
Vor kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

fhv. mejeribestyrer

Alfred Lund Henriksen
* 2. maj 1916

er stille sovet ind

Lykkevalg, den 23. februar 2012

Ove, Inge og Sigurd med familier

Begravelsen finder sted fra Hillerslev Kirke
torsdag den 1. marts kl. 11.00
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Når du har brug for 
mig, er jeg tæt på  
– også søn- 
og helligdage

Ring 6322 0066

Jan Lindberg:

Svendborg
Ringe-Midtfyns
Begravelsesforretning

Valdemarsgade 50,
Svendborg
Gørtlervej 7, Ringe

Tlf. 6322 0066
www.dlbg.dk

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved
vores kære bror, 
Jan Enevoldsens

sygdom, død og bisættelse
samt for blomster og kranse

På familiens vegne

Eva og Ove

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Bent Søndergaards
begravelse

Tak for blomster og kranse

På familiens vegne

Anne-Birthe, Torben og Jørgen

Bedemanden
I FAABORG-MIDTFYN & BROBY

FAABORG-MIDTFYN & BROBY BEGRAVELSESFORRETNING
Banegårdspladsen 9, 5600 Faaborg

Lars Askholm Niels Sigh

Svarer altid!

63 60 00 11

Tirsdag den 28. februar 201228

Navne

Kirke-
tider

sØNdag 4. marTs

Allested: 9.30, Søren-Herluf 
Sørensen
Avernakø: Ingen
Brahetrolleborg: 9
Diernæs: 19, Pia Søgaard 
Hansen
Faaborg: 10, Pia Søgaard 
Hansen
Faldsled: 11.30, Jesper Svärd
Horne: 10
Haarby: 10, E. Jakob Petersen
Haastrup: 20.30, sanseguds-
tjeneste
Jordløse: 19, sansegudstjeneste
Krarup: Ingen
Lyø: Ingen
Løgismose: Ingen
Nr. Broby: 10.15
Ryslinge Frimenighed: 11
Ryslinge Valgmenighed: 9.30
Sh. Lyndelse: 10.30
Svanninge: 19, N. Rønnest
Sønder Broby: 9
Vejle: Ingen
Vester Hæsinge: 14
Vester Aaby: 10.15
Øster Hæsinge: 10.30
Aastrup: 9

 ★ Pia Halkjær Gommesen ik 
Faaborg Rotary Klubs Initiativpris 

2012 for udvist initiativ og stor ind-
sats for Akademiet for Talentfulde 
Unge, og gymnasiets rektor Claus 
Jensen, var blandt gratulanterne.

FaaBOrg: Modtageren af Fa-
aborg Rotary Klubs Initiativpris 
2012 blev Pia Halkjær Gomme-
sen, som er adjunkt på Faaborg 
Gymnasium og projektleder 
i Akademiet for Talentfulde 
Unge. 

Pia Halkjær Gommesen tilde-
les prisen for udvist initiativ og 
ihærdig indsats for Akademiet 
for Talentfulde Unge (ATU) på 
Fyn. Ved prisuddelingen mod-
tog Pia Halkjær Gommesen et 
diplom, blomster og en check 
på 5000 kr.

Pia blev præsenteret for ideen 
på Sjælland og gik hjem til rek-
tor Claus Jensen og foreslog, at 
ATU skulle opstartes på Fyn 
også. Rektor sagde heldigvis 
”ja”, og Pia Halkjær Gommesen 
ik lov til at gå i gang.

Syv Faaborg-talenter
Akademiet for Talentfulde Unge 

giver ca. 100 unge på hele Fyn 
med specielle skolemæssige ta-
lenter mulighed for at udvikle 
deres talent. 

Syv af de unge er fra Faaborg 
Gymnasium. Rotary fremhæ-
ver, at fremtidens samfund er af-
hængig af dygtige unge menne-
sker. Akademiet for Talentfulde 
Unge er med til at gøre det ”in” 
at være talentfuld, klog og dygtig 
i skolen. ATU er medvirkende 
til, at de talentfulde unge med 
akademiske forudsætninger 
ikke skal føle sig udenfor, bare 
fordi de er dygtige. De kloge 
unge behøver ikke dukke hove-
det længere. ATU bidrager til, 
at de kan trives med at være de 
dygtige. 

Arbejdet med opstarten af 
ATU har medført samarbejde 
med de øvrige gymnasier på 
Fyn. Akademiet er nu i gang på 
andet år. Pia får også prisen, for-
di hun har ydet en ekstraordinær 
indsats for projektet, og det har 
ofte medført ulønnet arbejde 
uden for normal arbejdstid. 

ATU har fået begrænset øko-
nomisk støtte fra det ofentlige, 
og det har betydet, at Pia Hal-

kjær Gommesen har valgt at 
bruge en del af sin fritid på at 
få ATU op at køre. Selv under 
sin barselsorlov har Pia arbejdet 
med Akademiet for Talentfulde 
Unge. Hun har simpelthen ydet 
en indsats ud over det sædvan-
lige.

Pia Halkjær Gommesen har 
dermed fuldt ud levet op til kri-
terierne om at udvise et særligt 

initiativ og yde en ekstraordinær 
indsats.

Resultatet i dag er, at ATU-
projektet kører for 100 unge 
mennesker i hver årgang. ATU 
har været igangsat og ledet fra 
Faaborg. Det har krævet en stor 
og ihærdig indsats, og det vil Ro-
tary gerne belønne med Faaborg 
Rotary Klubs Initiativpris 2012.

initiativpris til ildsjæl
rOTarY: Adjunkt 
Pia Halkjær Gomme-
sen ik pris for ”Aka-
demiet for Talentfulde 
Unge”

 ➜ Rotary er en verdensomspændende organisation med 1,2 
mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca. 12.000 med-
lemmer. Der er omkring 50 medlemmer i Faaborg Rotary Klub.

 ➜ Rotary er både et lokalt og internationalt netværk for aktive 
erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle de-
res erhvervsmæssige kompetence og udvikle sig personligt.

 ➜ Medlemmerne af Rotary mødes på tværs af faggrænser for at 
lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække på hinan-
dens erfaringer. Rotary er ikke en lukket loge, men en klub, der 
består af engagerede og motiverede kvinder og mænd, der sæt-
ter høje etiske standarder som mål.

 ➜ Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at gøre 
noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed. 
Medlemmer af Rotary arbejder for at udvikle deres netværk, 
være åbne for andres meninger samt anerkende andres indsats 
og arbejde. Endvidere interesserer Rotary sig for det omgivende 
samfund, ligesom Rotary gør en humanitær indsats og virker til 
gavn for international forståelse.

Om rotary

JUBiLæUm: Torsdag den 
1. marts har Ejvind Jensen, 
Kirkeballe 8, Horne, 25 års 
jubilæum hos SKAKO Con-
crete i Faaborg.

Ejvind Jensen arbejder som 
elingeniør med program-
mering af styresystemer til 
SKAKO’s blandeanlæg, som 
eksporteres til det meste af 
verden. 

Jubilæet markeres på dagen 
med en reception på virksom-
heden for den nærmeste familie 
og kolleger.

25 år HOs sKaKO 
CONCrETE

 ★ Ejvind Jensne har 25 års 
jubilæum hos SKAKO Concrete 1. 
marts.

ViNdErE: Vi havde tre 
dvd’er med animationsilmen 
”Ronal Barbaren” på højkant i 
denne uge.

Det rigtige svar va r: Elric, 
som er den løjerlige elver-
guide, og de heldige vindere er:

Bastian Bruslund, Øster 
Møllevej 25, Faaborg.

E. Torssling, Jordløse Møl-
levej 52, Haarby, og Bent 
Høirup, Brombærvænget 5, 
Dyreborg.

Dvd’erne kan afhentes på 
Ugeavisen Faaborg, Kan-
neworfs Gaard, Torvet 8b, 
Faaborg. Kontoret har åbent 
kl. 8-16.

Til lykke

dE VaNdT  
”rONaL  
BarBarEN”

annonceindleveringstider

Korrektur og større 
annoncer: onsdag kl. 10.00

Øvrige tekstannoncer: 
fredag kl. 10.00

Rubrikannoncer:  
fredag kl. 14.00


