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RUDkØbING: I år markeres Fri-
villig Fredag på Langeland 
med fotoudstillingen ”Glimt 
af Frivillighed”, som frivil-
ligcenteret har arrangeret i 
samarbejde med Folkeoplys-
ningsudvalget og Fotoklub-

ben Langeland. Traditionen 
tro vil kommunens pris ”Fri-
villighedens Pris” også blive 
uddelt på dagen.

Fredag 27. september kl. 
15-17 inviterer Frivilligcenter 
Langeland alle interesserede 
til åbent hus på Fredensvej 1 
for at sætte fokus på og fej-
re det frivillige arbejde, som 
hver dag udøves af borgere i 

Langeland Kommune.
Idéen med fotoudstillin-

gen er at vise et udsnit af de 
mangfoldige aktiviteter, som 
er drevet af frivillige kræfter. 
11 foreninger og aktiviteter 
af forskellig karakter har så-
ledes haft besøg af en foto-
graf, som har haft frit slag til 
at indfange glimt af frivillig-
heden.

I første omgang vil det væ-
re muligt at se udstillingen 
frem til efterårsferien, hvor 
alle kan komme forbi i frivil-
ligcenterets åbningstid man-
dag til fredag kl. 7.30-20.

Frivillighedens Pris
Langeland Kommune udde-
ler samtidig en pris. Med pri-
sen følger en check på 5.000 

kroner.
Alle har haft mulighed for 

at indstille en person, per-
soner eller forening, og det 
er repræsentanter fra hen-
holdsvis kommunens sund-
hedsudvalg og bestyrelsen 
i Frivilligcenter Langeland, 
som har taget stilling til 
hvem, der skal modtage pri-
sen i 2019.

Prisen overrækkes af vice-
borgmester og formand for 
Sundhedsudvalget, Lisa Pihl 
Jensen (S).

Det oplyser Frivillig Center 
Langeland i en pressemedde-
lelse.

Frivilligheden fejres med fotoudstilling og pris
den sidste fredag i september er Frivillig Fredag, og det fejres på Langeland såvel som i resten af landet.
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TåsINGe: Det trykte program 
for Tåsinge Æblefestival er 
nu ude på lokale skoler, på 
Svendborgs biblioteker og 
ved erhvervsmedlemmer 
samt på visittaasinge.dk.

Festivalen, der holdes fra 
11. - 20. oktober, er som de 
tidligere år en samling af ak-
tiviteter, der alle har det til-
fælles, at de med forskellige 
vinkler handler om æbler.

Deltagerne kan opleve pæ-
reskuderne ankomme og af-
gå fra havnen i Troense. Og 
man kan igen spørge skip-
peren, om man må komme 
med og give en hjælpende 
hånd. Der er lejlighed til at 

"plukke selv" hele ugen.
Og man kan stadig få pres-

set egne æbler til most og 
deltage i den store æbleka-
gekonkurrence. Der er også 
mulighed for at opleve den 
gamle Æblehave i Landet og 
Grethe Hansens have i Tro-
ense. Kulinarisk Sydfyn la-

ver sammen med Thorseng-
klubben en middag som af-
slutning på festivalen i Tåsin-
ge Forsamlingshus søndag 
20. oktober klokken 12.30.

Bregninge Kro har hele 
ugen tilbud om en 3-retters 
menu med æbler i alle ret-
terne. 

Æblet hyldes igen på Tåsinge

Tåsinge Æblefestival holdes i år fra 11. - 20. oktober. PR Foto

(Åbent hus
I forbindelse med at Midtlangeland Fjernvarme
har udski�et den 28 år gamle halmkedel med en

ny halmkedel på 8.5 Mw holdes der

ÅBENT HUS på Spodsbjergvej 147 D

lørdag den 5. oktober
mellem kl. 10.00 og 13.00,

hvor interesserede kan komme forbi og se den nye kedel.

Der vil være en lille forfriskning, samt lidt l ganen.

Med venlig hilsen
Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

ORD-
BLIND?
Så er der masser af hjælp at hente.

Lad os vise dig, hvordan det bliver
lettere at læse, skrive og stave
med din ordblindhed.

√ Gratis
√ Dag eller aften
√ Små hold
√ Kun for voksne
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Kristian Møller

30 49 01 73


