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■ Sognepræst i Tved, Elisabeth Rokkjær Hammer skal skaffe
frivillige til Børns Voksenvenner. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Jagten på voksne venner
Svendborg: Hvis du i den

kommende periode bliver
opsøgt af en sognepræst, en
viceskoleleder eller en filialdirektør, som snakker om
voksenvenner, så er det ikke
fordi, de er blevet tossede.
Elisabeth Rokkjær Hammer,
Brian Østergaard og Sune
Hasseltoft har alle sagt ja til
en konkurrence, hvor de skal

forsøge at få så mange som
muligt til interessere sig for
Børns Voksenvenner Svendborg. Her mangler der frivillige voksne, og det skal de
tre personer være med til at
ændre på. De mødes alle i
starten af december, hvor alle
de ny-interesserede får information om voksenvenner og
vinderen kåres. (Nilc)

Filosofisk
foredrag
Svendborg: AOF i Vester-

■ Store grillpølser, rigeligt
med fadøl og gode slagsmål
i ringen. Det stod på menuen
ved Rollos roste boksestævne
i de rå omgivelserne i rundbuehallerne på Frederiksøen.

Publikum er altid med, ,
når Rollos superfighter Michael Helnæs Hansen går i
ringen, og i år var der ekstra
høj stemning i det ene hjørne.
Supersværvægteren
havde
lokket en snes af sine arbejdskammerater fra Scan-Hide
i Vester Skerninge med til
stævnet, og flere af dem var
debutanter ved ringside.
Polske Peter Wesolowski
var til sit første boksestævne,
og han kommer igen, næste
gang kollegaen går i ringen.
- Det har været en virkelig
god oplevelse at se Michael
bokse og være til stede i hallen. En fantastisk oplevelse.
Jeg glæder mig allerede til
næste år, siger han.

Kort fortalt
➤ Bokseklubben Rollo flyttede
i år det traditionsrige julebrygstævne fra Svendborg Idrætshal
til de gamle rundbuehaller på
Frederikøen, der tidligere var en
del af Svendborg Værft.
➤ Det skete i håb om at komme
tilbage til boksningens rødder,
men også for at komme tættere
på bymidten.
➤ Stævnet trak 834 tilskuere
inden for dørene. Der var i følge
brandmyndighederne plads til
970.
➤ Rollostævnerne tiltrækker
normalt 5-600 tilskuere.
➤ Klubben har allerede besluttet, at næste års julebrygstævne
igen bliver afvikler på Frederiksøen.

Af Ole Grube
Foto: Andreas Bastiansen
olgr@faa.dk, foto@fyens.dk

Lover gentagelse
i værftshaller
■ Bokseklubben
Rollo vender tilbage
til Frederikøen med
nyt stævne om et år
Svendborg: Formand for bok-

seklubben Rollo, Henrik
Hansen, lover, at klubben
vender tilbage til de rå rundbuehaller på Frederiksøen
om et år.
- Ja, det tør jeg godt love,
for det føles godt og rigtigt
at være her. Det har været et
kæmpe arbejde, at få det her
op at stå, men vi er også startet helt forfra, og det skal vi
ikke næste gang, siger han.
Henrik Hansen havde håbet, at alle 970 billetter blev
solgt, men han er ikke util-

freds med tilskuertallet på
834. Normalt trækker Rollo.
stævnerne i Idrætscentret
5-600 tilskuere.
- Her har været lidt færre
end vi havde drømt om, men
flere end vi plejer at være. Og
til næste år har vi bedre tid til
at planlægge det, der skal til
for at få fuldt hus, siger han.
Rollo plejer også at holde
et stævne i februar, men det
er usikkert om det bliver til
noget. Foreløbig har klubben
brug for en tænkepause på et
par uger.
- Men det bliver ikke på
Frederikøen. Det skal være et
stævne, som vi holder en gang
om året, og som publikum
skal glæde sig til, siger Henrik
Hansen. (gru)

gade åbner i morgen klokken 19.30 dørene op for et
foredrag med et utraditionelt
tema. Direktør ved Institut
for Relationspsykologi Jonas Norgaard Mortensen
kommer og fortæller om en
for mange ukendt filosofisk
retning, nemlig personalis-

■ Jonas Norgaard Mortensen
holder foredrag i morgen.
men. Han vil koble retningen
sammen med en aktuel samfundsteori. (Nilc)

Grønlandsk styrke
Svendborg: Naturama slår torsdag den 12. november dørene

op for en koncert med den grønlandske pop og folkesanger Nive Nielsen og hendes band, The Deer Children. Nive
Nielsen, der netop har udgivet sit andet album, blev for alvor
anerkendt, da hun i 2012 modtog kronprinsparrets Stjernedryspris. Ved den lejlighed kaldte kronprins Frederik hende for
”en ung fremadstormende grønlandsk sangerinde og sangskriver” og sagde også: ”Nive Nielsen repræsenterer et rigtig
godt bud på en ny grønlandsk identitet: Styrke og åbenhed”.
Det koster 75 kroner at komme ind til koncerten på Naturama, der starter klokken 20. (gru)

FOredraG
Om maGteliten

Oure: 423 mennesker styrer

Danmark. Påstanden kommer fra sociologerne Anton
Grau Larsen og Christoph
Houman Ellersgaard, og på
onsdag den 11. november
gæster de Oureskolerne for
at fortælle, hvem de 423 er,

og hvordan de gør.
I foredraget ”Magteliten”
præsenterer de to forskere
resultatet af mange års arbejde, som giver et unikt indblik
i magtens inderste cirkler i
Danmark.
Det er gratis at komme og
lytte med i skolens foredragssal fra klokken 19.30. (gru)

