
    
 Retsmediciner Martin Roest Christensen, ansat ved Retsmedicinsk Institut i År-
hus, aflægger atter Sydfyn et besøg for denne gang at fokusere på det retsmedi-
cinske aspekt og betydning i forbindelse med opklaring af mordsager. 
   Ved drab eller ved mistanke om drab tilkaldes retsmedicineren til findestedet 
sammen med politiets teknikere fra Nationalt Kriminalteknisk Cen-
ter. Retsmedicineren vil registrere, hvordan den døde findes og undersøge liget 
for tegn på vold og, hvis muligt, vurdere dødsårsag, dødsmåde og tidspunktet for 
dødens indtræden.— Desuden er det retsmedicinerens opgave at indsamle biolo-
giske spor fra afdøde, hvorimod selve undersøgelsen af findestedet samt sikrin-
gen af tekniske og biologiske spor på stedet er kriminalteknikernes opgave.  

    
  Mona-sagen, hvor syv-årige Mona Rasmussen fra 
”Egehuset” ved Hvidkilde forsvandt på vej til skole d. 20. 
august 1964, er netop en sådan  drabssag, hvor retsmedi-
cinerens rapporter  bliver en vigtig brik i forbindelse med 

opklaringen og    senere domfældelse af den sigtede. 

Velkommen til vinterens program 
Vi glæder os!  

En retsmediciner i arbejde 
Dato: 9. marts 2020 kl. 19.00 
Mødested: Kirkeby Menighedshus 
Tilmelding: 62262424 eller 203 204 24 
(Vi har max plads til 80 personer derfor tilmel-
ding) 

 Tilmeld; 62 26 24 24 eller 203 204 24  
inden  d. 6. marts 

 
 
 

Der holdes en pause, hvor kaffe og kage kan købes for kr. 20,- 
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Egebjerg lokalhistoriske Forening 

Vinterprogram 

  

 

 

 

 

 

 

Mødested for alle historisk interesserede 

Vi arrangerer ● Byvandringer ● Herregårdsbesøg 

Virksomhedsbesøg   ●   Lokalhistoriske foredrag 

Kalender: 

6. november: Svendborg Skibshydraulik 

11. februar:    Erik Stoumann fortæller 

 9. marts:       Retsmedicin i Mona-sagen  

2019/20  



           
SH Group A/S  (Svendborg Skibshydraulik) 
          Mødested: Kuopiovej 20,  Svendborg 

Dato: 6. November kl. 19.00 (Foran hovedbygningen)  
Tilmelding er nødvendig, da SH-Group er vært med en kop kaffe.  

Tilmeld; 62 26 24 24 eller 203 204 24 inden søndag d.  3. november 
    
 
  Vi besøger en lokal højteknologisk virksomhed, der siden sin spæde start er vokset 
til en betydelig medspiller indenfor især skibsbygning og servicering af danske rederi-
ers flåder, hvor end de agerer på verdenshavene. 
  SH Group A/S blev grundlagt i 1974 og beskæftiger i dag mere end 215 kvalificere-
de medarbejdere på hovedafdelingen i Svendborg og afdelingen på Lindø og 10 an-
satte i Sepro Technology i Norge. De råder over et grundareal på 32.000 m2 og har 
mere end 11.000 m2 under tag.  
  SH Group A/S er en førende international virksomhed inden for udvikling, produktion 
og servicering af hydrauliske og mekaniske systemløsninger til marine-, offshore- og 
industrisektoren, og har datterselskabet Sepro Technology i Norge. 
  SH Group A/S’ tekniske afdeling består af ca. 65 højtkvalificerede ingeniører, ma-
skinmestre og teknikere, som anvender de nyeste programmer inden for 3D Cad, 
FEM-analyse, beregning og planlægning. 

 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 11. februar 2020 kl. 19 00 

Mødested: Kirkeby Menighedshus 
      Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretninger forening og arkiv 
3. Regnskab 
4. Budget og fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
7. Eventuelt 

 

Efterfølgende nydes den medbragte kaffe inden foredraget: 

 

Erik Stoumann fortæller om sin tid i Egebjerg Kommune 

   
Erik Stoumann er kendt af de fleste fra sin tid 
i Egebjerg Kommunes tjeneste. Mange større 
og mindre sager er gået gennem hans forvalt-
ning og berøringsfladen med politikere, priva-
te og erhvervsliv har været omfattende. Vi 
kender ham som værende løsningernes 
mand og altid grundig forberedt. 21 år blev 
det til inden pensionen, men hermed blev det 
ikke slut. Nu er Stoumann foregangsmand i 
projekt Fjernvarme i Ollerup-Skerninge, og lur 
mig, om ikke han også får løst denne opgave. 
  Vi får med lune og et glimt i øjet fortalt en 
levende og interessant historie om et langt 
arbejdsliv blandt land– og byboere på Sydfyn. 
 

  Erik er fynbo, født i Nyborg, og er tømrer af uddannelse. Som nyuddannet inge-
niør  i 1972 fik han ansættelse i Ryslinge Kommune. Efter 11 år fik han ansættel-
se i Skibby Kommune. Men det fynske trak atter i familien, og i 1990 fik Erik an-
sættelse som kommuneingeniør og leder af Teknisk Forvaltning i Egebjerg Kom-
mune. 
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