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LANGeLAND: At miste en kær 
nærtstående kan være svært 
at leve med, når alle andres 
liv går videre. Derfor har Fri-
villigcenter Langeland opret-
tet en sorggruppe, der starter 
op til oktober, hvor der sta-

dig er ledige pladser.
Sorggruppen er for alle der 

har mistet en nærtstående og 
har brug for at dele deres hi-
storie med andre. Fællesska-
bet kan hjælpe en med at 
bære sorgen og den foran-
drede hverdag. I gruppen 
er der tavshedspligt, og der 
foregår ingen registrering.

Frivilligcenter Langelands 

frivillige igangsættere støt-
ter sorggruppen i hele peri-
oden. Gruppen mødes to ti-
mer hver 14. dag i en periode 
på otte uger til at starte med 
og kan efter ønske fortsætte 
i længere tid.

Sorggruppen mødes i hyg-
gelige lokaler i Frivilligcen-
ter Langeland, Fredensvej 1, 
Rudkøbing.

Alle interesserede er vel-
kommen til at kontakte selv-
hjælpskoordinator Lene Eli-
nor Jørgensen tlf: 42745710 
eller på mail selvhjaelp@fcll.
dk. 

Lene Elinor Jørgensen ta-
ger også imod tilmeldinger 
til den kommende pårøren-
degruppe, hvor der stadig er 
ledige pladser.

Frivilligcenter starter sorggruppe

Musik
Expressbureauet 
express3@jfmedier.dk

ruDkøbiNG: Langeland Bibli-
otek åbner efterårssæsonen 
for Musik på biblioteket med 
Mogens Kold og Dr. Rolfs 
Duo torsdag 26. september 
kl. 19-21.

Mogens Kold er et kendt 
ansigt på Langeland, og det 
er første gang han optræder 
på Langeland Bibliotek. Han 
elsker at spille musik på ga-
der og stræder. Mogens Kold 
spiller også i kirken på Ring-
vejen om søndagen.

Dr. Rolfs Duo består af Dr. 
Rolf (Ole Rolf Lassen), sang 
og guitar, og Henrik Baun-
kilde på elektrisk guitar.

Gennem de seneste ti år 
har der udviklet sig et tæt 
samarbejde mellem de to. 
Både i bandsammenhænge 
– Drivtømmer, Dr Rolf med 
Venner og Dr Rolf og Kany-
lerne – og som duo har de op-
trådt rundt omkring i landet, 
i radio og på tv.

De spiller materiale fra de-
res repertoire fra Drivtøm-
mer-albummet over det se-
neste album til endnu ikke 
udgivet materiale.

Der er som vanen tro mu-
lighed for at købe en forfrisk-
ning. Der er musik på bibli-
oteket torsdag i september, 
oktober og november.

Igen musik på biblioteket

Selvhjælpskoordinator Lene Elinor Jørgensen står bag en ny sorggruppe i Frivilligcenter Langeland. Arkivfoto ruDkøbiNG: FNs Internationale Ældredag markeres hvert år 
den 1. oktober. I Langeland Kommune inviterer Ældrerådet 
og Ældre Sagen Langeland til fællesarrangementet "Ældre-
dag på Skudehavnen den 1. oktober kl. 14-17.

Der vil være forskellige oplæg og underholdende ind-
slag om emnet ”Hvad vil vi med Langeland, og hvad vil 
Langeland med os?”

Der vil være oplæg af Bente Arnsted, formand for Æl-
drerådet, Jette B. Jespersen, formand for Ældre Sagen, Li-
sa Pihl, viceborgmester, ligesom musikskolen vil under-
holde, inden der er foredrag af journalist Steffen Jensen.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Tilmelding 
er dog nødvendigt senest 24. september til Kirsten Niel-
sen på 62561008.

Man kan blive hentet ved bopælen og kørt til Skude-
havnen for et mindre beløb. /EXP

Ældredag: Hvad vil vi med Langeland?

danbolig Langeland.
· danbolig.dk
Ørstedsgade 6A, 5900 Rudkøbing · Tlf. 62515156 · langeland@danbolig.dk

NYHED. Fantastisk udsigt til marker og
natur ved Bagenkop.

Bagenkop Villa, 1 fam.
Vognsbjergvej 12
En malerisk udsigt over åbne marker og flot natur venter jer fra denne villa
i halvandet plan, som ligger en lille køretur fra Bagenkop. Boligen præsen-
terer sig pæn og velholdt, og så er der mulighed for at sætte sit eget præg
på indretningen.

Kontant: 495.000
Ejerudgift pr. md.: 1.241
Udbetaling: 25.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 2.019/1.770

Bolig m2: 122
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1951/1975
Sag: 26110003500

Grund m2: 730
Kælder m2: 8
Udhus m2: 19
Energi: E

NYHED. Pænt og velholdt byhus med
muligheder i Rudkøbing.

Rudkøbing Villa, 1 fam.
Sommerlyst 16, Rudkøbing
Der er cirka fem minutters gang til hjertet af Rudkøbing fra dette pæne og
velholdte byhus. Her har I glæde af en mulighedsrig planløsning med fire
værelser og altan, og samtidig kan I sætte jeres helt eget præg. I får også
to garager.

Kontant: 795.000
Ejerudgift pr. md.: 1.812
Udbetaling: 40.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 3.201/2.813

Bolig m2: 120
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1890/1984
Sag: 26110003498

Grund m2: 608
Udhus m2: 18
Garage m2: 19
Energi: C

ÅBENT HUS. Søndag d. 29-09
kl. 13.00-15.00.

Humble Villa, 1 fam.
Vestergårdsvej 7, Kædeby
Drømmer I om en ejendom med egen sø, stor grund og højt til himlen, skal
I kigge nærmere på denne velholdte ejendom nær Humble på Langeland.
Huset har lige fået nyt tag, nye tagrender og 4 nye tagvinduer.

Kontant: 1.095.000
Ejerudgift pr. md.: 1.303
Udbetaling: 55.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 4.327/3.802

Bolig m2: 121
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1932
Sag: 26110002039

Grund m2: 9.560
Kælder m2: 6
Udhus m2: 50
Energi: G

NY PRIS.
Tranekær Villa, 1 fam.
Skebjergvej 2, Tullebølle
Denne fine ejendom i den lille landsby Tullebølle emmer af hygge med de
mange terrasser og udestuer. SÆLGER TILBYDER AT BETALE 1 ÅRS FOR-
BRUG AF EL OG VARME, SVARENDE TIL FORBRUG NÆVNT I SALGSOP-
STILLINGEN.

Kontant: 698.000
Ejerudgift pr. md.: 1.334
Udbetaling: 35.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 2.822/2.479

Bolig m2: 134
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1936/1980
Sag: 26110003381

Grund m2: 565
Kælder m2: 42
Garage m2: 28
Energi: E

NYHED. ÅBENT HUS
Søndag d. 22-09 kl. 10.00-17.00.

Tranekær Villa, 1 fam.
Tom Knudsensvej 36
Er I på udkig efter en gedigen villa, der kan udgøre rammerne for den nys-
tartede familie? Med denne bolig i Lohals placerer I jer i rolige omgivelser,
der omkranser jer med åbne vidder og med gåafstand til både skov, strand
og indkøbsmuligheder.

Kontant: 545.000
Ejerudgift pr. md.: 1.147
Udbetaling: 30.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 2.192/1.925

Bolig m2: 111
Stue/vær: 2/2
Byggeår: 1903/2000
Sag: 26110003505

Grund m2: 412

Energi: E

Villa, 1 fam.
Tranekær
Smedegade 5, Lohals

Bolig m2: 168
Stue/vær: 3/2
Byggeår: 1903/2006
Sag: 26110003366

Grund m2: 517
Kælder m2: 4
Carport m2: 35
Energi: C

SOLGT

Moderniseret villa med skøn udsigt
over lystbådehavnen

Villa, 1 fam.
Tranekær
Bygaden 46, Tullebølle

Bolig m2: 210
Stue/vær: 3/4
Byggeår: 1922
Sag: 26110003105

Grund m2: 1.167
Kælder m2: 20
Udhus m2: 36
Energi: F

SOLGT

Flot og rummelig murermestervilla
i Tullebølle


