den 1. april
tiltrådte Marianne Horstmann
stillingen som hospicechef på
Hospice Sydfyn, og her den 1.
juni tiltrådteMarianneNielsen
stillingensomafdelingssygeple-
jerske/souschef samme sted.
Marianne Horstmann kom-

mer fra en stilling som sund-
hedschef i Svendborg Kom-
mune, og Marianne Nielsen
kommerfraenstillingsomafde-
lingssygeplejerskepåSvendborg
Sygehus.
Horstmann og Nielsen vil

som et stærkt lederteam danne
ledelsen af Hospice Sydfyn, og
de vil bruge de næste måneder
påat indretteogdanneHospice
Sydfyn – og ikke mindst at an-
sætte personalet ved Hospice
Sydfyn.
Ansættelsen af personale vil

være en løbende proces, der va-
rer fra juni til august, således at
altpersonaletkantiltrædesenest
1. oktober 2012. Og ansættel-
sesplan og stillingsopslag kan

løbende sespåHospiceSydfyns
støtteforenings hjemmeside.

Også brug for frivillige
Udover de ansatte skal der til-
knyttes en række frivillige til
Hospice Sydfyn, somder bliver
annonceret efter, når frivillig-
koordinatoren er ansat.
Den 1. oktober forventes

der således at være omkring 40
ansatte samt en række frivillige
tilknyttetHospice Sydfyn.

Hospice Sydfyn har brug
for 40 medarbejdere
HOSPICE:Med
Hospice Sydfyn er der
kommet en ny stor
arbejdsplads i Svend-
borg

★ Hospice Sydfyn ansætter
løbende medarbejdere fra 1. juni til

august, således at alt personalet
kan tiltræde senest 1. oktober

2012.

➜ Et Hospice er IKKE et sygehus og IKKE et plejecenter, men et
særligt tilbud om palliativ pleje og behandling til patienter med
livstruende, uhelbredelige og fremadskridende sygdomme.

➜ Hospice Sydfyn er en selvejende institution med driftsover-
enskomst med Region Syddanmark, placeret på Skovsbovej 100
i Svendborg.

➜ Grunden på Skovsbovej 100 er 20.000 m2, og det bebyggede
areal er på 1904 m2.

➜ Hospice Sydfyn har 12 døgnpladser.

➜ Overlægen og hospiceledelsen visiterer patienterne efter
henvisning fra praktiserende læge eller sygehuslægen. Det frie
sygehusvalg er også gældende for hospice, og man kan således
henvises til det hospice man ønsker sig.

➜ Det er gratis for patienten at være på hospice.

➜ De første patienter modtages fra 22. oktober 2012.

➜ Hospice Sydfyn afholder indvielse fredag d. 12. oktober 2012.

➜ I weekenden den 13. og 14. oktober vil der være åbent hus for
alle interesserede kl. 11-15 - den eneste gang, der bliver lejlighed
til at se hele Hospice Sydfuýn.

OmHospice Sydfyn

AFKARLEDVARDHANSEN

SVENDBORG:Også i år har
Svendborg Havekreds arrange-
ret åbne haver, og det sker tors-
dagden14. junimellem17-20.
Der er mulighed for at se

fem meget forskellige haver.
Som første have kanman f.eks.
besøge Albjergvej 47 i Oure,
som ejes af Lone Arentzen.Her
�nder man en prydhave med
store træer, buske, forårsløg og
blomster.
Haven bærer præg af, at det

gerne må være ”lidt ”vildt”, og
at der skal være noget i blomst
næsten hele året. Køkkenhave i

to afdelinger, hvor princippet
er, at jorden skal være dækket
af planter hele året. Gårdsplads
med buske og krukker. Stort
drivhus med eksotiske frugter.
Siddepladser i sol og skygge.
samt lille havepavillon.
Lisbeth og Ejvind Freltofte

ejer Tøjsmosevej 16, Oure. En
stor ca. 2200 m2 have. Den
gamle del af haven fra 1967
blev tegnet af Sture Cederberg,
og den nye del fra 2005 af Jann
Poulsen. Mange træer: hjerte-
træ,birk, lærk, troldhassel,ging-
ko biloba, søjletaks og mange
�ere. Frugttræer og frugtbuske
og lidt sjældneprydbuske.Roser
og stauder.
I den nye del af haven er an-

lagt en stor rund terrasse opført
med store kampesten hentet på
de omkringliggende marker.
Dejlig stor urtehaveogdrivhus.
OleHolmfraSvendborgHa-

vekredsvilvære ihavenkl.17.30
til19.30ogvære til rådighedfor

spørgsmål og rådgivning.

Mælkebøtter i græsset
og et rigt fugleliv
Næste have �ndes på Byvej 58,
Gudbjerg. Her har Birgit og
GunnerRiisHenriksenen1000
m2halvvildogfrodigparcelhus-
have uden snorlige kanter, med
mælkebøtter igræsset, skvalder-
kål ibaggrundenoget rigt fugle-
liv.Haven, der er skabt gennem
40 år, er under konstant foran-
dring, da planterne til dels lever
dereseget livogselvbestemmer,
hvordevil vokse.Pårundturen i
havenmøderman enkelte sten-

skulpturer.
Hanne Aune´s have �nder

man på Broholm Kohavevej
1, Gudme. Der er tale om en
kombineret pryd- og urtehave
medgamle træer, skyggebedeog
stort drivhus.Ca. 40 forskellige
stauder og en del engelske ro-
ser. Hanne eksperimenterer pt.
med roser.Her er planteglæde -
såmeget forskelligt sommuligt.
Sidste have er hos Anny og

Karl Fischer´s, Ørbækvej 235 i
Lakkendrup,hvorFamilienhar
boet siden 1962. Og i de første
mangeårvarhavenen legeplads
for deres �re børn. Men efter-

hånden har de fået lidt styr på
haven. I 90´erne inddrog de
et stykke af marken til haven,
såede græs og plantede staude-
bed. De bruger ingen former
for sprøjtegift. Gårdspladsen
og haven bliver hakket og kul-
tiveret. Tidligt på foråret er der
mange blomsterløg i mange
sorter. Endvidere to bassiner
med guld�sk, et drivhus med
tomater og en urtehave. Haven
brugesogså til enkrolfbanemed
12huller,hvornaboermødesog
spiller mod hinanden en gang
ugentlig. ”.

Åbnehaver
påSydfyn
HAVEN: Svendborg
Havekreds står igen
bag et arrangement,
hvorman kan tage
på besøg i andre folks
haver

★ Haven her på Ørbækvej 235 i Lakkendrup er en af de haver, man kan besøge torsdag den 14. juni.

SVENDBORG:BFA - Bedste-
forældre for Asyl - er en upo-
litisk organisation bestående

af frivillige, der arbejder for
asylansøgere i Danmark.
På Fyn er der også BFA’er,

bl.a. var der repræsentanter
for organisationen den 1. maj
i Krøyers Have, som uddelte

�yers. Og ved den lejlighed var
der mange, der viste interesse
for organisationens arbejde og
tilkendegav interesse for en lig-
nende gruppe i Svendborg.
Derforbliverdernuafholdtet

møde på Børsen i Gerritsgade,
hvor man kan få lejlighed til at
høre mere om BFA`s arbejde
Mødet �nder sted torsdag d.
14. juni kl. 16.00.

Bedsteforældre på Børsen

Der er bl.a. opvisning ved
Svendborg Folkedansere, brød
og kager fra Bavinchi-bageren,
fodpleje og frisør, produkter fra
”Nu skin” ved Kirsten Brink
Hansen, blomster og brugs-
kunst ved Finka, CKC garn,
”Det søde liv” - chokolade, slik
m.m., Royas smykker, Nanas
bodmedhjemmestrikkededyr,
Lizzis malerier, �skedam, tom-
bola og andre boder med olie,
vin, smykker, postkort, tasker
m.m.
Derkankøbespølser ogbrød

samt ka�e, øl og sodavand.


