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Min elskede

Inge Merete Rasmussen
Faarevejle

* 16. februar 1950    †  22. oktober 2021

Niels

Bisættelsen finder sted fra Skrøbelev Kirke
lørdag den 30. oktober kl. 14.00

Højtideligheden slutter ved kirken

Vores kære

Edith Rasmussen
* 7. april 1929

er stille sovet ind

Gislev, den 19. oktober 2021

Familien 

Bisættelsen finder sted fra Gislev Kirke
lørdag den 30. oktober kl. 14.00

Vores kære

Holger Alfred Vinter-Olsen
* 30. oktober 1942    † 23. oktober 2021

Familien

Bisættelsen finder sted fra Fredens Kirke
lørdag den 30. oktober kl. 13.00

Min gode ven

Claus Andersen
tidligere Bjernemarksvej, Tåsinge

er stille sovet ind den 24. oktober 2021
Tak til Hesselager plejecenter for god og kærlig pleje

Torben

Bisættelsen finder sted onsdag den 27. oktober 2021 
kl. 13.00 fra Bregninge Kirke

Min kære mand,
vores kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

John Andersen Buch
* 19. august 1938    †  25. oktober 2021

På familiens vegne

Ketty
Ulrich, Sanne, Kirsten og Henrik

Bisættelsen finder sted fra Kirkeby Kirke
fredag den 29. oktober kl. 11.00

Dødsfald

Avisen bringer gerne nekrologer,  
skriv til navne@faa.dk

Marianne Nielsen, nyudnævnt 
chef for Hospice Sydfyn, har tidli-
gere modtaget en ildsjælepris for 
sit arbejde med at udvikle narra-
tive samtaleforløb mellem sy-
geplejersker og patienter på Hos-
pice Sydfyn. Arkivfoto: Katrine Be-
cher Damkjær

FAKTA
BLÅ BOG: MARIANNE 
NIELSEN
Marianne Nielsen er 53 år, 
født og opvokset i Frørup.

Hun er uddannet sygeplejer-
ske i 1994 i Aarhus og har 
tidligere arbejdet på blandt 
andet OUH's børneafdeling 
samt været afdelingssy-
geplejerske på Svendborg 
Sygehus.

Har gennemført en toårig le-
deruddannelse.

Marianne Nielsen er med eg-
ne ord et familiemenneske. 
Hun er gift og bor med sin 
familie - mand og fire børn, 
dog er to af dem flyttet 
hjemmefra - i Ellerup ved 
Gudbjerg.

Hun beskriver sig selv som "i 
bund og grund et positivt og 
glad menneske". Hun finder 
energi i naturen, hun synger 
i kor og kan godt lide at læse 
bøger. Desuden er hun med-
lem af menighedsrådet i 
Gudbjerg Kirke.

Men i Marianne Nielsens til-
fælde lå det faktisk ikke lige
til højrebenet, at det var hen-
de, der skulle være næste
kvinde i spidsen for Hospice
Sydfyn.

Siden februar i år har hun
haft orlov fra sin souschefstil-
ling for at arbejde med
kræftramte børn på OUH's
børneafdeling.

- Jeg har faktisk altid sagt,
at "syv år, så skal jeg prøve no-
get andet". Ikke, fordi jeg ikke
elsker mit job, men bare for-
di der godt kan være en ten-
dens hos personale i hospice-
verdenen til, at man bliver,
hvor man er, rigtig længe, for-
klarer hun og fortsætter:

- Efter næsten ni år havde
jeg lige brug for at flytte mig
lidt. Og så sker der jo noget,
når man pludselig ser sin ar-
bejdsplads udefra. Som sous-
chef var jeg med til at kom-
mentere på stillingsopslaget,
da lederstillingen skulle slås
op, og så tænkte jeg på et tids-
punkt: "Arh, skulle jeg måske
lige prøve at søge den selv?"
Det var en udfordring, jeg ba-
re ikke kunne lade gå forbi.

Foto: Peter Leth-LarsenBegravelser og bisættelser
gens Kirke, kl. 11.
Onsdag den 27. oktober
Esther Marie Laugesen, Sdr
Nærå, Skt. Mikaels Kirke, kl.
14.
Hans Aksel Larsen, Ørsted
Kirke, kl. 13.
Povl Mikael Rasmussen, Na-
zarethkirken, Ryslinge, kl.

bing Kirke, kl. 13.
Villy Grambo Larsen, Strib
Kirke, kl. 13.
Hans Jørgensen, Horne Kir-
ke, kl. 13.
Inge Juul Jørgensen, Årslev
Kirke, kl. 12.
Jytte Vierø, Marstal Kirke, kl.
13.

Tirsdag den 26. oktober
Mary Justesen, Nyborg Kir-
kegårdskapel, kl. 11.
Hanne von Baden, Kirke-
gårdskapellet, Odense, kl.
10.30.
Henning Frank Kristoffer-
sen, Marstal Kirke, kl. 13.
Hanne Fabech, Sankt Jør-

14.
Martinus Hansen, Rudkø-

Dødsfald

Inge Ravn, Odense N, 88 år.
Frits Hendriksen, Odense
M, 79 år.
Sara Marie Mortensen,
Odense M, 97 år.
Esther Christiansen, Årslev,
83 år.
Aage Pedersen, Otterup, 77
år.

Peter Martins fylder 75 år 27. ok-
tober. (Arkivfoto)Dansen på toppen 

sluttede brat
75 ÅR: Et eventyr har det på
mange måder været for Pe-
ter Martins.

Gennem 30 år var han
balletmester for New York
City Ballet, der regnes for et
af verdens dygtigste og mest
berømte balletkompagnier.

Ingen anden dansk danser
er nået så langt i USA som
Peter Martins, der fylder 75
år den 27. oktober.

Han har koreograferet
over 80 værker, der omfatter
alt fra en række pas de
deux'er til helaftensballetter
som "Tornerose" og "Romeo
og Julie".

Flere af dem har været vist
herhjemme.

Peter Martins begyndte
som balletbarn på Det Kon-
gelige Teaters Balletskole i
1954 og blev allerede som
21-årig i 1967 udnævnt til
solodanser.

Året før havde han fået sit
gennembrud i Edinburgh i
den russisk-amerikanske
balletmester George Balan-
chines "Apollon" om den
græske gud af samme navn.

Egentlig var det en anden,

dansere. Både tidligere og
nuværende dansere berette-
de i New York Times om
overgreb, der gik helt tilbage
til 1993.

Blandt andet skulle ballet-
mesteren have misbrugt sin
magt til at indlede seksuelle
forhold med udvalgte dan-
sere.

Selv afviste Peter Martins
alle anklager.

Samme år blev han dømt
for spirituskørsel - i øvrigt
for anden gang. Det er uvist,
om det spillede ind på be-
slutningen om at fratræde.

Peter Martins er gift med
den amerikanske, nu pen-
sionerede, balletdanser
Darci Kistler, og sammen
har de datteren Talicia Tove
Martins.

Peter Martins er desuden
far til sønnen Nilas, som han
har sammen med sin første
hustru, Lise la Cour.

Nilas Martins, der som sin
far er uddannet på Den Kon-
gelige Balletskole i Køben-
havn, var i en årrække før-
stedanser på New York City
Ballet. /ritzau

der skulle have danset, men
han meldte afbud. Det blev
chancen for den blonde bal-
letdanser, der var kendt for
at mestre selv de sværeste
teknikker.

Det blev siden Balanchine,
der fik Peter Martins til at
forlade Kongens Nytorv i
København for at realisere
en drengedrøm om at danse
i USA.

På New York City Ballet
kom han under den store
mesters vinger, og da Balan-
chine døde i 1983, var det på
forhånd aftalt, at Peter Mar-
tins skulle være hans efter-
følger.

Som ny leder blev det
hans opgave at bringe forny-

else til repertoiret. Det lyk-
kedes trods økonomisk kri-
se, blandt andet med projek-
ter og festivaler, der bragte
et nyt publikum ind.

Ikke mindst Diamond
Project fra 1992, der senere
udviklede sig til The New
York Choreographic Institu-
te, blev en succes.

Da Peter Martins for fem
år siden fyldte 70 år, fortalte
han, at han stadig havde me-
get at byde på. Han havde
ingen planer om at stoppe.

Men det skulle gå anderle-
des.

I 2018 opsagde han stillin-
gen efter anklager om sex-
chikane og voldelig adfærd
over for flere af kompagniets

Karsten Lauritsen. Foto: Alex Tran

Ledende overlæge 
Karsten Lauritsen 
skifter kasket

NYT JOB: Afdeling for Medi-
cinske Mavetarmsygdomme
S, OUH, skal i gang med at
finde en ny ledende overlæ-
ge, da ledende overlæge Kar-
sten Lauritsen fra årsskiftet
vil fokusere på arbejdet med
patienterne i klinikken.

- Efter cirka 30 år som le-
dende overlæge i afdelingen
tænker jeg, at tiden er kom-
met til, at jeg tager en ny ka-
sket på. Jeg har valgt at stop-
pe som ledende overlæge
men fortsætter som specia-
lansvarlig overlæge. Det glæ-
der jeg mig til, og jeg ser
frem til at kunne bruge mere
tid på det kliniske arbejde,
fortæller Karsten Lauritsen.

At han virkelig er patien-
ternes mand, vidner flere
patientpriser om. Senest fik
han i 2021 en fornem pris
fra Colitis-Crohn-forenin-
gen.

Stillingen vil blive slået op
og det forventes, at en ny le-
dende overlæge vil kunne
tiltræde i starten af det nye
år, indtil da fortsætter Kar-
sten Lauritsen i stillingen.

Karsten Lauritsen blev ud-
dannet som læge i 1977, og
efter ansættelser ved Odense
Sygehus og flere hospitaler i
Københavns-området, blev
han speciallæge i mavetarm-
sygdomme i 1987 og i intern
medicin i 1989. Samme år
blev han dr.med. på en dis-
putats om kronisk tarmbe-
tændelse.

Han har siden 1992 funge-
ret som ledende overlæge i
Afdeling for Medicinske Ma-
vetarmsygdomme S.


