★ PENGE TIL VELGØRENDE FORMÅL: Sydfyenske Dam-

skibsselskabers Fond uddelte i sidste uge på Hotel Troense midler til 22
forskellige foreninger og initiativer, herunder ﬂere fra det sydfynske
område: Skarø Festival ﬁk 50.000 kr. til opbygning af en køkkenvogn,
Foreningen Drejøs forsamlingshus ﬁk 50.000 kr. til nyudvikling,Troense
Bådelaug ﬁk 28.800 kr. til en ny motor til en dampjolle, Thurøbund Spejdercenter ﬁk 25.000 kr. til nye aluminiums-kanoer og tilbehør og Caroline
S. af Svendborg ﬁk et sponsorat på 3000 kr. En check på 25.000 kroner
var der også til foreningen Broen Svendborg. Broen ﬁk støtten til at
hjælpe endnu ﬂere børn og unge ud i et aktivt fritidsliv i lokale foreninger
og idrætsklubber. - Donationen er af stor betydning for vores frivillige
indsats, fordi antallet af udsatte børn og unge i vores område, som har
brug for økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter, vokser støt, siger Zita
Eriksen fra Broen Svendborg. Broen hjælper børnene fra dårligt stillede
familier ved blandt andet at betale kontingent til den enkelte aktivitet
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Har du svært ved at finde tid
til at ordne din cykel???
Vi rykker ud med assistance til din adresse,
eller der hvor uheldet er sket - også med kort varsel.
Ring og bestil en reparation og lad cyklen stå
på et aftalt sted, så er den repareret når du
kommer hjem. Nemmere kan det ikke være!!

og i et vist omfang også med udstyr til aktiviteten. På øverste foto ses
Zita Eriksen, Jens stephensen (bestyrelsesmedlem hos Sydfyenske
Dampskibsselskabsfond) og Natasja Thrane Rasmussen. Nadia Tranberg
fra Broen Svendborg deltog også. Herudover gik Sydfyenske Prisen på
50.000 kroner til ildsjælen Edel Nielsen (foto nederst), som var med til
at få Hospice Sydfyn til verden.
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Med venlig hilsen
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NEDE PÅ HAVNEN
Ligger butikken med
de gode julegaver
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