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Svendborg: Det nye sydfyn-
ske hospice bliver ikke kun et
godt tilbud til borgeremeden
livstruende, uhelbredelig og
fremadskridende sygdom.
Hospice Sydfyn bliver også

en stor lokal arbejdsplads.
Der er allerede ansat en leder
og en souschef, og netop nu
søges der efter en sekretær og
en pedel.
- Derefter skal vi ud og �n-

de en masse sygeplejersker,
og vi skal også ud og søge en
fysioterapeut, enpsykolog, en
køkkenchef, nogle køkken-
assistenter og noget rengø-
ringspersonale, så det bliver
en arbejdspladsmedomkring
40 ansatte, fortæller hospice-
chefMarianneHorstmann.

Brug formasser af frivillige
Hun skal også ansætte en ko-
ordinator, der skal stå for det
frivillige arbejde på det nye

hospice. Marianne Horst-
mann regner med, at korp-
set af frivillige vil blive lige så
stort som antallet af ansatte.
- Vi skal snakke, holde i

hånd eller læse højt, hjælpe
i haven og simpelthen bare
være der. De frivillige skal
skabe liv, være med til at ska-
be nogle traditioner og bære
årstidernes skiften med ind
i huset. De skal lave alt det,
som ikke er professionelt
plejerelateret, forklarerMari-
anneHorstmann.
Hun understreger i øvrigt,

at enpladspådennyehospice
ikke er forbeholdt folk med
pengepungen i orden. Det
rygte vil hun gerne a�ive.
- Jeg har hørt mange, som

siger, at det er for dyrt for
dem, men det er faktisk helt
gratis at få en plads på ho-
spice, understregerMarianne
Horstmann.
Det er overlægen og

hospiceledelsen, der visite-
rer patienterne, efter at de er
blevet henvist fra deres egen
læge eller en læge på sygehu-
set.

AfOleGrube
olgr@faa.dk

40faste job
pånythospice
■Det nye hospice
bliver en stor arbejds-
plads, der også søger
masser af frivillige til
at skabe liv i huset

Svendborg: Kæden hoppede
i dén grad af for en 27-årig
mand, da han var i byen i
Svendborg natten til den 29.
januar i år.
Og det kostede ham 20 da-

ges betinget fængsel, da han
blev stillet for dommeren i
Svendborg i denne uge.
Ifølge Lars Ole Pedersen,

somvar anklager i sagen, hav-
de den 27-årigemand valgt at
slå gækken løs påHeidis Bier-
bar på Klosterplads, og ud på
de små timerkomhan inæve-
kampmed en anden gæst.
Dørmændene �k parterne

skilt ad, hvilket den 27-årige
godt kan være tilfreds med,
da han ikke gjorde en alt for
god �gur i slagsmålet.
Men da han var helt ustyr-

lig bagefter, blev politiet kaldt
til.

Og så blev den 27-årige,
som er fra Svendborg, kørt til
Odense, hvor en køje i deten-
tionen ventede.
Han var blevet forsynet

med et par håndjern forin-
den, men en mundkurv var
han ikke blevet forsynetmed,
hvilket han udnyttede på ikke
alt for begavet vis under køre-
turen.
- Han truede de to betjente

med, at hanville slå dem ihjel,
og at han også ville komme
efter deres familier, fortæller
LarsOle Pedersen.
Så manden blev dømt for

både værtshusslagsmål og
trusler mod betjentene, men
slipper alligevel for fængsel.
- Det kom ham til gode, at

han ikke tidligere er straffet,
at han siden på eget initiativ
er gået i behandling for stof-
misbrug. Så dommen blev
gjort betinget, siger ankla-
geren. Den 27-årige modtog
dommen.

AfFinnEriksen
fier@faa.dk

Dømtforat true
betjentepålivet
■27-årig dømt for
voldelig optræden og
for at true to betjente
og deres familier

Tony Johansen er født og
opvokset i Svendborg
I dagborhan på Tåsingemed
sin familie, sombestår af
hustruen ElinHellesen og
sønnerneNicolaj og Thomas.
Tony Johansenblev udlært
murer i 1982.
I 1985blevhanFalck-redder og
kørte ambulance i et par år.
I 1987uddannedehan sig til
brandmand og blev en fast del
af beredskabet i Svendborg frem
til 1999, hvor han købte
entreprenørforretningen
Tåsinge Entreprenørforretning.
Herarbejdedehan i et lille år,
inden han vendte tilbage til
beredskabet som indsatsleder
Tony Johansen ejer stadig for-
retningen og arbejder her, når
han ikke er på vagt. Derudover
underviser han påBrandskolen.

TonyJohansen

IndsatslederTony Johansen styredeomkring20brandfolk ved storbranden iMøllergade i
torsdags.Her koordinererhanarbejdetmedpolitiets indsatslederpå stedet, FinnNielsen.

Tony Johansenhar været
indsatleder vedberedskabet
i Svendborg i 13 år.Den
sværeste opgave, hanhar
været på, vardahanblev
kaldt ud til en togpåkørsel,
hvor enungmandpåalder
medhansegen sønhavde
kastet sigudpå skinnerne.

AfLineOlesen
Foto:KatrineBecherDamkjær
liol@faa.dk, kada@fyens.dk

I dag, et par år inde i sin
ældste drengs bylivs-karri-
ere, har indsatslederen lært
at skrue ned for bekymrin-
gerne.
- Min yngste søn siger, jeg

skal slappe af, siger Tony Jo-

hansen, som også rent ar-
bejdsmæssigt kan slappe af i
fem uger, når han når enden
af sin vagt påmandag.
Enden på enmeget hektisk

og begivenhedsrig uge for
indsatslederTony Johansen.


