
Vild vandleg ved årets lidt 
mindre Havnefest i Kerteminde
Læs side 4 og 5
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Munkebo Speedway Klub 
vært ved spændende FM
Læs side 21

Dramatisk lokalopgør med 
omdiskuteret slutning
Sporten side 18 og 19

Åbent mandag-fredag 9.00-17.00 eller efter aftale. Lørdag 9.00-12.00.

www.aunslevtaepper.dk   ·   mail@aunslevtaepper.dk
Bystævnet 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 36 12 49 · Bil 23 71 57 49

HER OG NU TILBUD

eller ring efter Tæppebussen!

- se dem på www.aunslevtaepper.dk

v/Claus
Winther

MHS Service
Martin Burski · Tlf. 21 70 45 23

- se os på mhs-service.dk

ANLÆGS- OG 
BELÆGNINGSARBEJDE

• Rullegræs
• Oprydning af haver

• Stubfræsming                • Beskæring

Gymnastik på Nordøstfyn
se mere på side 8-11

Slagter MORTEN
Strandvangen 4 · Kerteminde
Tlf. 6532 4434 - mobil 2261 6678
ÅBENT HVER FREDAG KL. 11.00 - 17.00 DANSK KØDDANSK KØD

Masser af
gode tilbud

Vi sælger kun 
DANSK 

KVALITETS
OKSE-, 
KALV-, 

SVINEKØD 
og 

PÅLÆG
Okse- & kalvekød fra 

egen opskæring

Oksesmåkød 10%  pr.kg 45,-
Oksesmåkød  3-6%  pr.kg 59,-
Gullach af inderlår  pr.kg 80,-
Roastbeef af inderlår  pr.kg 80,-
Marineret � anksteak  pr.kg 85,-
1 hel oksemørbrad                      290,-
Ribbensteg  pr.kg 42,-
Marineret kam� let   pr.kg  62,-
Hakket gris  6%   pr.kg  43,-
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nygifte: Drigstrup Kirke 
den 24. juli: Lotte Lykke Gre-
gersen & Jeppe Lorentzen 
(nu begge Lykke Lorentzen), 
Fåborg.

jubilæum - 50 år: Rør-
smed Tommy Bisgaard Lil-
lesø, Næsset 4, Munkebo, har 
været ansat på Lindøværftet i 
50 år onsdag den 18. august.

kerteminde: Kerteminde 
Kinos børnefilmgruppe har 
sammensat to pakker med 
film til henholdsvis små og 
større børn. Der er således 
både Garfield, Shrek, pingvi-
ner og støvfolk på program-
met i denne sæson.

De små børn (0-3 kl.), der 
kan se film torsdag eftermid-
dag og søndag formiddag, kan 
se frem til ”Horton og Støvfol-
ket”, Filmoverraskelsen, ”Sh-
rek 3”, ”Ponyo på Klippen ved 
Havet” og ”Garfield 2”.

De større børn (3.-6. klas-
se), der kan komme i biffen 
onsdag eller torsdag efter-
middag, skal se ”Det Gyldne 
Kompas”, ”This is it”, ”E.T.”, 
”George den gæve liansvin-
ger” og ”Pingvinmarchen”. 

Børnefilmgruppen oplyser, 
at billetsalget vil blive sat i 
gang i løbet af september.

biffen for 
børn

VOGNMAND
Bjarne Engholm Pedersen A/S

Levering af grus og sten
Alm. vognmandskørsel 

samt kranarbejde med tilbehør udføres
Containerudlejning

Kohaven 13 · 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 45 80

Mobil 21 77 65 88

Åbent hus
I anledning af min 50 års fødselsdag holder jeg åbent hus

Fredag den 20. august 
fra kl. 17 på Kerteminde Resort, 

Hyrdevej 11, Kerteminde

for forretningsforbindelser, venner, kollegaer & familie.

Venlig hilsen

Fr ust
t, Hjertelig tak

 for venlig deltagelse samt 
smukke blomster ved

Ove Mikkelsens 
bisættelse.

En varm tak til hjemme-
plejen i Kerteminde 

for god og kærlig pleje.
Viola, Thora og Johannes.

Agedrup:  ..........kl. 10.00
Allerup:  ................. ingen
Betlehemskirken:  .. ingen
Birkende:  ............... ingen
Davinde:  ...........kl.   9.00
Dalby:  ...............kl.   9.00
Drigstrup:  ......... kl. 11.30
Ellinge:  ...........................
Emauskirken:  ...kl. 10.00
Flødstrup:  .............. ingen
Fraugde: ............kl. 10.00
Kerteminde:  .....kl. 10.00
Kølstup:  ................. ingen

Marslev:  ...........kl. 19.00 
Mesinge:  ...........kl. 10.30
Munkebo:  .........kl. 11.00
Revninge:  .........kl.   9.00
Rolfsted:  ...........kl. 10.00
Rynkeby:  ............... ingen
Rønninge:  .........kl. 10.00 
Seden:  ...............kl. 10.30 
Skellerup: ........................
Stubberup:  ..Bil til Dalby
Ullerslev:  ..........kl.   9.00
Viby:  .................kl. 19,30
Aasum:  ...............kl. 9.00 

GUDSTJENESTER
Søndag den 22. august

Tak for alle de kærlige ord og al opmærksomhed 
ved mit 40 års jubilæum. Det gjorde mig rigtig glad.

Lene Trier, Danske Bank

v/ Hasse Østergaard
Kærsangervænget 35

5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 32

www.langeskovbegravelse.dk

Hjertelig tak 
 for den overvældende deltagelse og de mange 

smukke blomster og kranse ved
Bent Jeppesens 

bisættelse.
 Det var 	 nt og bevægende at tage afsked 

sammen med så mange.
Også en varm tak for de mange tanker, hilsener 

og besøg under Bents sygdom.
 På familiens vegne: 

Ingrid, Torben, Jens og Søren.

Hjertelig tak
for den overvældende deltagelse og de smukke blomster ved

Ruth Petersens 
bisættelse.

Det varmede os meget, at så mange kom og tog afsked.
På familiens vegne 
Christian Petersen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR.......DDDDDDDDDDDDDDDDDKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Erik Skree

&
Nils-Peter Holm

Rugårdsvej 158
5210 OdenseNV
66 17 28 81

Rugårdsvej 1e 58
5210 OdenseNV
6666 1717 2828 8181

Præstegade 78
5300 Kerteminde

65 32 18 81

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved

Anders Nielsens

bisættelse
fra Stubberup Kirke.

Tak for de mange smukke
blomster og kranse. Også en
tak til Garderforeningen

for fanevagt.

På familiens vegne:
Betty,

Inga, Lise, Kaj og Sonja.

Vor kære søster, svigerinde, moster og faster

Connie Windeballe
er sovet stille ind den 12. august.

Familien.

LANGESKOV EL Tryghed &
sikkerhed

FAST LAV TIMEPRIS
ekskl. moms (437,50 inkl. moms) 350,-

Hans Rye
Journalist
Direkte: 65 45 54 46 
Mobil: 30 50 86 60
hry@fynskemedier.dk

Jørgen Wind
Redaktør
Direkte: 63 45 24 06
Mobil 40 16 40 34
info@kj-avis.dk

Bent Andersen
Salgskonsulent
Direkte 65 45 53 90
Mobil 22 17 50 00
bea@fynskemedier.dk

Sv.O. Hansen
Lokal meddeler, Langeskov
Telefon: 65 38 31 67
sv.o@hansen.mail.dk

Annette B. Hanson
Salgssekretær
Direkte 65 45 54 38
anh@fynskemedier.dk

Malene Mac Donald
Salgssekretær
Direkte 65 45 54 40
mmac@fynskemedier.dk

Jan Lindorf
Salgskonsulent
Direkte 65 45 54 36
Mobil 23 24 48 87
jl@fynskemedier.dk

Troels Nielsen
Salgskonsulent
Direkte 65 45 53 94
Mobil 40 56 42 46
tni@fynskemedier.dk

Søren Navne
Salgsleder
Direkte 65 45 54 37
Mobil 30 52 19 64
snav@fynskemedier.dk

Nordre Ringvej 54, 5300 Kerteminde 
Tlf. 65 45 54 40 · Fax 65 32 39 04
E-mail annoncer: kua@fynskemedier.dk · E-mail redaktion: kertemindeugeavis@fyens.dk
Åbent: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 8.30-15.30 · fredag 8.30-15.00

Jernbanegade 23, 5550 Langeskov 
Tlf. 63 38 38 63 · Fax 63 38 38 68
E-mail annoncer: kua@fynskemedier.dk · E-mail redaktion: kertemindeugeavis@fyens.dk
Åbent: mandag, onsdag, torsdag og fredag 8.30-11.30 Tirsdag 10.30-12.30

Kerteminde UgeAvis udsendes gratis hver tirsdag til samtlige husstande 
i Kerteminde Kommune, Agedrup, Seden, Fraugde Kærby, Ullerslev, 
Rolfsted og Ferritslev samt dele af Årslev og Odense SØ.

Distribueret oplagstal: 20.616

Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst
og annoncer er ikke tilladt.

Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer.

Udgiver:
Kerteminde UgeAvis K/S

Ledelse:
Lars Andersen, salgsdirektør

Tryk:
Fyens Trykkeri

Distribution:
Udebliver avisen - ring til
Tryksagsomdelingen
på tlf. 6222 2222 mellem kl. 9.00-16.00

Indleveringstid:
Korrektur- og større annoncer:
torsdag kl. 10.00
Øvrige tekstsideannoncer:
fredag kl. 10.00
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mandag kl. 10.00
Børnenes Avis, Tillykke og
De bedste hilsner: 
onsdag kl. 10.00    

Bent Nielsen
Lokal meddeler Sport
Mobil: 40 31 32 54
ben@sportfyn.dk

Aut. El-installatør
LANGESKOV-ULLERSLEV ELaps
Stedet hvor service er en selvfølge

Tlf. 65 38 20 70

ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT

Niels Uffe

Tlf.
26292395

Bullerup Begravelsesforretning

Vi ordner alt vedrørende
Begravelse - Bisættelse
- Vi svarer altid -

/Bi itt L if Vi th

v/Birgitte og Leif Vinther
Daltoften 45, 5320 Agedrup

Tlf.: 66 10 85 90
www.bullerupbegravelsesforretning.dk
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munkebo: 30-årige Søren 
Waaben Hansen har overta-
get jobbet som leder af Rema 
1000 i Munkebo. Her afløser 
han købmand, Thomas Ber-
telsen, der er blevet leder af 
Rema 1000 i Nyborg. Søren 
Waaben Hansen kommer fra 
en stilling som souchef i en 
SuperBrugs i Odense.

- Jeg har arbejdet i Brugsen 
siden 1996, men tog chancen, 
da der viste sig en mulighed 
for at blive selvstændig med 
Rema 1000 i Munkebo, for-
tæller han og tilføjer, at kun-
derne især vil kunne se nye 
toner i grøntafdelingen.

- Butikken har været vel-
drevet, så der er kun småting 
jeg vil lave om på, men jeg 
har altid været ”grøntmand”, 
så vores kunder vil kunne 
forvente, at der altid vil være 
flotte varer i frugt og grønt af-
delingen.

Privat bor den nye køb-
mand med konen Trine og tre 
børn i Odense, men han behø-
ver ikke at savne hele familien 
på sine lange arbejdsdage, for 
fruen er flyttet med til Mun-
kebo som deltidsansat.

brugsmand bliver købmand
Købmandsparret Trine og Søren 
Waaben Hansen fanget foran 
Rema 1000 på Syvstjernen i 
Munkebo.

kertinge: Kerteminde 
Soroptimistklub er ved at gøre 
klar til deres traditionsbundne 
loppemarked på Rosengården 
i Kertinge. Markedet finder 
sted søndag den 29. august, 
og derfor er de frivillige netop 
nu i gang med at indsamle ef-
fekter. 

Har man ting, der er egnet 
til salg på markedet, så kan 
man henvende sig på tlf. 6532 
2088, så der kan aftales nær-
mere. 

Lopper
på 
spring

Efter 20 gode år i Salby

fl ytter Salon Lis
til Kerteminde
Kik forbi onsdag den 18. august og se de nye fl otte lokaler
Døren er åben fra kl. 14.00 og vi byder naturligvis på en bid brød
Du fi nder mig i Langegade 38 - lige over for Fakta

Første åbningsdag er torsdag den 19. august, 
hvor jeg glæder mig til at se gamle og nye kunder.

Vi ses !
       Charlotte

Langegade 38 · Kerteminde · tlf. 65 34 14 64

Arbejdernes
Landsbank
tilbyder specifik
andelsbolig-
rådgivning til
andelshavere
og foreninger. Lars Dolleris

andelsboligrådgiver, Odense
38 48 41 18
lars.dolleris@al-bank.dk

Arbejdernes Landsbank har lige fra start været med til at etablere mange andelsbolig-
foreninger. Det har givet os en stor viden om netop den type boliger og de særlige lån
og muligheder, der er i forbindelse med andelsboliger. Det er derfor, vi godt tør kalde
os specialister hele vejen rundt om andelsboligen – lige fra etablering af nye foreninger
til individuelle tillægslån. Kig forbi en af vores filialer og aftal et uforpligtende møde.
Eller se mere på al-bank.dk.

Ekspert i andelsboliger

Dalumvej 52 I 5250 Odense SV

Skovsbovænget 10B I 5230 Odense M

Rismarksvej 115A I 5210 Odense NV

Vollsmose Allé 10 I 5240 Odense NØ

Fisketorvet 1 I 5000 Odense C

Bycentret I 5330 Munkebo

Kongegade 4 I 5800 Nyborg

Voldgade 16 I 5700 Svendborg

Lær at spille 
golf på 4 dage
Dette kursus henvender sig til nybegyndere og let 
øvede spillere. Kurset indeholder bl.a.:

• Grip, sigte og opstilling
• Grundsvinget
• Indspil med pitchslag, chipslag og bunkerslag
• Putting
• Undervisning i regler, etikette m.m.

Fredag den 27. aug. til mandag den 30. aug.

Kurset afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve.

Pris incl. medlemskab af Sct. Knuds Golfklub for 
resten af 2010 – kr. 2.500
(efter 1. januar 2011 betales kontingent og indskud 
efter klubbens gældende kontingentstruktur)

Læs hele kursusbeskrivelsen på www.sct-knuds.dk

-alt i el-installationer, 
 salg og service

Odensevej 35, 5550 Langeskov. www.axelpedersen.dk 

65 31 07 27 Søren Knudsen mobil 22 57 44 44

DØGNVAGT

Autoriseret problemløser
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KERTEMINDE:  Træerne 
vokser heller ikke ind i him-
len, når det drejer sig om  den 
i øvrigt så succesrige Kerte-
minde Havnefest. En hurtigt 
vurdering af de salgstal, der 

løb ind til ledelse i løbet af 
søndag aften, indikerede, at 
der var langt til sidste års re-
kord.

 Men selv om den rekord-
stime, havnefesten har været 
inde i de sidste år, blev brudt, 
er det gode og hygge rammer 
stadig til stede.

-  Når man går rundt på 
pladsen er det helt klart, at 
folk hygger sig, hilser på gam-

le venner og har det sjovt.  Så-
dan  er Kerteminde Havnefest, 
og sådan skal det forhåbentlig 
blive med med at være. Det 
er tidligere kertemindere, der  
reservere netop denne week-
end til at komme ”hjem” til 
Kerteminde. I år hørte jeg om 
et par, der var kommet helt fra 
Australien, siger havnefestens 
leder, Birgit Jarly. 

Hun kan også berette, at 
man også i år slap for større 
ubehageligheder som slagsmål 
og lignende.

- Der er nogle få, der kun 
kan argumentere med knyt-
tede næver. Men det var i 
småtingsafdelingen, så i 
havnefestledelse er vi meget 
tilfredse med afviklingen og 
uddeler gerne store roser såvel 
til det flittige personale som 
det  dygtige kontrollørkorps, 
slutter hun. 

Mindre, men stadig 
hyggelig havnefest

Mandskabet på SuperBrugsens båd fejrede sejren i sliskekonkurrencen med manér. 

Efter en drabelig dyst på brandslanger løb Vandskiklubben af med sejren, medens Sejlklubben i gult kæntrede.

De unge smede fra Kverneland havde lavet et flot og sødygtigt fartøj, men 
måtte alligevel se sig slået af Brugsen.

”Koen Maren” fra Produktions-
højskolen blandede sig ikke i po-
kalkampen - måske fordi deltager-
ne holdt sig på det tørre i stedet for 
at springe i vandet efter klokken.

UNDSKYLD VI RODER I 
MUNKEBOS VEJE

Kerteminde Forsyning - Varme A/S er i gang med at
etablere 	 ernvarme til kommunens institutioner.

Mandag den 19. juli 2010 startede etape 3. 
Det betyder, at Fjordvej fra Bycentervej til Troels Allé 

er  spærret for gennemkørsel. 
Busruten er omlagt, så der køres ad Bycentervej, 
hvor der er etableret midlertidigt busstoppested.

Vi håber arbejdet forløber efter planen og forventer det 
afsluttes i begyndelsen af september 2010.

Vi beklager de gener, dette må medføre.

 Med venlig hilsen

 Kerteminde Forsyning A/S
 Grønlandsgade 3,1. 
 5300 Kerteminde
 Tlf.: 7025 3333

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Tel.  65 15 15 15
Fax. 65 15 15 25

kommune@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

INFORMERER
Godkendelse af arealer 

i Kertinge
Kerteminde Kommune har udarbejdet en 
godkendelse til udbringning af husdyr-
gødning på dyrkningsarealerne tilhøren-
de ejendommen matr. nr. 2 a Kertinge By, 
Kølstrup, beliggende Kertinge Bygade 
23, 5300 Kerteminde.
Arealerne på 66,23 ha godkendes til 
udbringning af husdyrgødning fordelt 
på 4,97 DE/år i dybstrøelse og 88,0 DE/
år i forsuret kvæggylle, svarende til i alt 
92,97 DE/år.
Enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald kan senest tirsdag den 14. septem-
ber 2010 klage over afgørelsen.
Klagen skal indgives skriftligt og stiles 
til Miljøklagenævnet, men fremsendes til 
Kerteminde Kommune, Miljø- og Kultur-
forvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 
Kerteminde, som videresender klagen til 
Miljøklagenævnet ledsaget af den påkla-
gede afgørelse og det materiale, der er 
indgået i sagens bedømmelse.
Godkendelsen inkl. miljøvurdering er 
offentliggjort på www.kerteminde.dk 
under Virksomheder/Landbrug.

Landzonetilladelser

Kerteminde Kommune har i henhold til 
bestemmelserne i Planlovens § 35, stk. 1 
meddelt følgende landzonetilladelser:
” Tilladelse til ændret anvendelse af ca. 
440 m2 fra landbrugsjord til parkerings-
areal i forbindelse med arealoverførsel 
af ca. 760 m2 fra landbrugsejendom-
men matr. nr. 6k m.fl . Dalby By, Dalby, til 
beboelsesejendommen matr. nr. 6g smst. 
beliggende på Mosegårdsvej 60, 5380 
Dalby.
” Tilladelse til opførelse af garage/værk-
sted i 1 plan på i alt ca. 180 m2 bebygget 
areal og ca. 95 m2 tagetage på matr. nr. 
33 a Hundslev By, Kølstrup, beliggende 
Nymarken 18, 5300 Kerteminde.
” Tilladelse til udstykning af matr. nr. 
84 b Rønninge By, Rønninge, beliggende 
Stationsvej 900, 5550 Langeskov.

Nærmere oplysning om tilladelsernes 
omfang og vilkår kan fås ved henven-
delse til Miljø- og Kulturforvaltningen, 
Kerteminde Kommune.
Enhver med retlig interesse i sager-
nes udfald kan senest tirsdag den 14. 
september 2010 skriftligt klage over 
afgørelserne.

Klagen skal indsendes til Kerteminde 
Kommune, Miljø- og Kulturforvaltnin-
gen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerte-
minde, der sender klagen videre til 
Naturklagenævnet. Naturklagenævnet 
vil opkræve et klagegebyr på 500,00 kr. 
efter modtagelsen af klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan ses på www.
nkn.dk
Medmindre klageinstansen bestemmer 
andet, må tilladelserne ikke udnyttes før 
en eventuel klagesag er afgjort.

Kerteminde sport & fritid

 Svømmehallen i Munkebo Idrætscenter 
åbner planmæssigt 
lørdag den 28. august 2010 kl. 8.00.

På åbningsdagen og i tiden 8.00 til 11.00 
er der til svømmegæsterne  gratis rund-
stykke og kaffe til de voksne og rund-
stykke og juicebrik til børnene. 

Cafe Blæksprutten

Cafe for demente, senhjerneskadede og 
deres pårørende starter op d. 19/8 kl. 
15.00-17.00.
Cafeen er fl yttet til Sundhedens Cen-
ter i Munkebo,  Lindhøjvænget 1, 5330 
Munkebo.
Cafeen drives af frivillige i samarbejde 
med kommunens demenskoordinatorer. 
Cafeen vil fremover være åben torsdag i 
ulige uger fra 15.00-17.00. 
Har du behov for at vide mere kan 
demenskoordinator Susanne Eriksen 
kontaktes mandag-torsdag fra 8.00-9.00 
på 63320138.

Før- og 
efterfødselsgymnastik

Nye hold starter i uge 34 i Kerteminde-
hallen!
Graviditetsgymnastik torsdag den 26-8 
kl. 19.00-19.55
Efterfødsel 1: onsdag den 25-8 kl. 10.15-
11.45
Efterfødsel 2: torsdag den 26-8 kl. 10.00-
11.30
Tilmelding til fysioterapeut Ida Agerbæk 
Nielsen 65323916 eller www.ostfyn.fof.
dk
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Årets afsluttende festfyrværkeri blev det flotteste i årevis. (Foto: Kim Gommesen)

Den sunde måde at sidde på®

Ring efter
stolebussen...

Er du forhindret i at komme til os,
kommer vi gerne til dig. Ring og
aftal tid med en konsulent for en
afprøvning i eget hjem. Vi kommer
med prøvestole og stofprøver. Det
er gratis og forpligter ikke. Model Plus

Blangstedgårdsvej 3 • 5220 Odense SØ • Tlf.: 66 15 95 10 • www.siddegodt.dk

Møbler efter mål
Alle hvilestole kan

individuelt tilpasses,
så du får en perfekt

siddekomfort.

10 års
stelgaranti

FÅ 2 BRILLER 
– BETAL FOR 1

21for

2 PAR BRILLER MED GLIDENDE 
OVERGANG OG BREDT SYNSFELT
Bedste kvalitet til en 
fantastisk 2-for-1 pris. 

GRATIS SYNSPRØVE. 
KÆMPE STELUDVALG. 1999,-

Danmarks bedste priser

www.optikhuset.dk

Såfremt du ønsker tillægsydelser, som f.eks. 
antirefleksbehandling skal du betale tillæg for begge par.

21for

OPTIK Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c, 4587 1078
Frederiksberg, Falkoner Allé 47, 3810 1468
Hillerød, Slangerupgade 2, 4828 7899
Odense, Fisketorvet 5, 6613 7135
Århus, Klostertorvet 6, 8613 6008
Roskilde, Hersegade 1A, 4632 4800
Randers, Rådhustorvet 6, 4466 6008

Partnerskab for Vækst Fyn

Vind
sundhedsdag

for hele virksomheden på
www.fyens.dk/sundhed

Tilmeld og

Tilmeld inden 27. august 2010
værdi 20.000,-

Igen i år tager Fyens Stiftstidende pulsen på sundheden i fynske virksomheder, og din 
virksomhed kan også deltage i konkurrencen om at blive Fyns sundeste arbejdsplads 2010. 
Alle virksomheder kan være med - store og små, off entlige og private. Det vigtigste er, at der 
er fokus på både trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Det kan være alt lige fra motion i 
arbejdstiden, mad- og frugtordninger, sundhedsordninger eller teambuilding.



munkebo: Efterårets tema 
i Munkebo Seniorhøjskole er: 
Forhenværende. Skolen vil 
således præsenterer en række 
foredragsholdere, der vil for-
tælle om de oplevelser og det 
liv, de har haft i kraft af deres 
tidligere virke.

Møderækken er på seks, 
og det er i alle tilfælde kendte 
navne, der vil fortælle. Tid-

ligere biskop Jan Lindhardt 
indleder mandag den 13. 
september, og så går det ellers 
slag i slag hver 14. dag med 
tidligere politimester Lars 
Rand Jensen, tidligere højsko-
leforstander Torben Rostbøll, 
tidligere EU kommissær Ma-
riann Fischer Boel, tidligere 
lektor Jørgen Granum-Jensen 
og tidligere fodbolddommer 
og oberst Jens Christian Lund.

Som sædvanlig vil foredra-
gene foregår i Munkebo Kul-
turcenter, men som noget nyt 
holder man en tilmeldingsdag 
før semesterstart. Den finder 
sted samme sted mandag den 
6. september kl. 14 til 16. 
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Det liv de har 
haft er temaet

Diana Ben-
neweis kommer 
til Langeskov 
med sit cirkus i 
næste uge.

langeskov: Cirkus Ben-
neweis gæster Langeskov ons-
dag den 25. august med det, 
man betegner som ”et enestå-
ende show med verdensartister 
og dejlige dyr”. Der er heste, 
hunde og elefanter. Komik på 
cykel, en verdensmand, der 
kan holde tungen lige i mun-
den, en klovn som har læst 
økonomi, forrygende akroba-
tik i luften - og en hel gruppe 

unge artister fra Rusland.
Det er også et cirkus med 

traditioner, der dukker op på 
markedspladsen i Langeskov, 
for Cirkus Benneweis er i år i 
gang med sæson nr. 123, og 
det med Diana Benneweis som 
chef og illusionist Kim Ken-
neth som sprechstallmeister. 
Forestillingen er sat i scene af 
skuespilleren og instruktøren 
Jan Hertz.

Cirkus på markeds-
pladsen

langeskov: Vikingemu-
seet Ladby kan atter i år sige 
velkommen til vikingemarked 
på Bytoften syd for Langeskov. 
De deltagende vikinger er dels 
lokale og dels gæster fra for-
skellige egne af landet. Hver 
viking har sin specialitet, så 
der er virkelig noget for øjet.

Man kan se plantefarvning, 
udskæring af skåle, syning 
og broderi, vævning af bånd, 
smedning af jern og sølv og 
fremstilling af ravsmykker.

Vikingerne faldbyder selv-
følgelig produkterne af de 
ovennævnte aktiviteter – og 
glasperler ikke at forglemme. 

Desuden er der musik og op-
visninger med kamp og mode.

Der er lagt vægt på, at del-
tagernes udstyr er så autentisk 
som muligt, så ud over en god 
handel kan man også få sig en 
god vikingesnak. Både vikin-
gerne og museet prioriterer 
nemlig, at der er tale om et 
stykke kvalificeret formid-
lingsarbejde.

Markedet afholdes week-
enden d. 21. og 22. august. 
Begge dage er der mulighed 
for at møde bl.a. stormandens 
foged, Kampgruppen Odd og 
deres (u)venner samt musike-
ren Poul Høxbro.

vikingerne 
vender tilbage

munkebo: Hørmuseet på 
Krengerup Slot og Skodamu-
seet samme sted er målet for 
en medlemstur, som Lokalhi-
storisk Forening i Munkebo 
arrangerer torsdag den 2. sep-
tember.

Der køres i private biler, 
og der er afgang fra Munkebo 
Bibliotek kl. 12. Netop på 

grund af transporten er der 
krav om tilmelding til turen 
senest den 23. august, hvilket 
kan ske på Munkebo Biblio-
tek eller på tlf. 6597 4470. I 
forbindelse med besøget er der 
arrangeret fælles kaffebord i 
caféen samt mulighed for at gå 
en tur i slottets park.

De ser hør og skoda

hinDsholm: Der er jazz på Bjørnegården Landhotel fredag 
aften. Det er den populære Valentine Quartet, som blev intro-
duceret på Hindsholm i 2009, som nu kommer igen. Valentine 
Quartet er et samarbejde mellem jazzbassisten Niels Ryde og 
sangerinden Hanne Hammer. 

I deres fælles hjem i Fåborg komponerer de egen musik. Des-
uden øver de jazzklasssikere fra den store amerikanske sangbog. 
På scenen giver Hanne Hammer sin fortolkning af de skønne 
sange, akkompagneret af pianisten Jacob Broholm, Niels Ryde 
på bas og Nikolaj Bundvig på trommer.

Jazz på holmen

KLIPNING:
Dame . . . . . . . . kr.  110,-
Herre . . . . . . . . kr.  100,-
Barn . . . . . . . . . kr.  90,-

PERMANENT:
Almindelig . . . . kr.  360,-  
. . . . . . . . . . . . . kr. 410,-

SKUMPERMANENT:
. . . . . . . . . . . . . kr.  430,-
Alle permanent er inkl. klip!

Salon 
TAKSHAVEN

DAME- og HERREFRISØR
v/ Marianne Laursen

Takshaven 53 . Munkebo
Telefon 65 97 61 24
LUKKET TIRSDAG

Tro. Håb. Og ædruelighed.
Tro på fremtiden. Håb for familien.
5-6 ugers intensiv behandling. 1 års støtte.

Aadalen tilbyder behandling i naturskønne omgivelser.
Vi er et professionelt team, sommed glæde
og energi hjælper alkoholikere og deres familier.

Let hjertet.
Få hjælp til ædruelighed.
Kontakt os nu.

Gl. Kolding Landevej 20 · 7100 Vejle
aa-dalen@mail.dk · www.aa-dalen.dk

Døgntelefon 70 20 24 88.
Anonymt. Uforpligtende.

Aktivitet i sportsforeningerne
se side 18 + 19

RENOVERING
KØKKEN · BAD · GARDEROBE

NYT
KØKKEN

PÅ KUN 1 DAG

FØR

EFTER

WWW.OKKR.DK
RING KjelD hAlDKjæR
3070 7870
OG AFTAl TID FOR eT
GRATIS hjeMMeBeSØG

Skift kun lågerne og
evt. skuffer, bordplader
og dit køkken bliver
som nyt

Danmarks eneste landsdækkende
kæde - Din garanti for
tryghed og kvalitet

VI KOMMeR
hjeM TIl DIG
MeD PRØVeR
OG eT GODT
TIlBUD

Så er der afgang!

www.nordic-ferry.com

Hver time fra 9-17 sommeren igennem (1/6 - 31/8) på
Bøjden - Fynshav

Tag traileren gratis med på udvalgte afgange • Se flere rabatter på www.nordic-ferry.com

K Ø B  D I N  B I L L E T  V E D  I N D G A N G E N  E L L E R  P Å  W W W . O B . D K

Portene åbnes kl. 18.00

UEFA EUROPA LEAGUE

Torsdag 19. august kl. 19.00 TRE-FOR Park

OB - Motherwell F.C.

Play off til gruppespillet

Club OB
KOM MED PÅ HOLDET!

www.clubob.dk

LANGESKOV
VINDUESPOLERING
Telefon 40 75 17 65

Programpakker (HD)
HeleHuset (fl. rum)

Ring for nærmere information!
S.E.H.Teknik

Tlf. 65 39 15 87
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PROBLEMER



HINDSHOLM: Sommerro-
manstiske toner, sydamerikan-
ske rytmer og sang, når det er 
bedst, vil fyl-
de kirkerum-
mene i Viby 
og Mesinge 
ved rækken 
af sensom-
merkoncerter 
i august og 
september.

Det er den 
svenske jazz-
sangerinde 
Anna Kruse, 
der lægger 
ud i Viby 
Kirke søndag 
aften den 22. 
august. Hun 
bliver ak-
kompagneret 
af guitarvir-
tuosen Jacob 
Fischer. 

Ugen efter i samme kirke 
er det otte celloer, der svinger. 
Musikerne fortolker værker 
af de sydamerikanske kompo-
nister Heitor Villa-Lobos og 
Astor Piazzolla i en ny spæn-
dende klangkombination.

Endelig er det den kendte 

danske sangerinde og humør-
spreder Jette Torp, der fylder 
kirkerummet i Mesinge den 5. 

september. 
Jette Torp 
kommer 
sammen 
med sin trio, 
der består af 
Jan Kasper-
sen, Kristian 
Fogh og Pe-
ter Vuust.

Det er 
sognepræst 
Rikke Aaga-
ard Niel-
sen, der har 
tilrettelagt 
koncerterne, 
hvortil der 
opkræves 
entre. I for-
bindelse 
med de to 

første koncerter i Viby Kirke 
vises der en udstilling med 
værker af kunstneren Kirsten 
Hesselager, Måle. Hun er ud-
dannet på Det fynske Kunst-
akademi, og hun har brugt 
det lokale landskab, som ud-
gangspunkt for sine billeder.
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Sensommer med 
musik på Holmen

Jette Torp runder rækken af sensom-
merkoncerter på Holmen af.

Thomas 
Pasfall skal 

deltage i DM 
i hotdog, der 
finder sted i 
Tivoli den 

23. august.

MuNkebO/tIvOLI: Køk-
kenchef Thomas Pasfall er 
kendt for at kreere gourmet-
middage af høj kvalitet på 
Munkebo Kro, men mandag 
den 23. august skal det vise 
sig, om han også kan dreje en 
hotdog, så den falder i dom-
mernes smag. Sagen er nemlig 
den, at han sammen med en 

række andre kendte køkken-
chefter skal deltage i DM i 
hotdog, der finder sted i Tivoli 
i København.

Formået med konkurrencen 
er at bevise, at en hotdog godt 
kan være et gourmetmåltid. 
Efter konkurrencen kan gæ-
sterne købe hotdogs, og over-
skuddet går til Børnefondens 

Pasfall til DM 
i Hotdog

arbejde i Afrika.
I Tivoli kommer Thomas 

Pasfall i hård konkurrence, 
idet michelinbestjernede 
Paul Cunningham fra hjem-
mebanen Tivoli samt de jyske 
topkokke Wassim Hallal fra 
Frederikshøj i Århus og Allan 
Poulsen, Henne Kirkeby Kro, 
også deltager. Det samme gør 
Bo Jacobsen fra gourmetre-
stauranten Restaurationen, og 
pølsemandstanden repræsen-
teres af John Michael Jensen 
fra Axeltorv i København 
samt Den økologiske pølse-
pusher alias Henrik Wiberg. 
Med i feltet er også Hotdog-
dronningen fra Sønderjylland, 
alias Anni Bøgild fra Sønder-
hav, som er ekspert i ægte søn-
derjyske ringriderpølser. 

Deltagerne skal lave hver 
50 konkurrencehotdogs. Ti 
går til dommerpanelet, me-
dens de resterende 40 sælges 
til publikum.

røNNINge: Tirsdag for-
middag den 31. august er or-
ganist ved Rønninge Kirke, 
Birgit Nedergaard Madsen, 
klar til at starte et nyt hold 
med babysalmesang i kirken. 

Der er plads til otte ba-
byer med forældre, og det er 
gratis at være med, når blot 
man i forvejen, tilmelder sig 
enten på mailadressen bn@
madsen.mail.dk eller på tlf. 
65351953.

 Babysalmesangdagene, 
som derefter fortsætter hver 
tirsdag formiddag, indebæ-
rer, at man selv medbringer 
et tæppe til sin baby, hvor-
efter programmet byder 
på sang, dans og sanselege 
for de nye verdensborgere.          
Sv.O.

Sang for 
babyer

Pr. stk. 16,95 3 stk.
knolde

Stort udvalg i
blomster

Alt i frugttræer 
og frugtbuske klar 
til plantning nu!

3X300 L. 
SPHAGNUM 
SPAR 147,- NU KUN 

300,-  

til p
Lavendler 
’Hidcote Blue’ 
PR. STK. 24,95   

5 STK. KUN 

9995
SPAR 25,-

STORE STAUDER I 
BLOMST

F. eks. Solhat, fredløs, høstanemoner, 
ridderspore m.m.

 Kom og se det 
store udvalg!

NYHED! 
August-stjerner

 God til 
sensommerens krukker. 

PR. STK. 

3995

Pr. stk. 16,95 3 stk.
knolde

Nyborgvej 39 ∙ 5550 Langeskov ∙ Tlf. 65 38 11 00
Åbningstider: Man - tor: 9.00 - 17.30 • Fre: 9.00 - 18.00 • Lør - søn & helligdage: 9.00 - 16.00

www.langeskov-planteskole.dk

S
S

Efterårs lyng 
Knopblomstrende 

(så holder de hele vinteren!) 
Pr. stk. 29,95   4 STK. 

9995

Hebe
Mange spændende sorter. 

God til krukker, 
altankasser m.m. 

Holder til langt hen på efteråret. 
Pr. stk. 24,95   3 STK. KUN 

6995

TILBUD 
blåbær m/bær 

Pr. stk. 119,95 
3 stk. KUN 

29995
 SPAR 60,-

Plantes i sphagnum.

DE BEDSTE

HILSNER

En hilsen på max. 15 ord
med billede koster kun 60kr.

-  send en hilsen med en sjov 
tekst til familie og
venners fødselsdage,
jubilæer eller andre
mærkedage...

Skriv din tekst på nedenstående 
kupon. Beløbet betales kontant, med 
check eller frimærker.
Foto, evt. elektronisk,
(kun originale fotos - ikke print og 
kopier) samt beløb skal afleveres 
senest onsdag kl. 10.00
før avisen udkommer til:
Kerteminde UgeAvis,
Nordre Ringvej 54,
5300 Kerteminde eller 
kontoret på Jernbanegade 23,
5550 Langeskov
eller pr. mail på: kua@fynskemedier.dk
for at kunne være med
efterfølgende tirsdag. 
Hvis der er 2 billeder til teksten beta-
les dobbelt pris.
Foto kan afhentes 2 dage
efter indrykning i avisen.

Ønskes i Kerteminde UgeAvis den

Tekst:

DEADLINE
ONSDAG
KL. 10.00

Hej Skat/Per
Tillykke med de 40 år i morgen
God fest på lørdag

Knus 
Nadia, Oliver & Annette

50 år
Tillykke med fødselsdagen 
Hanne

Hilsen
Familien
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BR 66 vil svede om lørdagen
Gymnastikafdelingen i BR 66 Langeskov er en hyggelig lil-
le størrelse i underkanten af 300 medlemmer. Foreningen 
har den udfordring, at Langeskovhallerne skal deles med 
både BR66 Håndbold og LBBK Badminton. Det har gjort 
det svært at finde tider til alle gymnastikholdene. Men nu 
har de fundet en løsning i Langskov. Lørdagsgymnastik! 
Fra kl. 13-15.30 hver lørdag vil alle foreningens medlem-
mer få mulighed for at “tonse rundt” og brænde krudt af 
i Langeskovhallerne. - Vi håber også, at lørdagstiden vil 
være med til at samle foreningen, og dermed også gøre 
det mere socialt, fortæller formand Anette Juul Johansen.
Som så mange gymnastikforeninger mærker BR 66 
Langskov også, at instruktører ikke hænger på træerne. 
Der ledes nemlig efter en dygtig instruktør til det populære 
“De seje tøser-hold”, som er et hold for de seje piger mel-
lem 4 og 6 år.

Træning med effekt
Blandt de nye tiltag i år finder man effekt-træningsholdet, 
en træningsform, der kan sammenlignes callanetic og 
pilates. - Vi havde tidligere et succesfuldt pilates-hold  med 
20-25 kvinder, men vi måtte lukke det, da instruktøren 
fik problemer med nakken. Nu håber vi, at de samme 
kvinder  og flere til vil melde sig til effekt-træningsholdet, 
fortæller Anette Juul Johansen.

Grib chancen
BR 66 samarbejder også med DGI om projektet “Grib 
Chancen”, som er et projekt for flere fynske kommuner, 
hvor formålet er at igangsætte aktiviteter med motion 
og sund kost for alle 10-14 årige overvægtige børn og 
unge”. - Det er ikke et lukket hold. Alle kan komme. Og så 
kan vi så løbende vurdere, om der er potentiale til et lukket 
hold, forklarer Anette Juul Johansen.

Anette Juul Johansen og bestyrelsesmedlem Bente Frederik-
sen kæmper videre for så gode vilkår for gymnastikken i
BR66 som muligt. - Vi besvarer gerne henvendelser pr. tlf.
eller pr. e-mail på vores hjemmeside hvor det også ermu-
ligt at følge med i kommende sæsons tiltag fra midten af
august måned, fortæller Anette Juul Johansen. 
Besøg www.br66-langeskov.dk

Få rørt kroppen og hyg løs på Hindsholm
Helt oppe på det nordøstligste af Fyn finder man halvøen 
Hindsholm. Og her er de vilde med gymnastik. Det mær-
ker man i Gymnastikforeningen Hindsholm, som dækker 
næsten hele området. Med sine små 200 medlemmer 
er der masser af liv i hallen. Og der er noget for alle, 
medlemmerne er nemlig mellem 0 og 70 år. Folk kommer 
selvfølgelig for at røre sig, men også for at nyde godt af 
samværet i foreningen. Det er primært lokale folk, som 
også kender hinanden udenfor foreningen, så der bliver 
hygget igennem i Gymnastikforeningen Hindsholm.

Sov i hallen
Der bliver også kræset om de små på Hindsholm. - En 
gang om året arrangerer vi en overnatning fra fredag til 
lørdag i foreningen. Så får de små en masse sjove oplevel-
ser og får dyrket en masse gymnastik, fortæller formand i 
Gymnastikforeningen Hindsholm, Birgitte Boesen. 

Det arrangement er der stor opbakning om i Hindholm, 
sidst var der ca. 50 overnattende medlemmer.

Macho-hold
I foreningen finder man også et rigtigt ”macho-hold”. 
15 herrer mødes hver torsdag, dyrker lidt gymnastik og 
følger op med hockey og volleyball. Og  sidste torsdag 
i måneden hele sommerhalvåret mødes de herrer også til 
en lang cykeltur.
Sidste år forsøgte Gymnastikforeningen Hindsholm sig 
med et nyt projekt, ”Det sunde valg”. - Det var faktisk en 
stor succes. Og det er noget, vi sagtens kunne finde på 
at gøre igen engang i fremtiden, fortæller Birgitte Boesen, 
der siden 1989 har været en ildsjæl i foreningen enten 
som kasserer eller som formand.

SÆSONPROGRAM:
Ugedag  Hold   Tid      Sted

Mandag  Forældre 
 / barn   16.30-17.30  MesingeSkole
 Maxifræsere 
 6 – 10 år  15.30-16.30  Hindsholmhallen
 Minifræsere 
 3 – 6 år   16.45-17.45  Hindsholmhallen
 Motionsdamer 18.00-19.00 Mesinge Skole
 Motionsdamer 19.00-20.00  Gl. Gymnastiksal Dalby

Tirsdag  Light aerobic
 /motion   18.30 – 19.30    Mesinge skole

Ugedag  Hold   Tid         Sted 

Onsdag  Puslinge 
 fra 3 år   15.00-16.00    Mesinge Skole
 Damer          Mesinge Skole
  (start uge 43 se opslag) 
Torsdag
 Motionsherre  19.30-20.30     Mesinge Skole start uge 43

Fredag  Spring for piger og drenge
 6- 12 år   16.00-17.30    Hindsholmhallen
 Junior spring 
 fra 12 år   17.30 – 19.00   Hindsholmhallen

Hindsholmhallen Rytmiskgymnastik (se opslag) Hindsholmhallen

KLUBFAKTA:
Gymnastikforeningen
Hindsholm
Formand:
Birgitte Boesen
Tlf. 65 34 31 87Gymnastik-

foreningen
Hindsholm

SÆSONPROGRAM:
Forældre/barn: 
Sæsonstart: Tirsdag den 7. september 2010
Tid og sted: Kl. 16.30 - 17.30 i gymnastiksalen på 
Pilen. Instruktør: Susanne Larsen
Drengebanden 3-6 år: 
Sæsonstart: Onsdag den 8. september 2010
Tid og sted: Kl. 17.00 - 18.00 i mellemgangen i hal-
lerne. Instruktør: Susanne Larsen
Seje Tøser 4-6 år: 
Sæsonstart: Torsdag den 9. september 2010
Tid og sted: Kl. 16.30 - 17.30 i gymnastiksalen på 
Pilen. Instruktør: Instruktør søges!!!
Power Puf Piger 7-10 år:
Sæsonstart: Onsdag den 8. september 2010
Tid og sted: Kl. 16.30 - 17.30 i gymnastiksalen på 

Pilen. Instruktør: Agnete Phillip
Hjælpere: Kristine Bach Phillip
Langeskov Springmix: (Tidl. F-16 Piloterne) 
Sæsonstart: Mandag den 6. september 2010
 Tid og sted: Kl. 17.00 - 19.00 i Langeskov Hallen 
Instruktør: Mathias Rudbeck, Bente Frederiksen
Hjælpere: Birgitte Kjærsgaard, Andy Larsen
Spring & Leg: 
Sæsonstart: Lørdag den 11. september 2010
Tid og sted: Kl. 13.00 - 15.30 i Langeskov Hallen
Instruktør: Marianne Hansen
Motionsgymnastik:
Sæsonstart: Tirsdag den 7. september 2010
Tid og sted: Kl. 17.15 - 18.30 i gymnastiksalen på 
Bakken. Instruktør: Susanne Nikolajsen
Familiemotion:
Sæsonstart: Mandag den 6. september 2010

Tid og sted: Kl. 15.30 - 17.00 i Langeskov hallen
Instruktør: Marianne Hansen
Hjælpere: Mariann Theilgaard, Ulla Hald
Aerobic:
Sæsonstart: Mandag den 13. september 2010
Tid og sted: Kl. 19.00 - 20.00 i gymnastiksalen på 
Bakken. Instruktør: Kirsten Sørensen
Styrk & Dyrk: 
Sæsonstart: Tirsdag den 7. september 2010
Tid og sted: Kl. 19.00 - 20.15 i gymnastiksalen på 
Pilen. Instruktør: Anette Juul Johansen
EFFEKT-træning: 
Sæsonstart: Onsdag den 8. september 2010
Tid og sted: Kl. 19.15 - 20.15 i gymnastiksalen på 
Bakken. Instruktør: Anette Juul Johansen

KLUBFAKTA:

-er sang og leg, hygge og sjov,
sved på panden og luft i lun-
gerne.
Du kan prøve gratis gymnastik i 
september.
Der er ingen tilmelding, du skal 
bare møde op

BR 66
Idræts-
forening

50 års jubilæum 
for repræsentationsholdet i Odense 

fejres 2. oktober 2010 

Mere viden samt tilmelding på  
www.dgi.dk/201016554025

DGI Fyn gymnastik 

DGI Fyns landsdelshold 2010-2011 
Er du aktiv i en forening, og har  

mod på mere gymnastik på landsdelshold..?
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TIRSDAG DEN 17. AUGUST 2010 9KERTEMINDE UGEAVIS

SÆSONPROGRAM:
Skolen ved Noret, afdeling Toften
Tirsdag  kl. 20.00 - 21.30  Herreholdet Anker
Onsdag kl. 18.00 - 19.30  Zumba  Dorthe J.
Onsda kl. 19.30 - 21.00  Zumba Lisbeth B.
Torsdag  kl. 18.30 - 19.30  Parkour - fra 7. kl. Nicklas, Chris, Morten
Torsdag  kl. 19.30 - 21.00  Muskel- og pulstræning Ann

Skolen ved Noret, afdeling Lindøalléen, Festsalen
Onsdag  kl. 16.30 - 17.45  Rytmemix - fra 6. kl. Louise L., Mette, Ida
Onsdag  kl. 17.45 - 19.00  Piger dans/rytme - 3.-5. kl. 
  Heidi Ø., Louise Ø.
Onsdag  kl. 19.00 - 20.10  Linedance beg. Lisbet A., Mariann
Onsdag  kl. 20.20 - 21.30  Linedance øvede Lisbet A., Mariann

Torsdag  kl. 17.00 - 17.45  Motorik - 0-3 år Gitte, Pernille S.
Torsdag  kl. 17.45 - 18.30  Motorik - 4-7 år Gitte, Pernille S.

Munkebo Idrætscenter
Tirsdag  kl. 16.00 - 16.45  Tøserne - 4-7 år Gitte, Chris, Lene, 
  Pernille A., Morten, Anne-Cathrine
Tirsdag  kl. 16.45 - 17.30  Gutterne - 4-7 år Gitte, Chris, Lene, 
  Pernille A., Morten, Anne-Cathrine
Tirsdag  kl. 17.30 - 18.30  Rytmepiger - 0.-2. kl. Gitte, Gry
Tirsdag  kl. 18.30 - 20.00  Juniorspring - fra 4. kl. Ida, Chris, 
  Mathias, Bodil, Lene, Morten
Tirsdag  kl. 19.45 - 21.15  Opvisningsdamer Dorte K.
Onsdag  kl. 17.00 - 17.45  Familiehold - 1-2 år Pernille S., Sophie,  
  Heidi S.

Onsdag  kl. 17.45 - 18.30  Familiehold - 3-4 år Pernille S., Sophie,  
  Heidi S.
Onsdag  kl. 18.30 - 20.00  Mixspring - 1.-3. kl. Pernille S., Hanne,  
  Bodil, Chris, Emilie 

Sæsonstart i uge 35 (Motorik dog medio oktober)

NYT!
Mere info og tilmelding på www.munkebogf.dk
Vi foretrækker betaling med Dankort/internationalt betalingskort. 
Girokort kan udleveres ved første træning.
Spørgsmål? Kontakt info@munkebogf.dk eller 
formand Jørgen Rasmussen på telefon 22 82 10 92.

Munkebo
Gymnastik-
forening

SÆSONPROGRAM:
HUSK
Motionsdag lørdag den 15. jan. 2011 i Kertemindehallen i 
samarbejde
med Kerteminde og Kølstrup/Rynkeby gymnastikforeninger.

Se mere på: www.rgi.nu

VINTERPROGRAM 2010
Alle hold foregår I Kertemindeegnens Friskoles hal.

AEROBIC – MOTION
Starter mandag den 6. sept. kl. 18.00 – 19.00
Pris kr. 500,-
Instruktør: Heidi Kryger
En sjov time med sved på panden.
Opvarmning, kondition og muskeltræning.

TONS FOR HERRER
Starter mandag den 6. sept. kl.19.30 – 20.30

Pris kr. 450,-
En time med masser af sjov og sved på panden.
Hockey er det foretrukne spil.

ZUMBA
Starter onsdag den 8. sept. kl.18.15 – 19.15
Pris kr. 500,-
Instruktør: Heidi Kryger
Har du lyst til at dansetræne, have det rigtig sjovt og samtidig
forbrænde en masse kalorier?
Så kom og være med til Zumba

JUNIORHOCKEY 6., 7. OG 8 KLASSE
Starter torsdag den 9. sept. kl. 18.00 – 19.00
Pris kr. 350,-
Instruktører: Bo Rasmussen og Mikael Christensen

TRÆNING MED STORE BOLDE
Starter onsdag den 15. sept. kl. 17.00 – 18.00
Pris kr. 450,- hvis du selv medbringer bold
Pris kr. 550,- hvis du vil købe bold af os
Instruktør: Heidi Kryger

Tilmelding til Heidi Kryger, tlf. 65 32 43 74
Træning med store bolde (Exercise Ball, Fit Ball, Gym Ball).
Det er træning for hele kroppen. Giver både styrke, udholdenhed,
koordinationsevne, balance og stabilitet i kroppens muskler 
og led.

FRISKE TØSER 1. – 4. KLASSE
Starter torsdag den 16. sept. kl. 15.00 – 16.00
Pris kr. 350,-
Aerobic, dans, rytme, sjov og leg
Instruktører: Annemette Just og Anette Oxfeldt

BØRNEGYMNASTIK/LEG OG RYTME 4 – 7 ÅR
Starter torsdag den 16. sept. kl. 16.00 – 17.00
Pris kr. 300,-
Instruktør: Lisbeth Juhl Andersen

FAMILIEGYMNASTIK 1 – 4 ÅR
Starter torsdag den 16. sept. kl. 17.00 – 18.00
Pris kr. 300,-
Instruktør: Lisbeth Juhl Andersen

KLUBFAKTA:
Revninge Gymnastik- og 
Idrætsforenings bestyrelse:
Formand: Heidi Kryger
Tlf. 65 32 43 74
Kasserer: Sissel Kegel
Tlf. 29 87 57 50
Bestyrelsesmedlemmer: 
Bettina Rasmussen
Tlf. 23 43 44 67
Malene Hansen
Tlf. 65 32 13 30
Annemette Just
Tlf. 65 32 30 57

Revninge
Gymnastik- og
Idrætsforening

I Revninge er man vild med dans
Revninge Gymnastik og Idrætsforening er en lillebitte, 
hyggelig størrelse med lige knap 270 medlemmer. Byen 
Revninge ligger et par flik-flak-spring fra Kerteminde, og 
gymnastikforeningen har medlemmer fra flere afkroge af 
Østfyn.

Herrer, der tonser
Blandt klubbens populære hold finder man “Tons for her-
rer”. Her handler det ikke om gymnastik, men mere om at 
fremkalde sved på panden og have det sjovt. Det sker ved 
boldspil som eksempelvis hockey,  volleyball og streetba-
sket. - og så er der altid en 3. halvleg, fortæller formand 
i Revninge Gymnastik og Idrætsforening, Heidi Kryger.

Zumba indtager Revninge
I år kan medlemmerne få lov at træne dansemusklerne og 
udleve latin-drømmene på det nyoprettede “zumba-hold”. 

Zumba er en ny populær stilart indenfor danseverdenen, 
og den beskrives bedst som en blanding af salsa og 
rumba krydret med lidt aerobic.
Og de siger aldrig nej til en dans i Revninge Gymnastik 
og Idrætsforening.   I januar og februar bruger 35 par 
nemlig fem fredag på at danse lancier.

Stærke sociale bånd
I en lille forening som Revninge er sammenholdet 
stærkt og det sociale aspekt fremtrædende. 
- Vi holder altid en fælles afslutning med en 
lille opvisning fra de forskellige hold.
 Og så er der juletræsfester og fastelavn 
for de små, forklarer Heidi Kryger, 
der er instruktør på aerobic-, 
træning med bolde- og zumba-holdene.

Læs mere om Revninge Gymnastik og Idrætsforening 
på www.rgi.nu

Dyrk din motion i Munkebo
I Munkebo Gymnastikforening kommer foreningens 525 
medlemmer i alle størrelser. Lige fra de kravlende på 
forældre-barn-holdene til de rutinerede på senior-holdene. 
I år forsøger foreningen sig med den populære fitness-
dans, zumba. - Vi prøvede det på forsøgsbasis i maj / juni 
måned, og der var det en stor succes med ca. 60 delta-
gere. Så nu starter vi to hold op i august, fortæller formand 
i Munkebo Gymnastikforening, Jørgen Skov Rasmussen, 
der samtidig beretter om det nye parkour-hold: -  I januar 
startede vi et hold i parkour – en ret ny og hurtig voksende 
bevægelses form, der, når vejret tillader det, foregår uden-
dørs. Holdet er blevet en succes, som indtil videre kun har 
tiltrukket drenge, men piger, som har mod på at træne på 
lige fod med drengene, er bestemt også velkomne

Fokus på motorikken
Et andet nyt tiltag i foreningen er Motorik-holdene. Der 

bliver oprettet to nye hold for børn med ekstra motoriske 
behov. - Vi har sendt 2 af vores erfarne trænere på ud-
dannelse, så de kan imødekomme børnenes behov. Vi har 
maksimum 15 børn på hvert hold, således at der bliver 
tid til den personlige kontakt fra trænerens side, fortæller 
Jørgen Skov Rasmussen. Der bliver et hold for de 0-3-årige 
og et hold for de 4-7-årige.
Udover at instruktørerne deltager i eksterne kurser tilbyder 
foreningen i løbet af året en håndfuld interne arrangemen-
ter. Eksempelvis gennemfører de hvert år et førstehjælps-
kursus.

Få trænet smilebåndene.
Der er masser af plads til hygge og smil i Munkebo Gym-
nastikforening. Et eksempel er holdet for de voksne herrer. 
De rutinerede mænd kommer selvfølgelig for at trimme 
formen med noget motion. Men der er bestemt også plads 

til kulturelle arrangementer”, 
eksempelvis julefrokosten.
Sidste søndag i oktober af-
vikler foreningen en børne-
aktivitetsdag, hvor de unge 
medlemmer kan få brændt 
al krudtet af. Senere på året 
er der Krop & Kultur-aften”, 
hvor de voksne mødes til 
motion og hygge.
Vil du vide mere om 
Munkebo Gymnastikforening, 
så kig ind på deres 
hjemmeside,
www.munkebogf.dk
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KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 17. AUGUST 201010

Mandag:

Motionsdamer ved Eva Persson.   Kl. 15.30 - 17.00        
Pilates / rygtræning M / K 
ved Eva Persson.  Kl. 19.00 - 20.00        
Go´motion for voksne ( mix-hold ) 
ved Linda Boel.        Kl. 20.00 - 21.00         

Tirsdag:
Indskolingstons: 0 - 2 klasse  Kl. 17.15 - 18.15

Onsdag:
Forældre / barn ved Helle Jacobsen.   
ca. 1 1/2 - 3 år.        Kl. 17.00 - 18.00              
(max. 25 børn)  

Puslinge ved Helle Jacobsen.              
ca. 4-6 år.               Kl. 18.00 -19.00            

Torsdag:
Små springere - 3 til 5 klasse, 
ved Yrsa og Natascha.   Kl. 16.30 - 17.45.   
Junior spring - fra 6 klasse, 
ved Thea Boel, Hanne Wedel, m.f.        
 Kl. 18.00 - 20.00.

Kontaktperson: Tuula Madsen. Tlf. 41282104

Forårsopvisning i Nymarkshallen d. 26 marts 2011.

SÆSONSSTART
UGE 37
FRA MANDAG
DEN 13 september 
2010

KØLSTRUP/
RYNKEBY 
GYMNASTIK-
FORENING

SÆSONPROGRAM:
Mandag kl. 16.30-17.30 Forældre/Barn, 
2-5 år, Kerteminde Efterskoles Hal. 
Trænere: Anne-Marie, Susanne & Oline.

Mandag kl. 17.30-18.30 Rytmisk dans og 
akrobatik for sjov. 
Piger 5-8 år, Kerteminde Efterskoles Hal. 
Trænere: Susanne & Anne-Marie.

Tirsdag kl. 18-19.30 Mega Mix, Piger og 
drenge fra 10 år og op, Kerteminde Efter-
skoles Hal. 
Trænere: Anne, Bue, Emilie & Simon.

Onsdag kl. 17.30-18.30 Drenge Power 
5-8 år. Kerteminde Efterskoles Hal. 
Trænere: Janni & Johnny 

Torsdag kl. 18.30-19.30 Zumba
Drigstrup Sognegårds Gymnastiksal. 
Træner: Anja

Torsdag kl. 19.30-20.30 Puls & Power 
(for alle voksne), Drigstrup Sognegårds 
Gymnastiksal. Trænere: Henriette & Lise.

Alle hold starter i uge 36. 
Se holdbeskrivelser og yderligere information 
på www.drigstrupgymnastik.dk

Drigstrup 
Gymnastik-
forening
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Kølstrup-Rynkeby springer på livet løs
Med sine ca. 130 medlemmer er Kølstrup-Rynkeby Gym-
nastikforening en af de små, hyggelige størrelser. Og her 
kommer medlemmerne i alle aldre og størrelser. Helt fra 
de små poder på Mor-Far-Barn-holdet til de, der har rundet 
de 70 år på Motionsholdet.. 

En ny team-track
Omkring juletid sidste år investerede Kølstrup-Rynkeby 
Gymnastikforening i en Team-Track. En Team-Track er en 
15 meter lang springbane fyldt med luft. Den er lidt hår-
dere end en air-track, og er derfor ideel for springhold.
- Vi købte den for at give vores springere nogle flere 
udfordringer, fortæller formand Merete Kjær Damgaard. 
Udover indkøbet af team-tracken, så arrangerer forenin-
gen også lørdagstræninger for springholdet fire gange 
om året.

Godt sammenhold
Foreningen afholder i slutningen af sæsonen den årlige 
forenings opvisning i Nymarkshallen. - Det er en rigtig god 
og hyggelig dag, hvor der kommer mange forældre og 
bedsteforældre for at se hvad deres børn og børnebørn 
har lært og arbejdet med i vinterens løb, siger Merete 
Kjær Damgaard. Der er sammenhold og en god stemning 
i Kølstrup-Rynkeby Gymnastikforening, her mødes man 
med klassekammeraten eller bedstevennen fra børneha-
ven og netop fordi foreningen ikke er større kender børn 
og voksne hinanden. 

Kom og vær med
I Kølstrup-Rynkeby Gymnastikforening kan man altid 
bruge nogle ekstra hjælpende hænder. Så har du lyst til 
at være instruktør, sidde i bestyrelsen eller bare hjælpe 

til, så kontakt endelig foreningen. - Det er vigtigt for os 
at have en gymnastikforening. Den bidrager til at holde 
lokalsamfundet i gang, fortæller Merete Kjær Damgaard, 
der samtidig beretter, at den normale husstandsfolder i år 
er droppet til fordel for medvirkelsen i dette tillæg.

Drigstrup Gymnastikforening - her sker der noget!
I Drigstrup GF er der fart på og man er helt klar til at byde 
velkommen til en ny og spændende sæson.  
Sæsonprogrammet spænder fra de små, der udvikler 
motorikken på ”Forældre/Barn-holdet” til de voksne, der 
sveder sig i god form på ”Puls & Power” eller det nye 
dansehold ”Zumba”.
Drigsrup Gymnastikforening er en forening, hvor der 
konstant sker nye, spændende tiltag. Lige inden sæson-
starten søsætter Drigstrup Gymnastikforening eksempelvis 
et nyt arrangement, en ”Gratis Gymnastik Workshop”. 
Her kan alle møde op til ”åbent hus” i foreningen. Her vil 
man kunne få en snak med trænere og bestyrelse om de 
mange spændende ting, der foregår i foreningen. Der vil 
også være mulighed for at prøve, hvad det vil sige at gå 
til gymnastik, springe på redskaber eller danse Zumba. 
Det er samtidigt muligt at tilmelde sig holdene. Det foregår 
søndag den 5. september fra kl. 10-12.00 i hallen ved 
Kerteminde Efterskole. Og så er det gratis!

Nyt logo og ny hjemmeside
Foreningen har netop fået et nyt logo. Det er illustratoren 
Lisbet Gertz, der har ramt plet med et rigtigt flot logo.
Op til den nye sæson har Drigstrup Gymnastikforening 
også fået lavet en helt ny og hamrende flot hjemmeside, 
www.drigstrupgymnastik.dk. Her kan interesserede læse 
om foreningens hold og arrangementer samt se billeder 
fra den aktive forening.

Er det noget for dig?
Har du en instruktør-drøm gemt i dig, så kan den udleves
i Drigstrup Gymnastikforening. Her tilbyder man både ud-
dannelse, løn og en masse gode oplevelser. De har blandt
andet et hold friske, springglade drenge på 5-8 år, som 
mangler en træner – noget for dig? Så kontakt formand
Rikke Pode Madsen på 20 20 26 30.



marslev: ”Tid til dig”. 
Dette lille begreb har bragt 
to behandlere sammen under 
det fælles tag: Selleberg-Kli-
nikken på herregården Selle-
berg i Marslev.

De to er kiropraktor Anne 
Merete Hvenegaard Lassen, 
som grundlagde klinikken i 
2001, samt massør og zone-
terapeut Marlene L. Hansen, 
der nu som noget nyt har lejet 
sig ind i klinikken.

Før ”indflytningen” brugte 
begge det lille begreb ”Tid til 
dig” i deres markedsføring.

- Derfor er det et fælles 
værdigrundlag, der har bragt 
os sammen. Og det er ikke 
kun teori. I praksis mener vi, 
at det er utroligt vigtigt for 
et godt resultat, at man som 
behandler giver sig god tid til 
klienten/patienten, der skal 
føle, at han/hun kommer ind 
i nogle rolige og afslappede 
omgivelser, understreger de 
begge.

- Jeg valgte uddannelsen 
som zoneterapeut, fordi den 
tager sigte mod det hele men-
neske, og jeg kan hjælpe folk 
med en lang række forskel-
lige gener for eksempel kolik, 
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Kiropraktor Anne Merete Hvenegaard Lassen og zoneterapeut Marlene 
L. Hansen arbejder begge i Selleberg-Klinikken.

Her har de tid til det 
hele menneske

fordøjelsesbesvær, hovedpine, 
graviditets-gener samt astma 
og allergi. En typisk behand-
ling består af opvarmning 
og derefter lette tryk under 
foden. Det er meget afslap-
pende og gør bestemt ikke 
ondt, understreger Marlene L. 
Hansen, der blev færdigud-
dannet i 2008, og som siden 
har høstet praktisk erfaring.

Medlemmer af Danmark 
kan som noget relativt nyt få 
tilskud til de første behand-
linger ved zoneterapeuten ef-
ter lægelig diagnose. Tilskud 
- også fra sygeforsikringen 
- kan selvsagt også opnås ved 
behandlinger hos kiroprakto-
ren på Selleberg, der ud over 
traditionel kiropraktik tilby-
der kraniel behandling, der 
blandt andet afhjælper spæn-
dingshovedpine, migræne og 
følger efter piskesmældsulyk-
ker.

- Det er en tidskrævende 
behandling, som har til hen-
sigt at fremme funktionen i 
kraniet og afspænde struktu-
ren i nervesystemet, forklarer 
Anne Merete Hvenegaard 
Lassen, der glæder sig over at 
have en zoneterapeut under 
samme dag.

- Flere behandlere giver 
mulighed for at udnytte vores 
respektive specialer til gavn 
for patienterne, siger hun.

Langeskovspejderne byggede en borg, der også fungerede som indgangs-
parti til lejren i Skive.

langeskov: KFUM spej-
derne i Langeskov, der har base 
på Hovbanken, tager netop i 
dag, tirsdag, hul på efterårets 
program, hvor den står på alt 
fra bålhygge og løb til repara-
tion af cykler, virksomheds-
besøg og familiespejder for de 
0-6-årige.

Efterårsaktiviteterne kom-
mer efter en forrygende som-
mer, hvor Langeskov-spejder-
ne mødtes med 16.000 andre 
i KFUM-Spejdernes Korp-

slejr: SEE 20:10. På lejren i 
Skive deltog gruppen i en lang 
række aktiviteter, men hoved-
opgaven var at bygge en borg, 
der fungerede som indgang-
sportal, spisebord og udkigs-
post for lejren - et projekt, der 
førte til, at Langeskospejderne 
fik en pris for den bedste lejr.

Man kan se mere om de 
fremtidige spejderaktiviteter i 
Langeskov på gruppens hjem-
meside.

spejderne er
i sving igen

SÆSONPROGRAM:
MANDAGE
Gammel hal Kerteminde Idrætscenter
Spilopperne 4-6 år  16.00 - 17.00
Familie-gymnastik 1-4 år  17.00 - 18.00
Combirobic  18.00 - 19.30

Kondirum, Kerteminde Idrætscenter
Pilates M/K  17.30 - 18.30

Kerteminde skole gammel gymnastiksal
Drenge med fuld fart  Fra 5/6 år 
til 2. kl  16.30 - 18.00
Herreholdet  18.30 - 20.00

TIRSDAGE
Kerteminde skole gammel gymnastiksal
Karate, begyndere og let øvede børn 
6 - 9 år og gerne forældre  17.00 - 17.45
Karate 1 Begyndere og 
let øvede Fra 10 år  17.45 - 19.20
Karate 2 Øvede Fra 10 år  18.30 - 20.00
Mokaté, voksne m/k 16 - ”99”  20.00 - 21.00

ONSDAGE
Gammel hal Kerteminde Idrætscenter
Små springere  9-12 år  16.00 - 17.30
Junior Mix Spring fra 13 år  17.30 - 19.00

Kerteminde skole gammel gymnastiksal
Turbotøserne  3 til 5.  16.30 - 17.30
Seje rytme piger  0 til 2.  16.30 - 18.30
Onsdagsdamerne  18.30 - 19.30

TORSDAGE
Kerteminde skole gammel gymnastiksal
Spring piger  6 år til 2. 16.45 - 18.15  
I god form med effektiv træning  18.30 - 20.00

Kerteminde skole ny gymnastiksal
RytmeGym   19.00 - 20.30

- Alder er vejledende, og ret til ændringer forbeholdes
- Karate starter i uge 33, gymnastikken starter i uge 36

Kerteminde
Gymnastik-
forening

Kerteminde - her er noget for alle
Kerteminde Gymnastikforening har i omegnen af 400 
gymnastikelskende medlemmer. Flere af medlemmerne 
går endda på mere end et hold. Det skyldes foreningens 
smarte tilbud om, at hvis du træner på to hold, så får du 
det billigste til halv pris.
Medlemmerne i foreningen fås i alle aldre og størrelser. 
Fra de næsten nyfødte på familie-barn-holdet til de rutine-
rede på motionsholdene.

Juniorholdet vender tilbage
I den kommende sæson har Kerteminde hele 18 hold på 
menuen, og ikke mindre end 33 instruktører og hjælpetræ-
nere til at gøre det til en fornøjelse at komme i foreningen. 
Foreningen er desuden meget glade for igen at kunne 
præsentere et juniorhold. - Vi havde intet hold med junio-
rer i sidste sæson, og det var vi da lidt trætte af. Men nu 
har vi fundet en dygtig spring-instruktør og nogle dygtige 
hjælpere og oprettet et hold, fortæller formand i Kerte-
minde Gymnastikforening, Tove Spaabæk.
Derudover har foreningen nye rytme-pige-hold, hvor der 
øves de seje koreografier. Det er ”Seje rytme piger” og 
Turbotøserne”.

Runder et skarpt hjørne
På holdet Motionsmænd og Herreholdet fejres der i den 
nye sæson lidt af et jubilæum. Holdet er nemlig blevet 
trænet af den samme instruktør i 30 år i træk. Det fejres 
ved at omdøbe holdet til Herreholdet”. Det er i øvrigt et 
herligt socialt foretagende med bl. a. fælles cykelture og 
bowling-aftener.
Derudover kan det nævnes, at foreningen har en stor 
karate-afdeling, hvor der både er plads til nybegynderne 
og de øvede. I år starter et helt nyt tiltag – MOKATÉ – som 
henvender sig til motionsivrige voksne fra 16 år. Ønskes 
mere uddybende oplysninger om karate-afdelingen, har 
denne sin egen hjemmeside: www.kertemindekarate.dk
Masser af arrangementer
I foreningen er der flere årlige tilbagevendende begiven-
heder. Eksempelvis “Motionsdagen”, som afvikles den 15. 
januar i et succesfuldt samarbejde med Kølstrup/Rynkeby 
og Revninge. Derudover viser foreningens hold sig frem 
ved lokalopvisningen den 26. marts. Tilmelding kan ske 
på foreningens hjemmeside, til instruktørerne og på beta-
lingsdagen, hvor interesserede kan komme og få en snak 
med bestyrelsen og samtidig hente en rabat på 50 kr. pr. 
Besøg foreningen på hjemmesiden www.kertemindegymnastik.dk.

50 års jubilæum 
for repræsentationsholdet i Odense 

fejres 2. oktober 2010 

Mere viden samt tilmelding på  
www.dgi.dk/201016554025

DGI Fyn gymnastik 

DGI Fyns landsdelshold 2010-2011 
Er du aktiv i en forening, og har  

mod på mere gymnastik på landsdelshold..?

Mere viden om gymnastikholdene på  
www.landsdelshold.dk

DGI Fyn gymnastik 

DGIs lederuddannelse 2010 
Vil du være bedre til planlægning,  

involvering og udvikling af din forening..?

Mere viden - og tilmeld senest 23. august på 
www.dgi.dk/201016853050

DGI Fyn 



Såderup Marked har ikke problemer med at fylde teltet til  bankospil.

ullerslev: Det er et meget 
varieret program med flere 
nyheder, som Elise Hansen og 
Egon Damsgaard har strikket 
sammen til årets udgave af Så-
derup Marked, der tyvstarter 
torsdag aften den 19. august 
med bankospil, men som 
egentlig først åbner fredag kl. 
13. 

Årets topnavn er en af lan-
dets mest kendte solister, san-
geren Richard Ragnvald, der 
kan opleves to gange om lør-
dagen, men der bliver også lej-
lighed til at høre Kim & Hal-
lo, diskotek Blowstar, Rose & 

Romy, Kokken & Kællingen 
og Partyguitarene, og som 
noget helt specielt bliver der 
arrangeret dans om juletræet 
lørdag kl. 15, hvor der også er 
småpakker til børnene.

Julefesten er arrangeret for 
at tiltrække børnefamilier, og 
den ligger da også rent tids-
mæssigt i behørig afstand fra 
et par af markedets mere vove-
de indslag: Mande- og dame-
strip, der finder sted allerede 
fredag aften. 

Omkring 100 kræmere vil 
være på plads til det 18. mar-
ked i rækken. Desuden er der 
børnekræmmermarked både 
lørdag og søndag. Begge dage 
er der gratis morgenbord, og 
lørdag kl. 11 er der gratis sil-
debord.

Marked med dans 
om juletræet
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Munkebo: Lindhøjs Ven-
ner har tilrettelagt efterårets 
aktiviteter, der kulminerer 
med et besøg på plejehjemmet 
af Keld & Hilda Heick den 4. 
oktober. 

Første programpunkt er 
imidlertid et besøg i Odense 
Zoo. Den finder sted onsdag 
den 18. august, og en halv 
snes beboere på Lindhøj har 
takket ja til 
invitationen, 
og stort set 
samme an-
tal hjælpere 
skal med.

- Så vi bli-
ver omkring 
20 delta-
gere. Vi har 
lejet en bus 
og har mad 
med på tu-
ren, fortæller 
Herdis Wie-
se, formand 
for Lindhøjs 
Venner.

Turen 
og det po-
pulære pars besøg finansieres 
af blandt andet det arbejde, 
Nørkleholdet laver. Holdet 
har arbejdet siden 1991. Flest 
på holdet arbejder hjemme, 

men en lille gruppe mødes 
hver onsdag aften, første gang 
1. september, på plejehjem-
met, hvor man hygger sig med 
arbejdet og samværet med 
beboerne.

- Vi så gerne lidt flere på 
onsdagsholdet. Det kræver 
ikke de store færdigheder at 
være med. Nogle skal også 
lave kaffe. Det, der bliver la-

vet, sælges 
på den årlige 
julebazar, for-
tæller Herdis 
Wiese og til-
føjer:

- Vi har 
også over-
skud på vores 
årlige banko-
spil den sid-
ste lørdag i 
oktober, men 
desuden er 
der doneret 
en del penge 
til os. Det 
gør, at vi i år 
har kunnet 
flotte os med 
et besøg af 

Keld & Hilda. For mange på 
Lindhøj var det et stort ønske 
at få parret på besøg.

Med gode venner
i odense Zoo

birkende: Torsdag den 26. 
august starter den nye banko-
sæson i Birkende Forsamlings-
hus, hvilket er på en anden 
dato, end der blev meldt før 
ferien. 

- Selvom sommeren ikke 
gerne skulle være slut på det 
tidspunkt, håber vi alligevel, 
at rigtig mange vil møde op 
til et par timeres hyggeligt 
samvær og et godt spil, siger 

Kirsten Lorentzen fra Bir-
kende Forsamlingshus støtte-
forening, der står bag banko-
spillene.

Som vanligt spilles der om 
gode præmier såsom kødpak-
ker og kontanter, men støtte-
foreningen er også lydhøre for 
nye ideer, hvad angår præmier 
og andre tiltag, som kan være 
af interesse for bankospillet.

  Sv.O.

banko i birkende

kerteMinde: Kunstnerne 
Helle Schaumann og Lene B. 
Vestergaard viser en række af 
deres værker på Værksteds-
Galleriet i Kerteminde frem 
til 9. september. 

Helle Schaumann viser 
flet i forskellige materialer og 
Lene B. Vestergaard malerier. 
Når inspirationen er hentet i 

naturen, går Helle Schaumann 
i gang med at bruge af den, 
mens Lene B. Vestergaard går 
i gang med at male indtrykke-
ne. De er begge meget optaget 
af de linier, former og farver, 
de finder i naturen. De søger 
efter naturens nerve i deres 
arbejde med fletteteknikker, 
materialer og i malerierne.

Former og farver

nordøstFyn: Bruxelles er 
hjemsted for EU Parlamentet 
og Natos hovedkvarter, og FN 
er tilstede i byen. Med andre 
ord er Belgiens hovedstad 
hjemsted for nogle af Europas 
vigtigste magtcentre, og nu 
bliver der mulighed for en tur 
ad de bonede gulve for 50 bor-
gere fra Nordøstfyn.

Det er oplysningsforbundet 
LOF Nordøstfyn, der har til-
rettelagt det spændende besøg 
hos EU, Nato og FN. Besøget 
er tilrettelagt som en fem-
dages tur med afgang kl. 7 
søndag den 17. oktober. Turen 
foregår med bus. 

På tur til magtens 
centrum

Herdis Wiese glæder sig over at kunne 
sende en bus med beboere og hjælpere til 
Odense.

KERTEMINDE KOMMUNE

Nordfyns Kommune

Godt på vej

TELETAXI

DU RINGER,VI KØRER

Husk at du kan køre med teletaxi i Kerteminde 

Kommune.Teletaxierne kører som supplement 

til de lokale busser.

Hvad er telekørsel?

Teletaxierne kører i områderne på faste afgange 

– du kan ringe og bestille en tur i dit område i forbindelse 

med disse afgange.

Hvor får jeg �ere oplysninger?

Få en folder, der forklarer alt om telekørslen 

– du kan �nde folderen på dit bibliotek,

i borgerservice eller på FynBus.dk

Dato Aktivitet  Start Adresse

17.08 - 24.08    Træning af marsvin på Fjord & Bælt       11.15/14.15      Fjord & Bælt, Kerteminde 

17.08 - 24.08    Træning af sæler på Fjord & Bælt         11.00/14.00      Fjord & Bælt, Kerteminde 

17.08 - 24.08    Krabbefangerkonkurrence                  10.30/14.00      Fjord & Bælt, Kerteminde 

17.08 - 24.08    Rundvisning på Kerteminde Bryghus       Efter aftale     Bregnør 

17.08 - 24.08    Rundvisning på Ulriksholm Slot   11.00 - 17.00    Ulriksholmvej 96, Kølstrup 

17.08 - 24.08    Galleri Ulriksholm Slot & Antiq          11.00 - 17.00    Ulriksholmvej 96, Kølstrup 

17.08 - 24.08    Dykkeroplevelser ved Bøgebjerg   Se program       Camp Hverringe 

17.08 - 24.08    Frits Syberg udstilling - Sybergsland    10.00 - 17.00    Johannes Larsen M. Møllebakken, 

17.08 - 24.08    Vikingeudstilling m dødeskibet   10.00 - 17.00    Vikingemuseet Ladby. Vikingevej 

17.08 - 24.08    Særudstilling: Hat & Briller             12.00 - 17.00    Strandgade, Kerteminde 

17.08 - 24.08    Kunstgruppe DE NOVO udstilling   11.00 - 17.00    Galleri Ulrisksholm Slot, Kølstrup 

17.08 - 24.08    Anne Vise Norup Galleri KIK              11.00 - 17.00    Galleri KIK, Trollegade Kerteminde 

21.08 - 02.09    Gitte Skovmand udstilling       Galleri KIK, Trollegade 

17.08            Langeskovløbet                   18.30            Langeskovhallen 

18.08            Sejlads til Romsø                        09.00 - 15.00    Dosseringen, Kerteminde. 

19.08            Byvandring med guide (DANSK)     16.00 - 17.15    Start ved Turistbureauet 

20.08            Torvedag                                 09.00 - 15.00    Torvet ved Kirken i Langegade 

20.08            Vinsmagning: Den Gl. Købmandsg.  15.30 - 17.30    Vestergade, Kerteminde 

20.08            Byvandring med guide (DEUTCH)    16.00 - 17.15    Start ved Turistbureauet 

20.08            Jazz på Hindsholm                        18.00            Bjørnegården, Hindsholm 

20.08            Sikker i kajaksejlads                    18.00 - 21.00    Kerteminde Kajakklub 

21.08            Harmonika Træf                                    Fyns Hoved Campingplads 

21.08           Fællessang aften                         19.00 - 21.00    Biblioteket, Langegade 

21.08 - 22.08    Vikingemarked v. Bytoften                                Bytoften, Langeskov 

24.08            Aftentur med vægteren            20.00 - 21.30    v. Farvergården i Langegade 

HUSK VM i windsur£ ng starter den 27. august og frem til 5. september. 

Mange aktiviteter er gratis. Find mere info på KertemindeEvent.dk/www. 

I denne periode vil der være at ”hav” af spændende publikumsaktiviteter i mange forskellige genre.

Ovenstående er et udpluk af de mange aktiviteter som £ nder sted i Kerteminde. 
Find ¥ ere aktiviteter og arrangementer på www.visitkerteminde.dk.

Aktivitetskalenderen laves i samarbejde mellem Kerteminde UgeAvis og Visit Kerteminde
Indhold er leveret fra VisitKertemidne og udgives online samt på tryk.

Ved arrangementer og aktiviteter skal henvendelse ske til TURIST@kerteminde.dk eller 
tast oplysningerne på www.KertemindeEvent.dk 

AKTIVITETSKALENDER
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motor: Akkurat som det 
har været tilfældet tidligere, 
var det med vognmand Ole 
Rasmussen ved rattet og den-
nes hustru, Charlotte, ved si-
den, at Holev Vognmandsfor-
retnings nye lastbil, af mærket 
Volvo forstås, fik sin jomfrutur 
i fredags. 

- Den første tur, vores nye 
bil fik, var nemlig den samme, 
som vi har benyttet tidligere, 
senest i 2007, en tur rundt om 
det gamle mejeri i Møllela-
vet med kun os i bilen, sagde 
Charlotte og Ole Rasmussen 
samstemmende, da de fejrede 

deres nye investering med en 
reception for kunder, familie 
og venner i firmaets domicil 
på Enghavevej i Holev.

Den egentlig grund til 
investeringen på 1,2 million 
kr., 1,1 for selve lastbilen og 
100.000 for dens specielle 
lad, skal nu findes andre ste-
der, nemlig i de miljøkrav til 
lastbiler, som netop er indført 
i Odense og, som Ole Ras-
mussen forudser, hurtigt vil 
blive udvidet til mange andre 

steder. 
- Det kan jo ikke hjælpe 

noget med en vognmandsfor-
retning som vores, at vi har 
steder, vi ikke må køre, siger 
Ole Rasmussen, der hentyder 
til, at Holev Vognmandsfor-
retning er til alt indenfor 
branchen lige fra containerud-
lejning og kørsel med disse til 
kørsel med grus og sten og an-
dre forefaldende opgaver.

Siden 1. juli 1987 har Ole 
Rasmussen drevet den vogn-
mandsforretning, som hans 
farfar J.P. Rasmussen grund-
lagde i 1923, og som siden 
blev overdraget til dennes 
søn og altså Oles far, Svend 
Rasmussen. Som chauffør i 
firmaet har Ole Rasmussen 
broderen Palle, men håbet er 
at vende tilbage til tidligere 
tilstande, hvor der udover 
broderen var en chauffør mere, 
således Holev Vognmands-
forretning havde tre biler på 
vejene. 

- Men på det punkt må 
vi desværre nok afvente, at 
den verdensomspændende fi-
nanskrise ebber lidt ud, slutter 
Ole Rasmussen.          Sv.O.

Ny lastbil må køre overalt

Vognmand Ole Rasmussen med sin nye Volvo, der er den hidtil største i 
firmaets historie. Den kan læsse op til 19 tons.

FErrItSLEV: Det traditio-
nelle Ferritslevløb for klas-
siske køretøjer foregik i den 
netop forgangne weekend, og 
det blev en våd fornøjelse for 

de gamle skønheder og deres 
mandskab. 
Alligevel var det som altid 
hyggen der var i højsædet, og 
titlen ”løb” er måske lidt mis-

visende, for det gik i adstadigt 
tempo på vejene, og gjaldt 
overhovedet ikke om at kom-
me først til noget - det skulle 
da lige være kaffebordet.

Gamle skønheder 
kom på regnvejrstur

Trods åbne sluser lykkedes det alligevel nogle tilskuere at få et kik under motorhjelmen på de gamle biler.

Årets deltagere tog regnvejret med godt humør, og benyttede lejligheden til 
at vise glæden ved biler, også på paraplyen.

Cramer’s Køreskole ApSCramer’s Køreskole ApS
TRANSPORT UDDANNELSESCENTER

Kort fortalt - Kort til alt
også weekend-kurser til kontrol/generhverv
godkendt af undervisningsministeriet til AMU
chaufføruddannelser - gods - bus - og taxa

AFDELINGER I NYBORG · RINGE · ÅRSLEV OG ODENSE

Telefon 65 31 71 61 - Mobil 20 15 37 61
E-mail: mail@cramers.dk - www.cramers.dk

ALT I SKADESARBEJDE UDFØRES, 
MED MULIGHED FOR LEJEBIL IMENS

Har du fået en skade, klarer vi alt fra 
taksering, opretning og lakering.

Vi har ansat Bjarne Larsen 
som har mange års erfaring 
på skadesværkstedet hos 
Jens Petersen

AUTOGÅRDEN

KØB - SALG - REP. • NYE OG BRUGTE BILER
Kohaven 10, 5300 Kerteminde

65 32 32 51
www.autogaardenkerteminde.dk

Audi A4 Avant 2,0 TDI 140 HK le-mans, diesel, sort, 
årg. 07, Km 69.000, S-line pakke, 6 gear, Fjernb. 
Oliefyr, aircondition, 18” alufælge, rat betjent 
radio, crusekontrol, anlæg for håndfri telefon ..........Kr. 324.800
Audi A4 Avant 1,9 TDI 131 HK, årg. 03, sort, 
km 172.000, alufælge, aircondition, sædevarme, 
el-ruder, fjernb. Centrallås ........................................Kr. 199.800
Peugeot 307 SW 1,6 I st. car, 7 pers.,nysynet, 5-dørs, 
årg. 05, sortmetal, km. 55.000, soltag, aircondition, 
fjernb. Centrallås, sædevarme, el-ruder, ESP ..........Kr. 144.800
Fiat Punto Cabriolet 1,2 3-dørs, gul, årg. 99, 
km. 113.000, aftageligt træk, el-kaleche, 
7x15” alufælge, centrallås, el-ruder .........................Kr. 69.800
Nissan Micra 1,2 Vista, som ny! 80 HK, 3-dørs,                                  
sølvmetal, årg. 08, bemærk km. 9.500 enejers, 
fjernbet. centrallås, servostyring, elruder, starspære, 
varme i sæder Fabriksgaranti  ..............................Kr.  99.800
Fiat Panda Flora 1,2 5-dørs, blåmetal, årg. 06, 
km. 39.500, enejers, Automatgear, fjernbet. Centrallås, 
servostyring, elruder, aircon. El-spejle, Fjernbet. 
Motorvarmer, anhængertræk, 
undervognsbehandlet  ...............................................Kr.  89.800
Fiat Panda 1,2 Sole 5-dørs, sølvmetal, årg. 05, 
km. 58.000, techtylbehandlet, Fjernbet. centrallås, 
servostyring, elruder, anhængertræk, startspære, 
Elbetjent soltag, Bemærk sælges for kunde  .........Kr.  58.800

Vi kan også tilbyde � nansering.      Alle priser er ekskl. Lev. 

Holger Jørgensen

www.de-bilglade.dk

Bilcenter Fyn A/S
Bøjdenvej 6 - 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 31 00

Åben: Hverdage 9-17.30. Søndag kl. 13.00 - 16.00

06/10   Suzuki Swift 1,3 GLX 5-d Sølvmetal, 15”
alu, nøglefri, aircon, fjb. c-lås, elspejle m/varme, elruder, 
ratbetjent cd/radio,6 airbags, esp, 1 . SPAR 13.000 .... 149.900

09/09    Suzuki Splash 1,3 DDiS GLS 5-d DIESEL
sortmetal, 1 ejer, service OK, fjb. c-lås, splitbagsæde,
diesel partikelfilter ......................................................  6 139.900

08/08    Suzuki Swift 1,3 GL-X
rødmetal, alu., vinterhjul, nøglefri start, aircon, aft. træk, 
elr. elspejle, 1 ejer, elspejle. BEMÆRK kun 9.000 km.9 128.900

09/00    Suzuki Wagon R+ 1,3 GL 5-d
Blåmetal, lev. nysynet, aftag. træk, undervognsbeh., 
c.lås, el-ruder,el-spejle ............................................. 106 44.900

10/07    Hyundai i30 1,6 CRDi DIESEL 90
Classic 5-d. lysblåmetal, airc., aftag. træk, fjb. c.lås, 
el-ruder, isofix, esp, 22,2 km/l  ................................. 67 139.900

08/05    Toyota Yaris Verso 1,4 D-4D 5-d DIESEL
koksmetal, fjb. c-lås, højdejust. forsæde, isofix, 1 ejer, 
ikke ryger, service OK, træk ..................................... 53 134.900

04/05    Mazda 3 1,6 Touring 4-d.
sølvmetal, 1 ejer, service ok, airc.,
fjb. c.lås, el-ruder, el-spejle ........................................ 67 129.900

01/07    Citroën C3 1,6 16V Prestige 5-d
sølvmetal, airc, fjb. c.lås, el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
esp, 1 ejer, service ok...................................... ............. 39  109.900

02/06    Kia Pregio 2,5 TCi VAN 4-d
sølvmetal, 1 ejer, cd/radio, synet
16.04.2010, ekskl. moms .......................................... 38 44.900

AKUT MANGEL PÅ NYERE BRUGTE BILER.....
- KOM OG FÅ ET RIGTIG GODT 

BYTTETILBUD VED KØB AF NY SUZUKI

BRUGTE SUZUKI

ANDRE  MÆRKER
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Svarer til kun 14,75 for 
en fl aske med 75 cl.

199,-6 FLASKER

Palo Alto Reserva
Palo Alto Reserva rød 2008, Sauvignon Blanc 
hvid og Shiraz rosé, Maule Valley, Concha y 
Toro, Chile. 6 x 75 cl 
Literpris 44,22. Frit valg

SPAR 220,70

5 stjerner af 6 mulige 
i BT den 2.1.2010

85,-
3 FLASKER

SPAR 49,85

259,-
6 FLASKER

SPAR 250,70

6 stjerner af 6 mulige
 i  Ekstra Bladet 

den 3.4.2010

Diablo 
Reserva Privada
Rødvin 2007, Vinhuset 
Concha y Toro, Central 
Valley, Chile. 75 cl 
Literpris 78,67. Frit valg

59,-
1 FLASKE

SPAR 60,-

                                                                                Langeskov

TLF. 65 38 11 55
ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag 12.00-17.00
Lørdag LUKKET

www.superbrugsen-langeskov.dk
Åbningstider: 

Mandag-fredag 9-19 . Lørdag 8-16.  

Tilbuddet gælder til og med lørdag - så længe lager haves

Ugens

kup

25,-
KUPPRIS

SANTAGATA EXTRA
JOMFRU OLIVENOLIE

Literpris 25,00

MAKS 3 STK
PR KUNDE PR. 

DAG

ØKO 
MÆLK

Pr. liter

550

10,-2 KG
Änglamark mel
Hvede eller rug. Kg-pris 5,00
Frit valg

SPAR  11,95

TA’ 3 PAKKER BETAL FOR 2
Oksekød 

i tern
500 g

Kg-pris 100,00

Hakket svinekød 8-12%
1200 g. Kg-pris 41,67

Medister
1200 g
Kg-pris 41,67

150,-

3 PAKKER
FRIT VALG

Kg-pris maks. 142,86
3 x 350-1200 g

Pris pr. pakke 75,00

Værs’go!
Se prisen

Nakkekoteletter
1000 g. Kg-pris 50,00

Tykstegs-
bøffer
Af tykstegsfilet
2 stk./350 g
Kg-pris 142,86

Svinebryst 
i skiver
1000 g
Kg-pris 50,00

3 kg hakket oksekød 
                           8-12%   - lidt ud over det sædvanlige

FRIT VALG

9995

Premium bøff er
3-4 stk. - vægt ca. 600 gr.
Vælg mellem: tykstegsbøff er 
med eller uden peber
eller oksemedaljon

pr. 1/2 kg

3995

Fersk lammekølle
alm. eller marineret

Cuparossa
IGT Salento, Puglia, Italien.

Santa Ana
Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc, Torrontes eller 
Malbec rosé, Argentina.

Finca Milena i boks
Tempranillo, La Mancha, Spanien.

3 liter

5900
Spar 20�

KUN

10000

SAMMEN 
GØR VI EN 

PRISFORSKEL
Coops butikskæder, Kvickly, 

Fakta, SuperBrugsen, 
Dagli’Brugsen og 

Conveniencekæden C 
er gået sammen for at skaff e 

dig de laveste priser. 
Og lige nu har vi et helt 

usædvanligt godt tilbud til 
dig – kig forbi en af vores 

1.043 butikker.
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Svarer til kun 14,75 for 
en fl aske med 75 cl.

199,-6 FLASKER

Palo Alto Reserva
Palo Alto Reserva rød 2008, Sauvignon Blanc 
hvid og Shiraz rosé, Maule Valley, Concha y 
Toro, Chile. 6 x 75 cl 
Literpris 44,22. Frit valg

SPAR 220,70

5 stjerner af 6 mulige 
i BT den 2.1.2010

85,-
3 FLASKER

SPAR 49,85

259,-
6 FLASKER

SPAR 250,70

6 stjerner af 6 mulige
 i  Ekstra Bladet 

den 3.4.2010

Diablo 
Reserva Privada
Rødvin 2007, Vinhuset 
Concha y Toro, Central 
Valley, Chile. 75 cl 
Literpris 78,67. Frit valg

59,-
1 FLASKE

SPAR 60,-

                                                                                Langeskov

TLF. 65 38 11 55
ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag 12.00-17.00
Lørdag LUKKET

www.superbrugsen-langeskov.dk
Åbningstider: 

Mandag-fredag 9-19 . Lørdag 8-16.  

Tilbuddet gælder til og med lørdag - så længe lager haves

Ugens

kup

25,-
KUPPRIS

SANTAGATA EXTRA
JOMFRU OLIVENOLIE

Literpris 25,00

MAKS 3 STK
PR KUNDE PR. 

DAG

ØKO 
MÆLK

Pr. liter

550

10,-2 KG
Änglamark mel
Hvede eller rug. Kg-pris 5,00
Frit valg

SPAR  11,95

TA’ 3 PAKKER BETAL FOR 2
Oksekød 

i tern
500 g

Kg-pris 100,00

Hakket svinekød 8-12%
1200 g. Kg-pris 41,67

Medister
1200 g
Kg-pris 41,67

150,-

3 PAKKER
FRIT VALG

Kg-pris maks. 142,86
3 x 350-1200 g

Pris pr. pakke 75,00

Værs’go!
Se prisen

Nakkekoteletter
1000 g. Kg-pris 50,00

Tykstegs-
bøffer
Af tykstegsfilet
2 stk./350 g
Kg-pris 142,86

Svinebryst 
i skiver
1000 g
Kg-pris 50,00

3 kg hakket oksekød 
                           8-12%   - lidt ud over det sædvanlige

FRIT VALG

9995

Premium bøff er
3-4 stk. - vægt ca. 600 gr.
Vælg mellem: tykstegsbøff er 
med eller uden peber
eller oksemedaljon

pr. 1/2 kg

3995

Fersk lammekølle
alm. eller marineret

Cuparossa
IGT Salento, Puglia, Italien.

Santa Ana
Malbec, Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc, Torrontes eller 
Malbec rosé, Argentina.

Finca Milena i boks
Tempranillo, La Mancha, Spanien.

3 liter

5900
Spar 20�

KUN

10000

SAMMEN 
GØR VI EN 

PRISFORSKEL
Coops butikskæder, Kvickly, 

Fakta, SuperBrugsen, 
Dagli’Brugsen og 

Conveniencekæden C 
er gået sammen for at skaff e 

dig de laveste priser. 
Og lige nu har vi et helt 

usædvanligt godt tilbud til 
dig – kig forbi en af vores 

1.043 butikker.
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Turen indledes hvert år ved Glashuset tæt ved Munkebo Idrætscenter. 
Sidste år gik turen til Bogense. Her er der netop råbt afgang.

munkebo: Hvis alt gik 
godt, så nåede omkring 25 
cyklende medlemmer af 
Munkebo Ældreidræt i går, 
mandag, campingpladsen på 
Trelde Næs nordvest for Fre-
dericia.

På grund af den lange af-
stand var det kun halvdelen, 

der ville cykle hele vejen til 
Trelde. Andre ville tage turen 
med tog til Middelfart og cyk-
ler den resterende del af vejen. 
Der er flest piger på holdet, 
men en halv snes mænd tram-
per også med. Ældste deltager 
er 77 år.

Det er 8. gang, at Munkebo 

Ældreidræt arrangerer cyke-
luge for medlemmerne, men 
det er med skiftende ophold-
steder. 

- Under opholdet bliver der  
arrangeret daglige ture af for-
skellige længde, og så hygger 
vi os med fællesspisning om 
aftenen, fortæller instruktør 

25 ældre håber på medvind
Kirsten Pedersen, der glæder 
sig over den store tilstrømning 
til ældreidrættens arrange-
menter.

Glæden skyldes, at man 
hver tirsdag har et stort gym-
nastikhold på gulvet i Mun-
kebo Idrætscenter. Sidste 
sæson var der omkring 100 
tilmeldte, og på rekorddagen 
var der 92 på gulvet.

Munkebo Ældreidræt har 
også et hold af stavgængere, 
og foreningen står for stole-
gymnastikken på Munkebo 
Bibliotek hver mandag for-
middag.

- Udtrykket er egentlig 
forkert. Nogle tror, vi sidder 

ned hele tiden, men det passer 
ikke. I den udstrækning del-
tagerne kan, er de også oppe 
at stå. For øjeblikket er der 18 
på holdet, og ud over gym-

nastik hygger vi os med kaffe 
og snak, fortæller Kirsten Pe-
dersen.

ullerslev: SUS Håndbold 
har over 130 forretninger, 
håndværkere og lokale virk-
somheder som sponsorer. De 
får jævnligt indbydelser til ar-
rangementer i klubben, men 
fra denne vintersæson tilbydes 
alle at blive medlem af en ny 
erhvervsklub. 

Her vil det lokale netværk 
kunne styrkes yderligere, idet 
der vil være flere nye aktivi-
teter i SUS-erhvervsklubben, 
ikke mindst i forbindelse med 
de kommende 3. divisions-
kampe i Ullerslev Kultur- og 
Idrætscenter.

- Vi har allerede mødt stor 

interesse for at deltage i denne  
styrkelse af det lokale er-
hvervsliv og sammenhold om-
kring vor håndboldklub, siger 
SUS Håndbolds nye sponsor-
udvalgsformand, vognmand 
Palle Matthiesen.

Han og det øvrige sponsor-
udvalg, som gennem mange år 
har haft et meget tæt og giv-
tigt samarbejde med den store 
lokale sponsorkreds, vil i den 
kommende tid tegne medlem-
mer i den nye erhvervsklub.

På SUS Håndbolds hjem-
meside kan der læses mere 
om erhvervsklubben og om 
et andet nyt initiativ, der gi-

ver alle med interesse for SUS 
Håndbold mulighed for at 
støtte klubben økonomisk og 
dermed være med til at sikre 
et fortsat højt aktivitetsniveau 
på alle niveauer for de over 
350 aktive medlemmer. 

SUS-bestyrelsen lancerer 
således et ”SUS-indskud”, 
hvor man for 150 kroner for 
en sæson bliver ”indskyder” i 
klubben. Til gengæld får man 
gratis entré til alle vinterens 
divisionskampe og indbydelse 
til nogle af klubbens øvrige ar-
rangementer. 

sus har fået erhvervsklub

munkebo: Den enes død, 
den andens brød.

Fællesklubben på Lind-
øværftet har som bekendt 
snart udspillet sin rolle, og 
derfor er den begyndte at dele 
ud af sine værdier. Klubben 
har såldes besluttet at sælge 
sine fire sommerhuse, og pro-
venuet skal deles mellem fem 
humanitære organisationer. 
Desuden bliver der en check 
til Kerteminde Kommune.

Repræsentanter for de fem 
organisationer og kommunen 
fik i sidste uge det glædelige 
budskab. De fem er : ADHD-
foreningen, Hjerneskadefor-
eningen, Børns Vilkår, H.C. 
Andersen Børnehospital og 
Frelsens Hær. 

De fire sommerhuse er ikke 
solgt endnu, så det præcise tal 
på checken til hver forening 
er ikke kendt endnu. Men det 
formodes, at der bliver ca. en 

mio. kr. til hver og en halv 
mio. kr. til kommunen.

Beløbet til kommunen skal 
bruges til opgaver i Munkebo-
området. Hvilke er endnu 
ikke klarlagt, men på tale er 
en mini-bus til Lindhøj Ple-
jecenter og en legeplads ved 
Mølkærskolen. Desuden vil 
Fællesklubben gerne tilgodese 
nogle kulturelle tiltag i Mun-
kebo.

Fællesklub i gavehumør

langeskov: Farver og 
Fest, som foregår i Birkende 
Forsamlingshus med fire ar-
rangementer i den kommende 
efterårs/vintersæson, er ho-
vedingrediensen i Langeskov 
Borgerforenings aktivitetska-
lender, som netop er kommet 
på gaden. Men sædvanen tro 
er der også blevet plads til an-
dre tiltag end dem, der foregår 
i det, folkene bag Farver og 
Fest kalder Langeskov Mu-
sikhus.

Sæsonen indledes med et 
besøg i Strøjer Samlingen og 

på Vedstaarup Teglværk 18. 
oktober. På teglværket er der 
mulighed for at opleve mere 
end 50 biler, der alle har sin 
egen historiske baggrund. 
Medhjælperfesten for hjæl-
perne på årets kræmmermar-
ked finder sted 30. oktober 
i Birkende Forsamlingshus, 
som selvfølgelig også danner 
rammen for efterårets første 
Farver og Fest arrangement 
5. november, hvor Henning 
Stærk kommer på besøg. 

Traditionen tro bliver der 
også mulighed for en juletur 

til Odense Teater, hvor der er 
købt billetter til Peters Jul 
den 2. december. Årets sidste 
aktivitet bliver igen i Lange-
skov Musikhus, hvor danseor-
kestret Soulstars ledsager det 
store julebord 3. december.

Uanset hvilket arrange-
ment, man ønsker at blive 
en del af, foregår tilmelding 
og billetkøb på foreningens 
hjemmeside, ligesom man 
også kan købe billetter til Far-
ver og Fests arrangementer på 
hjemmesiden www.musiktos-
sen.dk.                  Sv.O.

Farver og fest i 
borgerforeningen

munkebo: Vejlenciakoret 
medvirker ved gudstjenesten 
i Munkebo Kirke søndag kl. 
11. Som navnet antyder, så 
kommer koret fra Vejle. Det 

har eksisteret i 18 år og består 
af 37 sangere. Koret har i alle 
årene været under ledelse af 
organist René Blomberg, der 
som bekendt er organist ved 

Kølstrup og Munkebo kirker. 
Gudstjenesten er ved sogne-
præst Knud Erik Kristensen.

vejlekor i munkebo kirke

Denne uges vinder MARCUS THYGESEN
kan afhente 1 kagemand hos

Husk at bestille i forvejen.
Kagemanden skal afhentes inden for 1 mdr.

Navn:

Adresse:

Post nr./By:

Fylder  ______ år   __________ dag den____________________________________________

Indsendt af: 

Har du snart fødselsdag? (gælder kun børn fra 0 - 14 år)

Deltag i konkurrencen om at vinde
en kagemand eller gavekort til børnetøj.
Det koster kr. 35,- incl. billede. Beløbet betales kontant, med check eller frimærker. 

Foto, evt. elektronisk på mail:kua@fynskemedier.dk  (kun originale fotos - ikke print og kopier) 

samt beløb skal afleveres senest onsdag kl. 10.00 før avisen udkommer til: Kerteminde UgeAvis, 

Nordre Ringvej 54, 5300 Kerteminde eller kontoret på Jernbanegade 23, 5550 Langeskov for at 

kunne være med efterfølgende tirsdag. Foto kan afhentes 2 dage efter 

indrykning i avisen på Nordre Ringvej, Kerteminde eller tilbagesendes 

ved modtagelse af frankeret svarkuvert.

Ugens vinder af gavekort
(værdi kr. 100,-)
til børnetøj hos

PETER BERGMANN HANSEN
skal afhentes indenfor 1 måned

Nicoline Liltorp
Rosendalen 736

Munkebo
Fylder 10 år i dag 

tirsdag den 17. august

Ester Elisabeth 
Bundgaard

Præstegade 31
Kerteminde

Fylder 1 år onsdag 
den 18. august

Julie Marie Spaabæk
Søvangsparken 49

Kerteminde
Fylder 11 år torsdag 

den 19. august

Peter Bergmann 
Hansen

Møllevænget 13
Kerteminde

Fylder 9 år torsdag 
den 19. august

Christoffer Lund 
Poulsen

Dalby Bygade 9
Dalby

Fylder 11 år lørdag 
den 21. august

Katrine Larsen
Hammeren 36

Agedrup
Fylder 11 år søndag 

den 22. august

Marcus Thygesen
Blommehaven 15

Rynkeby
Fylder 3 år mandag 

den 23. august

Christoffer Harder 
Gommesen

Bakkelunden 23
Langeskov

Fyldte 4 år lørdag 
den 14. august

August Johannes 
Sonne Eriksen

Nyborgvej 5
Langeskov

Fyldte 3 år søndag 
den 15. august

Halfdan Nordeide 
Jensen

Fynshovedvej 535
Martofte

Fylder 4 år torsdag 
den 19. august

Mathilde Nordeide 
Jensen

Fynshovedvej 535
Martofte

Fylder 6 år mandag 
den 23. august

DEADLINE
ONSDAG
KL. 10.00
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Fodbold. Albaniserien: LIF-
OB 0-2 (0-2). 

Uden at komme til de 
helt store åbne chancer fik 
LIF i lørdagens come back i 
Albaniserien alligevel vendt 
en halvdårlig indsats i første 
halvleg til en betydelig bedre 
efter pausen. Kampens absolut 
mest dramatiske højdepunkt 
indtraf med et kvarter igen, da 
OBs Morten Ohm skrabede en 
bold væk fra målstregen med 
hånden og LIF fik tilkendt 
straffespark.

 Det var liniedommeren, 
der gjorde kampens ellers 
fortræffelige dommer op-
mærksom på forseelsen, og der 
skulle en længere samtale til, 

før det gik op for dommeren, 
at den også skulle medføre et 
rødt kort til synderen.

 Allerede inden da havde 
han præsenteret OBs Casper 
Eriksen for et gult kort for 
brok. Dramatikken var imid-
lertid så stor, at der gik relativt 
lang tid, inden LIFs anfører 
Mads Jensen kunne få lov at 
sparke fra 11-meter pletten. 
Om det var det, der gjorde 
Mads Jensen lidt ukoncentre-
ret, skal være usagt, men hans 
spark gik langt forbi mål.

 Dermed slukkedes også 
det sidste håb om point, og 
selvom LIF fortsatte med at 
presse spillet frem på gæster-
nes banehalvdel, var det som 

Fodbold: Serie 1 Ringe-Ker-
teminde 3-0 (1-0).

Kertemindetræner Henrik 
Olsen havde ihærdigt prøvet 
at få Ringe med til at flytte 
sæsonpremieren, da Kerte-
mindemandskabet var ramt 
både af ferie og den lokale hav-
nefest.

 Der var imidlertid ikke 
nogen hjælp at hente fra det 
Midtfynske og dermed stil-
lede Kerteminde op i en svæk-

ket udgave til sæsonens første 
kamp i Ringe. Alligevel var 
det gæsterne, som havde det 
meste spil kampen igennem. 
Det eneste, som manglede, var 
træfsikkerheden foran hjem-
meholdets mål.

 Desværre for Kerteminde 
var Ringespillerne bedre til 
at udnytte deres chancer. 
Det så man allerede efter syv 

minutters spil, hvor bolden 
blev sendt i nettet på et flot 
langskud. Dette var samtidigt 
halvlegens eneste scoring.

Også i anden halvleg lagde 
Ringe ud med en scoring på 
langskud. Og kort før tid luk-
kede hjemmeholdet kampen, 
da et hovedstød endte i nettet 
til slutresultatet 3-0. (BEN)
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Fodbold: Danmarksserien, 
FC Sydvest-Fjordager 1-1(1-1).

Thomas Andersen gav 
Fjordager en perfekt start på 
den nye sæson, da han efter 
bare tre minutters spil scorede 
til 1-0 i sæsons første kamp på 
udebane mod FC Sydvest fra 
Tønderegnen. Føringen holdt 
dog ikke længe, idet hjem-
meholdet udlignede efter 10 
minutters spil.

Kort før pausen var Thomas 
Andersen på spil igen. Denne 
gang måtte hjemmeholdet 
ty til ulovlige midler i straf-
fesparksfeltet for at stoppe den 
farlige fynbo, og dommeren 

takserede det til straffespark. 
Frederik Rasmussen blev sat 
til at sparke, men desværre 
misbrugte han det store tilbud 
fra ellevemeterpletten. Der-
med kunne de to hold gå til 
pause med 1-1 på måltavlen.

Da ingen af holdene efter 
pausen formåede at tilspille 
sig nogen tvingende mål-
chancer, så blev det ved 1-1 og 
dermed pointdeling i sæsons 
første kamp. (BEN)

Misbrugt 
straffespark 
blev dyrt 

Meget spil men ingen mål

lIF gik tomhændet fra premierekamp

LIFs anfører Mads Jensen i et koncentreret hovedstødsforsøg - en koncentration, der svigtede, 
da han senere i kampen skulle forsøge sig fra straffesparkspletten. Billedet til venstre: Niko-
laj Thomsen i fuldendt balance, da han glider forbi en modstander

om, troen ikke rigtig var til 
stede. Den manglende tro på 
resultat gav til gengæld de ni 
OB spillere, der var på banen 
de efterfølgende ti minutter, 
forholdsvis nemt ved at for-
svare sig og også skabe et par 
fine muligheder i den anden 
ende af banen, som kampens 
spiller, LIFs målmand, Peter 
Vestergaard, imidlertid tog 
sig kærligt af.

Kampens start var en typisk 
sæsonpremiere, hvor holdene 
lige skulle føle hinanden lidt 
på tænderne, og havde Hjalte 

Hartmann scoret, da Mads 
Jensen headede et hjørne-
spark ned for fødderne af ham, 
kunne det godt have ændret 
kampen. Men da LIF, i det 21 
minut, ikke fik clearet en el-
lers ufarlig bold, kunne OBs 
Kristian Eg sparke på stolpen, 
hvorefter Casper Eriksen nemt 
kunne score på riposten over-
for et passivt LIF forsvar. Et 
flot langskudsmål af OBs Kri-
stian Møllegaard gav gæsterne 
en fortjent halvlegsføring. 

Et par udskiftninger i 
pausen gav absolut LIF bedre 
spil. Det blev da også til et 
par halve chancer, som på en 
dag, hvor vinden havde blæst 
hjemmeholdets vej, nok var 
blevet omsat og kunne have 
været med til at sætte LIF på 
pointkontoen.

Kampen gav LIF debut til 
tre spillere: Hjalte Hartmann, 
første års senior af egen avl, og 
Thomas Abildtrup, der også 
er første års senior og tilbage i 

LIF efter et halvt års ophold på 
Næsbys U-19 divisionshold, 
samt til den fra Kerteminde 
komne Kristian Aagaard, der 
kom ind efter pausen og også 
har en fortid som ungdoms-
spiller i LIF. Han måtte dog 
relativt hurtigt lade sig ud-
skifte med en skade.

- Nu er vi i gang og så må 
vi se at blive klar til næste søn-
dags udekamp i Korup, der 
godt nok kan se lidt svær ud, 
men som vi gerne skulle have 

point med hjem fra i denne 
lidt pudseløjerlige turnering, 
var kommentaren fra LIFs 
trænerduo, Michael Knud-
sen og Morten Madsen, efter 
kampen.

Den pudseløjerlige turne-
ring, som hentydes til, er på 
grund af, at der kun er tale om 
en halv sæson, hvor der skal 
findes tre nedrykkere inden 
vinterferien.          Sv.O.

Kølstrup/Rynkeby Badmintonklub

SÆSONSTART I NYMARKSHALLEN
Onsdag d. 1. september:

 Ungdomsturneringsspillere    kl.18-19
 Motionsspillere og veteraner  kl.19-23

Mandag d. 6. september:
 Ungdom under 11 år   kl.15
 Ungdom under 15 år           kl.16
 Ungdom under 18 år           kl.17
 Motionister fra kl.18

Motionister indskrives torsdag d. 26. august kl. 18.00 
- nye spillere kl. 18.30.

Evt. spørgsmål kan rettes til 
Børge H. Madsen tlf. 5055 5009.

Birkende Boldklub tilbyder nu

Gymnastik for 
PIGER 6 - 10 ÅR
Start: 
Torsdag d. 16. september 2010 kl. 17.30
Det er for dig som er vild med at danse, hoppe, lege, 
bevæge dig.
Vi skal danse MGP dans, bevæge os i takt til musik-
ken, styrke kroppen, øve bevægelighed og balance.
Vi skal lege, blive forpustede og ha’ sved på panden :

Sted:       Gymnastiksalen på Hans Tausen Centret
Tid:         Torsdag kl. 17.30 - 18.30
Start:      Torsdag d. 16. september 2010
Pris:        250,- kr for sæsonen sept. ’10 - marts ’11  
   (betales via girokort)
Alder:      6-10 år (du skal være fyldt eller
              fylde 6 år i 2010)
Kom og se om det er noget for dig. Jeg håber at se

en masse søde, seje, spændstige 
og super glade piger.

Mange hilsner fra
Sia Oskarson, Hvedevænget 8, Birkende, 29 92 95 52

0

LOTTERI

www.langeskovi
f.d
kL·I·F’s Lotteri

for juli måned 2010:
287 - 110 - 234 - 281
086 - 055 - 128 - 246

Øvrige hold vil blive annonceret på vores hjemmeside 
www.kertemindefys.dk s

å hold også øje med den!!

Tilmelding til holdene skal ske til 
Mi Sun på tlf. 23989490

Den nye sæson begynder i uge 34 
med følgende hold:

Onsdag d. 25. aug. 

Kl. 17 - 18 
Pilates øvede

Kl. 18 - 19 
Pilates øvede

KL. 19.15 - 20.15
ZUMBA

Fredag d. 27 aug.

Kl. 8.30 - 9.30  
Pilates

Kl. 9.30 - 10.30 
Fysioyoga

Kl. 10.45 - 11.45 
ZUMBA

Skolegade 11, tlf. 65323393

HINDSHOLM
BADMINTONKLUB
Tilmelding til sæson 2010/2011

ONSDAG DEN 25. AUGUST
i Hindsholmhallen

Kl. 19 - 19.30 for spillere som ønsker samme ti-
der som sidste år
Kl. 19.30 - 20.00 for spillere som ønsker nye tider 
og evt. resterende ledige tider.

Tilmelding og yderligere information på tlf. 26 21 23 18

HUSK
INGEN TILMELDING UDEN BETALING - NAVN 

- ADRESSE - FØDSELSDATO PÅ ALLE!

Bestyrelsen



fodbold: Serie 1 Munkebo-
KR70 3-2 (0-1).

De to lokale Serie 1-mand-
skaber, Munkebo og KR70, 
indledte den nye fodboldsæ-
son med et brag af et lokalop-
gør, da de mødtes fredag aften 
i Munkebo. Flot fodboldspil, 
dramatik og mange mål blev 
der serve-
ret for til-
skuerne i 
sæsonpre-
mieren.

En 
meget 
velspillet 
og under-
holdende 
1. halv-
leg blev 
vundet 
af KR70 
på et mål 
af Anders 
Walther 
midt i halvlegen. Begge hold 
havde flere gode chancer foran 
mål, men det blev ved det ene 
mål.

I anden halvleg øgede gæ-
sternes bedste spiller, Kristian 
Nygaard, til 2-0 efter en lille 

times spil. På dette tidspunk 
lignede det en gevinst til gæ-
sterne, især da KR70 havde 
flere store chancer for at score 
yderligere, men et unødven-
digt straffespark 10 minutter 
senere satte Munkebo i gang, 
da Michael Andreasen scorede 
fra ellevemeterpletten.

Da den ordinære spilletid 
udløb var stillingen stadig 2-1 
til KR70, men gæsterne var 
meget trængt i slutfasen, hvor 
en udligning længe hang i luf-
ten. Rune Hansen udlignede 
til 2-2 for Munkebo efter 91 

minutter, og dermed lignede 
det en pointdeling, men nej.

 To minutter inde i dom-
merens overtid sendte Mun-
kebos Nicolai Przewlocka bol-
den i nettet, og da linjevogter 
og dommer anerkendte den 
kontroversielle scoring, som 
var enhver håndboldspiller 

værdig, 
så måtte 
KR70 se 
sig slået ef-
ter at havde 
stået til 
sejr, da den 
ordinære 
spilletid 
udløb.

Efter 
sigende 
druknede 
KR70spil-
lerne det 
bitre ne-
derlag godt 

og grundigt ved Havnefesten 
i Kerteminde senere i week-
enden, mens Munkebolejren 
selvfølgelig var anderledes 
ovenpå efter sejren i lokalop-
gøret.     (BEN)
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fodbold:
Serie 2:
Fjordager-Nyborg 1-3.
Birkende-OKS 2-1.
Serie 3:
Munkebo-Langeskov 2-9.
Marslev-Aunslev 1-3.
Kerteminde-Langtved 3-2.
B1909-SUB Ullerslev 3-2.

Resultater:

langeskov: Det traditio-
nelle Langeskovløb, som i år 
har betegnelsen Langeskov-
løbet 2010, foregår i aften,  
tirsdag med start og mål på 
Frydelundsvej ved Langeskov 
Idrætscenter. Har man lyst til 
en lille løbetur på enten fem 
eller ti kilometer, kan man sta-
dig nå det, idet tilmeldingen 

først tager sin begyndelse kl. 
17.30 i LICs forhal.

 Udover et decideret børne-
løb på 1,3 km for børn under 
10 år er der mulighed for at 
løbe to distancer i kategori-
erne børn under 15 år og vok-
sen, ligesom stavgængere kan 
begive sig ud på fem kilome-
ter-distancen.

Efter løbet er der socialt 
samvær i aulaen på Langeskov 
Skole, afdeling Bakken, hvor 
der også uddeles præmier til 
vinderne i de forskellige klas-
ser, en masse lodtræknings-
præmier på startnumrene og 
medaljer til samtlige tilmeldte 
i børneløbet på de 1,3 km.   
  Sv.O.

bulleRup: Selv om SuperBrugsløbet har 
skiftet navn til Bullerupløbet, så går starten 
fortsat ved SuperBrugsen i Bullerup, og det 
helt præcist tirsdag den 24. august kl. 19. Det 
understreger Kirsten Jensen fra Fjordager Mo-
tions Løbeafdeling og tilføjer, at brugsen fortsat 

er sponsor på løbet - i øvrigt sammen med Lø-
beexperten. Der er distancer på 5 og 10 kilome-
ter samt børneløb, og ruterne er langt i et kønt, 
fladt og hurtigt område i Agedrup – Bullerup 
området. Der er mange præmier til de hurtig-
ste løbere samt lodtrækningspræmier.

løb i bullerup og langeskov

Inden kampen i Albaniserien mod OB kunne anfører Mads Jensen overrække en check på 1.000 kr. til en kreds 
af medlemmer af holdets fanklub, ”De grønne Djævle”.

langeskov: Forud for lør-
dagens sæsonpremiere i Alba-
niserien kunne LIFs anfører, 
Mads Jensen overrække en 
check på 1.000 kr. til holdets 
fanklub, ”De grønne Djævle”.

 Pengene har spillerne selv 
besluttet at donere til fanklub-
ben af den del af de penge, som 
holdet vandt i forårets FM fina-
le i Serie 1 mod Tommerup. I 
LIF er aftalen nemlig i sådanne 

tilfælde, at man deler pengene 
spillerne og klubben imellem, 
og da det blev til 10.000 kr. i 
Tved var der altså 5.000 kr. til 
hver part. Det var således 1.000 
kr. af spillernes beløb, som 
Mads Jensen, på holdets vegne 
gav videre til fanklubben, som 
tak for god opbakning i opryk-
ningssæsonen og forhåbentlig 
også fremover.               Sv.O.

penge til de grønne djævle

I kampens slutfase var det Munkebo, som havde 
overtaget.

Tilskuerne fredag aften på Munkebo Stadion blev vidne til et yderst velspillet og 
dramatisk lokalopgør.

KR70 havde overtaget i den første time i lokalopgø-
ret mod Munkebo.

Munkebo-sejr sikret
i kampens overtid
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VOKSEN VANDSKRÆK
ONSDAG

VOKSEN BEGYNDER  
ONSDAG

VANDGYMNASTIK   
ONSDAG

MOTIONSHOLD
(ingen undervisning)

ONSDAG
FAMILIEHOLD

(ingen undervisning)
ONSDAG BØRNEHOLD

FREDAG

VILD M/VANDLEG
(9-14 ÅR)
FREDAG BABYHOLD

LØRDAG

PLASKEHOLD
(FREDAG & LØRDAG)

Nu begynder den 
nye sæson i 

Ullerslev Svømmeklub 

PRIS PR. HALVÅR: 
500,- kr. 

Rabat ved deltagelse 
på flere hold

For mere information og tilmelding
www.ullerslevsvommeklub.dk
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skrotpræmier: 8.420 
oliefyrsejere har indtil videre 
ansøgt om tilskud til at skifte 
deres oliefyr ud med et mere 
energieffektivt alternativ. Der-
med er de 400 millioner kro-
ner, som blev afsat til formålet, 
langt fra blevet brugt.

Det betyder, at der stadig er 
gode muligheder for at få til-
skud til at skifte sit oliefyr ud 
med for eksempel jordvarme, 
solvarme eller fjernvarme.

- Sommeren går på hæld, 
og vi nærmer os så småt fy-
ringssæsonen igen. Derfor kan 
det være en god ide at benytte 
lejligheden til at få skiftet det 
gamle oliefyr ud med et mere 
energieffektivt alternativ al-
lerede nu, så det bliver bil-
ligere at varme boligen op i 
den kommende vinter. Der er 
nemlig mange penge at spare, 
hvis man skifter oliefyret ud 

med for eksempel fjernvarme, 
en varmepumpe eller sup-
plerer med solfangere, siger 
konsulent i teknisk afdeling i 
TEKNIQ Installatørernes Or-
ganisation Nils Lygaard.

Tilskuddets størrelse af-
hænger af, hvilket alternativ 
man vælger. Således kan man 
få 20.000 kroner i tilskud, 
hvis man i stedet får installe-
ret jordvarme, 15.000 kroner, 
hvis man får installeret en 
luft til vand-varmepumpe, og 
10.000 kroner, hvis man får 
installeret fjernvarme. Der-
udover kan man få tilskud på 
25 procent af installations- og 
indkøbsomkostningerne, hvis 
man får installeret solvarme.

Indtil videre har flest an-
søgt om tilskud til installation 
af fjernvarme. Det drejer sig 
om halvdelen. 30 procent har 
ansøgt om tilskud til jord-

200 mio. kr. til skrotning

varme, 10 procent til en luft 
til vand-varmepumpe og 10 
procent til solvarme.

Vil man som boligejer ger-
ne vide mere om muligheder-
ne for at spare på energien ved 
at skifte til vedvarende energi, 
har boligejerne i ti byer rundt 
om i landet nu muligheden 
for at tale med en installatør 
hver fredag i de kommende 

ti uger. Installationsbranchen 
deltager nemlig i DR2’s pro-
gramrække om vedvarende 
energi, Grøn Teknologi Tour. 
Programmerne bliver i løbet 
af de næste ti fredage optaget i 
ti forskellige byer.

I forbindelse med optagel-
sen af udsendelserne vil der 
være en række stande, hvor 
byens borgere kan komme for-
bi og få mere viden om ener-
girigtige løsninger. Udsen-
delserne bliver så vist på DR2 
dagen efter klokken 18.30. 
Temaerne for de 10 udsendel-
ser vil være: solvarme, jord-
varme, isolering, transport, 
vindkraft, belysning, fremti-
dens privatbolig, intelligent 
styring, bæredygtighed mad 
og energileverandører.TØMRERMESTER PETER K. RASMUSSEN

Tlf. 65 34 11 54 · Mobil 40 34 11 54 
www.dalbytoemrerforretning.dk

TØMRERMESTER PETER K. RASMUSSEN

DALBY
TØMRERFORRETNING

APS

FAX

Udskiftning af duggede termoruder
Alt inden for glasarbejde

Mogens Knudsen A/S
Tømrermester & Entreprenør

www.mk-as.dk - E-mail mk@mk-as.dk

♦ Tømmer/ snedkerarbejde
♦ Glarmesterarbejde
♦ Tag, vinduer, køkken
♦ Nybygning, renovering
og ombygning.

Nu også låseservice
♦ Låsesystemer og
adgangskontrol

♦ Tyverisikring
tlf. 65 38 14 06

Alle typer opgaver store som små udføres.

NYHED!!

FYNS TAGENTREPRISE
● Tagpap ● Tagfolie
● Eternittag ● Ståltag
● Betontegl ● Gratis tagtjek
● Tlf. 20 49 03 22 - Hybenvænget 2 - 5540 Ullerslev

RISE

Gravearbejde
Kloak
Grunde

Pælebor
Betonhammer

Håndværkervej 18
5550 Langeskov
fynskmontage.dk

MU R E R & E N T R E P R E N Ø R F I R M A
Kerteminde afd.: Strandvangen 1, 5300 Kerteminde, tlf.: 6532 1649 · Fax 65323143
Odense afd.: Nistedvej 70, 5270 Odense N, tlf.: 6618 8527 · Fax 6618 5128

www.nissen-co.dk

MURER • BETON • JORD
KLOAK • DRÆN • BELÆGNING

• NYBYGNING, OM- OG TILBYGNING •
• RENOVERING, VEDLIGEHOLDELSE •

• KOMPLETTE TAGLØSNINGER •
• KOMPLETTE BADEVÆRELSER •

• KOMPLETTE KØKKENER •
• AUT. KLOAKMESTER •
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Gedskovvej 91

Miljøspecialisten en del af
Blangstedgårdsvej 10 · 5220 Odense SØ
TLF. 6315 4090 · www.btgulve.dk

DANMARKS
GULVENTREPRENØR

& GARDINER
Åbningstider:

Mandag-fredag kl.   9.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.30

Jacob Bo Jesper

 ”Sol og sommer
vi kommer!”

-  Alt indenfor gardiner & solafskærmning
- Lameller
- Plisse
- Rullegardiner
- Persienner
- Gardinvask og rens

Vi har også alt i tæpper, vinyler, 
trægulve samt Jotun maling

Ring til
21 28 17 36

-25% på gardinerGratis opmåling samttilbudsgivning.

Brusekabine-dør
Det er lige os!

6332 6022

www.glasklar.dk  •  24 25 90 19

 ØSTFYNS GLARMESTER

 * Programpakker
 * HeleHuset - � ere rum

 * Programpakker
 * Multi room - � ere rum

 * Programpakker
 * Extra (� ere rum)

Salg og service 
Opstilling og indstilling

Ring for nærmere information!

S.E.H.Teknik

Tlf. 65 39 15 87

Vandskuring
Reparation

Klinker/ iser
Køkken/bad
Nybygning

Om- og tilbygning
Tagarbejde

Gratis tilbud
Murer� rmaet

ProBygFyn.dk
Tlf. 23 90 50 20

Tlf. 65 39 16 28 • Biltlf. 30 66 70 56
Haveskovvej 83 • 5350 Rynkeby

www.bentaltmuligmand.dk

• Havearbejde/beskæring
• Hækklipning
• Træfældning
• Anlægsarbejde

• Lev. og lægning af fliser
• Gravearbejde m. minigraver
• Malerarbejde
• Andet forefaldende arbejde

Alt-mulig-mand NIELSEN
BENT

HÅNDVÆRKER
Din LOKALE
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speedway: Omkring 300 
så på, da der søndag var Fyns 
Mesterskab for 500cc på Mun-
kebo Speedway Center.

16 kørere fra Vissenbjerg/
Bred Motorsport Klub, Fjel-
sted Speedway Klub og selv-
følgelig Munkebo Speedway 
Klub deltog i mesterskabet. 
Vejret var egnet til speedway, 
og alle kørere var tændte og 
klar til at give publikum en 
rigtig god eftermiddag fyldt 
med ræs og lugten af metha-
nol.

Der var et par enkelte styrt 
og lidt maskinskade, som 
ofte følger med, når der køres 
speedway, og i den store pause 
efter 12. heat blev Munkebo 
Speedway Klubs nye verdens-
mester i 80cc Anders Thom-
sen kørt æresrunde og hyldet 
for sin flotte indsats ved VM.

Sidste års vinder, Claus Vis-
sing, fra Fjelsted Speedway 
Klub deltog igen i år, og han 
blev skarpt forfulgt af Tommy 
Pedersen fra Vissenbjerg/Bred 
Motorsport.

De to kørere lå lige, men i 
17. heat blev det afgjort, da de 
to mødtes på banen. Den duel 
vandt Claus Vissing, og da 
løbet sluttede efter 20 spæn-
dende heat, kunne Claus Vis-

sing endnu engang stille sig 
øverst på skamlen, og Tommy 
Pedersen på en flot 2. plads. På 
3. pladsen kom Anders Niel-
sen fra Vissenbjerg/Bred Mo-
torsport Klub.

I slæbepauserne var der 
opvisningsløb med fire sæt 
sidevognskører af den ældre 
generation.

spændende 500cc FM i Munkebo

Vejret var perfekt til ræs, og kørerne var tændte. (foto: Michael Shmidt)

Opvisning i ræs og balance. (foto: Michael Shmidt)

Omkring 300 havde en god dag med ræs, opvisning og  en duft af met-
hanol på Munkebo Speedway Center. (foto: Michael Shmidt)

 Forskelligt sælges 

SERVICEINFO
FAGREGISTER

NAVNEREGISTER
GADEREGISTER

TELEFONNØGLE
KORT

Kerteminde
KERTEMINDE · LANGESKOV · MUNKEBO

KOMMUNE VEJVISER 2010 Dine fordele: 
- ét samlet opslagsværk 

og større overblik 

- større udgivelsesområde = 
lavere kontaktpris 

- synlig over for mere end 
23.000 borgere

- annonce GRATIS med på 
søgeportalen vejviserfyn.dk 

- ingen længerevarende 
annoncebinding

- din annonce bliver 
set af både nuværende 

kunder, og af nye 
potentielle kundeemner

Oplag: 
12.500 eksemplarer

Kontakt:
VejviserFyn

Fynske Medier
Banegårdspladsen

5100 Odense C
Telefon: 63 151 151

vejviserfyn@fynskemedier.dk

Efter en �ot opbakning fra det lokale erhvervsliv og positive tilkendegivelser fra brugerne af 
bogen, er vi klar til at lave den nye årgang af Kerteminde Kommune Vejviser.  Vi har samlet er-
hvervslivet og borgerne i ét og samme opslagsværk, dækkende hele din storkommune. Således 
at du her �nder alle de nyttige informationer og oplysninger du har brug for i din dagligdag.

Med udgangspunkt i vores store lokalkendskab, giver vi dig en seriøs 
rådgivning om, hvilken løsning, der matcher dig og din virksomhed.

Kontakt din lokale konsulent:  Tlf. 63 151 151

Forberedelserne til den nye udgave er i fuld gang!

Bestil 

ANNONCE NU!

- og bliv set et helt år

KVIK
VI SI’R 15 ORD - KUN KR. 35,-

MARKED
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI SI R

KØBES: JUNO - LILLE PER - UDTRÆKSSENG,
DEN MED DE RUNDE HJØRNER

HENV.: 3051 4085

Kun annoncer fra private til private
med tilbud under kr. 1000,-
Må ikke omhandle beskæftigelse,

lejligheder, dyr eller loppemarkeder.

Max 15 ord incl. navn og tlf. nr.

A�everes senest torsdag kl. 10.00
Modtages kun med kupon og forudbetaling.

Kuponen sendes eller a�everes til:
Kerteminde UgeAvis

Ndr. Ringvej 54, 5300 Kerteminde.

✃✃

❏ SÆLGES ❏ KØBES

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.:

✁
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Vi bygger grønt 
med garanti
Vi arbejder 
både for private 
og erhverv

Blandede 

RIESGAARD BOGFØRING TILBYDER:
Bogføring -  momsregnskab - lønregnskab 
- fakturering og anden kontorassistance.
Udføres på timebasis i din virksomhed. 

nærmere info/aftale
riesgaard@yahoo.dk eller tlf. 2990 2466

Rengøringshjælp/opvasker
søges til Restaurant Rudolf Mathis.

ca. 30 t/ugentligt.
Henv. på tlf. 65 32 32 33

Dosseringen 13 - 5300 Kerteminde - Tlf. 65 32 32 33
www.rudolf-mathis.dk

 Lokaler 

Problemer med
gammelt jern,

metal, skrotbiler,
biler til miljøskrotning.

Ring og hør

Nyborg Jernhandel
Tlf. 65 31 09 88

VI MANGLER 
MORGENFRISKE 
OMDELERE

Ring til Fynske Medier
Distributionsafdelingen
på direkte tlf. 65 45 56 45
Man-fre 8.30 - 15.00

I FØLGENDE BYER:
Lille Viby (64051)
Lørdag-søndag i området: Hans Schacks Vej, Lille Vibyvej 
m.m. (ca. 38 aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

St. Viby (64245)
Lørdag-søndag i området: Hindsholmvej, Maimosevej , 
Kastelvej m.m
(40 aviser).
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

Kertinge (04040)
Mandag-fredag i området: Degneløkkevej, Hundslevgyden, 
Kertinge Bygade, Kølstrup Bygade, Ladbyvej, 
Ulriksholmvej m.m. (ca. 40 aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

Kertinge/Kølstrup (04041)
Lørdag søndag  i området: Kertinge Bygade  m.m (ca. 50 
aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik  

Er du mellem 13 og 15 år må du ikke begynde 
omdeling før kl. 06.
Se mere på www.budsikker.dk - 
Bekendtgørelse om unges arbejde.

Grib mobilen og sms teksten 
AVISBUD bynavn (nr.) til 1239

fynsjukeboksudlejning.dk
Tlf. 60 66 80 01

PLUK-SELV KIRSEBÆR
Kelleris

Åge Markvard, Hulemosevej 13, Rynkeby
Åben 9 - 12 eller efter aftale. Tlf. 2032 0124

Havemand søges
til lille have på 
Lillestranden.

Henv.: 20 10 56 37 
efter kl. 15.00

 Foreninger og møder 

Musik og underholdning 

 Forskelligt sælges 

Frisørsalon sælges
Nyindrettet frisørsalon (2009) sælges i centrum af Kerteminde.

5 arbejdspladser, samt 2 vaskepladser.
I alt 80 kvm. i lejede lokaler. P.t 2 ansatte.

Forretning m. potentiale til øget omsætning for den rette køber.
Henvendelse efter kl.18.30 på hverdage, eller i weekender.

Henvendelse tlf. 20 10 95 26

65 34 10 13
www.ellasbutik.dk

FÅ ET RENT OG FLOT TAG
Jeg algebehandler dit tag
for kun 1.000 kr. inkl. moms

www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61

Viby Kirke
Hindsholms sensommerkoncert

Søndag den 22. august Kl. 19.30 
entré 50,-

SVENSK SOMMERROMANTIK.
Koncert med Jacob Fischer, guitar og Anna Kruse. 

Oplev den svenske jazzsangerinde akkompagneret af 
guitarvirtuosen Jacob Fischer.

Udebliver
Kerteminde UgeAvis

så ring til Tryksagsomdelingen Fyn

tlf. 62 22 22 22
Telefontid

Mandag kl. 8.30-16.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.30 - 17.00

Torsdag kl. 8.30 - 16.00
Fredag kl. 8.30 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Tak for hjælpen

ADVOKATVAGTEN
I LANGESKOV

NU OM ONSDAGEN
Gratis juridisk rådgivning ydes ved

personlig henvendelse på:

Langeskov Bibliotek,
Jernbanegade 14, 1. sal.

den 2. og 4. onsdag i hver måned 
kl 17.00-18.00

LOPPER
Vi modtager gerne effekter 

til vort loppemarked 
på Rosengården 
den 29. august.

Ring til os for levering eller 
evt. afhentning på 
TELF. 6532 2088 
ELLER 6539 1657 

Vi aftager ikke større møbler. 
Kerteminde Soroptimistklub

 Advokater 

Forskelligt købes 

 Bogføring og revision  Job tilbydes 

Kon� rmation 2011
i Kerteminde og Drigstrup sogne

Orienterende møde for forældre og børn 
Torsdag den 26. august kl. 19.30 

i Kerteminde Kirke
Indskrivning til forberedelse kan ske, 
medbring kopi af dåbs/navneattest.
Christian Larsen og Kirsten Jørgensen

Opstart af hvalpe- og kursisthold
Kerteminde Civile Hundeførerforening har opstart af hvalpe- og kursisthold

Vi træner hver tirsdag fra kl. 18.30 - ca. 19.30

Du betaler 800 kr. og får 19 gange hundetræning.

Klubben har en uddannet hundeadfærdskonsulent tilknyttet klubben som står 
gratis til rådighed, hvis du har problemer med din hund.

Det kræver ikke en udvidet hundeforsikring at træne i klubben idet vi er 
forsikret via landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening

Se mere på klubbens hjemmeside kch.dk eller 
ring til træningsleder 

Sture Hansen på tlf. 2011 4789

KERTEMINDE CIVILE
HUNDEFØRERFORENING

Dødsboer
Flytterester købes

L.P. Antik
Tlf. 20 11 11 62
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Annoncer?
Ring 65 45 54 40
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Her er kurset for dig, der drømmer om et job inden for regnskab
og økonomi. Kurset er også for dig, der allerede er i job.
Kurset er gratis for ledige med ret til 6 ugers selvvalg inden for
målgruppen.

Du får et grundigt kendskab til bogføring, regnskabsa�æg-
gelse, årsafslutning, registreringer og indberetninger. 
Der undervises i regnskab modul 1-4, debitor/kreditor- og 
lagerstyring, løn- og gageadministration. 

Praktiske oplysninger 
Der er undervisning fra den:
20. september – 04. november 2010, fra kl. 08.30 – 15.20.

Hurtig tilmelding anbefales !
For tilmelding og spørgsmål brug kviknr. på www.tietgen.dk,
eller kontakt kursussekretær Hanne Dam Nielsen på tlf.:
65 45 27 03 eller mail: hdni@tietgen.dk.

Amu-mål: 45965,45966,45967,45968,45969,45960,45962,45963,40007,40008,4595,
45964,45961,40012 og 40011.

Regnskabskursus i Nyborg

  Kvik nr.: 1801

Tietgen KompetenceCenter 
Nyborg-Kerteminde Handelsskole

Ringvej 3, 5800 Nyborg • 65 45 27 03 • www.tietgen.dk

T I E T G E N  K O M P E T E N C E C E N T E R  

Marius Petersen
af Langeskovs

Mindelegat
Er du mellem 16 og 23 år?
Dyrker du sport?
Har du gået eller går du i 
skole i Langeskov Kom-
munale Skolevæsen?
Hvis du kan sige JA til alle
tre spørgsmål, kan du søge 
om legatet. Hver legatpor-
tion er på kr. 5.000,00.
Du skal sende din               
ansøgning til

Advokat� rmaet Just
Røjrupvej 13 B
5550 Langeskov.
således at din ansø-
ning er os i hænde 
senest d. 26. august 2010.

Du skal kort, men præ-
cist besvare de 3 stillede 
spørgsmål og begrunde,
hvorfor netop du er den 
rette til at modtage legatet.

Bestyrelsen v. advokat 
Peter Just Christensen.

 Undervisning 

Bekendtgørelser 

www.amu-fy�.d�

Pete�sm��deve 50
5100 Ode�se C

C. F. T�et�e�s Bou�eva�d 27
5220 Ode�se SØ

T�f. 66 13 66 70

V� udda��e� fo��

VI UDDANNER FOLK

§26 - Arbejds	ilj� og sikker�ed, svejsning/�er	isk
(1 da�).................................................. 16.08.10

Brandforans�al�ninger ved
gnis�producerende v�rk��j
(1 da�).................................................. 04.08.10

LIGE NU ER DER LEDIGE PLADSER PÅ:

RING OG høR NæRmERE PÅ tLF. 66 13 66 70
ELLER

tILmELD DIG PÅ www.AmU-FyN.DK

E� du � AMUs må���uppe, ha� du mu���hed fo� at sø�e �ø�tabs-
�odt�ø�e�se på 752 ��. p�. da�. Bo�tset f�a e� de�ta�e�beta����
på 116/174 ��. p�. da�, e� �u�se��e ��at�s. Hv�s du e� �ed�� o�
ha� �et t�� 6 u�e�s se�vva��t udda��e�se, �a� du de�ta�e på
�u�se��e ude� se�v at beta�e de�ta�e�beta����e�.

ÅBNE KURSER
iT & PC FOrlØB, lAgEr-/lOgiSTikkUrSEr,

SVEjSECErTiFikATkUrSEr & rEngØringSkUrSEr

nemt o� �e�s�be�t efte� dine ø�s�e� o� behov.
Se me�e på www.amu-fy�.d�.

teleskopl�sser 	. ga�er, be�jening
(1 u�e)......................................... 23.08 - 27.08.10

ADR/farlig� gods - repe�i�ion - grundkursus
....................................... ring Og HØr nÆrMErE

23.08.10

31.08.10

Første gang mandag d. 23. august
Tornøes Hotel, Strandgade 2, Kerteminde

Har du spørgsmål eller ønsker program tilsendt ring

66 11 00 12
Eller ”surf” ind på

W W W . H I P S . N U

Med

venlig

hilsen

Carina Larsen og Kim Dahl

DANS
Instruktør: Carina Larsen

Kl. 16.15 Mini Mix I (4-6 år) - MGP/Hip Hop/Dans

Kl. 17.00 Mini Mix II (7-9 år) - MGP/Hip Hop/Dans

Kl. 17.45 Funky Mix (10-12 år) Funk/Hip Hop

Kl. 18.45 Funky Mix (12-15 år) Funk/Hip Hop

Kl. 19.30 Pardans for voksne begyndere

Kl. 20.15 Pardans for voksne lidt øvede 

Rynkeby
Fodklinik

Ude-og hjemmebehandling
kr. 210,-

Tlf. 21 91 94 08

Styrk dine it-kompetencer på kun 6 uger og øg dine jobmuligheder. 
Kurset er også for dig, der allerede er i job. Kurset er gratis for 
ledige med ret til 6 ugers selvvalg inden for målgruppen. 

����������������������������������������������������
	����������
���
���
�����������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������	������������������������������������
opbygning af hjemmeside.

Praktiske oplysninger
Der er undervisning fra den:
���������������� ���������������
���������������� ����

Hurtig tilmelding anbefales !
For tilmelding og spørgsmål br����������������������������
eller kontakt kursussekretær Hanne Dam Nielsen på tlf.: 
� �� �����������������������������������

������������������ ����� ����������������������������  ������ ���
���������������������������������

6 uger med it i Nyborg

  Kvik nr.: 1743

Tietgen KompetenceCenter 
Nyborg-Kerteminde Handelsskole

������������������������������
	�������������������

T I E T G E N  K O M P E T E N C E C E N T E R  

 Rejser og udfl ugter 

Læs yderligere på www pilelunden dk

UddannelsenpåZCDZoneterapeut-skolen
PilelundeniLangeskovstarter21. januar.
Daånd,sindogkroper integreret, vildenne
filosofiværeennaturligdelafuddannelsen.

Kursus i :Øreakupunkturden16./17. januar
Bachblomstermedicin3./4.marts

Anatomi/ fysiologisamtsygdomslære
ergrundlaget foralalternativuddannelse

- ogkanderfor tagessomenkelt fag.

Henv. tlf. 65383538
Læsyderligerepåwww.pilelunden.dk

UddannelsenpåZCDZoneterapeut-skolen
PilelundeniLangeskovstarter24.august.
Daånd,sindogkroper integreret, vildenne
filosofiværeennaturligdelafuddannelsen.

Anatomi/ fysiologiergrundlaget
foralalternativuddannelse

- ogkanderfor tagessomenkelt fag.

Henv. tlf. 65383538
Læsyderligerepåwww.pilelunden.dk

Zoneconnection
Denmark

ZoneterapeutDet er 
lige dig vi 

mangler!

p / 7 j
Bachblomstermedicin3./4.marts

Anatomi/ fysiologisamtsygdomslære
ergrundlaget foralalternativuddannelse

- ogkanderfor tagessomenkelt fag.

Henv tlf 65383538

Anatomi/ fysiologiergrundlaget
foralalternativuddannelse

- ogkanderfor tagessomenkelt fag.

Henv. tlf. 65383538

Vil du være social- og 
sundhedshjælper?

T I E TG EN KOMPE T ENC E C EN T E R

Sosu Intro er et forberedende forløb, der giver dig adgang til 
sosuhjælper-uddannelsen - en kort uddannelse.

Tilmeld dig nu!
Næste kursus starter 30. august 2010. 

Sosu Intro er for alle. Læs mere om dine muligheder på 
www.sosuintro.dk eller kontakt Fuad Burhan på telefon: 
65 45 25 23 eller mail: fubu@tietgen.dk.

Er du lige blevet færdig på sprogskolen, og vil du være 
social- og sundhedshjælper? Så er Sosu Intro lige noget 
for dig.

Sosu intro er et samarbejde mellem Tietgen KompetenceCenter og Social- og sundhedsskolen Fyn. 

Kirkevandring
17. august kl. 19 på Fynshoved
Vi mødes kl. 19 på parkeringspladsen oppe på 

Fynshoved, og derfra vil vi vandre ud på 
Fynshoved og holde en lidt anderledes 
gudstjeneste og drikke en kop kaffe.

Alle er naturligvis velkomne.

Arrangementet afholdes som en del af 
samarbejdet mellem Holmens 6 kirker.

Klinikker 
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www.kjaerskoekken.dk
Tlf. 70 70 21 31

6 sommer retter
med lækkert tilbehør

Kun kr. 139,-

Sommerbuffet
Diner transportable med smag

Som læser af Kerteminde UgeAvis får du disse specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Kør-selv-ferieLÆSERREJSER MED 

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Husk rejsekode: Kerteminde

Kryb-i-ly Kro
3 dages ferie på 4-stjernet storkro i Taulov

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 1 x kaffe med kage/brød fredag
• 1 x 3-retters middag lørdag aften

Best Western KRYB I LY ����

Den stråtækte Kryb-i-ly Kro på landevejen mellem 
Fredericia og Kolding fik sit pudsige navn i 1737 i 
forbindelse med, at Chr. VI gjorde den kongeligt pri-
vilegeret. Allerede dengang havde kroen en lang og 
stolt tradition for krodrift, og i dag går den under 
tilnavne som Jyllands Smukkeste Storkro og Kroer-
nes Kro. At bo her er i sandhed også indbegrebet 
af klassisk krokultur fuld af nostalgi og romantik i 
stuer og sale, der er indrettet og udvidet med alle 
moderne faciliteter og stor respekt for den historiske 
arv. Standarden er i international særklasse, og her 
oplever man et serviceniveau og en entusiasme, der 
fuldt ud matcher stedets mondæne charme. 

Ankomst: Fredage i perioden 20.8.-10.12.2010.

Ekstranat inkl. morgenbuffet: Kun kr. 399,-.

4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Braunlage, Tyskland

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• 1 x frokostpakke ved afrejsen

På herregård ved skærgården
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Blekinge, Sverige

• 2 overnatninger 
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• 1 flaske mousserende vin

Guö Värdshus ���

Det eksklusive og traditionsrige Guö Värdshus er 
det helt perfekte sted, hvis I ønsker fred, ro og tid til 
forkælelse ud over det sædvanlige. I dette idylliske 
herregårdsmiljø bliver der taget kærlig hånd om alle 
gæster, og I vil kunne nyde nogle afslappende ferie-
dage med bl.a. en udsøgt middag i den velrenom-
merede restaurant – selv udsigten over skærgården 
er noget for sig. 

Ankomst: Fredage i perioden 20.8.-10.12.2010.
Valgfri ankomst i uge 42.

Ekstranat inkl. morgenbuffet: Kun kr. 449,-.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Teknisk arrangør: 

KRYB I LY 

Guö Värdshus 

Hotel Achtermann

Pr. pers. i dobbeltværelse 

1.199,-
Pris uden rejsekode kr. 1.349,-

Pr. pers. i dobbeltværelse 

1.199,-
Pris uden rejsekode kr. 1.349,- 

Pr. pers. i dobbeltværelse 

999,-
Pris uden rejsekode kr. 1.149,- 

Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-15.30.

Gode 
børne-

rabatter

I hjertet af Harzen

Hotel Achtermann ���

Braunlage ligger for foden af bjerget Wurmberg og 
er en ægte Harzenidyl med sine originale gamle træ-
huse og floden, der løber igennem byen. Her midt i 
Harzens betagende skønne natur ligger Braunlage 
omgivet af skovklædte bjerge, rislende vandløb og 
et væld af afmærkede ruter, som indbyder til van-
dre- eller cykelture. I bor på det hyggelige Hotel 
Achtermann, hvor værtsparret gør deres bedste for 
at give jer en dejlig ferie. Herfra kan I udforske Braun-
lage eller tage på udflugt i Harzen: Goslar byder på 
små smalle gader og er en af de absolut smukkeste 
middelalderbyer i Tyskland, der tidligere har været 
hjemby for kejseren.   

Ankomst: Søndage og torsdage i perioden 29.8.-
16.12.2010.

Gode 
børne-

rabatter

BONUSGAVE
Få gratis vin, når du booker ferie(voucherværdi ca. 120,-).Se mere på:www.happydays.nu

Stadig ledige ankomster

En oplevelse for hele 
familien:

Vikingehåndværk,
vikingemusik, modeopvis-
ning, kampopvisning og 

meget mere. 

Rabatpris: Fællesbillet til 
markedet og 

Vikingemuseet Ladby, 
25 kr. for voksne, 

børn gratis.

Se 
www.vikingemuseetladby.dk 

for nærmere information

BYTOFTEN I LANGESKOV 21.-22. AUGUST KL. 10-17 OG 10-16

VIKINGE
MARKED ´10

BODER 

VIKINGEKAMP 

VIKINGEMODESHOW

VIKINGEHUS   

MJØD OG MUSIK

Vikingemuseet Ladby, 
Vikingevej 123, 

5300 Kerteminde
Tlf: 65321667. 

www.ostfynsmuseer.dk

SÅDERUP MARKED

www.saaderupmarked.dk

20., 21. og 22. august
Festlig og fornøjelig markedsstemning

med over 100 kræmmere.
Underholdning bl.a. Mande- og damestrip,

Discotek Blowstar. Levende musik
med bl.a. Richard Ragnvald, Grannys,

Rose & Romy, Kokken & Kællingen,
Partyguitarerne og Kim og Hallo.
Husk! Bankospil den 19. august.
Lørdag gratis sildebord kl. 11-13.
Nyhed Dameaften se program på:

Tivoli Vi mødes i

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

www.kerteminde-kino.dk

Cafeén er åben
en time før og en halv time efter

hver forestilling

BILLETTER KAN RESERVERES
I CAFÉENS ÅBNINGSTID

Tlf.: 65 32 10 98

PAS PÅ PELSDYRENE
17/8 - 22/8 kl. 20

50 kr.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

THE LAST STATION
24/8 - 26/8 kl. 20

50 kr.

 Forlystelser 

Klub Fyn
- altid en oplevelse!

www.klubfyn.dk

Klub Fyn
- altid en oplevelse!
www.klubfyn.dk

Klub Fyn
- altid en oplevelse!
www.klubfyn.dk

Hjemmesideløsninger 

 til virksomheder & private
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Bestil på tlf. 70 10 70 11 eller på www.kokkenogjomfruen.dk

KÆMPE-
BUFFET

Priser er i kr. pr. kuv., min. 10 kuv.,
excl. miljøafgift og levering.

FORRET OG
DESSERT:

Hønsesalat OG Tiramisu.

Begge del
e

KUN
Gælder kun ved køb

af Kæmpebuffet

30,-

9950

6 FORSKELLIGE SLAGS KØD:
- Rosastegt oksetyndsteg
- Kalvecuvette, i skiver, med tun-sauce
- Krydret kyllingeoverlår
- Letrøget skinke med krydderi
- Barbeque svinekam
- Krydderglaseret kalkunfilet

6 SLAGS KARTOFLER/SALATER:
- Friske grønne salater
- Ovnstegte kartofler
- Krydret kold kartoffelsalat
- Græsk pastasalat
- Majssalat
- Coleslaw

FOR KUN
70 15 65 65 66 14 01 10

MEDIE SPONSOR:

 NGIF PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED JVB CONCERTS

DALTON
+ EVERYBODY`S TALKING

SIDSTE CHANCE FOR 
AT HØRE DALTON

FREDAG D. 20. AUGUST KL. 20.00
DEN GRØNNE · GASVÆRKSVEJ 2 · NYBORG

Billetsalg:
Nyborg Turistbureau 6531 0280 * www.nyborgbillet.dk

Danbillet 6614 0110 * www.danbillet.dk
Billetnet 7015 6565 * www.billetnet.dk

 Forlystelser 

Ta’ til Vestfyn og oplev 
ægte markedsstemning
Masser af underholdning for børnene. 
MARKEDSBANKO: Torsdag d. 19. august kl. 19.00 
med efterfølgende kæmpe festfyrværkeri kl. 22.30.
Nordisk Tivoli Park. 4 spillesteder med bl.a. stort 
diskotek fredag og lørdag aften.

HUSK: HESTEMARKED 
LØRDAG D. 21. AUGUST.
Oplysninger: Tlf. 64 49 19 44 efter 17

www.gelsted-marked.dk

GELSTED 
MARKED
I år d. 19.-22. august

BANKOSPIL
i det store markedstelt

TORSDAG D. 19. AUGUST KL. 19.30
Kl. 17.30: Gratis kaffe og småkager.

SÅDERUP MARKED
Gedsbjergvej 1, 5540 Ullerslev, tlf. 65 35 15 37

www.saaderupmarked.dk

præsenterer deres produktion af

Denne produktion præsenteres med tilladelse fra 
JOSEF WEINBERGER LIMITED 

på vegne af MUSIC THEATRE INTERNATIONAL, New York

Frøbjerg Bavnehøj

Billettlf.: 6443 3333
www.froebjerg.dk

4. til 21. august 2010 kl. 20
Søndag den 15. dog kl. 15

og

Mediesponsor:Hjemmesideløsninger 

 til virksomheder & private

Klub Fyn
- altid en oplevelse!

www.klubfyn.dk
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ALLE PRISER ER INKL. GEBYR  • DER TAGES FORBEHOLD FOR EVT. TRYKFEJL I ANNONCEN

BEMÆRK:
Hvis billetter skal afhentes i Faaborg, Svendborg, Rudkøbing eller på
 Ærø skal de bestilles på det salgssted, hvor de ønskes afhentet! 
Se venligst telefonnummer under salgsstederne.

ODENSE C
Fynske Medier · Banegårdspladsen · Telefon 63 12 13 14
Moby Disc · Knuds Kirkestræde 2A · Telefon 66 14 41 48
DanBillet · Overgade 12 · Telefon 66 14 01 10

OTTERUP
Ugeavisen Nordfyn, Jernbanegade 45 - Telefon 63 45 25 00

KERTEMINDE
Fyens Stiftstidende · Strandgade 1B  · Telefon 65 32 19 45

NYBORG
LokalAvisen Nyborg · Nørrevoldgade 58  · Telefon 63 31 21 30

MIDDELFART
Melfar Posten · Havnegade 41 · Telefon 63 41 13 03
Middelfart Turistkontor · Havnegade 8A · Telefon 64 41 17 88

ASSENS
Tobaksgaarden · Tobaksgaarden 7 · Telefon 64 71 20 31
LokalAvisen Assens · Østergade 78 · Telefon 65 45 54 54

FAABORG
UgeAvisen Faaborg · Østergade 22 · Telefon 62 61 00 22
Faaborg Turistbureau,
Banegårdspladsen 2 - Telefon 62 61 07 07

BOGENSE
UgeAvisen Nordfyn · Østergade 14 · Telefon 64 82 19 00

RINGE
Midtfyns Posten · Østergade 19 · Telefon 62 62 13 30

KOMMENDE ARRANGEMENTER
$$

DANS/SPISNING
 27/8: Kandis med spisning og dans, Kauslunde Kro ..... kr. 248,-
22/10: Sweetharts m. spisning og dans, Kauslunde Kro . kr. 248,-

KONCERT

 19/8: Rundvisning på Broholm,
med efterfølgende sommerkoncert ..................... kr. 120,-

 22/8: Swingende Slotskoncert,
Parken v/Hindsgavl Slot ....................................... kr. 125,-

 25/8: Little Feat (US), Posten ........................................ kr. 320,-
 27/8: Kandis, Kauslunde Kro ........................................ kr. 150,-
 27/8: Kandis, Kauslunde Kro ........................................ kr. 150,-
 29/8: Mette Ejsing, Krengerup Slot ............................... kr. 300,-
 1/9:  Odense Banden, Horne Kirke. .............................. kr. 70,-
 2/9:  Blues Brothers Souvenir Show, Franck A. ........... kr. 145,-
 2/9:  Sanne Salomonsen, Den Fynske Landsby. .......... kr. 302,-
 3/9:  D.O.K., Dexter ...................................................... kr. 50,-
 3/9:  Chess - kæmpe hyldestkoncert,

Lillebæltshallerne ................................................ kr. 320,-
 3/9: Sophie Woods m/band, Posten ............................ kr. 50,-
 4/9:  Mew/Kashmir - dobbeltkoncert,

Albani Bryggeriet ................................................. kr. 295,-
 5/9: Chess - kæmpe hyldestkoncert, .......................... kr. 320,-

Odense Koncerthus ............................................. kr. 350,-
 9/9: Sinne Eeg, Dexter ................................................ kr. 140,-
 9/9: When Saints Go Machine, Posten ........................ kr. 100,-
 10/9: Lorenzo Woodrose solo, Dexter ........................... kr. 60,-
 11/9: Turnip Greens, Dexter .......................................... kr.  100,-
 12/9: Sinne Eeg, Vestfyns Gymnasium ......................... kr. 220,-
12/9: Musik for to � øjter og klaver, Ringe Bibliotek ....... kr.  100,-

 15/9: The Mother Truckers (US), Posten ....................... kr.  125,-
15/9: Afrikanske sange v/Papaya, 

Ryslinge Høj- og Efterskole ................................. kr. 100,-
 17/9: Peace Frog med Ole Friis,

Husmandsstedet, Årslev ...................................... kr.  125,-
 17/9: Tim Lothar og Peter Nande, Dexter ..................... kr.  50,-
 17/9: Stoffer og Maskinen, Posten ............................... kr.  100,-
 17/9: Irsk folkemusik med Tom Donovan,

Brenderup Højskole ............................................. kr. 125,-
 18/9: Richard Shindell, Strawberry Blonde, Rupert Dale

Ryslinge Højskole ................................................ kr. 175,-
 18/9: Carsten Dahl Experience, Dexter ......................... kr.  100,-
 18/9: Headbangers Ball Tour, Posten ............................ kr.  160,-

18/9: Thee Attacks + The Bang Bang Brain,
Kansas City ......................................................... kr. 80,-

 23/9: Southbound Train, Dexter .................................... kr.  50,-
 23/9: Mads Langer, Posten ........................................... kr.  150,-
 23/9: Dodo and The Dodos, Franck A. .......................... kr.  145,-
 24/9: The Blue Van, Posten ........................................... kr. 160,-
 24/9: New Jungle Orchestra, Dexter ............................. kr.  180,-
24/9: Trigger the Bloodshed, Kansas City ..................... kr. 70,-

 25/9: Triometrik, Dexter ............................................... kr. 80,-
25/9: Signe Svendsen, Foderstoffen i Ringe ................. kr. 177,-

 28/9: Melanie Dekker (CAN), Dexter ............................. kr.  80,-
 30/9: Walther Trout (US), Posten .................................. kr.  180,-
 1/10: Dodo and The Dodos, Koruphallen i Odense ........ kr. 267,-
 1/10: Claire Martin (UK), Dexter ................................... kr.  120,-
 2/10: Sussi og Leo + Fenders, Årslevhallen ................. kr.  295,-
2/10: Støttekoncert på Foderstoffen i Ringe ................. kr. 117,-
2/10: Mike Andersen Duo, Husmandsstedet, Årslev ..... kr. 125,-
2/10: Fallulah, Posten ................................................... kr. 120,-

 3/10: Nigel Allcoat, Ørsted Kirke ................................... kr. 220,-

STAND UP
 24+  Rune Klan,
 25/9: Magasinet ........................................................... kr. 270,-
13/10: Rune Klan, Foderstoffen i Ringe .......................... kr. 270,-

FESTIVALFESTIVAL
 19/8: Fyns MC Festival 2010, Tusindårsskoven ............ kr. 145,-

 4/9: Odense 60’er Rock, Dyrskuepladsen ................... kr. 400,-

Med æggekage .................................................... kr. 475,-

FOREDRAG
 30/8:  ”Træning og hvile i balance”,

- foredrag med Chris MacDonald, Magasinet ...... kr. 399,-
 23/9:  ”Det Armenske Folkemord 1915”,

Odense Stadsarkiv .............................................. kr. 49,-
11/10:  ”Et år ved Sirius tjenesten”,

Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ........ kr. 75,-
28/10:  ”Stalinismens facination”, Odense Stadsarkiv ..... kr. 49,-
28/10:  ”Kost og livsstil i balance”,

- foredrag med Chris MacDonald, Magasinet ...... kr. 399,-
 2/11:  ”Mit liv som journalist” ved Kaare R. Skou,

Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 120,-
 5/4-11:  Foredrag af Søren Ryge,

Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 125,-

TEATER/REVY

 6/10: Jubilæums Show med Arne Lundemann,
Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 160,-

 3/12+ ”En mangelfuld opdragelse”,

4/12:  Teaterhuset Rosenhaven ..................................... kr. 195,-
 unge u/25 år....................................................... kr. 110,-

 29/4- ”Madame Butter� y”,

14/5:  Teaterhuset Rosenhaven ..................................... kr. 195,-
 unge u/25 år....................................................... kr. 110,-

7/9: Zirkus Nemo, Dyrskuepladsen.........................fra kr. 257,-

21/11: ”One night of Queen”,

Odense Koncerthus...........................kr. 307,-, 347,-, 387,-

11/3- ”Sigurd Dragedræber”,

 23/3- Teaterhuset, Odense, .......................................... kr. 195,-

2011: unge u/25 år........................................................ kr. 110,-

DANS/SPISNINGKLASSISK

2/9: Åbningskoncert, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen,
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

3/9: Symfoniens ABC, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

9/9: Kinder totenlieder, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

10/9: Kinder totenlieder, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

16/9: Lane Linds ønskekoncert, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

17/9: Lane Linds ønskekoncert, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

21/9: Pro Musica Koncert, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen, Odense .......... kr. 80,-

23/9: Schumanns Hornvirtuoser, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

24/9: Schumanns Hornvirtuoser, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset, Carl Nielsen Salen
Odense...................................................fra kr. 80,- -  215,-

 5/10: Omar and The Howlers (US), Dexter .................... kr.  160,-
 8/10: Nabiha, Posten .................................................... kr.  120,-
 8/10: Queen Machine, Multisalen, Asperup .................. kr.  175,-
 9/10: Chris Minh Doky, Posten ..................................... kr. 260,-
 9/10: Morgenrock, Zididada akustisk, Dexter ............... kr. 395,-

9/10: Oktoberfest i Marienlystcentret ........................... kr. 295,-
 14/10: Emil de Waal, Dexter ........................................... kr.  80,-
 15/10: Poul Halberg Power Trio, Dexter .......................... kr.  140,-

inkl. koncertmenu ............................................... kr.  270,-
 16/10: Mads Tolling Quartet, Dexter ............................... kr. 100,-
 16/10: Four Jacks,  ......................................................... kr. 405,-

Odense Koncerthus ............................................. kr. 440,-
 16/10: Die Herren, Magasinet ......................................... kr. 195,-
16/10: Mads Tolling Quartet, Dexter ............................... kr.  100,-
 20/10: JW-Jones (CAN), Posten ..................................... kr. 100,-
20/10: Etienne Mbappé, Dexter ...................................... kr.  120,-
 21/10: Thomas Holm, Dexter .......................................... kr.  120,-
22/10: Rasmus Nøhr, Posten .......................................... kr.  160,-
 23/10: Eivør, Posten........................................................ kr.  175,-
23/10: Jes Holtsø + Morten Wittrock Band, Dexter ........ kr. 100,-

 inkl. menu .......................................................... kr. 250,-
25/10: Santana, Arena Fyn ............................................. kr. 605,-
27/10: Hanne Boel og Jacob Karlzon, Dexter .................. kr.  200,-
28/10: Cæcilie Norby, Foderstoffen i Ringe ..................... kr. 227,-
 30/10: Bollani/Bodilsen/Lund, Dexter ............................. kr 140,-
 30/10: Sys Bjerre, Posten ............................................... kr.  150,-
31/10: Lisbee Stainton (UK), Dexter ............................... kr. 80,-
 4/11: Indra, Dexter ....................................................... kr. 100,-
 5/11: Shotgun Revolution, Kansas City ......................... kr. 167,-
 6/11: Morgenrock, Anders Blichfeldt solo, Dexter ........ kr. 375,-



KERTEMINDE UGEAVIS TIRSDAG DEN 17. AUGUST 201028

Kerteminde 5%
dividende
Excl. moms

Din slagter i SuperBrugsen tilbyder:
Vi går aldrig på kompromis, når vi indkøber fersk kød til vores kunder.
Vi  vil altid sælge oplevelser og super lækkert kød, i SuperBrugsen Kerteminde.

Slagter: 63 32 19 28
Delikatessen: 63 32 19 35
Bager: 63 32 19 30

Kontor: 65 32 19 89
Lager/varebestilling 65 32 11 71

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag ................ 9.00 - 19.00
Lørdag  .............................. 8.00 - 17.00
Søndag  ............................. 10.00 - 17.00

Fiskevognen 
tilbyder
Fiskefars       ½ kg  3500

Fersk rødspætte fi let 

                          ½ kg    5000

Røget rogn 

                        100 g.  2000

KØD

DANSK

DELIKATESSEN TILBYDER

Fredagsret efter kl 11.00

Flæskesteg 
m / brun sovs – kartofl er – rødkål 5000

Budding m / jordbærsovs 1500

Begge for  6000

Priserne gælder til og med søndag den 22. august. 
Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.   

4 stk.

4000
DELIKATESSEN TILBYDER

Kartoff elsalat m / frikadelle
eller
Kartoff elsalat m / skinke 
frit valg                              3200

Boller i selleri m / kartofl er
eller
Karbonade 
m / stuv. Ærter – gullerøder  
frit valg                    3200

Fyldte pandekager
Med oksekød og 

grønsager 
4 stk min 800 gram 

for kun

6 fl asker

19900
1 fl aske 64,95

MORESCO 
SALICE 
SALENTINO 
RISERVA 

3 fl asker

10000
1 fl aske 54,95

ARDECHE 
SYRAH 
ROSE´

PÅLÆKKER  
FRA TULIP PR.STK. 10
fl ere varianter 

00

2 stk. min.350 gr.

5000

pr. 1/2 kg

1795

8 stk.

4000
KØD

DANSK

Wienerscnitzler                
af kalveinderlår

Frosne fyldte kalkunkrebinetter (gorden bleu)
med skinke og ost
8 stk min 
1000 gram

Ribbensteg   
Vi har ridset
benene, så 
de kan vippes 
ud efter 
stegning
Så I får 
pæne skiver.


