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Begravelser
og bisættelser

Lørdagden21. januar:

Svendborg Kirkegårds Kapel kl.
10.00: Svend Aage Olsen
Ristinge Kirke kl. 11.00:
Aksel Skov
Svendborg Kirkegårds Kapel
kl. 11.00: Else Larsen
Svanninge Kirke kl. 11.00:
Else Hansen
Vor Frue Kirke, Nyborg kl. 11.00:
Grethe Jeppesen
Ullerød Kirke kl. 11.00:
Inger Oxe Jørgensen
Middelfart Kirke kl. 11.00:
Lisbeth Petersen
Krogsbølle Kirke kl. 11.00:
Agnete Jakobsen
Thomas Kingos Kirke, Odense
kl. 11.00: Jytte Rosendal Højberg
Andersen
Aarup Kirke kl. 11.00:
Jørgen Andersen
Glamsbjerg Kirke kl. 11.00:
Frank Pilgaard Jensen
Skårup Kirke kl. 12.00:
Grete Rosager
Svendborg Kirkegårds Kapel
kl. 12.00: Otto Poulsen Rasmus-
sen
Bellinge Kirke kl. 12.00:
Jytte Faber
Thurø Kirke kl. 13.00:
Agnar Bang Moltke
Vindinge Kirke kl. 13.00:
Curt Hammershøj Binggeli
Hellerup Kirke kl. 13.00:
Hardy Mortensen
Thomas Kingos Kirke, Odense
kl. 13.00: Rigmor Rasmussen
Svendborg Kirkegårds Kapel
kl. 13.00: Benny Jakobsen
Næsby Kirke kl. 13.00:
Marius Hjortebjerg
Vor Frue Kirke, Assens kl. 13.00:
Helga C. Møller
Egeskov Kirke, Fredericia
kl. 13.00: Johanne Jørgine Poul-
sen
Tullebølle Kirke kl. 14.00:
Bodil Bruun Eriksen
Vester Åby Kirke kl. 14.00:
Bodil Frederiksen

Dødsfald
Forhenværende taxavogn-
mand Else Hansen, Faaborg,
er død, 79 år.

ElseHansen blev født i
Svanninge Sogn og voksede
op, dels iHorne, dels i Svan-
ninge.

I 1963 startede hendes
bror,HansHansen, Adel-
gadesTaxa i Faaborg. Et par
år senere ville han prøve nye
udfordringer og �yttede til
Middelfart, hvorefter Else
Hansen overtog forretningen
og drev den frem til årsskiftet
2006/2007.Her lukkede hun
forretningen i protestmod,
at den daværende Faaborg
Kommune ville tvinge hende
med i et fælles bestillings-
kontor for alle taxavogn-
mænd i kommunen.Det
ønskede hun absolut ikke og
så derfor ingen anden udvej
end at lukke. Forinden nå-
ede hun at fejre 40 års jubi-

læummed taxaforretningen,
der havde en stor og trofast
kundekreds. ElseHansen var
værdsat for altid at overholde
aftalernemed sine kunder.

Efter dannelsen af Faa-
borg-MidtfynKommune
kunne hun se, at den nye
kommune gav små taxavogn-
mænd tilladelse til at fortsæt-
te uden at væremedlem af et
fælles bestillingskontor,men
da var løbet kørt for hendes
vedkommende.

Somdet fremgår af oven-
nævnte fyldte driften af taxa-
forretningen detmeste af
hendes liv. Lige indtil luknin-
gen af forretningen passede
hun telefonen og kørte selv
daglige turemed kunder.

Inden hun gik ind i hyre-
vognsbranchen, var hun ser-
vitrice på det daværendeRas-
mussensHotel i Faaborg.

Afdøde var ugift.

GretheJeppesen, Plejehjem-
metHøjvangen,Ullerslev, er
død, 76 år.

IngerOxeJørgensen, Hillerød,
er død, 94 år.

Afdøde, der stammede fra
Ryslinge, bisættes imorgen
fraUllerødKirke på Sjæl-
land.

Direktør CurtHammershøj
Binggeli, Nyborg, er død, 71
år.

Afdøde efterlader tre børn.

EdithChristiansen, Ellinge, er
død, 90 år.
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Fabian og Sebastian: De led begge mar-
tyrdøden. Fabian i år 250, Sebastian i år 287.

MandenbagMøllerens guleærter

Bestyrelsen
forHospice
Sydfyn har
blandt 26 an-
søgere an-
satMarianne
Horstmann
somhospi-
cechef for det kommende

Ny hospicechef

Tidligere direktørAgnarBang
Moltke, Svendborg, der er
død i en alder af 82 år, var i
mange årmanden, dermed
sikker sans for udviklingen i
både danske og udenlandske
køkkener - specielt når det
gjaldtmorgenmad og sæson-
betonede retter som f.eks.
gule ærter.

Agnar B.Moltkes navn
er fast knyttet til hansman-
geårige, dygtige gerning på
en af Svendborgs dengang
største og bedst kendt ar-
bejdspladser, Foska-Møllen,
der senere blev overtaget og
videreudviklet af Kellogg’s-
koncernen.Han var i adskil-
lige år i forreste linje, både
når det gjaldt produktudvik-
ling og afsætning.

Agnar B.Moltke var ud-
dannet civilingeniørmed
biokemi som speciale, og
efter et års tid i udlandet og
kort ophold vedCarlsbergs
forsøgslaboratoriumkom
han i 1956 til Svendborg,
hvormøller Jørgen Petersen,
ejeren af Svendborg Boghve-
de ogHavremølle, søgte en
laboratoriechef.

Ud over at opbygge et la-
boratorium, der levede op
til nutidige krav, havde den

gamlemøller et ønske om
at udvikle et ærteprodukt,
der var let at tilberede for
husmoderen. Sideløbende
medmange andre opgaver,
f.eks. lavede Agnar B.Moltke
talrige forsøg, og efter to år
serverede han et brugbart
produkt, ”MøllerensGule
Ærter”, der blev sat i produk-
tion - til husmødrenes udelte
begejstring, både på hjem-
me- og eksportmarkedet.
Ærterne var spiselige efter
kun femminutters tilbere-
delse og blev så stor en suc-
ces, at de stadig laves, nu læn-
ge efterKellogg’s-afdelingens
nedlæggelse i Svendborg.

Den især omvinteren
populære spise blev supple-
retmed de kendte Foska-
havregryn og corn�akes,
fabrikkens hovedproduktion.
DaKellogg’s i 1964 købte
Foska-møllen, blevMoltke
først produktionschef, siden
teknisk direktør og i 1968
medlem af bestyrelsen.Han
stod imange år i spidsen for
Kellogg’s og varmed i de
ekspansive år, hvor den ene
udvidelse fulgte den anden.
Der stod stor respekt om
hans faglige kapacitet, og
sommenneske var han højt

værdsat afmedarbejderne.
Produktionen steg og steg, to
tredjedele gik til eksport.

På et tidspunkt opstod en
kon�iktmellemhamog ejer-
ne, og det �k hamefter 28
gode arbejdsår til at forlade
den virksomhed, hanmere
end nogen havde sat sit præg
på. Agnar B.Moltke fratrådte
vedKellogg’s i 1983 og var
en tid tilknyttet Kommune
Kemi iNyborg.

I de aktive år havde Agnar
B.Moltke �ere tillidshverv,
også på skandinavisk plan,
inden for ernæringsforskning
og akademiet for de tekniske
videnskaber. I Svendborg var
han i �ere årmedlem afDan-
ske Banks lokalråd.

I fritiden og siden i sit oti-
um var Agnar B.Moltke bl.a.
ivrig frimærkesamlermed
grønlandske og danskemær-
ker som speciale. Allerhelst
samlede han på frimærker
medmøller sommotiv.Han
fandt ud af, at der på ver-
densplan var omkring 70 af
slagsen, ogmed ganske en-
kelte undtagelser nåede han
at samle demalle.

AfOleVedsø
olve@fyens.dk

Hospice Sydfyn.Marianne
Horstmann er 56 år og har
siden 2007 været ansat som
sundhedschef i Svendborg
Kommune.Hun er uddan-
net sygeplejerske og frem til
1992 været ansat først som
sygeplejerske og senere som
afdelingssygeplejerske. I pe-

rioden 1992 – 2007 var hun
hjemmeplejechef den tidlige-
re EgebjergKommune.

Stillingen tiltrædes 1. april,
og sammenmed bestyrelsen
vil hun få ansvar for at bygge
organisationen op, så de før-
ste patienter kan �ytte ind
medio oktober 2012.

fylder 50

en enkelt kamp ved VM-slut-
runden, og i det hele taget fyl-
der landsholdet ikke ret me-
get imin bevidsthed.

- Jeg kom med i en sen al-
der, var udtaget ad �ere om-
gange og bed mig aldrig
rigtig fast, fortæller Søren
Kildelund, der var samtidig
på venstre back med kory-
fæer som Erik Veje Rasmus-
sen og FlemmingHansen, far
til landsholdets nuværende
skarpskytteMikkelHansen.

Søren Kildelund var i
landsholdsregi blandt andet
med til at spille Karpater-
turnering i Rumænien og var
med på andre landsholdsture
til Israel og Island.

Det skete under vekslende
landstrænere som Anders
Dahl-Nielsen, Ole Andersen
ogKeldNielsen.

Bosat på fødegården
Søren Kildelund bor i dag
på sin fødegård i udkanten
af Gudme sammen med fru
Vivi, der til daglig er ansat på

GOG’s kontor til at tage sig
af regnskaberne, og han har
siden 2003 været ansat som
teknisk direktør i Gudmehal-
lerne.

Søren Kildelund er uddan-
net tømrer og har haft sine
længste ansættelser hos tøm-
rermestrene Freddy Fryden-
dal ogHansGeorgHansen.

I indeværende sæson har
Søren Kildelund sammen
med bror Niels lagt navn til
sponsorlokalet i Gudmehal-
lerne, hal 3: Kildelund Lou-
nge.

AfWagnIvanPedersen
waip@faa.dk

■SørenKildelund, der i en
årrækkeholdt fast vedat
spillemedbriller, som
hanhuskes fra sinedage
påGOG’s førstehold i færd
medatbryde igennem
modstandernes forsvar.
Foto:RolandP

Nyfødt: Johan Pe-
dersen, Plovskiftet
62, Skårup, har fået
en lillebror den 16.
januar. Forældrene
er JytteogAllan
Pedersen,og
fødslen fandt sted
på Svendborg
Sygehus.

Det er gratis at fånavne-

nyheder i FynsAmtsAvis.

Det sker, vi bliver bedt om

atundladeomtale,

ogdette ønske respekteres

naturligvis.

Dødsannoncerog taksigelser:

• Dødsannoncer og taksigelser i
Fyns Amts Avis faktureres.

• Dødsannonce - Venligst henv.
tlf. 65 45 53 40 eller
dodsannoncer@fynskemedier.dk

• Taksigelse - Venligst henv.
tlf. 62 21 46 21, Annonceafde-
ling eller annonce@faa.dk


