
HOTEL SKANDINAVIEN
- stedet , hvor du føler dig hjemme

LÆS MERE PÅ WWW.SKANHOTEL.DK
Brogade 13 - 5900 Rudkøbing - Tlf. 6251 1495

hurraskanhotel@gmail.com

SELSKAB/ARRANGEMENT
• Hvert selskab er unikt hos os: du sætter dit 

personlige præg.
• Maden er tilberedt af friske råvarer, hvor det er 

muligt også lokale.
• Vi er � ere kokke med hver vort speciale.

OVERNATNING
• Hyggelige, moderne værelser med � adskærm og 

gratis trådløst internet.
• Lækkert morgenbord, fyldt med lokale/økologiske 

specialiteter.
• Vi har den glæde, at være blandt booking.com´s 

200 bedste overnatningssteder i DK.

Vi har stolelift, og dermed “god adgang” til første sal.

Vi tilbyder gratis parkering.

MIDDAG/BUFFÉT
Hver fredag og lørdag tilbyder vi middag eller buffét. 
Bordbestilling anbefales.

Langelands Fysioterapi

Ondt i kroppen?

Kan der gøres noget?

Få et GRATIS quick-tjek

Langelands 
Fysioterapi
Torvet 2, 5900 Rudkøbing  
Telefon: 62 57 16 00
Bedst mellem kl. 9-12
www.langelands-fys.dk 

Spec. erfaring med: 
• Skulder - nakke
• Hovedpine - ryg
•  Bækken - bækkenløsning 

og ischiasproblemer.

HUSK! Tilskud fra Sygesikringen og Danmark
Ingen ventetid - Hjemmebehandling - også på Tåsinge.

En god behandling 
som gør forskel.

Er du interesseret i yderligere information
eller et uforpligtende tilbud, er du velkommen til at 
kontakte os.

VVS � rmaet på Langeland
FOR PRIVATE OG ERHVERV

Møllemand VVS ApS

M

Møllemand VVS ApS
Aut. VVS-installatør

Løkkebyvej 63 . 5953 . Tranekær . Tlf. 29 43 83 03
mail: per@moellemand.dk

Husk hos 
Møllemand er vi
ikke tilfredse før

kunden er 
tilfreds...

Derfor er kvalitet
og levering til tiden er

en selvfølge.

Det løser vi:

• Oliefyrsservice
• Pillefyr
• Fjernvarme
• Solvarme

•  Nybyggeri/
Renovering

• Forsikringssager
• Badeværelse

Tirsdag den 20. august 201310

af helle judith i. s. thomasen

31-årige Linda Dybdal Nielsen, 
Aarhus, flytter i denne måned til 
en lejlighed i Rudkøbing. Hvor-
for? Fordi hun er ansat som leder 
af Frivilligcenter Langeland.

Linda Dybdal Nielsen tiltræ-
der i jobbet 1. september, og 
hendes kontor bliver indrettet 
i Forebyggelsescentret på Fre-
densvej ved siden af rådhuset.

Her på adressen etableres 
Frivilligcenter Langeland, når 
de nuværende aktiviteter flytter 
til det nye Sundhedshus.

Linda Dybdal Nielsens første 
opgaver vil være at få overblik 
over området, skabe kontakt til 
relevante aktører og forberede 
etableringen af centrets fysiske 
placering i det nuværende Fore-
byggelsescenter på Fredensvej 1.

Med sig i sin bagage har hun 
bl.a. erfaringer som projekt-
medarbejder ved Seniorfrivil-
ligcentret i Aarhus.

Hun har også stor erfaring i 
forhold til iværksættelse af pro-

jekter på det frivillige område, 
og hun har været lokal koordi-
nator af Red Barnets landsind-
samling. 

- Jeg har selv haft en række 
frivillige job, og det bliver spæn-
dende at være med til at bygge 
det nye center op og starte helt 
fra bunden af. 

- Jeg kender ingenting til 
Langeland overhovedet. Jeg 
har ikke engang været til Lan-
gelandsfestival, men jeg ved, at 
der er rigtig mange foreninger 
og frivillige på øen, så jeg glæder 
mig til at starte, siger hun.

Spændende
Linda Dybdal Nielsen er født i 
Vejle for 31 år siden af en mor, 
der er fra Tanzania. Det er fra 
hende, hun har sin mørke lød:

- Jeg har boet nogle år i Tan-
zania med min familie, der også 
tæller en storebror, men de sidste 
11 år har jeg boet i Aarhus, for-
tæller den nye centerleder.

I Aarhus har Linda Dybdal 
Nielsen bl.a. læst til cand. mag. 
i Europastudier:

- Man kunne tro, at jeg så har 
rejst meget, men jeg har kun væ-
ret turist i Europa, men når jeg 
valgte at blive kandidat i Euro-
pastudier, var det bl.a. fordi alt 
der bliver besluttet i EU, har 
betydning for Danmark.

- Der er også så mange sam-

menhænge  mennesker imellem, 
fortæller Linda Dybdal Nielsen, 
som i øjeblikket er ved at tage en 
videreuddannelse i ledelse:

- Dét første semester, jeg er 
i gang med nu, bliver nok lidt 
hårdt, fordi jeg samtidig skal 
starte på Langeland, men det 
går nok. Det bliver spændende 

med alle de praktiske gøremål, 
jeg skal i gang med.

- Centret skulle gerne blive 
sted, man har lyst at bruge og 
komme i, siger Linda Dybdal 
Nielsen.

Hun er single og dyrker moti-
on i sin fritid bare ”sådan almin-
deligt for at holde mig i form”.

- Jeg har min familie, mine 
venner og bekendte, og jeg glæ-
der mig meget til starte et helt 
nyt sted. 

- Jeg har fået en lejlighed midt 
i Rudkøbing, så jeg kan gå til mit 
arbejde, og du må meget gerne 
skrive, at alle er velkomne til at 
kigge ind i centret til Frivillig 

Fredag, en slags åbent hus, den 
sidste fredag i september.

Der var 33 ansøgere til job-
bet som leder af Frivilligcenter 
Langeland, oplyser direktør for 
Sundhed og Omsorg, Mie Pe-
dersen.

Leder af frivilligcenter ansat

 ■ - Jeg har masser af sommerfugle i maven, men det bliver spændende at starte, siger den nye leder af Frivil-
ligcenter Langeland, 31-årige  Linda Dybdal Nielsen, Aarhus.

FriviLLigcen-
Ter LangeLand:  
Den 31-årig århu-
sianer Linda Dybdal 
Nielsen starter i jobbet 
til september

 ➜ I foråret bevilgede Social- 
og Integrationsministeriet 
510.000 kroner i tilskud til 
Frivilligcenter Langeland 
dette første år.

 ➜ I 2014 er der 430.000 
kroner i tilskud fra ministe-
riet.

 ➜ Langeland Kommune 
er også med til at finan-
siere centret. I år er beløbet 
190.000 kr.

 ➜ Den nye centerleder star-
ter 1. september i Forebyg-
gelsescentret på Fredensvej 1 
i Rudkøbing. 

 ➜ Forebyggelsescentret skal 
siden danne ramme for Fri-
villigcenter Langeland, når 
de nuværende aktiviteter 
flytter til det nye Sundheds-
hus.

Frivilligcentret


