Svendborg Avis
Langelands Avis
Faaborg Avis
Ærø Avis

Opera er ikke
kedeligt

151 års aftryk på Sydfyn
00004

Operachef Jesper
Buhl fyldte opera på
elever i Kværndrup
1. sektion side 26

5 709170 999668

Vejret på Sydfyn i dag

Kunsten må
gerne berøres

Skyet vejr med risiko for sne eller
slud det meste
af dagen. Temp.
mellem -2 og
2 grader .

Lars Abrahamsen
udstiller på SAK
2. sektion side 8-9

LØRDAG 24. januar 2015

152. årgang Nr. 357 Løssalg: 25,00 kr.

[ Det er da
hykleri, der er til
at tage at føle på.
For var det ikke
netop pointen? At
det er pressens
eget frie valg, hvad
de vil bringe?

Erhverv og pendlere på
Strynø strides om færge

Mette Marie Hansen, Tåsinge

De omkring 200 borgere på Strynø kan ikke blive enige
for kassen og poster en halv million kroner i at sikre både
om, hvilke færgeafgange der er mest brug for. For at gøre så eftermiddags- og aftenafgange. Pendlerne er tilfredse, men
mange som muligt tilfredse åbner Langeland Kommune
det er øens erhvervsliv ikke. la
 ngeland 1. sektion side 18

2. sektion side 2

[ Det handler
også om energi,
fordi hvor meget
gider folk blive ved
med at kæmpe for
det. Vi kan ikke
køre det alene på
gejst og velvilje.
Tonny Nedergaard Jensen,
kasserer i Kulturladen,
Store Rise

1. sektion side 20

[ Charlie Hebdo
både samlede og
spredte. Vesten
stod last og brast
til tjeneste for
ytringsfriheden.
Side om side med
vrede og hævn.
Elisabeth Uldall Pelch,
Svendborg

To mænd i deres bedste alder, en portion vrede og et par kopper kaffe. Resultatet af den cocktail

blev til initiativet ”Oprør fra Udkanten”. De to mænd er Viggo Mortensen og Finn Slumstrup, og
deres initiativ er nomineret til Den Sydfynske Initiativpris. 2. sektion side 4-5

2. sektion side 3

rie

Skønne dage i Skagen

lv-fe
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Kør

Husk rejsekoden:

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag

Ikke abonnenter kr. 1.249,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Børnerabat ved 2 voksne.
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Telefon 70

LÆSERTILBUD

3 dage på 4-stjernet hotel

•
•
Abonnenter kr. 1.099,- •
Fynsamtsavis

Pris pr. person i dobbeltværelse

Den
Sydfynske
Initiativpris

3 overnatninger
1.449,-

Color Hotel Skagen 
Det flotte hotel er en særdeles stemningsfuld base, der putter sig i læ bag
fyrreplantagerne midt mellem Skagen havn og Gl. Skagen. Her bor man i lyset
mellem Kattegat og Vesterhavet med Den Tilsandede Kirke som nærmeste
nabo og masser af aktivitetsmuligheder. Et netværk af stier fører til havet, til
cafeerne i bymidten og hele vejen ud til Skagens Gren.
Ankomst: Valgfri ankomst frem til 19.12.2014 samt 30.3.-1.7.2015.
Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-17.

20 34 48 eller på www.happydays.nu

Teknisk arrangør:

HOTEL de LUXE
BISTRO GOURMAND | LOUNGE & BAR | TERRASSE MED HAVUDSIGT

Søndagslunch d. 1. februar
Røget laks fra Hindsholm røgeri med peberrod og rugbrød
Braiseret lammeskank med kål fra Skiftekær, lammesky og oliven
Ananas med passion fromage og iscreme
med økologisk honning fra Vejrø

295,-

Hotel Stella Maris | Kogtvedvænget 3 | DK-5700 Svendborg
www.stellamaris.dk | E: hotel@stellamaris.dk | T: +45 6221 2525

