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Søren Plovgaard sp@fyens.dk
Torø: Små nyfødte lam er 
normalt noget, der hører for-
året og påsken til.

Men sådan forholder det 
sig ikke på Torø. Her er flere 
lam allerede kommet til ver-
den i begyndelsen af året, og 
det har Jeppe Jørgensen en 
god forklaring på.

Han er til daglig tilsynsfø-
rende på Københavns Lærer-
forenings tre kolonier - her-
under Torøgård, hvor lam-
mene er kommet til verden.

- Ja, det er rigtigt. Lam-
mene er kommet tidligt i år. 
Det skyldes, at jeg havde lidt 
travlt i sommer og derfor ik-

ke nåede at få sorteret væd-
derne fra, lyder forklaring fra 
Jeppe Jørgensen.

Foreløbig er Torøgård ble-
vet beriget med fem nyfødte 
lam, og ifølge Jeppe Jørgen-
sen er der endnu flere på vej 
de kommende uger.

Får og lam er en del af hus-
dyrholdet på Torøgård, der 
er den markant største ejen-
dom på Torø. 

Gården bliver brugt til ko-
loniophold, og det er også 
muligt for private at leje Tor-
øgård til eksempelvis fester. I 
en lang årrække blev gården 
benyttet som helårskoloni 
for københavnske børn, der 

trængte til et pusterum fra 
hverdagen i storbyen.

Plads til 75 gæster
Den oprindelige gård fra 
1822 brændte ned til grun-
den fredag den 11. juni 1982.

En brand, der opstod i roe-
huset ved siden af forvalter-
boligen, forvandlede på få 
minutter den gamle stråtæk-
te bindingsværksgård til en 
rygende ruinhob. 

Det lykkedes at redde 37 
feriebørn ud af gården i god 
behold efter branden, der 
sandsynligvis skyldtes et 
henkastet cigaretskod.

Københavns Lærerfor-

Tidlige lam til verden på Torøgård
Torøgård er blevet beriget med fem nyfødte lam. gården, der anvendes til koloni, står overfor en modernisering de kommende år.

Fem små lam er de seneste uger kommet til verden på Torøgård 
på Torø. Foto: Marianne Holm-Nielsen

ening, der ejer Torøgård, har 
planer om at gennemføre en 
modernisering af den ind-
vendige del af gården i løbet 
af de næste to år. 

Der ligger allerede et fær-
dig projekt klar, men finan-
sieringen er endnu ikke på 
plads.

Københavns Lærerfor-
ening oplyser, at der efter 
moderniseringen vil være 
plads til 75 gæster på Torø-
gård, og at ejendommen ik-
ke lejes ud, mens arbejdet 
står på. 

Projektet indebærer des-
uden, at to af gårdens læn-
ger rives ned.

Lise Wolf lwo@fyens.dk
Verninge: Det er ikke hver 
dag, man kommer til kon-
cert i en fabrikshal. 

Men det var, hvad medar-
bejderne på FKI i Verninge, 
der producerer udstyr til pøl-
sevogne og grillbarer, kom 
onsdag i sidste uge, da mid-
dagspausen blev forlænget 
med et besøg af Glamsbjerg 
Friskoles kor, der sang num-
re af blandt andre Alberte 
Winding og Sigurd Barrett.

Som tak for sangen giver 
FKI et frivilligt bidrag, som 
ubeskåret går til Børns Vil-
kår. 

Indtil nu har de unge san-
gere og musikere samlet 
8000 kroner ind ved optræ-
dender på blandt andet fri-
skolens nabo, kistefabrikken, 
De Gamles Hjem, ved kom-
munens Frivillighedsaften i 
november. 

De rykker ud, når der er 
bud efter dem og i nær frem-
tid venter Vedstaarup Tegl-
værk og Plum i Assens. 

Haarby Turistfart står til 
rådighed, når der er brug for 
bustransport.

- Hvis der kommer for 
mange interesserede, må vi 
jo bare skrive dem op på en 
liste, siger skoleleder Ejvind 
Rosenvang.

- Det er et godt initiativ, at 
samle penge ind til sådan no-
get, synes Søren Poulsen, di-
rektør på FKI. 

Han tilføjer, at han også 
har to børn på skolen, og så-
dan er flere kontakter med 
koret kommet på plads.

Normalt øver koret sig en 
gang om ugen, men op til en 
koncert, snupper det gerne 
en større del af skoledagen.

- Vi har også tænkt på at la-
ve noget i samarbejde med 
efterskolens kokkelinje. Det 
kunne for eksempel være 
i forbindelse med en mid-
dagspause, hvor elevene fra 
kokkelinjen arrangerede en 

Friskolebørn synger i en god sags tjeneste
glamsbjerg Friskoles kor rykker ud, hvor der er bud efter det og giver en lille koncert. 
Værterne bidrager efter evne, og al indtjening går til børns vilkår.

Maja Hviid, der står i spidsen for Glamsbjerg Friskoles kor går 
snart på barsel. Det fik en del af korsangerne til at tro, at deres 
aktiviteter dermed stopper, men forstander Ejvind Rosenvang 
lovede dem, at der kommer en vikar. Foto: Lise Wolf

Et noget anderledes afbræk i hverdagen var korets optræden 
ganske givet for FKI’s medarbejdere. Foto: Lise Wolf

Korsangerne kommer især fra 3.-5. årgang, en enkelt fra 6. er også med. De er med fordi, de er glade for at synge, men også fordi 
det bringer indskolings- og mellemgruppe elever tættere på hinanden, fortæller de. Foto: Lise Wolf

buffet med smagsprøver, så 
man kunne spare madpak-
ken den dag, siger Ejvind Ro-
senvang. 

Han lægger vægt på, at ak-
tiviteten kan kombineres 
med noget pædagogisk. Så-
ledes får eleverne også på et 
tidspunkt besøg fra Børns 
Vilkår, der kommer og for-
tæller om organisationens 
arbejde.

nyt skoleår - nyt projekt
Glamsbjerg Friskole har i fle-
re år valgt at støtte et velgø-
rende projekt. I sidste skoleår 
støttede den et projekt i Gha-
na, School for Life i Ghana, 
hvor den hjalp med at samle 
ind til en brønd i en landsby 
i Ghana og fik sendt billeder 
og anden information der-
fra, så elevernekunne følge 
med i, hvordan arbejdet med 
brønden skred frem.

- Det er fedt at kunne hjæl-
pe andre, men vi gør det og-
så, fordi vi godt kan lide at 
synge, og fordi Kridthuset 
(4.-6. klasse) og Solhuset (1.-3. 
klasse red) kommer lidt tæt-
tere på hinanden. Det er en 
af grundene til, at jeg meldte 
mig til, siger Carla Johnsen.

Nervøsiteten er de efter 
flere optrædender kommet 
sig over, selv om det var lidt 
overvældende at optræde 
foran 400 mennesker til frivi-
lighedsaftenen i Glamsbjerg 
Fritidscenter, men det gjorde 
glad, når nogle af deltagerne 
bagefter kom og sagde, at det 
var godt.

"   
Det er et godt initiativ at 
samle penge ind til sådan 
noget.
SøREN PouLSEN, DIREKTøR FoR 
FIRMaET FKI, VERNINGE
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SuperBrugsen Knarreborg

1 flaske
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1 pakke
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t
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Uanset størrelse
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6 flasker
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