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Profil

Nyborgs formand for det hele
■■Manden bag Søren
Huss-koncerten i
Nyborg har mange
kasketter på
Da Søren Huss i torsdags

indledte sin tour i hjembyen Nyborg stod der en lokal
mand bag koncerten i den
smukke gamle bygning Borgerforeningens Hus.
Arrangør var nemlig Nyborg Gymnastik- og Idrætsforenings
koncertudvalg
med formand John Sørensen
i spidsen.

Blå bog
➤➤Født i 1955 i Kalundborg,
men har boet stort set hele sit
liv i Nyborg.
➤➤Bankuddannet og arbejdede i næsten 20 år for Sparekassen for Nyborg By og
omegn.
➤➤Har været formand for bestyrelsen i NGIF’s koncertudvalg siden 1991
➤➤Er desuden formand for
NAA og Borgerforeninges
Hus
➤➤Er gift og har to børn. Bor
i Nyborg

Nyt job
Birgit Søgaard, 51 år, er ansat

som kunderådgiver i Vestfyns
Bank i Glamsbjerg.
Birgit Søgaard, der er
bosat i Aarup, kommer
fra en stilling
som kunderådgiver
i
Totalbanken
i Aarup.
Birgit Søgaard har været i
den finansielle sektor i mere
end 30 år. Det startede med
en elevplads i daværende
Banken for Aarup og Omegn. Efter bestået eksamen
i henholdsvis et-årig og toårig bankskole, var hun i flere
af bankens afdelinger inden
hun søgte nye udfordringer
i Bendix Bank. I 1989 vendte
Birgit Søgaard tilbage til Totalbanken, først som souschef
i Gelsted afdeling og senere
som souschef i Tommerup afdeling. Efter en periode som
leder af Totalbanken, Korup
afdeling, kom hun i 1998 tilbage til Aarup afdeling.
Birgit Søgaards kompetencer er rådgivning af mindre
erhvervskunder samt privatkunder inden for bolig, pension, investering og forsikring.
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58-årige John Sørensen
e r en særdeles aktiv mand i
det lokale foreningsliv, men
hans arbejde i koncertudvalget rækker efterhånden også
langt ud i det fynske musikliv.
Således er NGIF’s koncertudvalg ofte medarrangør af store koncerter på
hele Fyn, og gang på gang
er det en frivillig fra NGIF
i Nyborg, der står i garderoben, stiller scene op eller
tager sig af mad, når de store
arrangementer løber af stablen på Fyn.
Og udvalget styrer de
mange arrangementer særdeles professionelt og effektivt, det forlyder fra flere
i NGIF, der roser John Sørensen for hans store enga- ■■John Sørensen leder til daglig Nyborg Fritids- og idrætscenter. Tidligere var han i over 12 år
gement og organisatoriske medlem af bestyrelsen af Nyborg Firmasport og også i NGIF’s fodboldafdeling.
talent.
I mange år havde udval- nem årene også er lykkes at pæne overskud. I 2010 ud- og til daglig trækker han i
get kæmpe succes med fæ- trække store navne til Ny- betalte NGIF’s koncertud- trådene i Nyborg Idræts- og
nomenet Slotsrock på Den borg. Blandt andet stod ud- valg over 400.000 kroner til Fritidscenter, der dækker
Grønne i Nyborg, hvor store valget bag den udsolgt kon- idrætslivet i Nyborg.
over fire haller og Nyborg
navne spillede klækkelige cert med Rasmus Seebach i
Udover formandsposten Svømme - og Badeland.
overskud ind til foreningen. marts i Arena Fyn og Katie i NGIF’s koncertudvalg, er
John Sørensen er selv en
Tiden løb fra Slotsrock, men Melua i landsbyen, og i Ny- John Sørensen også formand habil fodbold og håndbolddet dog ikke pusten fra John borg har navne som Michael og forretningsfører for by- spiller
Sørensen og koncertudval- Falck, Runrig, Birthe Kjær, ens store antenneforening
get, der i stedet kastede sig Kim Larsen og mange flere ,NNA, og det kulturelle samover store arrangementer lagt vejen forbi takket være lingssted i Nyborg Borger- Af Stine Jessen Jensen
i Arena Fyn og i den fynske NGIF’s koncertudvalg.
forenings Hus, hvor koncer- Foto: Yilmaz Polat
landsby, ligesom det genOg udvalgets arbejde giver ten med Søren Huss foregik, sjj@fyens.dk, polat@fyens.dk

Navnligt
Guy Moscoso, multi-musiker, er næste sommer for
8. gang med i Jens Krøyers
orkester i Rottefælden. Den
USA-fødte fynbo, uddannet i Texas og Odense, har
netop optrådt i Shanghai
og Beijing med det gamle
OIM’s ”Ancient Mariner”,
der nu er under NoDomains
domæne.
Bent Povlsen, park- og vej-

inspektør, glæder sig over,
at prøvetændingen viste,
at de fleste af 40.000 energivenlige småpærer i det
store smukke ahorntræ på
Thomas B. Thrigesgade ved
Lotzes Have er intakte og
at de stadig kun har et elforbrug 0,07W pr. styk og et
samlet forbrug på 2.800W,
altså meget lidt.
- Ahorntræet
tændes samtidigt, med juletræet på Flakhaven den 24.
november, og så
er det tændt til
1. marts, siger
Povlsen, netop
hjemkommet
fra forlænget ef-

■■Jens Galschiøt er ikke lige
populær alle steder...
terårsferie på Borneo.

Jens Galschiøt skal alligevel

ikke udstille værket ”Fundamentalism” på Herning
Kunstmuseum, der sprang
fra pga. økonomien, skriver
Vagn Frausing i Galchiøts infobrev. ”Jens er jo ikke alt for
populær i museumskredse”,
konstaterer han. ”Seneste
museumsudstilling var i Randers, og den trak
dog 10.000, så
måske kan det
tal lokke andre
til. Han har
spurgt Museum
for kunst i det
offentlige rum,
men heller det
er interesseret!

■■Søren er gift med Louise, han løber hver onsdag. Hans ven
Henrik er gift med Marianne, han går til billard om onsdagen. Det siger de i hvert fald i ”Når katten er ude”, Comedieteatrets gæstespil på Sukkerkogeriet (26., 27. og 28. nov.) med
blandt andre Vicki Berlin, med i Rottefælden næste sommer
og Karsten Jansfort, der er med i Odense Vinterrevy i januar.
Pia Ullehus, der er chef for

Danartist og Spejlteltet på
Sortebrødre Torv, glæder sig
til at præsentere Brdr. Olsen
ved en erindringsaften den
6. december. Også brødrene
og ikke mindst deres mangeårige manager Steen Wittrock glæder sig til at besøge
fødebyen. Det var Wittrock,
der for 42 år siden grundlagde underholdningsbureauet
Danartist i Overgade 41.

Rock Nalle har givet koncerter i fyldte kirker i Ringkøbing og Aarhus i forbindelse
med Kirkens Korshærs jubilæum. - Vi havde brug for
at fortælle den gode historie
om, at der er et liv på den
anden side af misbrug, sagde
Merete Ørskov, sognepræst i
Ringkøbing. Og Nalle selv
konstaterede, at, i de år han
gik på gaden, da fik han stor
støtte af Kirkens Korshær.

Bothilde Marie Rasmussen, Ole Rømers

Vej 6, Svendborg, fylder 100
år i morgen den 5. november.
Bothilde Rasmussen blev
født på Drejø og opvoksede
dels her, dels på Skarø. Som
ung flyttede hun til Fyn og
har nu boet i Svendborg i omkring 70 år. For 15 år siden
mistede hun sin mand men
glæder sig over sine to børn,
tre børnebørn og 10 oldebørn, som hun fejrer dagen
med.
Åbent hus for venner og bekendte
kl. 9.30-12.30.
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Pensioneret overlærer
 rling Bothe, BladvænE
get 9, Svendborg, fylder 80 år
tirsdag.
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Peder Eriksen, Hovedgaden 5, Humble, fylder 75 år i morgen.
Peder Eriksen, der er fra
Bammeskov, arbejdede i
mange år ved landbruget, siden som pedel ved Humble
Musikefterskole, men nyder
nu sit otium.

70

Kirsten Sylvest, Østergade 27, Bagenkop,
fylder 70 år i dag.
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Smedemester Henning
Fakkemohs, Hedevejen
31, Magleby, Langeland, fylder 70 år i morgen.
Henning Fakkemohs lærte
som ung faget hos sin far, der
i 1934 grundlagde firmaet
Magleby Smede- og Maskinværksted, som han selv efter flere års godt samarbejde
overtog i 1988 og stadig driver
med stort engagement. Her
får både landmænd og fiskere
bedste service, både når det
drejer sig om maskiner, motorer, spil m.v.
Også på lidt længere sigt er
virksomheden sikret, idet en
af Henning Fakkemohs tre
sønner, John, der for tiden
arbejder med landbrugsmaskiner m.v. i Sønderjylland,
er interesseret i at fortsætte i
tredje generation, når den tid
kommer.
I fritiden har Henning Fakkemohs mange gode stunder
med venner omkring præmiewhistbordet i Lindelse.

60

Kirsten Dragsbæk, Vesterlund 14, Svendborg, fylder 60 år i morgen.
I mange år har hun som
sygeplejerske arbejdet for
Svendborg Kommune, i de
seneste 10 år som sektionsleder i Sanddalsparken og
Munkevængets dagcenter.
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