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Åbent Hus

10.00 Velkomst
10.30 Harmonikamusik v. Anders Ringgaard

11.00 Debat-café omMange veje til sundhed
Oplægsholdere: Marianne Florman og Frede Bräuner

12.30 Pause
13.00 Optakt til 2. afdeling med et par fællessange

13.15 Arbejdersangkoret ved Jan Aagaard

13.45 Egernkoret ved Margrethe Hune

14.15 Musikalsk overraskelse

15.00 Mavedans v. Donna Lee Herrich og kolleger

10.00–16.00

Udstilling og arbejdende værksteder:
Blomsterbinding

Keramik

Knipling

Orkis

Porcelænsmaling

Sølvsmykker

Syning

Tegningogakvarel

Vævning

Elevmalerier fra Sydfyns Kunstskole

ForberedendeVoksen Undervisning (FVU) + Ordblindeundervisning
Kom og prøv vores ordblindequiz. Mulighed for individuel snak med lærerne og

afprøvning af de forskellige it-hjælpemidler til ordblinde. Lad pc’en læse op for dig.

Besøg AOF Center Fyn Sprogskole
Information om grundkurser i arbejdsmarkedsdansk med særligt henblik på ren-

gøringsbranchen v. Finn Milling og nuværende kursister.

Erhvervsafdelingen
Få information om jobsøgningskurser, samarbejdet med fynske arbejdspladser,

ungeprojektet ”sæt kurs”og vejledn. om uddannelse, job- og praktiksøgning.

11.00–13.00

Center for Sundhed og Livsstil
Kigned i vores veludstyrede træningslokale og få endemonstration af maskinerne.

Toldbodhus Skole
Udstillingmed information om AOF’s dagskole for voksnemed psykisk sårbarhed.
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Stenstrup:Der er igen kom-
met en frisørsalon i Stenstrup
eller rettere to.De to saloner
er åbnetmed en god uges
mellemrum, og de lægger
næsten dør omdør på Stati-
onsvej.
DortheMilland åbnede sin

salon i tordags under navnet
DorthesModeklip på Sta-
tionsvej 15 B.Her har hun
lejet lokaler i Andelskassens
bygning.DortheMilland er
en erfaren frisør, somogså
har salonmed sammenavn
iGislev, somhunhar drevet
i 26 år.
- Jeg har et personaleteam

på to svende, en elev ogmig
selv, som skiftes til at være
i de to saloner.Men det ser
ud til, at der bliver travlt her
i Stenstrup, såmåske ansæt-
ter jeg en elevmere, fortæller
DortheMilland.
På Stationsvej 17, nabo til

Andelskassen, åbnede der i
sidste uge en anden frisørsa-
lon ”FrisørHuset -Drop In”.
Det er indehaveren af Sten-
strup Pizza,Nihat Sarikus,
der står for denne salon, der
ligger i forlængelse af pizza-
forretningen.
-Det ermin salon,men jeg

har frisørpersonale på, oply-
serNihat Sarikus, der tilføjer,
at kunder kan kommebåde
med og uden tidsbestilling.

Tonyefrisører
døromdør

Kort nyt

VesterSkerninge7Hundstrup/
Ulbølle:Onsdag den 23.marts
er der offentligt regnskabs-
møde forV. SkerningeMe-
nighedsråd og samme aften
for præstegårdskassen. Tors-
dag den 31.marts gælder det
regnskaberne forHundstrup
ogUlbøllemenighedsråd.

ETKIGIREGNSKABER

Egebjerg:Påmandag den 14.
marts har Egebjerg Lokalhi-
storiske Forening et arran-
gement på Aktivitetsgården i
Stenstrup.
Formanden for stedet,

AliceTop, og AnneMarie
Jørgensen fra 4H vil fortælle
omaktiviteterne på gården.

OMAKTIVITETSGÅRDEN

Støtteforeningen for Hospice
Sydfyn blev startet for to år si-
den.
300.000kronerfik støttefor-
eningen samlet ind, hvilket var
nok til, at der kunne oprettes en
selvejende institution.
Støtteforeningens formål er at
udbrede budskabet omhospicer,
isærHospice Sydfyn.
Denselvejende institution for
Hospice Sydfyn blev oprettet for
et år siden.
Enarkitektkonkurrence er ny-
ligt afsluttet.
Vinderenblev totalentreprenør
B. Nygaard Sørensen fraHerlev

og PLHArkitekter fra Køben-
havn.
Deres forslag koster 29,9mil-
lioner kroner.
RegionSyddanmarkhar god-
kendt et budget på 34millioner
kroner.
Hospice Sydfynbliver det femte
hospice i Region Syddanmark.
Bestyrelsen for Hospice Sydfyn
håber, at de første patienter kan
flytte ind imidten af 2012.
30nyearbejdspladser er, hvad
bestyrelsen regnermed, der kan
besættes påHospice Sydfyn.
Skovsbovej 100 er den nye
adresse.

HospiceSydfyn

Detnyehospice får grønne
tagemed indbyggede solcel-
ler for at passepåmiljøet.
Hospicet skal liggepåSkovs-
bovej 100 i grønneognatur-
skønneomgivelser.
Arkitekttegning.

hed, man kan ikke lade være
med at være begejstret, sagde
Charlotte Folke under præ-
sentationen.

AfSabineLaiOvesen
salo@faa.dk


