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Region efterlyser tilbud
på Engbo-institutionen
I første omgang er der tale
om en såkaldt prækvalifikation af interesserede entreprenører, som inden den 28. juli
i år skal indsende oplysninger til regionens rådgivende
tegnestue CASA Arkitekter i
Odense.
Kerteminde: Engbo, en instituBlandt andet bliver mution for fysisk og psykisk han- lige tilbudsgivere bedt om at
dicappede, skal udbygges fra fremsende årsregnskaber, re13 til 20 døgnpladser, og Re- ferencer fra lignende opgaver
gion Syddanmark efterlyser samt en såkaldt tro- og lovenu entreprenører, som vil stå erklæring om, at firmaet ikke
i spidsen for udvidelsen.
har ubetalt, forfalden gæld til
Der er tale om anlægsar- det offentlige.
bejde med et budget på 28,14
Herefter vil Region Sydmillioner kroner, som skal stå   danmark i samarbejde med
klar til indflytning som erstat- arkitektrådgiveren bede makning af de eksisterende byg- simalt seks entreprenører om
ninger i midten af 2012.
at udarbejde et egentligt tilUdvidelsen betyder, at bud med tidsfrist omkring
der ikke længere er plads oktober i år.
på Borgmester Hansensvej.
Derfor har institutionen købt Hjem til Kerteminde
en større grund på Strand- Årsagen til udbygningen af
gårds Allé. Her skal byggeriet Engbo er blandt andet, at
udføres i én etage.
nogle af beboerne på søster-

■■Den eksisterende
institution skal ■
erstattes af nyt
byggeri til over ■
28 millioner kroner

■■Kunstneren Jeff Ibbo ses
her i gang med croquistegning med begge hænder
samtidig. I forgrunden den
41-årige model og mor til to,
Marion Meyer fra Østrig.

Se og hør om kunst
Hvis nogen ærgrer sig over, at
de ikke nåede at være med til
croquis-tegning i Nordre Kirkerist i går, er chancen der igen
lørdag eftermiddag.
Derudover nyder festivalen på
masser af muligheder for at se
på og høre om kunst.
Man kan f.eks. to gange hver
dag se Jørn Erik Nielsen lave
en lille karrikatur-skulptur af
en kendt og aktuel dansker. Det
foregår i Grønlandsgade 15.
Eller man kan i Grønlandsgade
3 se Edith Underdal
demonstrere, hvordan hun
”maler” med sin symaskine

Anton kom med
sine flygtninge
Kerteminde:  De ser forbløf-

fende livagtige ud, de mange
flygtninge, der er stuvet sammen om bord på Flygtningeskibet M/S ”Anton”.
Med det er altså kun skulpturer lavet af den provokerende og socialt bevidste
Odense-kunstner Jens Galschiøt.
Skibet lagde i går morges til
i Kerteminde og bliver her til
og med fredag.
Bag projektet står foruden
Jens Galschiøt også blandt
andet organisationen Levende Hav, der har leveret båden,
samt Kampagnen for FN´s
2015-mål.
Målet med skibet, der star-

tede med at sejle rundt til de
danske havne sidste år, er at
bringe fornemmelsen af verdens
flygtningeproblemer
helt tæt på.
Målet er også at sætte fokus
på 2015-målene, der blev formuleret i 2000. Målene, der
altså skal være nået om fire år,
går blandt andet ud på:
At halvere sult og fattigdom
i verden.
At reducere børnedødeligheden med to tredjedele.
At bekæmpe udbredelsen
af HIV/Aids, malaria og andre sygdomme.
Af Helle Nordström
heno@fyens.dk

Cirkus til bøgebjerg

Klovnerier på Selleberg

Cirkus Krone tilbringer traditionen tro et par sommerdage på Camp Hverringe
Cirkusteltet bliver slået op
på pladsen på mandag den
11. juli, og så er der forestillinger mandag, tirsdag og
onsdag.
Cirkus Krone kommer
med bl.a. klovne, ponyer,  
linedans og papegøjer.

Marslev: Køb kirsebær og
andre lækkerier, mens dine
børn griner af klovnen Jody.
Sådan cirka lyder tilbuddet henover sommeren fra
herregården Selleberg, der
netop har åbnet Kirsebær
butikken.
Samtidig har gårdejer Søren Hvenegård Lassen aftalt
med klovnen Jody med det

Bøgebjerg: Det ganske lille

borgerlige navn Arne Bjørk,
at han stiller sit nyerhvervede  
og meget klejne cirkustelt op
på gårdspladsen. Det betyder,
at Jody byder inden for i teltet i fire weekender fra lørdag
den 23. juli frem til den 13. 
-14. august. Forestillingerne
spilles både lørdag og søndag
klokken 14 og 15 og koster 40
kroner per person.

institutionen Strandvænget i
Nyborg flytter til Kerteminde, fordi de har tilknytning til
byen.
Men det er ikke kun Region
Syddanmark, der har planer
om at udvide på handicapområdet.
Billigere løsning
Kerteminde Kommune er - i
kølvandet på en lovændring,
som gør det muligt for kommuner at tage egne borgere
”hjem” fra botilbud i andre
kommuner - i færd med at
undersøge mulighederne for
at etablere flere bofælles
skaber for psykisk og fysisk
handicappede.
Det er oftere en billigere
løsning at lave egne tilbud
end at købe dem i andre kommuner.
Af Jakob Herskind
jahe@fyens.dk

Kurserne er i fuld gang
Munkebo: Den glade nyhed
om, at der kom penge fra
EU’s globaliseringspulje til de
afskedigede Lindø-folk, der
tikkede ind i tirsdags, kom
ikke som nogen overraskelse.
- Vi vidste jo godt, at de cirka 100 millioner kroner ville
komme, så vi er allerede i fuld
gang med at bruge af dem,
fortæller næstformand i 3F,
byrådsmedlem Jan Johansen.
- Vi har etableret fire ugers
introduktionskurser,
hvor
alle de godt 800 afskedigede
fra første runde får mulighed
for at stifte bekendtskab med
en ny branche.
Der udbydes en vifte af
branchetilbud med særlig fokus på de områder, hvor der
er de bedste jobmuligheder.
- Vi har sammensat et bredt
udbud af muligheder, der
dækker over blandt andet
robot-teknologi, sundhed,
vindmølleindustri,
bygge/
anlæg og iværksætteri.
Når de afskedigede har væ-

■■Med Lindøs lukning er behovet for skibsbyggere faldet
markant, men der er nu EU-midler til omskoling. Arkivfoto
ret igennem introduktionskurset er der mulighed for at
få en videreuddannelse inden
for den branche, man har
valgt.
Ny ansøgning sendes
- Vi har haft de første 300
personer igennem introduktionskurset, fortæller Jan Johansen.

Pengene fra globaliseringsfonden er øremærket de personer, der er søgt til. Derfor
skal der sendes en ny ansøgning til globaliseringsfonden
til efteråret, så det næste hold
af afskedigede på værftet kan
få de samme tilbud.
Af Helle Nordström
heno@fyens.dk

32-årig idømt fængsel for sex med mindreårig
Munkebo: En 32-årig mand
fra Munkebo blev i retten
i går idømt seks måneders
ubetinget fængsel for samleje
og anden kønslig omgang
med en mindreårig.
Manden, der er kontanthjælpsmodtager, havde i pe-

rioden fra december 2009 til
maj 2010 været i et slags kæresteforhold med en pige, der
på det tidpunkt var 13 år.
Der var ikke tale om nogen
form for tvang, men alene at
det ikke er tilladt at have sex
med en person under 15 år.

Manden erkendte i store
træk alt, hvad han blev anklaget for, og han modtog på
stedet dommen.
Han oplyste, at han i perioden, hvor forbrydelsen foregik, havde taget både hash og
stoffer. (ström)

