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Mand brækkede begge ben i arbejdsulykke
Svendborg: Det gik helt galt for to mænd, som

onsdag eftermiddag løftede en båd.
Det gik ellers fint, og den 30 ton tunge båd
blev flyttet på plads ved hjælp af et åg, som
er et redskab af flere stålstænger, der gør det
muligt at løfte meget tunge ting.
Dette åg skal efterfølgende skilles ad, og
her braser det sammen ned over to mænd.

Foredrag med
Ole Michelsen
Svendborg: Den tidligere

filmanmelder Ole Michelsen
kommer til Svendborg og
holder et foredrag om livskvalitet og alkoholisme.
Det sker den 20. oktober i
Frivillighuset Svendborg.
Det er takket være Svendborg Kommune og Trygfonden, at Alkorådet har fået den
tidligere alkoholiker, som
blev kendt fra filmprogrammet Bogart, til at komme og
fortælle om danskernes alkoholkultur - eller mangel på
samme.
Ole Michelsen har selv
holdt sig ædru i 25 år, og foredraget tager også udgangspunkt i hans tidligere alkoholmisbrug.

En 40-årig mand fra Svendborg fik sine ben
i klemme og brækkede begge skinneben. Derudover fik en rumænsk 36-årig mand også
kraftige skader på sit ene ben.
Fyns Politi undersøger omstændighederne
for arbejdsulykken, og arbejdstilsynet er rutinemæssigt blevet indkaldt. De skal undersøge
sagens forløb. (Nilc)

Bliv klog på jordens tilblivelse
Svendborg: Hvordan blev sol-

systemet og Jorden til, og findes der lignende solsystemer
andre steder i universet.
Det kan man blive meget
klogere på, under et kommende foredrag af Henning
Haack fra Statens Naturhistoriske Museum, der gæster
Svendborg Folkeuniversitet.
Her vil han dykke ned i den
naturvidenskabelige forskning, der i dag kan give et

detaljeret bud på en skabelsesberetning af universets
udvikling og Jordens tilblivelse.
Henning Haack vil også
fortælle om formålet med
rumsonden Rosettas 10-års
rejse til kometen 67P samt
studiet af meteoritter.
Arrangementet finder
sted onsdag 21. oktober kl.
19.30 på AOF, Vestergade 23,
Svendborg. (winru)

Børnene og naturen
Hesselager: Mandag den 19.
oktober bliver naturen en legeplads for alle børnene i institutionen Østerdalen.
Det bliver nemlig startskuddet på to større tema
uger, hvor børnene har fokus
på natur og dens fænomener.
Der er lagt op til, at børnene

skal eksperimenterer i og
med naturen, fortæller Kisser
Hornemann Nielsen:
- Vores mål er, at børnene
får erfaringer med at eksperimentere, være nysgerrige i
forhold til naturen , så de får
en varig interesse, respekt og
ansvarlighed for miljøet.

Kommende koncerter
Giant Stepsarrangerer hvert år
42 koncerter inden for jazz og
verdensmusik.
Kommende arrangementer
byder på:
22.10: Dobbeltkoncert med
Elena Setién, vokal, violin mm.,
og bandet Travelling Tribes.
29.10:Michael Gregory Jackson
Clarity Quartet.
05.11:Calabash Feat. Renato
Martins, marimba og percussion.
12.11: Benjamin Koppel Jazz

Party.
26.11: D
 obbeltkoncert med
Viktor Sandström Trio og Fyns
Ungdoms Bigband.
3.12: D
 uo Naranjo-Weurlander,
argentinsk tango.
5.12: Sara Grabow & Den Gamle
Sangskat, frokostjazz.
10.12: Crunch House with
special guest.
17.12: Giant Steps Dream Jam
med bl.a. Mike Andersen og
Palle Hjort.
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