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■Håndgranaten, somblev fundet i et klædeskab, er fraAnden
Verdenskrig.Arkivfoto: JohnFredy

Svendborg: Hvad der lignede
en fredsommelig rydning af
et dødsbo efter en 97 år gam-
mel mand på Porthusvej i
Svendborg, førte torsdag til,
at politietmåtte kaldes til.
En håndgranat var nemlig

dukket op i et klædeskab, og
dengavnogenbekymringhos
betjentene.
Så EOD - ammunitions-

rydningstjenesten - i Skive
blev kontaktet, men rykkede
ikke til Svendborg.
- Vi �k at vide, at hvis gra-

naten havde både split og

bundskrue, så kunne vi roligt
køre med den, fortæller lede-
ren af politiet i Svendborg,
Niels ChristianLarsen.
Begge betingelser var op-

fyldt, så efter at have sikret
splitten yderligere med noget
gaffatape trillede betjentene
af stedmedden sprængfarlige
sag.
Dervar taleomengranat af

den såkaldte ananastype, og
ifølge Niels Christian Larsen
stammer den fra Anden Ver-
denskrig.
Den blev i første om-

gang kørt til politistationen i
Odense,men vil i nær fremtid
blive kørt til sprængning hos
EOD i Skive, oplyser han.

AfFinnEriksen
fier@faa.dk

Håndgranat
iklædeskab
■GranatfraAnden
Verdenskrigdukket
opunderrydningaf
dødsboiSvendborg

■OddFellow-logen
afleveredeigår
121.000kronertil
HospiceSydfyn
Svendborg:Dervar i går cykel-
træf forandet kommendeho-
spice på Skovsbovej.
Odd Fellow Logens cykel-

hold, TeamOdd Fellow, er på
tur rundt i landet for at samle
penge ind til gode formål, og
i går rundede de 39 cyklende
logebrødre og -søstre altså
Svendborg, og med i cykel-
taskerne havde de 75.000
kroner til det kommende ho-
spice.
Det var dog langt fra de

eneste Odd Fellow-kroner,
der blev a�everet til bestyrel-
sesformand iHospice Sydfyn,
EdelNielsen.

Flere check til hospicet
Svendborg-søsterloge Since-
ritashavdeencheckpå20.000
kroner til det nyehospice, der
var 10.000 kroner fra logens
landsdækkende hospicefond,
10.000 kroner fra Svendborg-
broderloge, Sct. Nicolai og

3000 kroner fra både søster-
logen Constance fra Rudkø-
bing og søsterlogen Eleonora
fra Svendborg.
I alt blev der a�everet

121.000 kroner fra Odd Fel-
low til det kommende ho-
spice.
- Vi synes, at det er en god

ting med et lokalt hospice,
og vi vil gerne hjælpe med til
at give patienterne nogle or-
dentlige faciliteter, forklarer
Sct. Nicolai-logens overme-
sterHenry Jakobsen.
Hospice Sydfyn har i alt

fået over 100donationer.Den
største har A.P. Møller-fon-
den leveret, da den a�evere-
de 4,5 millioner kroner til en
vinterhave, en sansehave, et
udendørs anlæg samt køb af
nabogrund på 6400 kvadrat-
meter.
Byggeriet på Skovsbovej

skrider i øvrigt planmæssigt
frem, ogman stiler lige nu ef-
ter, at den første patient skal
�ytte ind på det nye hospice
den 22. oktober.

AfOleGrube
olgr@faa.dk

Masseraf loge-
pengetilhospice

Gudme: En opgradering af
Gudmehallerne for et samlet
beløb på otte millioner kro-
ner lyder somhårdt arbejde.
- Det bliver det også, og det

bliver de mange bække små,
som skal gøre en stor å. Vi
tror ikke på, at der kommer
en rig onkel med otte mil-
lioner kroner, så vi skal have
skaffet pengene på anden vis,
fortæller Steffen Larsen, di-
rektør for Gudmehallerne,
der ser en generel interesse
for området i at have en mo-
derniseret hal i Gudme.
- Vi tror på, at det ermuligt

at låne penge til �nansiering
af �tness-centeret, da der
medfølger en vis indtjening
fra brugerne, mens vi håber
at �nansiere skyboksene via
sponsorerne.
- Vi forestiller os en brug-

bar løsningsmodel, hvor �r-
maer er villige til at betale
forud for eksempelvis at leje
skyboksene 10 gange i løbet
af de kommende tre sæsoner.
Eller fem gange eller 15 gan-
ge. Mange �rmaer vil have
brug for at invitere gæster til
håndbold et vist antal gange,
mener Steffen Larsen, der
selv regner med at gå foran
med et godt eksempel til brug
for aktiviteterne i Udsyn A/S
og Bowl’n’Fun, hvor han selv
er en del af ejerkredsen.
- Vi tænker os ligeledes, at

der kan skaffes kapital gen-
nem markante energiforbed-
ringer. Udgifter til el og var-
me er de største i øjeblikket
for Gudmehallerne, og vi hå-
ber blandt andet på en kom-
munegaranti lidt i stil med
den, der er givet til fjernvar-
men i Svendborg, fortæller
SteffenLarsen videre.

Positivmodtagelse
Han håber også på penge fra
Fonden for Gudmehallerne,
GOG’s Venner og GOG Ga-
ranter.

- Vi har forelagt projektet
de tre steder, og det er blevet
positivt modtaget alle tre ste-
der, hvor der rent faktisk �n-
des tilgængelig kapital.
- Andre fonde er også en

mulighed, og selv om vi skal
have fundet de mange bække
små, så skal det nok lykkes,
mener SteffenLarsen.
Sidste gang, GOG lå i lan-

dets næstbedste række, tog
det syv år at avancere.
-Detmåhelst ikke ske igen,

lyder det fra SteffenLarsen.
- Det tror jeg heller ikke, at

det gør. Jeg har tillid til, at de
ansvarlige løfter opgaven og
får holdet op i ligaen allerede
i næste sæson, lyder det.

AfWagnIvanPedersen
waip@faa.dk

Finansieringskalskaffestilveje
admangebækkesmå
■SteffenLarsen
håberatskaffemidler
gennemsponsorer,
energiforbedringog
brugerfinansiering

SteffenLarseneroptimistisk
omkringfinansieringenaf
halfaciliteterne iGudme,men
hanerogsåklar over, at det
blivermangebække små, der
skal gøre en stor å.

Sådan forestiller arkitektCharlotte Folke sigdet nye indgangsparti til Gudmehallerne. En samletmoderniseringer anslået til at
koste omkringottemillioner kroner.


