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Mulige tricktyve
på spil i grillbar
■■Grillbaren i Oure fik
torsdag aften stjålet
to mobiltelefoner og
byttepenge
Oure: Politiet tror, at det var

tre tricktyve, der torsdag
klokken 18.15 kom ind i grillbaren i Oure, som ligger på
Landevejen ved kirken.
To mænd og en kvinde bestiller noget mad, som de betaler for. Men der opstår forvirring under betalingen, da
de betaler med sedler, men
kræver euro tilbage.
Den fremgangsmåde oplyser Fyns Politi, at de ofte ser i
forbindelse med tricktyverier.

Bag om kassen
Kvinden beder om at låne
toilettet, som er placeret bag
kassen, og efter er der forsvundet to mobiltelefoner og
nogle småpenge, som har ligget på vejen til toilettet.
De tre forsvinder i en hvid
stationcar og kører videre

mod Nyborg. Da de er på vej
væk, kommer indehaveren af
grillbaren løbende efter dem
og slår på bilen med en cola
flaske.
Fyns Politi er meget interesserede i at høre fra folk,
der har informationer om sagen, eller som har set hændelsen med colaflasken. Politiet
kan kontakte 114.
Dansk kvinde
De to mænd beskrives som
165-175 centimeter høje og
begge af udenlandsk oprindelse. Den ene af de to er 2025 år, har sort hår og et spidst
ansigt. Torsdag var han iført
brun skindjakke og cowboybukser. Den anden er 18-20
år gammel, og de talte begge
dårligt dansk.
Kvinden er 160 centimeter høj og lyshåret med bløde
krøller. Hun beskrives som
dansk og er 18-20 år.
Af Nicolai Lynge Clausen
nilc@faa.dk

Koncertfortælling
Anne Frank og jødernes musik
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00 i Sørup Kirke.
Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser uddrag af Anne Franks
dagbog. Det sker til den jødiske klezmermusik og Bachkoraler,
som Jens Schou på klarinet og Anders Singh Vesterdahl på
harmonika spiller.
Fri entré, men bidrag i kirkebøssen går til
Kirkens Korshærs Varmestue i Ørkildsgade.

Danske
æbler/pærer
Hver dag
salg fra selvbetjeningsbod

OBS!

Gårdbutik:
Åbent
hver lørdag
kl. 10-16

Netop nu:
Discovery, Sunrice,
Gråsten, Aroma,
Elstar, Ingrid Marie,
Clara Friis, Clap Favorit
og blommer

GÅRDBUTIK
Husk smagsprøver på
frugt og most.

Vi leverer
også
firmafrugt

Svendborg

Giant Steps hædres
■■En helt særlig evne
til at gå nye veje og få
publikum med, giver
nu musikforeningen
Giant Steps en pris
Svendborg: I 15 år har mu-

sikforeningen i Svendborg,
Giant Steps, arbejdet sig op til
at blive en forening, kendt for
høj kvalitet, vovemod og verdensmusik, godt og grundigtforankret i lokalmiljøet.
Og det i en sådan grad, at
musikforeningen nu hædres
for indsatsen af ikke færre end
1600 musikere i foreningen af
professionelle sangsskrivere
og komponister, DJBFA.
Formanden for Giant Steps
ved godt, at musikforeningen
laver noget helt specielt og
har skabt sig en niche, der har
succés. Men det er noget særligt, når man også får tildelt
hæder for arbejdet:
- Jeg er stolt. Det er da fedt,
at vi er så godt et team, at der
bliver lagt så meget mærke til
os, siger Peter Bom Mikkelsen, også kaldet ”Skumme”.
Skulderklap til alle frivillige
Pr-ansvarlig i Giant Steps, Pia
Blohm, er også både glad og
stolt:
- Det varmer rigtig meget.
Det er dejligt at få den anerkendelse. Og det er et skulderklap til alle de frivillige, vi
har.
Heri er formanden enig:
- Når vi har den succés,
skyldes det, at vi ikke går på
kompromis med kvaliteten.
Vi sørger hele tiden for at
forny os og forbedre musiktilbuddene og bredden, siger
Peter Bom Mikkelsen.
En bredde, der vil ud i alle
afkroge af jazz og verdensmusik, og det er da også netop DJBFA’s begrundelse for
at give prisen og hæderen til
Giant Steps.
To gode grunde til hæderen
- Giant Steps tør tage chancer med hensyn til musikvalg.
Både det meget smalle og de
nye ukendte komponister
og sangsskrivere, siger Susi
Hyldgaard, komponist og
formand for DJBFA og uddyber:
- Hæderen er ment som en
hyldest til de ildsjæle, der viser, at musik kan skabes lokalt
og give værdi i lokalsamfun-

Bland selv æbler og pærer

Og få glæde af alle de
forskellige sorter netop nu
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[ Giant Steps tør tage
chancer med hensyn
til musikvalg. Både det
meget smalle og
de nye, ukendte
komponister og
sangskrivere.
Susi Hyldgaard, komponist og
formand for DJBFA

■■Torsdag aften gav bandet
Bjonko den max gas på Arne
B med balkantoner og funky
rytmer. Bandet var inviteret af
Giant Steps og er et strålende
eksempel på, hvorfor musikforeningen høster hæder for
dens koncert-arrangementer,
der tænker nyt og bredt .

det. Og her har Giant Steps i
særlig grad formået at få publikums tillid. En tillid, der får
publikum til selv at tage chancer og vove sig ud til koncerter, de ellers ikke ville, lyder
begrundelsen fra DJBFA.
Giant Steps vil være skæve
Og det er netop også den vision, kræfterne bag Giant Steps
har, når de lægger koncertprogram:
- Vi vil gerne være skæve i
vores valg af musik, så publikum oplever nye veje ind i
jazzen for eksempel. Så vi er
ikke bange for at tage chancer og få helt nye og ukendte
komponister på scenen, der
leverer en speciel musikalsk
oplevelse, siger formanden
for den rytmiske musikfor-

■■Bestyrelsesformand, Peter
Bom Mikkelsen, for Rytmisk
Musikforening i Svendborg,
Giant Steps, og pr-ansvarlig,
Pia Blohm, er både stolte
og glade over hæderen fra
musikbranchen.
ening, Peter Bom Mikkelsen.
Og det mod har komponister og sangskrivere nu kvitteret for med en pris.

Prisen fra DJBFA er hverken en check eller statuette
men en koncert til glæde for
Giant Steps og publikum
midt i Spil Dansk ugen d. 29.
oktober.
Koncertgaven lyder på
kvarteten: Michael Jackson
Clarity Quartet, der har rødder i blues, rock og funk.
DJBFA uddeler hvert år
hæderspriser til i alt ni musikforeninger landet over.

