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Svendborg:Der skulle jo væl-
ges et,men samtlige fem
arkitektforslag tilHospice
Sydfyn er en udstilling værd,
så det bliver de påGalleri-
gangen i Svendborgs Borger-
forening.
De fem forslag bliver ud-

stillet frem til slutningen af
april.
Det var det københavnske

arkitekt�rmaPLHarkitek-
terne, som vandt konkur-
rencen.
SvendborgKommune er

gået i gangmed at udarbejde
en lokalplan og en spilde-
vandsplan for det planlagte
hospice.
En arkæologisk undersø-

gelse af grunden på Skovsbo-
vej har ikke forsinket projek-
tet, selv omder blev fundet
tydelige tegn på bosættelser
så langt tilbage som fra tu-
sind år før vor tidsregning.

Udstiller
hospiceforslag

Vester Skerninge/Hundstrup/
Ulbølle: På et fællesmøde har
de tre menigheder i Vester
Skerninge, Hundstrup og Ul-
bølle stemt for, at der bliver
etableret ét fælles råd, et pa-
storatråd.
- Der er et enstemmigt ja

fra alle sogne, oplyser Birte
Langelund, der i dag er for-
mand for sognenes fællesud-
valg.
På mødet, der foregik i

Kroslane, foregik der afstem-
ninger i hver enkelt menig-
hed.

Otte fremmødte
-Der var kunmødt ottemen-
nesker op - foruden menig-
hedsrådene. Vi tror, at årsa-
gen er, at der ikke bliver tale
om de store forandringer, set
fra menighederne, siger Birte
Langelund.
- Efter tilsagnet på mødet

arbejder vi nu videre. Jeg for-
venter, at pastoratrådet kan
træde i kraft ved kirkeårets
begyndelse, den første søn-
dag i advent, siger Birte Lan-
gelund.
I pastoratrådet får Vester

Skerninge seks pladser ogUl-

bølle ogHundstrup hver fem.
Fordelen ved det fælles råd

er først og fremmest en admi-
nistrativ forenkling med fær-
re møder. Nu bliver sagerne
behandlet både i det enkelte
menighedsråd og i fællesud-
valget.
Men de tre sogne bevares

som valgkredse. Var der tale
om en sammenlægning, ville
der være én stor valgkreds.
- I menighedsrådene er vi

meget glade for, at vi nu kan
arbejde sammen i ét fælles
råd, understreger Birte Lan-
gelund.

Af IngerHager
inha@faa.dk

Tresognesiger ja
tilpastoratråd
■Vester Skerninge,
Ulbølle og Hundstrup
er enige om at
etablere et
pastoratråd

■-Detnyepastoratrådkan
forhåbentlig træde i kraft ved
kirkeårets begyndelsen,
første søndag i advent, siger
Birte Langelund.

Venstre
erikketil
korslagte
arme
■Skoleplanen har
givet skrammer,
erkendte Venstres
formand Søren
Bøving

■SørenBøving:Det ermodvoresnatur at siddemedkorslagte
arme.Mendet er envæsentlig forudsætning, atmeldeklart ud.

Svendborg: Der bliver masser
af ungdomsfodbold at se på i
den kommende weekend på
de sydfynske baner.
De tre klokale Svendborg-

klubber Tved Boldklub,
Thurø Boldklub og Bold-
klubben Stjernen er alle tre
med til at arrangere det store
ungdomsstævne Apollo Cup
- et arrangement under fod-
boldsamarbejdet Øens Hold
medOB i spidsen.
Apollo Cup omfatter 34

fodboldstævner - 17 i foråret
og 17 i efteråret - spredt over
hele Fyn med sammenlagt
over 10.000 deltagere.
Alene i weekenden kom-

mer 5500 fodboldglade unge
til øen, og en del af dem spil-
ler altså fredag-søndag hen-

holdsvis i Tved, på Thurø
samt hos Stjernen på Østby-
ens Stadionanlæg.
Turneringener enafdevig-

tigste aktiviteter iØensHold-
samarbejdet, der tæller godt
100 klubber.
Der bliver ikke kåret vin-

dere ved Apollo Cup, ligesom
der ikke bliver talt point og
målscore, idet stævnet først
og fremmest handler omglæ-
den ved at spille fodbold.
Et stævne bidrager med

pæne indtægter til arran-
gørklubberne, der afhængig af
stævnets størrelse kanhente et
stedmellem40.000 og 200.000
kr. til ungdomsarbejdet.

AfWagnIvanPedersen
waip@faa.dk

ApolloCupi treklubber

Svendborg: Skoleplanen har
givet skrammer...
Debatten har ikke været

noget kønt syn, måtte for-
manden for Venstre, Søren
Bøving-Andersen erkende på
Venstres generalforsamling i
går.
Det var ellers begyndt gan-

ske fornuftigt med klare ud-
meldinger fra Venstre, men-
ter han.
- Men derefter blev det

hele temmelig uoverskueligt

for de �este borgere i kom-
munen. Og det kan ikke være
mange, der synes, det har væ-
ret kønt at se på, uanset poli-
tisk ståsted og uanset hvilket
parti, man kikkede på, sagde
han.
Alligevel var Søren Bøving

ikke i tvivl om, hvor det tun-
ge ansvar burde placeres: hos
en borgmester, en Børne og
Ungeudvalgsformand og de
ansvarlige embedsmænd. De
var alle dumpetmed et brag.

Kun røde trevler
Hele skoledebatten var der-
med også et symptom på et
generelt problem, efter at
Socialdemokraterne havde
overtaget magten, mente Sø-
ren Bøving.

- Det handler om leder-
skab. Vi mangler lederskab
på alle niveauer, og derfor er
skoledebatten gået så galt.
Der er mange røde trevler,
men ingen rød tråd, fandt
Venstres formand SørenBøv-
ing.
Gudmes tidligere Venstre-

borgmester Erik Ullemose
var alene omat tage kritikken
op. Og han mente, at Venstre
skulle have sagt langt stær-
kere fra i stedet for at lade sig

”sovse ind” i en uover-
skuelig plan.
- Det ligner ikke no-

get, at køre sådan et eksperi-
ment frem. Det tror jeg, alle
har været klar over. Det kan
næsten kun gå galt, sagde han
og kritiserede, at man ikke
havde lyttet til LarsErikHor-
nemanns opfordring på et
møde på Fyns Amts Avis om
at træde på bremsen.
Som et parti i opposition

kunne Venstre have holdt sig


