
Stifterne af 
konsulentfirmaet 
Firma Synergi 
i V. Skerninge 
har ledelses- og 
salgserfaring både 
i Danmark, Sverige 
og Canada
Af Erik Jensen
Foto: Hans Sturesson

! VESTER SKERNINGE: Fir-
maSynergi ApS er et nyt kon-
sulent! rma, der med base på 
Faaborgvej 81 i Vester Sker-
ninge tilbyder virksomheds-
rådgivning både på Sydfyn og 
i resten af landet.

Firmaets stiftere er Stina
Løndahl Henriksen og Jørgen 
Hartvig Jørgensen, der har 
kendt hinanden siden 1992,
hvor de sammen startede den 
svenske afdeling af Intervet, 
et farmaceutisk ! rma, der på 
den tid var i den multinatio-
nale Akzo Nobel koncern.

Siden har Jørgen Hartvig
Jørgensen arbejdet 11 år i Ca-
nada, men har ønsket at starte 
egen rådgivningsvirksomhed.
Derfor har han og hustruen 
Jessie sat huset i Canada til
salg, og er " yttet til det lejede
hus i Vester Skerninge for at 
arbejde sammen med Stina, 
som bor i Ollerup, som hun 
stammer fra, og er " yttet til-
bage til for ! re år siden.

Vækst i Canada
Jørgen Hartvig Jørgensen " yt-
tede til Canada i 1997 for at 

lede den canadiske afdeling i 
det farmaceutiske ! rma. 

Afdelingen havde da kørt
med underskud i 5 år. Siden 
er omsætningen steget fra 30
mio. til 220 mio. kr.

Ud over jobbet som direk-

tør, har han bestridt poster 
som international produkt-
chef, eksportchef og mar-
kedschef. Han har et solidt 
praktisk kendskab til imple-
mentering af organisations 
og samarbejdsmodeller. Han

er den eneste certi! cerede 
træner af Human Synergistics 
redskaber i Skandinavien. 
Derfor vil FirmaSynergi også
kunne tilbyde disse redskaber 
i forbindelse med ledelses- 
og organisationsudvikling.

- Også danske virksomhe-
der er begyndt at opdage, at 
det betaler sig at bruge tid og 
penge på udvikling af medar-
bejderne, siger han.

FirmaSynergi kan yde kon-
sulentbistand som analytisk, 
strategisk og problemløsen-
de sparringspartner - enten 
som projektløsninger eller 
som længerevarende bistand
(inkl. bestyrelsesarbejde) in-
den for forretningsudvikling, 
organisation, salg og mar-
kedsføring.

Fortaler for socialt ansvar
- En del små og mellemstore
virksomheder kan have pro-
blemer med at udnytte de-
res vækstmuligheder. Vi kan
hjælpe med at analysere mu-
lighederne, lægge en strate-
gisk plan og hjælpe med salg 
og markedsføring, siger Stina
Løndahl Henriksen.

Hun har mere end 10 års 
erfaring inden for den farma-
ceutiske branche, hvor hun 
både har arbejdet som mar-
ketingkoordinator, salgs- og 
marketingchef og salgstræner
i såvel Danmark som Sverige. 

Hun har en lederuddannel-
se på MBA-niveau, hvor der
undervises af professorer fra 
anerkendte amerikanske ud-
dannelsessteder som Harvard
og Yale. Denne uddannelse
blev afsluttet i april i år, og det
betyder af FirmaSynergi både 
har det praktiske håndelag og 
den seneste teoretiske viden.

Ud det de nævnte specialer,
interesserer Stina Løndahl 
Henriksen sig meget for virk-
somheders sociale ansvarlig-
hed, og hun håber at kunne 
vække de mindre og mellem-
store virksomheders interesse 
for området.
Der kan læses mere om det nye 
firma på www.firmasynergi.dk
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Julestue i forsamlingshuset
ULBØLLE: På søndag er der julehygge og masser af
julegaveideer i Ulbølle Forsamlingshus. Der er også 
gevinstmuligheder på entrébilletten, og Forsam-
lingshusets Støtter, der står bag arrangementet, 
lover, at der sker udtrækninger hver time. 

Søndag den 30. november kl. 10-16
Julestue i Ulbølle Forsamlingshus

Advent bliver sunget ind
OLLERUP: I morgen holder Ollerup Menighedsråd
traditionen i hævd med at synge advent ind. Det
sker om aftenen, hvor kirkens børnekor medvirker.

Lørdag den 29. november kl. 19.30
Ollerup Kirke

Tænding af juletræ i Ulbølle
ULBØLLE: På søndag eftermiddag inviterer Ulbølle 
Borgerforening til tænding af byens juletræ. Det er
nu fjerde gang, at denne nye tradition bliver holdt 
på Den grønne Plads. Borgerforeningen sørger for 
uddeling af tekster til julesange, der bliver sunget,
når træet er blevet tændt. Til akkompagnement 
spiller trioen Østen Om.

Søndag den 30. november kl. 16.30
Den Grønne Plads i Ulbølle

Dekorationer og småkager
ULBØLLE: I disse dage uddeler Ulbølle Borgerfor-
ening juledekorationer og småkager til sognets
enlige mennesker, der er fyldt 60 år. Tove Larsen fra 
borgerforeningens bestyrelse oplyser, at omkring 
60 personer vil modtage denne særlige julehilsen,
som det i mange år har været en tradition at ud-
dele.

Julestue på plejehjem
OLLERUP: På lørdag holder Stenstrup og Ollerup
Plejehjem en samlet julestue i Ollerup. Som tidli-
gere år er der dekorationer, nisser, håndarbejder og 
smykker til salg, ligesom der er gevinstmuligheder
i tombolaen. Hyggen breder sig med kaffe og hjem-
mebag, gløgg og æbleskiver til tonerne af dejlig
julemusik.

Lørdag den 29. november kl. 13.30-16.00
Ollerup Plejehjem

Noahs Ark for store og små
ØSTER SKERNINGE: På søndag er der igen forestil-
ling i Cirkussmedjen i Øster Skerninge. Her opfører
Cirkus Fyr & Flamme forestillingen Noahs Ark med
levende dyr.

Søndag den 30. november kl. 15.00-16.15
Cirkussmedjen, Åkildevej 23, Øster Skerninge

Åbent hus på friskolen 
OURE: Oure Friskole har åbent hus lørdag formid-
dag med teaterforestilling og projektfremlæggelser 
fra elever i 6., 7. og 8. klasse, mens det er 5. klasse,
som står for teaterforestillingen »Nisse Grand Prix-
et«. Den forholdsvis nystartede børnehave tager 
også mod besøg denne formiddag.

Åbent hus i Oure fra kl. 9-12

Julemarked 
GUDBJERG: 18 udstillere er der til julemarkedet lør-
dag og søndag i Den Gamle Stald på Teglværksvej 
38 mellem Gudbjerg og Gudme. På loftet gemmer 
julemanden sig naturligvis men dukker op for at 
give børnene slik tre gange i løbet af dagen.

Lørdag og søndag fra kl. 10-16

Jul i uldspinderiet
GUDME: Ægteparret Hjelholt på Broholmsvej ved 
Gudme holder i anledning af julen åbent to sønda-
ge i deres uldspinderi på Svendborg Landevej 43 lidt
uden for Hesselager. Der bliver hyrdehundeopvis-
ning, uldcafé med salg af de mange uldprodukter 
og lammeskind samt demonstration af de gamle 
spinderimaskiner.

Søndagene 30. november og 14. december kl. 10-16

Hund må ikke løbe 
løs rundt omkring 
Hesselager Hotel

Af Torsten Nielsen

! HESSELAGER: Hotelejer
Karin Tranæs, Hesselager, 
har fået en påtale af politiet
for at lade sin hund løbe løs
rundt omkring hotellet og ge-
nere andre. Både hotelejeren 

og alle andre hundeejere skal
have deres hunde i snor, på-
peger landbetjent Steen Jør-
gensen, Gudme, der har haft 
en samtale med hotelejeren.

- Nu håber jeg på ro, da ho-

telejeren har lovet at holde 
hunden i snor. Ellers må jeg
jo skrive rapport, siger land-
betjenten.

I et læserbrev i mandags i
Fyns Amts Avis fortalte bebo-

ere på Langgade om at deres 
hund to gange var blevet bidt 
af den bidske hotel-hund, og 
de var også vidende om at 
hunden havde bidt to børn. 

- Men bortset fra en enkelt 

henvendelse, har jeg ikke fået 
andre meldinger om hunden
fra borgerne, siger landbe-
tjent Steen Jørgensen.

Hotelejeren har ikke ønsket
at svare på kritikken. 

Advarsel til bidsk hotel-hund

Erfarne folk vil hjælpe firmaer

På søndag 
julehygger børn 
og voksne fra 
Lunde S G & I med 
teaterstykket 
»Go’hejsa, det 
spøger på 
Egeskov Slot«
Af Inger Hager

# LUNDE: På søndag invite-

rer Lunde S G & I til en hygge-
lig eftermiddag med julespil
på Lunde Kursuscenter.

Sidste år måtte julespillet
desværre a" yses på grund af
manglende tilmelding.

- I år har vi en gruppe børn, 
der er rigtigt engagerede, og 
som går godt i spænd sam-
men, siger Tina Eriksen, der
instruerer børnene i forestil-
lingen »Go’ hejsa, det spøger 
på Egeskov Slot« af Hanne 
Lynge Jensen. Stykket opføres

i Lunde Kursuscenter. Bør-
nene - der er 14 - kommer fra 
skolerne i Stenstrup og Kirke-
by og fra Egebjerg Friskole.

Kom i kanel-humør
Tina Eriksen er også glad for,
at der - foruden hende selv -
nu er fem voksne, der står bag 
forestillingen. 

Det er Bente Jørgensen (as-
sistent), Svend Aage Hansen
(lys/lyd), Judith Christensen
(regissør), Stine Kirkegaard

Eriksen (sminke) og Conni 
Nielsen (su$  ør).

Stykket foregår lillejuleaften,
hvor julemand og rensdyr sø-
ger ly på Egeskov Slot. Og så 
er der ellers en spøgende ba-
ronesse - og pludselig er alle
julemandens gaver væk! Men 
der er hjælp at hente fra jule-
agent 0049.

Efter forestillingen er der
julehygge med salg af ka% e, 
gløgg og æbleskiver, øl og 
vand. 

- Kom og mød en håndfuld
nisser, der driller, danser og
synger julesange. Vi har jule-
stemning nok til at komme i
rigtigt kanel-humør, lyder det
fra Tina Eriksen.

Hun fortæller, at foreningen
allerede er ved at forberede 
forårets dilettant, der løber 
af stabelen den 7. og den 13.
marts.

Søndag den 30. november kl. 15 
Julespil på Lunde Kursuscenter 

Landsby sætter igen julespil op

I går var der 
rejsegilde på 
boinstitutionen 
Sydbo på 
Eskebjergvej, 
Hundstrup 
- de 22 beboere får 
nu en opholdsstue 
og café
Af Inger Hager

# HUNDSTRUP: I går fej-
rede medarbejdere og de 22
borgere, der bor på institu-
tionen Sydbo på Eskebjergvej
i Hundstrup, at de nu kan se 
frem til bedre forhold.

Der blev holdt rejsegilde 
på en om- og tilbygning til 
2,5 mio. kr. som primært skal
anvendes til en 55 kvm. stor 
opholdsstue og café. Her skal 
beboerne fremover også have 
morgenmad og frokost.

Desuden bliver der opført 
en særskilt badeværelse til
personalet. Det er et krav fra
Levnedsmiddelmyndighe-
derne, at der skal være tre
badeværelser til de ansatte, 
ét til køkkenpersonalet og to 
badeværelser til henholdsvis 
mandlige og kvindelige med-
arbejdere.

Boinstitutionen på Eske-
bjergvej er for udviklings-
hæmmede, og de 22 borgere
er unge og voksne med svære 
fysiske handicap eller sindsli-
delse. 

Penge fra regionen
Forstander Holger Torp op-
lyser, at byggeriet forventes
færdigt til februar. Region 
Syddanmark har bevilget to 
millioner kroner, og den sam-
lede institution Sydbo, der 
også omfatter daghjemmet 
Egebjerghus i Stenstrup, bi-
drager selv med de resteren-
de 500.000 kroner.

Holger Torp, der blev ansat 
som forstander for både bo-
institutionen og daghjemmet 
Egebjerghus den 1. februar i 
år, a" øser Steen Jensen, der 
har været forstander siden 
1993. Steen Jensen ophørte 
med udgangen af 2006, da de
to institutioner ved kommu-
nalreformen overgik fra am-
tet til Region Syddanmark. I 
mellemtiden har der været en 
konstitueret forstander. Hol-
ger Torp har tidligere været
leder af en lignende institu-
tion ved Middelfart.

Sydbo 
bygger
for 2,5 
millioner
kroner

GOG’s bestyrelse vil 
holde møder med 
spillere og trænere 
- de kom nemlig 
ikke til general-
forsamlingen
Af Erik Jensen

! GUDME: - Talentarbejdet 
er bedre end nogensinde, og 
det er et område, vi fortsat vil
satse kraftigt  på. Det er for-
eningens hjerteblod!

Det sagde formanden for
håndboldklubben GOG og 
Gudme HK, Poul Syberg, 
på generalforsamlingen for-
leden.

Til trods for at GOG har ca. 
450 medlemmer, hvoraf ca. 
300 er ungdomsmedlemmer,
samlede generalforsamlingen 
kun 13 deltagere.

- Derfor besluttede vi, at vi
vil ud og holde møder med 
spillere og trænere, for at høre 
hvad der rører sig mellem
dem. Når de ikke vil komme 
til os, må vi komme til dem, 
siger Poul Syberg.

Han understregede sine 
udtalelser om talentarbejdet
i klubben ved at fremhæve, 
at både klubbens herreyng-

linge og herrejuniorer sidste 
år vandt guldmedaljer, og da-
mejuniorerne vandt bronze.

Til gengæld indrømmede
han, at arbejdet med årgang 
1998 og 99 ikke havde været
prangende. Det skal der gøres
noget ved i det kommende år.

Samtidig roste han klub-
bens dygtige og engagerede 
trænere.

GOG og Gudme HK har ge-
nerelt ingen problemer med
at ska% e det fornødne antal 
ungdomstrænere. 

- Der kan naturligvis opstå 
et hul en gang imellem, men 
dem kan vi altid lukke igen, 
sagde Poul Syberg.

Han glædede sig ligeledes 
over stor sponsoropbakning 
- ikke bare til den professio-
nelle afdeling. 

- Vi er begyndt at målrette 
sponsorater til ungdomsaf-
deling og lavere rangerende
hold, og vi er ligeledes be-
gyndt at markedsføre 2. hol-
dene i 2. division som de lo-
kale hold, siger han.

Til GOG’s bestyrelse nyvalg-
tes Aksel Strømkjær, Andreas 
Dall og Flemming Østergaard 
i stedet for Jacob Landtved,
Niels Kildelund og  Laila Pe-
tersen.

Bedre
talentarbejde
end nogensinde

- Kom og mød en håndfuld nisser og kom i rigtigt kanel-humør, lyder det fra julespillets instruktør, Tina Eriksen. Billedet er fra en tidligere forestilling. Arkivfoto: Hans Sturesson

Jørgen Hartvig Jørgensen og
Stina Løndahl Henriksen har 
puljet deres erfaringer fra
forretningsverdenen i det nye 
rådgivningsfirma FirmaSynergi 
i V. Skerninge.

Tøjmarked 
i Gudme-
hallerne
GUDME: GOG sælger 
igen ud af sine brugte
spillertrøjer, måske kan
man få én af Kasper 
Nielsens? Ligaholdenes 
brugte tøj er nemlig
også til salg. Markedet 
foregår torsdag den 11.
december i Gudmehal-
lerne.

Gudmehallerne 
11. december fra kl. 17-20 

Ungdomshuset KFUM-KFUK
Møllergade 101

Lørdag d. 9. december kl. 10.00-14.30
for hele familien

Tombolaer - salgsboder - café.

JULESTUE

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

KOM OG VÆR MED

lørdag d. 29. november kl. 10.00-14.30


