
Søndagsåbent
i Rudkøbing

Søndag den 
22. december 

ÅBENT KL. 11-16
Besøg Langelands hyggelige juleby med den �otte 

julebelysning og nyd den dejlige julestemning.

I Eltriks gård er der hyggeligt julemarked med juledekorationer, juletræer frugt 

og hjemmebag, brugskunst, smykker, hjemmelavet gløgg og klejner og andre 

varme drikke.

Du kan også møde julemanden rundt om i gaderne mellem kl. 12 og 14

Kl. 12.30

Langelandsgarden underholder i byen og ved byens store juletræ.

Kl. 13.00 på Torvet

Julemanden foretager lodtrækningen i byens store julekonkurrence

3 sække med gaver for mindst 20.000 kr. 
heraf en førstepræmie på 12.500 kr.
For at få del i præmierne skal den udtrukne eller en fra husstanden være tilstede ved lodtrækningen.

Kl. 14.00

Langelandsgarden underholder på hjørnet ved SuperBrugsen

HUSK!   Når du handler i Rudkøbings forretninger deltager du i lodtrækningen 

om �ne gaver til en samlet værdi af 38.000 kr.

Hovedsponsor

Agaven
Anna Louisa
Bay sko
Bio Langeland
Butik Bjerg
Butik knag
Bøger & Papir
Din Tøjmand
Eltrik
Expert

Gine
Guldsmed Nyborg
Hedo`s Konditori
Imerco
Intersport
Jens Schultz
Langelandsfestivalen
Lapletten
Legekæden
M Design

Matas
MR
Poula
Rudkøbing Apotek
Stark
SuperBrugsen
Svendborg Sparaekasse
Thummelumsen
Valdemar Jørgensen
Øboen

Der er gaver fra:

TIRSDAG den 17. december 20138

■ Torben Tørnqvist blev hædret for sit arbejde for ØP. Prisen er på
50.000 kroner, og dem vil han bruge på en festlig sammenkomst for de
mange frivillige.

AF BJARNE SELVAGER HANSEN

Der var lige en ekstra donation
til Langeland, da Sydfyenske
Dampskibsselskabs Fond tirs-
dag i sidste uge havde sin årlige
uddeling.

Den særlige ”Sydfyenske-
prisen” på 50.000 kroner gik
nemlig til Torben Tørnqvist,
formand for ØP-foreningen.
Tildelingen er en hæder for
det store arbejde, som Torben
Tørnqvist og de andre frivillige
har gjort for at få renoveret Rud-
købing gamle forsamlingshus,
Ørstedspavillonen. Og Torben
Tørnqvist vil da også bruge pen-
gene på at tilgodese de mange
frivillige ved en festlig sammen-
komst.

I alt uddelte fonden 900.000
kroner. Udoverprisen på50.000
kroner til Torben Tørnqvist gik

100.000 til Langeland. Nemlig
til:
{Museumsskibet Mjølner - til
indkøb af en ny nødgenerator og
lænsepumpe - 25.000 kr.
{ Hovborglejren - til afhol-
delse af deres årlige sommerlejr
for handicappede mennesker -
25.000 kr.
{DSRS lokalafdeling i Rudkø-
bing (Søredningsselskabet) - til
indkøb af kommunikations- og
{ IT-udstyr - 15.000 kr.
BK Sydlangeland - tilskud til
etablering af en multibane -
25.000 kr.
{ Foreningen Tranekebar - et
tilskud til opbygning af nyt mu-
seum - 10.000 kr.

De største beløb blev uddelt
til henholdsvis Fulton og Georg
Stage, der hver modtog 175.000
kroner.

Uddelingen foregik på Hotel
Troense.

Ekstra
50.000 til
Langeland
DONATIONER:
Torben Tørnqvist
modtog Sydfyenske
Dampskibsselskabs
Fonds særlige pris

Gang i
Langeland

IRONWOMAN SØGER
SPONSORER: Langelands
egen Ironwoman, sygeplejerske
Mie Bruun (billedet), vil gerne
med til verdensmesterskaberne
i Ironman. For at det kan lade
sig gøre, har Mie Bruun brug for
sponsorer, og dem hjælper Turist-
og Erhvervsforeningen Langeland
hende med at ska�e.

Første stop er Lanzarote i april
næste år. Hvis Mie Bruun kvali-
�cerer sig dér, er næste stop VM
på Hawaii. Mulige sponsorer kan
kontakte Preben Johansen eller
Anne Mette Wandsøe på turist-
kontoret.

- Det haster, for vi vil gerne
være foran også i topidræt, lyder
det fra Anne Mette Wandsøe.
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