
Giv et gavekort til
en god oplevelse!

Bestil på
tlf. 62 21 46 21

G a v e k o r t

Sommernostalgi i Sverige

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• 1 x velkomstdrink

Ankomst:
Søndage frem til 7.8.2011.

6 ferie på 3-stjernet hotel i Sävsjö

LÆSERTILBUD

Telefon 70 20 34 48 eller på www.happydays.nu Teknisk arrangør:

Pris pr. i dobbeltværelse

Abonnenter kr. 1.599,-
Ikke-abonnenter kr. 1.899,-

Husk rejsekoden:
Fynsamtsavis

Ring og få børnerabat. Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.
Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Kør
-sel

v-fe
rie

Gode
børne-
rabatter Hotel Ljunga Park ���

Oplev den smålandske gæstfrihed
på det eksklusive Hotel Ljunga Park – Nordeuropas største træhus
– der ligger midt i de stedsegrønne skove. Kurgæster har strømmet
hertil i over hundrede år for at nyde de rekreative omgivelser og den
charmerende bygning, der omkring årtusindskiftet blev forvandlet
til et moderne hotel med generøse værelser, kro, vinkælder, relax-
afdeling og topmoderne køkken – alt sammen med pietet for det
charmerende svenske herregårdsmiljø og det høje serviceniveau.Fotograf: S

ven-olof Sv
ensson

Telefonerne er åbne hverdage 8-15.30 og weekend 10-15

Faaborg - Regnvåd festival knækkede bookingbureau
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148. årgangNr. 145

Løssalg: 20,00kr.

ONSDAG

29. juni 2011

■Der er4,5millioner kronerpåvej til Sydfyn fraMc-KinneyMøller-familien. Foto: JensDresling/POLFOTO

Svendborg:Hospice Sydfyn er
kommet et stort skridt nær-
mere at blive, som bestyrel-
sen forestiller sig.
A.P.Møller ogHustruCha-

stine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal har

netop doneret 4,5 millioner
kroner til hospicet.
- Det er rigtig dejligt, si-

ger formand for bestyrelsen
i Hospice Sydfyn, Edel Niel-
sen.
Hun har kendt til donatio-

nen i et stykke tid, men har
forhandlet med fonden om,
hvad pengene mere præcist
skal bruges til.

Planer omenpark
Med donationen er det mu-
ligt at opfylde ønskerne om
et parklignende anlæg i tæt
tilknytning til denomgivende
natur, hvor patienter ogpårø-
rende kan opholde sig ugene-

ret i en del af haven,mens der
i den øvrige del vil være ad-
gang for offentligheden. San-
sehaven tænkes anlagt med
højbede, så patienter i køre-
stoleog sengekankommetæt
på beplantningen og opleve
smage, dufte og farver.
- Hvis ikke vi havde fået

pengene, havde vi været nødt
til at beskære byggeriet og de
udendørs faciliteter, og det

havde ikke været godt. Der
var stadig blevet bygget et
hospice,mendet var ikke ble-
vet så godt, somdet bliver nu,
siger EdelNielsen.

AfHans-HenrikDyssel
hahd@faa.dk

Million-gavetilhospice
■HospiceSydfynharfået4,5millionerkroner
fraA.P.MøllerogHustruChastineMc-Kinney
Møllers fond

Hospiceskriderfrem...
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[Blotmådetdes-
værrekonstateres,
atdetdanske
samfundikkeendnu
ermodenttilåbent
ogfordomsfritat
diskuterenyere
samtidshistorie.

FradagensFAA-leder
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Falbert
talerud
Sådan var det at
være på forsiden af
”fagbevægelsens
avis”.

2. SEKTION
FORSIDEN

Farvel til
seminariet
Sidste årgang
i Skårup sluttede
med en fest
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