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Klintevej 6 A · 5300 Kerteminde · www.klinikken-klintevej.dk

FYSIOTERAPEUT
Dorte S. Kempf

KIROPRAKTOR
Bo Kempf

STATSAUT. FODTERAPEUT
Christina Katborg

Kertemindes billigste
advokat skøde
Landsdækkende

skødeekspedition

fra3750,-
Kontakt:

Porschevej 3 · 7100 Vejle · Telefon 76 80 16 90
bj@bjsj.dk · www.bjsj.dk

RETTELSE TIL
MOSTRUP VEJVISER 2011
FOR KERTEMINDE KOMMUNE
I Mostrup Vejviser 2011 for Kerteminde Kommune,
er det oplyst at vejviseren er udgivet i samarbejde
med Kerteminde Kommune. Dette er ikke tilfældet.

Vi beklager fejlen og de eventuelle gener,
som er afstedkommet af denne fejl.

Alle henvendelser vedr.
Mostrup Vejviser 2011 skal rettes til:
Eniro Danmark A/S
Sydmarken 44A
2860 Søborg
Tlf.: 88 38 38 00

SPAR 33%
Behandling kun hvert 3. år - Nyere biler - personbiler

Op til 18 års garanti på nye og brugte biler fra 1. reg. dato
(brugte efter godkendelse).

Bemærk: Kun behandling hvert 3. år.

VIGTIGT! Før behandling
• Vi afmonterer bilens inderskærme
• Vi trykrenser din undervogn m/vand
• Vi varmelufttører
• Vi har professionelle sprøjteskemaer

Vi er tilsluttet Dansk
Teknologisk institut

Kvalitetskontrol - din garanti
for veludført arbede.

FYNS UNDERVOGNSCENTER ApS
Holkebjergvej 62
5250 Odense SV TLF. 66 17 13 00

SPAR 33%
Behandling kun hvert 3. år - Nyere biler - personbiler
RUSTBESKYTTELSE SPAR 33%

BEMÆRK:
Kun behandling

hvert 3. år

RUSTBESKYTTELSE

NU ÅBENT 3 DAGE

Nye
åbningstider

Torsdag
kl. 11-17
Fredag
kl. 11-17
Lørdag
kl. 9-12

Slagter MORTEN
Strandvangen 4 · Kerteminde
Tlf. 6532 4434 - mobil 2261 6678

Kalvesteg af tyksteg pr. kg 115,-
4 Kalvekoteletter 140,-
Hakket okse 10% pr. kg 50,-
4 Tykstegsbøffer ca. 800 gr. 105,-
4 Filetbøffer ca. 800 gr. 150,-
Røget bacon pr. kg 55,-
4 Skinkeschnitzler 50,-
4 store koteletter 50,-
Hakket Gris 5-8% pr. kg 45,-

NU ÅBENT 3 DAGE

Nye
åbningstider

Torsdag
kl. 11-17
Fredag
kl. 11-17
Lørdag
kl. 9-12

MESINGE
ÅBENT ALLE DAGE KL. 7.30 - 21.00

Tlf. 6534 1011 · Fax 6534 2853 · Email: sparmesinge@mail.dk

VANVITTIGE TILBUD HELE UGEN
f.eks. Tøm en Albani Ølvogn
2 ks. kun 150,- + pant
Læs mere på næste side

GAVEREGN - LODTRÆKNING PÅ BON`ER
Gem dine bon`er og skriv navn bagpå
og aflever dem senest lørdag d. 30.4. kl. 14.00
så deltager du i lodtrækningen om dejlige præmier

Spar Mesinge fejrer
15 års fødselsdag

EEN

ÅÅ BON`ER

Ta´ 2 ks.

150,-
+ pant

Nostalgisk tilbageblikpå
Kertemindesgamlesøbad
Læsside6

Omblæst loppemarkedbragte
sejrenhjem ipengedyst
Læsside9

Ungehåndboldspillere
fyldte lokale idrætshaller
Læsside 15
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v/ Hasse Østergaard
Kærsangervænget 35

5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 32

www.langeskovbegravelse.dk

Aut. El-installatør
LANGESKOV-ULLERSLEV ELaps

Stedet hvor service er en selvfølge

Tlf. 65 38 20 70

ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT

Langegade 18 - Kerteminde - tlf. 65 32 15 62

Amandas Torvebutik
leverer GRATIS til alle Kirker

i Kerteminde kommune!
Andre leveringer indenfor

Kerteminde kommune fra 35,- kr

Bestil på 65 32 15 62

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Helga Christensens
begravelse

Tak for blomster og kranse

På familiens vegne

Birgith og Dennis,

Ferielukket
Kontoret i Langeskov holder
ferielukket i uge 17

Al henvendelse til
kontoret i Kerteminde - 65 45 54 40

Søndag den 1. maj
GUDSTJENESTER

Agedrup ................ 9.00
Allerup ................... 9.30
Betlehemskirken .. 10.00
Birkende ...9.00 & 11.00
Davinde ............... ingen
Dalby
kirkebil til Stubberup
Drigstrup ..............11.30
Ellinge ................. ingen
Emauskirken ....... ingen
Flødstrup ............. 10.30
Fraugde..................11.00
Kerteminde ......... 10.00
Kølstrup ............... ingen

Marslev ............... ingen
Mesinge ............... ingen
Munkebo ..9.30 & 11.30
Revninge ............. ingen
Rolfsted ............... 10.00
Rynkeby ............... 19.00
Rønninge ..............19.30
Seden ..................... 9.00
Skellerup ..............10.15
Stubberup ............ 10.00
Ullerslev ................ 9.00
Viby ..................... 10.00
Aasum .................. 10.30

Hjertelig tak
for venlig deltagelse

i forbindelse med
Reiner Gillmeisters

død og bisættelse.
Tak for blomster og dona-
tioner til Hjerteforeningen.

Tove, Heidi, Laila og Diana
med familie.

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

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, torsdag og fredag kl. 8.30-11.30. Tirsdag kl. 10.30-12.30. Onsdag lukket

Redaktion: Strandgade 1B, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 19 45

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.

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:
Fynske Medier P/S
Ansvarshavende chefredaktør Per Westergård
Tryk: Fynske Mediers Trykkeri
Distribution: Udebliver avisen - ring til
Tryksagsomdelingen på tlf. 6222 2222 mellem kl. 9.00-16.00
Distribueret oplagstal: 20.616

Indleveringstid:
Korrektur- og større annoncer: Torsdag kl. 10.00
Øvrige tekstsideannoncer: Fredag kl. 10.00
Rubrikannoncer: Mandag kl. 10.00
Børnenes Avis og De bedste hilsner: Onsdag kl. 10.00

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

Thomas Bach-
Laursen
Journalist
Direkte: 65 45 52 84
tbl@fyens.dk

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære

Lars Peter Christensens
“Lasse Sandgraver”

bisættelse.
En særlig tak til hjemmeplejen for jeres store hjælp.

Hanne med familie.

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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Guldbryllup: Karl &
Bente Andersen, Munkebo
kan fredag den 29. april fejre
deres guldbryllup.

bryllup: Lørdag den 30.
april vies i Emauskirken i
Dalby Marie Louise Madsen,
København, datter af Ane Sofie
Andersen Hjorth, Midskov,
og Niels Aage Madsen, Kerte-
minde, til Christian Birkehøj
Jensen, København, søn af
Alma og Martin Birkehøj Jen-
sen, Løsning.

NyuddaNNede: Hjem-
meplejen i Kerteminde
Kommune har fået et hold
nyuddannede social- og sund-
hedshjælpere. Fra venstre er det
Lars Kamph, Hanne Nielsen
og Tina Skovsende Madsen.

SØlVbryllup: Britha og
Preben Schmidt, Kertemin-
devejen 133, 5800 Nyborg,
kunne mandag den 25. april
fejre deres sølvbryllup.

Birkende kirke kl. 9
Josefine Holme Folleraas
Julie Juel
Tenna Grønnemose
Andreas Würtz Nielsen
Casper Julius Pedersen
Kasper Munk Andersen
Simon Brunshøj Fredensborg
Stefan Ovith Dølby

Birkende kirke kl. 11
Emilie Væver Tordrup
Julie Buchhave Prang
Julie Ejersbo Martinussen
Louise Heldbo Nielstedt
Michelle Nielsen
Mie Almind Andersen
Sandra Toft Lie
Patrick Seidel Kristensen
Søren Kristian Skov Aagaard

Kerteminde Kirke kl. 10
Kasper Egsvang Andreasen
Kasper Meier Guldbrandsen
Jimmy Jensen
Mark Toft Madsen
Kerteminde kirke kl. 10
Kasper Egsvang Andreasen
Kasper Meier Guldbrandsen
Jimmy Jensen
Mark Toft Madsen

Munkebo kirke kl. 9.30
Bjarke Andreas Klitgaard Han-
sen
Marc Gangia Mikkelsen
Julie Amalie Kirk Hansen
Mai Jessen
Josefine Korsgaard

Mette Munkeholm Lange
Sofie Laasby
Signe Juul Sigersted
Emil Schandorf Blåsvær Han-
sen
Jonas Rødsgaard Madsen
Oliver Liebe
Kristoffer Brylle Jakobsen
Mike Hansen
Rasmus Skovgaard Jensen
Mads Andersen
Malthe Lajer Mehl-Ludvigsen
Sune Thor Halstrøm
Maja Christiansen
Rikke Eiskjær Rosengaard
Hansen
Martina West Jørgensen
Nina Margrethe Nikolajsen
Kristine Niemann Olesen
Freja Rasmussen
Line Maria Skaarup

Munkebo kirke kl. 11.30
Mark Haislund Agergaard
Alexander Høg Langenbach
Peter Hye Nielsen
Marie Lunde
Emma Hye Nielsen
Emilie Cathrine Rasmussen
Martin Skovsende Hansen
Nick Nordbo Pliniussen
Martin Juul Christiansen
Kirstine Rebekka Smith
Rikke Maria Jensen
Amanda Birkholm Knudsen
Emma-Kristina Hersø Ras-
mussen
Nicolai Varmløse Engelbrecht
Christiansen
Natasha Elsborg Westergaard
Sabina Juul Holm
Tanja Cecilie Jørgensen
Katrine Gemmer Lundberg

Rolfsted kirke kl. 10
Anne Heegaard Skytte
Marie Talbro

Mathilde Kathrine Stoksted
Rasmus Gunderstofte
Tobias Johannes Andersen

Skellerup kirke kl. 10.15
Anne-Sofie Toft Hviid Jensen
Helle Petersen
Tobias Rosenberg Bisgård
Jensen
Morten Færch Andersen
Katrine Tækker Christensen
Frederikke Karlsson
Lau Nauerby
Victor Nauerby
Frederik Søgaard Mortensen
Matilde Østergaard Knudsen

Stubberup kirke kl.10
Rasmus Trier Arevad
Frederik Jensen
Emma Pilkær
Mie Egelund Pedersen
Kristian Hillerup Jørgensen
Kira Elisabeth Recke-Svenning
Thea Kragebær Jacobsen
Maria Marloth
Jeanette Lund Kristensen

Viby kirke kl. 10
Jeppe Jørgensen
Valdemar Bo Rafn Johansson
Jacob Arne Bøgh Sternkopf
Rasmus Frost Gjengedal
Marco Herup Mørck Madsen
Mathilde Gommesen
Siri Johanne Janfelt-Mose

Konfirmationer den 1. maj

NAVNE
NYT OM

NyuddaNNede: Hjemmeplejen i Kerteminde Kommune har
fået et hold nyuddannede social- og sundhedshjælpere. Fra oven
til venstre er det Diana fredsted, Henriette Otto, Rikke Hansen,
Susanne Andreasen, Lone Brandt, Tove Rasmussen, Wannapha
Pedersen og Alice Høj Andersen.



Økologisk mælk
fra ”Naturmælk”
Skummet-, Let- eller Minimælk.
1 ltr. 9,95. Frit valg

KIMS CHIPS
Mange varianter.
150-180 gram.

FREDAG KL. 10.00-15.00

TILBUD GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

MESINGE
ÅBENT ALLE DAGE KL. 7.30 - 21.00

Tlf. 6534 1011 · Fax 6534 2853 · Email: sparmesinge@mail.dk

Ta´ 3 ltr.

15,-
HALV PRIS

Ta´ 2 ks.

150,-
+ pant

Frit valg

15,-

Kom til KÆMPE
15 års fødselsdagsfest
VI FEJRER DET MED GODE TILBUD HELE UGEN
FRA DEN 26. APRIL - 1. MAJ

Ta´ 3 poser

15,-
SPAR 14,85

HARIBO - DEN ER GO´!
Mange varianter.
75 - 90 gram.

KOM OG TØM EN ALBANI ØLVOGN
30 stk. Alm. Odense
30 x 0,33 cl. 1 ks. 79,95.
Max. 2 ks. pr. kunde
Herefter er prisen kr. 104,95 + pant pr. ks.
TILBUD GÆLDER SÅ LÆNGE DER ER ØL PÅ VOGNEN.

KOM OG MØD CULT-PIGERNE!!!
MASSER AF GRATIS SMAGSPRØVER FRA
CULT-SHAKER OG CULT MOKAI
VI SÆLGER DEM TIL KUN 15,-
- MASSER AF SJOVE PRÆMIER - KOM OG VIND!

KÆMPE BLOMSTERMARKED PÅ PLADSEN
FRIT VALG KUN 15,-

15 ÅRS FØDSELSDAGSKAGE
FRA VISTI KUN 15,-

KL. 9.00-11.00
STORT GRATIS
MORGENBORD
Vi byder på kaffe og rundstykker

FRA KL. 14.00 - 16.00
Kom og få en tur på Pony-hestene - Vi får besøg af Tårup Arabiens

Fra kl. 12.00 er der tændt op i grillen
STORE grillpølser
m/brød kun 15,-
STORE fadbamser
kun 15,-

HUSK GAVEREGN - LODTRÆKNING PÅ BON’ER HVER TIME

STOR GRILLFEST PÅ P-PLADSEN

FREDAG FRA KL. 15.00

LØRDAG DEN 30. APRIL

SØNDAG DEN 1. MAJ

KLIPNING:
Dame. . . . . . . . . kr. 120,-
Herre . . . . . . . . . kr. 110,-
Barn . . . . . . . . . kr. 100,-

PERMANENT:
Almindelig. . . . . kr. 380,-
. . . . . . . . . . . . . . kr. 430,-

SKUMPERMANENT:
. . . . . . . . . . . . . . kr. 450,-

Alle permanent er inkl. klip!

Salon
TAKSHAVEN

DAME- og HERREFRISØR
v/ Marianne Laursen

Takshaven 53 . Munkebo
Telefon 65 97 61 24
LUKKET TIRSDAG

KOM TIL STIGA DAG

Foråret nærmer sig. Det spirer og gror. Kom ind til din Stiga forhandler og
få inspiration til haven samt se alle Stiga nyhederne inden for havemaski-
ner. Derudover kan du deltage i konkurrencen om Stiga maskiner.

3.495,-
inkl. moms

torsdag 28. april 2011 kl. 16-20

Tilbud på Stiga dagenVIND

1. præmie 2. og 3.
præmie

4. og 5.
præmie

Åbningstider: Mandag-Fredag 10.00-17.00 Lørdage 9.00-12.00
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forårsdag på tarup mølle
Lørdag d. 30/4 - 2011

MØLLEVEJ 26, 5792 ÅRSLEV TLF. 65 97 20 30

Plantesække

Til heste på forårs - og sommergræs.

KUN

795,-

595,-

SPAR 20% på Sure’n Easy
hestemineraler.

Head Beads - 10 kg. Havefrø
Mange forskellige slags.

SPAR 40,-

KUN
FRA

6995,-
DK’s billigste!!!

15920,-

SPAR 40,-
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LANGESKOV: Ønsket om
et ny bus til Birkelund Pleje-
center i Langeskov, har længe
stået højt på ønskesedlen hos
Birkelunds Venner. Dog har
vennerne også måtte erkende,
at det ikke er sådan lige at skra-
be 350.000 kr. sammen, som
en ny bus koster. Glæden var
dog rigtig stor, da der forleden
dumpede et brev fra Nordeas
Fond ind af døren hos kas-
serer Lillian Christensen, med
beskeden om, at fonden havde
tilgodeset det gode formål med
50.000 kr.

Busbarometeret stiger
- Var der bare flere af den slags
breve, så kunne vi jo hurtigt få
skrabet pengene sammen, men
foreløbig glæder vis os over
de mange penge fra Nordeas
Fond. Det bringer vores busba-

rometer op på 150.000 kroner,
siger Lillian Christensen.

Udover at lave egne arrange-
menter, fortsætter Birkelunds
Venner naturligvis også med at
søge diverse fonde om tilskud
til det gode formål.

- Desværre har det vist sig,
at det er mere vanskeligt end

vi havde håbet med at få penge
ud af fondene, men vi fortsæt-
ter ufortrødent og sammen
med vort eget arbejde og di-
verse tilskud fra andre, skal det
også nok lykkes os at få skrabet
penge nok sammen, lyder det
fra Lillian Christensen. Sv.O.

Fondspenge til ny
plejehjemsbus

Pengene fra Nordeas Fond blev forleden overrakt til BirkelundsVenner
af filialdirektør, Gunnar Jørgensen, fra Nordea Bank. Her er det Jenny
Jeppesen og Lillian Christensen, der tager imod.



INFORMERER
Byrådet

Afholder møde, torsdag den 28. april kl.
17.00, på Kerteminde Rådhus.
Dagsordenen kan ses på hjemmesiden
www.kerteminde.dk

Bekendtgørelse om åsteds-
og forligsforretning

I anledning af påtænkt ekspropriation
vedrørende:
Anlæg af oversigtsserivitut på matriklerne
i det nord-østlige hjørne af krydset mellem
kommunevej 4412700 Mejerivejen og kom-
munevej 4411050 Enghavevej.
Kerteminde Byråd har besluttet, at der i
medfør af kapitel 5 i vejloven (jf. LBK nr.
893 af 09/09-2009) kan eksproprieres for-
uden for ovennævnte anlægsarbejde.

Ekspropriationen berører følgende matri-
kelnumre:
Lb. nr. Matr. Nr. Adresse
1 10 d Marslev By, Marslev, Enghavevej 7
2 10 n Marslev By, Marslev, Mejerivejen 4
3 10 p Marslev By, Marslev, Mejerivejen 5

I medfør til vejlovens §§ 47-48 afholdes
åsteds- og forligsforretningen:
Fredag den 27. maj 2011
Mødestedet for enhver ejer og bruger er
ved ejendommens facade mod Mejerivejen.
Ekspropriationens omfang samt de nær-
mere mødetidspunkter ved de implicerede
ejendomme fremgår af en arealfortegnelse
med tilhørende ekspropriationsplan.
Arealfortegnelse mv. er sendt pr. brev til
de berørte ejere og vil endvidere fra den
22/03-2011 til og med den 28/04-2011 være
fremlagt til eftersyn i Borgerservice på
Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4,
5300 Kerteminde.
Der vil under besigtigelsen eller umid-
delbart efter denne være mulighed for at
drøfte den erstatning, som de ekspropria-
tive indgreb måtte afføde.

Nærværende bekendtgørelse tjener til
underretning for enhver, der som ejer,
bruger, panthaver eller i en hvilken som
helst anden egenskab har retlig interesse
at varetage i anledning af den påtænkte
ekspropriation.

Social- og sundhedshjælper-
elever søges

Kerteminde Kommune optager 18 elever
1. september 2011. Uddannelsen er en
erhvervsuddannelse med praktikpladsga-
ranti.
Hvis du er interesseret i at hjælpe ældre,
syge og handicappede mennesker med
praktisk og personlig hjælp, omsorg, akti-
vering og elementær sygepleje er uddan-
nelsen måske noget for dig.
Læs mere om uddannelsen, adgangskrav
og ansøgningsfrist under jobs på kommu-
nens hjemmeside: www.kerteminde.dk
Yderligere oplysninger kan også fås ved
henvendelse til uddannelseskoordinator
Lillian Matzen, tlf. 6515 1053.

25 års jubilæum

Dagplejer Lillian Pedersen, Ahlefeldtsvej
33, Kerteminde, har den 28. april været
ansat som dagplejer i 25 år.

Udstilling

Patchworkudstilling på Kerteminde
Bibliotekerne, Munkebo Bibliotek. Udstil-
lingen kan ses fra 4.-30. maj i bibliotekets
åbningstid.

Alkoholbehandlingen

Informationsaften for alle, tirsdag den 10.
maj kl. 19-21, Bjergegade 15 c, 5000 Odense
C.

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

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

kommune@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

Konfirmanden takker…..
Vær med til at takke din familie, venner mm.

for en god fest, flotte gaver, mange blomster osv.

Selv et tak til dine kammerater kan
komme i Kerteminde UgeAvis,
med dit eget foto på siden.

Pris pr. annonce:
150,- inkl. foto

Du kan vælge en
af følgende måder:

Send dit foto og
tekst (max 15 ord) til
kua@fynskemedier.dk
– Emne: Konfirmand 2011
eller indsend et foto og tekst til:
Kerteminde UgeAvis,
Ndr. Ringvej 54, 5300 Kerteminde
Mærke ”Konfirmand 2011”

Betaling og bestilling af annonce skal ske senest torsdag kl. 10.00 ugen før udgivelse.

Beløbet betales kontant på kontoret eller send frimærker til:
Kerteminde UgeAvis · Ndr. Ringvej 54 · 5300 Kerteminde
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LANGESKOV: Hjertebilen
og Hjerteforeningens lokal-
komite er igen ude og tage
blodtryk. Denne gang er det i
Langeskov Centret, hvor hjer-
teforeningen, SuperBrugen
og Handelsstandsforeningen
sætter fokus på sund kost. In-
teresserede kan få inspiration
af Hjerteforeningens mange
opskrifter på sund mad som
absolut ikke behøver at være
kedeligt.

Her er det også muligt at få

tjek på blodtrykket. Hjerte-
bilen holder på centertorvet i
Langeskov fredag den 29. april
fra klokken 13 til 18, og for-
eningens folk finder måleren
frem mellem klokken 13 og
15. Herefter er der hjertekast
for børn og barnlige sjæle, og
der er præmier til de bedste.

Hvis man går rundt med en
digter i maven, er det også mu-
ligt at deltage i en konkurrence
for de skrivefærdige. Skriv et
digt, en sang eller en hel histo-

rie om hjerter – det kunne være
om kærlige hjerter, søde hjer-
ter, dårlige hjerter, onde hjerter
eller julehjerter - kun fantasien
sætter - bare noget der handler
om hjerter.

Digtet eller historien kan af-
leveres i kassen ved Hjertebilen
eller sendes på mail til adressen
webhjerte@hjerteforeningen.
dk. Vindernes bidrag kan ses i
SuperBrugsen.

Hjertebilen kommer
til Langeskov

Et af de arrangementer man også kan deltage i, er LLMs nytårsløb. Billedet er fra dette års udgave.

LANGESKOV: Hvad Lange-
skov Løb og Motion tidligere
har tilbudt med stor succes,
sker nu igen, idet foreningen
tilbyder alle, der kunne tænke
sig at komme i gang med at
løbe, at være med på et løbe-
hold for nybegyndere.

- Holdet starter helt fra
bunden med deres egen træ-

ner, som sikrer, at alle kan være
med, uanset kondital og forud-
sætninger, siger Marianne Jun-
ge, som er træner i Langeskov
Løb og Motion.

Har man lyst til at være med
eller måske blot se, om det
skulle være noget for en, skal
man møde op på LLMs træ-
ningsdag, som er tirsdag aften.
Her starter løberne med fælles
opvarmning i mellemgangen i
Langeskov Idrætscenter, inden
de begiver sig ud på forskel-
lige løberuter, alt efter lyst og
formåen.

- Første mål for nybegynderne
kunne jo være, at gennemføre
fem kilometer ruten til årets
Eventyrløb den 2. juni, siger
Marianne Junge.

Samtidig opfordrer hun folk
til at gøre alvor af nytårsforsæt-
tet og gå foråret i møde med en
ny livsstil i bevidstheden om, at
det er sundt at løbe, men også
sjovere og mere motiverende at
gøre det sammen med andre.

Vil man have nærmere op-
lysninger om tiltaget, kan man
kontakte Marianne Junge på
tlf. 29451422. Sv.O.

Løbeklubmed tilbud til
nybegyndere
Langeskov Løb og
Motion træner
til Eventyrløbet, der
finder sted i juni



Fyns Veteran Knallertklub
Åbningsløb i Munkebo med start
kl. 10.00 og forventet mål kl. 13.00

Fri Cykler:

SPAR MOMSEN
på el-cykler, handicap scootere og på alle vores
almindelige cykler i butikken

PRØVETUR
for børn fra 5 til 10 år
i følge med voksen
- hvis vejret tillader det.
Før 13.995.-
Køb den nu og
SPAR 5.000.-

8.995.-

Program:

Gratis morgenbord til alle
fra kl. 09.00-10.00

Grilles tændes og der grilles
pølser fra kl. 12.00-14.00

Besøg af veteranbiler
og klassikere

butikkenbutikikkenik

Ved køb af scooter
på dagen medfølger
lås og hjelm...

Ved køb af scooter
på dagen medfølgerpå dagen medfølger
lå hj l

Munkebo
Kom ud i det blå i

Lørdag den 30. april fra kl. 09.00-15.00

Ca. 30 deltagere

FRI
FINANSIERING

i renter og
gebyrer
over 36
måneder0,-

Tilbudene gælder kun den 30. april sålænge lager haves, og ved kontant betaling. Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter

v/Jes Larsen. Tlf. 65 97 62 92
Fjordvej 114 · 5330 Munkebo

FIND DIN NYE CYKEL PÅ WWW.FRICYKLER.DK

Munkebo
Autoservice

Fjordvej 110 . Munkebo . Tlf. 6597 4607
www.munkeboautoservice.dk

Munkebo Autoservice:

SPAR 10%
på dæk og fælge

r
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M

p
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En hilsen på max. 15 ord
med billede koster kun60 kr.

- 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:

HILSNER
I ønskes Hjertelig
tillykke med guld-
brylluppet.
Vi glæder os til festen.

Kærligst
Børn, Svigerbørn

& Børnebørn

Deadline
onsdag
kl. 10.00

DIN EL-SCOOTER

EKSPERT

EL-SCOOTER EKSPERTEN
Gormsvej 8 - 5800 Nyborg

Tlf.: 4096 4392

Vi sælger livskvalitet

LM-350
Flot city-scooter med 4 store hjul der giver ekstra
sikkerhed og stabilitet. Både styr og sæde kan
justeres, hvilket sikrer en perfekt kørestilling og
dermed også en rigtig god kørekomfort. LM-350
kan køres med både højre og venstre hånd.

LM-350

14.995,-
Inkl. moms, excl.leveringsomkostn.

LM-500
Lindebjergs luksus scooter til dig der ikke vil
gå på kompromis med noget. Her får du en
topfart på 15 km/t. Som standard medfølger
et super lækkert kaptajnsæde med armlæn og
nakkestøtte.

LM-500

19.995,-
Inkl. moms, excl.leveringsomkostn.
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FRA

598.-
Inkl. momsLindebjerg rollator

Ejbygade 12 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 14 28 70

KÆMPE RESTLAGER
Color træ ogmetalmaling
Halvblank, oliebaseret, til inden og udendørs

Fås kun i lys grå,
mellemgrå og rød 3/4 ltr. 39.-

JORDVARME TVP
VARMEPUMPER

systemgodkendt af Teknologisk Institut
B & V - bedre varme fra naturen

www.bedrevarme.dk
Tlf. 65 91 85 85

TEKTROL ANTI RUST | DALUMVEJ 60 | 5250 ODENSE SV | TLF. 66 11 65 58
www.tektrol.dk
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Dame Badeanstalt som den så ud i begyndelsen af sidste århundrede. Billeder er taget omkring 1919. Foto: Kerteminde Byhistoriske Arkiv

Søbadet fotgraferet fra luften. Foto: Kerteminde Byhistoriske Arkiv

Kerteminde: Der er mas-
ser af nostalgisk inspiration at
øse af for Kerteminde Havn
Bådelaug, der ønsker at lave en
badebro - et søbad - ved den
sydlige mole på havnen.

Det lokale museum råder over
en stribe billeder fra tidligere
tiders anlæg ved havneløbet.
Nogle af de historiske billeder
kan ses her.

Bådelavet har allerede fået

grønt lys til at arbejde videre
med planerne fra byrådets Mil-
jø- ogTeknikudvalg. Afhængig
af den endelige udformning af
projektet skal der muligvis også
godkendelser til fra det statslige

Miljøcenter Odense og Kystdi-
rektoratet.

Man vil forsøge at skaffe bi-
drag fra fondsmidler til projek-
tet, som også vil kræve indsats af
frivillig arbejdskraft.

masser af inspiration
til et nyt søbad

Herre Badeanstalt cirka 1900.
Foto: Kerteminde Byhistoriske Arkiv



Rynkeby
Rynkeby Bygade 56 · 5350 Rynkeby

Tlf.: 65 39 10 94

5 ”SKARPE”
FRA I RYNKEBY

Vi har åbent
ALLE dage

7.00 - 20.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag til søndag

2 kg Hot Wings
Frost

BEMÆRK PRISEN!!! 5995
Lageret Skjern
Danbo Ost
Ca. 950 g 4500

Brød og kager fra
Konditorbageren
i Langeskov

Heat Beads
brikketter
10 KG

Dumle, Skolekridt
el. Tyrkisk Peber
Frit valg - 3 POSER 2500

NYHED FRA PÅ TORSDAG!!!

7995

Hver lørdag
Rundstykker

4,-

Farmerrugbrød

20,-

VI VIL FYN!

Væk din drøm...
om ny bil, båd, bolig, køkken eller noget
helt andet.

Tænk stort!
Vi har afsat 100.000.000 kr. til at
gøre fynske drømme til virkelighed
til en uhørt lav rente.

Kom ind og fortæl os om dine drømme.
Men skynd dig!

...ELLER SCAN

Eksempel: ÅOP 5,4% ved lån på 50.000 kr., løbetid 3 år.
Du kan læse mere om vilkårene på sparekassenfaaborg.dk/drommelaan.

www.sparekassenfaaborg.dk

DRØM DIG TIL
10.000,-
FACEBOOK.COM
/SPAREKASSEN
FAABORG...

LÅN TIL 3,95%
FAST RENTE I 3 ÅR

Kerteminde -Tlf. 6548 5460
Seden Syd -Tlf. 6548 5430
Ferritslev -Tlf. 6548 5270
ErhvervsCenter Odense -Tlf. 6548 5140
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Langeskov: 13 numre var
på programmet, da der forle-
den blev afholdt Melodi Grand
Prix på Langeskov Skoles afde-
ling Pilen. Af disse numre, var
der imidlertid kun et enkelt,
hvor der var drenge på sce-
nen, ellers var det i alle øvrige
numre piger der både sang og
dansede til numrene.

Til gengæld var der drenge
involveret i mange andre op-
gaver i forbindelse med Grand
Prixet, for de sørgede nemlig
for, at tingene også fungerede
uden for scenens funklende
rampelys.

Da samtlige tretten numre
var sunget, var det op til publi-
kum at finde frem til vinderen,
medens de øvrige numre så fik
den hæderfulde andenplads.
Vinderen blev sang nummer

ni ”Danse i Måneskin”, med
gruppen ”De 6 stjerner på
Månen”, bestående af Eline

og Julie, der sang og danserne
Magdalena, Fie, Anna og Ma-
lene. Sv.O.

Pigerne i overtal vedMgP

Barbiepigerne, var på scenen med sang nr. 1, da der forleden var
MGP på Langeskov Skoles afdeling Pilen.

keRTeMInDe: Den inter-
nationale kunstfestival i Kerte-
minde, der finder sted i starten
af juli, får 42 deltagende kunst-
nere med den østrigske Adi
Holzer som hovednavn. Han
er født i 1936 og uddannet
fra Kunstakademiet i Wien i
1960, er dansk gift og har boet
her i landet siden 1962. Holt-
zer er bl.a. kendt for farverige
skildringer af artistlivet.

42 udstiller
på festivalMUnkeBo: Lørdag d. 7 maj

gentages succesen med MC
træf ved Munkebo Bibliotek.
Kom og hyg dig i forårssolen
med glade mennesker og lidt
til halsen, medens du nyder
synet af de flotte skinnende
motorcykler.

Få en snak med motorcy-
kelfolket, og prøv en tur - hvis
du tør. Men husk, at man skal
være over 135 cm, for at det er
tilladt.

Foruden de blanke maski-

ner, kan man se børn optræde
med Cirkus Flik-Flak. De op-
træder 2 x 15 minutter og vil
blandt andet jonglere, cykle
på 1-hjulet cykel og væltepeter
cykler.

Der vil være mulighed for at
købe øl, sodavand og pandeka-
ger i forbindelse med arrange-
mentet.

Det hele foregår på pladsen
foran Munkebo Bibliotek fra
klokken 11 til 13.

MC-træf i Munkebo
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Langeskov: Egentlig
havde de været der en gang
før, men op til påske var de der
igen, og denne gang for at være
rigtig synlige for butikkens
kunder. Der er tale om 15 unge
mennesker, der er i gang med
en uddannelse inden for Coop
Danmark, og som er udvalgte
til Leder Trainees. Tanken er, at
de på sigt kan blive kommende
leder inden for Coop. Da de
første gang var i Langeskov, var
det for at lave markedsunder-
søgelser og prisanalyser, hvilket
jo selvsagt foregik mere i bag-
grunden. Men denne gang var
det for selv at finde varer, pris-
sætte disse, og derefter uddele
smagsprøver og få solgt varerne

på stande i butikken.
- De unge mennesker er ud-

valgt blandt samtlige elever på
deres årgang, som kommende
lederaspiranter, fortæller sous-
chef i SuperBrugsen i Lange-
skov, Michael Nielsen.

Senere i forløbet kommer de
atter tilbage til Langeskov, først
igen på to enkeltdage, men i
løbet af næste forår for at af-
slutte med en uge, hvor de selv
skal køre butikken.

Hver gang har man valgt en
”uddeler”, som er ordstyrer og
leder af gruppen. Denne gang
var det Simon Knudsen, der til
daglig er elev i SuperBrugsen i
Asnæs på Nordvestsjælland.

Han var da heller ikke sen til
at fortælle, at tiltaget med lede-
raspiranter tiltaler ham meget,
for dels er der tale om en ny og
spændende måde at uddanne
sig på, og dels lærer man også
nye ansigter at kende. Samti-
dig stifter man bekendtskab

med, hvordan man gør tingene
andre steder og ikke mindst,
hvordan man selv får tingene
til at ske. Sv.O.

Morgendagens ledere
i superBrugsen

På forskellige stande i butikken, bød de unge lederaspiranter på smagsprøver på varer, som de selv
havde udvalgt og selv sat prisen på. Holdet kommer igen i løbet af det kommende år.

15 unge mennesker
skal selv få tingene
til at ske som et led i
deres uddannelse

Simon Knudsen, der ved
fredagens besøg i Langeskov var
udvalgt til at være, om ikke
uddeler, så leder af gruppen
af lederaspiranter inden for
COOP Danmark.

ageDRUP: Når Krakagården
holder loppemarked i slutnin-
gen af april, så er der også tale
udvikling og læring for institu-
tionens beboere.

Krakagården ligger på Age-
drupvej 17 i Agedrup, og er et
socialpædagogisk opholdssted
for unge, med skole for interne
og eksterne elever.

- Vi ser loppemarket som

et udviklingsrum: Vores unge
lærer om tingenes værdi, om
hvordan der handles, og om
ganske almindelig købmands-
regning. Der er læring omkring
samarbejde. I processen om-
kring det at få et loppemarked
op at stå, er vi på lige fod med
hinanden, og lærer at vi, med
vores forskellige egenskaber,
unge som gamle, får det til at
gå op i en højere enhed, udtaler
Pia Richardt, der er ansat på
Krakagården.

Hun påpeger også at ele-
verne via arrangementet får
kontakt til det omkringlig-
gende samfund, både når de er
med ude og tømme dødsboer,
og når de skal være med til at

sælge tingene på loppemarke-
det. De oplever også en person-
lig udvikling, og får minimeret
deres følelse af at være ”ander-
ledes”.

Det er med andre ord et lop-
pemarked med eksistentielle
undertoner, der afholdes på
Krakagården, men det skal
ikke afholde nogen fra at gøre
en god handel og komme hjem
med skønne loppefund - endda
for et rigtigt godt formål.

Overskuddet på længere sigt
skal gå til en dannelsesrejse,
fortæller Pia Richardt.

Krakagården holder loppe-
marked den 30. april og den 1.
maj - begge dage i tidsrummet
fra klokken 11 til 17.

krakagården klarmed
masser af loppefund
Overskuddet fra
Krakagårdens loppe-
marked skal blandt
andet bruges til en
dannelsesrejse



S. E. H. Teknik
Tlf. 65 39 15 87

Programpakker (HD)
Hele huset (flere rum)

Ring for nærmere information

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

� Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.

5 års garanti på nye tandproteser og finansiering
af tandbehandlinger over op til 5 år.

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

TANDPROTESER MED LIVSKVALITET

Odense
Vestergade 38 · Tlf. 66 13 64 66

Svendborg
Det Gule Pakhus

Havnepladsen 3 B · Tlf. 62 21 54 03
www.tpt.dk

Rynkeby Børnehave bliver privat 1. august og skifter navn til Rynkeby Børnehus.

Rynkeby Børnehus bliver en lille, tryg børnehave, hvor der også tilknyttes en vuggestue.
Børnene kan passes året rundt også i sommerferien og mange af de andre almindelige lukkedage.
Det faguddannede personale sikrer, at dit barn modtager et godt pædagogisk tilbud som lever op til
kommunens børne- ungepolitik.

Kirsebærhaven 3 · 5350 Rynkeby
Tlf. 65 39 13 73

www.rynkebyboernehave.dk

At lege er at lære...

Fysisk aktivitetHumor

Sundhed
Trivsel

Kreativitet

Anerkendende pædagogik

Livsglæde

For plads på venteliste til vuggestue eller børnehave kontakt:
Leder Ulla Pultz
Rynkeby Børnehus
Kirsebærhaven 3, 5350 Rynkeby
Åbningstid fra kl. 6.00 - 16.30 mandag til torsdag,
fredag 6.00 - 15.15
hjemmeside: www.rynkebyprivateboernehus.dk
tlf. 65 39 13 73

Pris for børnehaveplads - 1.537 kr. i 12 mdr.
Pris for vuggestueplads - 2.812 kr. i 12 mdr.

takt:

Langeskovcentret 7
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 33 36
Tlf. 65 38 33 52

Udbringning fra
kl. 16.00 til 20.45 kr. 15,-

Se mere på:
www.pizzamilanorestaurant.dk

A LA CARTE
KEBAB

PITABRØD
GRILL · BURGER

SALAT
PIZZA · PASTA

RULLE
KEBAB

FRISK
KEBAB

HVER DAG

Check, Dankort
modtages

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE FRA

KL. 15.00 - 21.00

OBS!!!
ALLE VORE PIZZAER
KAN OGSÅ FÅS SOM

DEEP PAN TIL KUN 55,-

NYHED: RIS RETTER
180. Ris med kebab og salat 65,-
181. Spareribs med salat

og pommes frites 65,-
182. Ris med chili con carne,

kebab 80,-
183. Græsk salat
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KERTEMINDE: 4000 kroner
voksede til 12.525 kroner på
bare en måned. Det blev re-
sultatet af den lille pengeduel,
som de to lokale bankdirektø-
rer, Jørgen Schou, Sparekassen
Faaborg, og Henrik Kopp,
Nordfyns Bank, har udkæmpet
med det formål at samle penge
ind til Team Rynkebys indsam-
ling til Børnecancerfonden.

Hver fik 2000 kroner ud-
leveret for en måned siden og
blev bedt om at få pengene til
at yngle - og de to bankdirektø-
rer udviste både opfindsomhed
og godt købmandsskab under
fighten.

Jørgen Schou investerede
pengene i et maleri, som han
holdt auktion over i bankens
lokale. Maleriet blev solgt for
5100 kroner - men desværre
lovligt sent i forløbet.

- Jeg fik ret hurtigt et be-
skedent bud på maleriet, men
havde is i maven og ventede på
et bedre bud. Det fik jeg også,
men desværre lidt sent. Jeg ville

gerne have kunnet investere
igen, men blev fanget af tids-
fristen, fortæller Jørgen Schou,
der således skabte et overskud
på 3.100 kroner.

Et flot resultat
Et flot resultat, men ikke nok
til at overgå kollegaen/kon-
kurrenten Henrik Kopp, der
tjente 5.425 kroner til det gode
formål.

Henrik Kopp benyttede sig
af sit kræmmertalent og skabte
overskuddet dels ved at handle
med annoncer, dels ved at tin-
ge og tigge sig til en masse bu-

tiksvarer fra byens handlende,
som blev solgt på Torvet i løbet
af tre timer.

- Det var rigtigt skægt at
prøve noget helt andet og jeg
fik talt med en masse menne-
sker. Men det var også hårdt
- ikke mindst på grund af det
dårlige vejr, fortæller Henrik
Kopp.

Men uanset udfaldet er de
to duellanter enige om én ting:
Selv om det har taget tid, så
har det været umagen værd at
støtte et godt formål.

Kræmmeren vandt over
kunsthandleren

På én måned fik de to bankdirektører Jørgen Schou og Henrik Kopp
4000 kroner til at yngle til 12.525 kroner. Henrik Kopps kræmmergen
vandt over Jørgen Schous kunsthandlertalent, men den største vinder
er Børnecancerfonden, der modtager overskuddet. Hér er det Henrik
Mohr fraTeam Rynkebys cykelhold, der modtager gevinsten.

De to lokale banker
fik i bogstaveligste
forstand pengene
til at yngle, da de
dystede om samle det
største beløb ind til
Børnecancerfonden

Bliver du set?
Har du brug for en

hjemmeside?



VEJSPÆRRINGER
I forbindelse af afviklingen af koncerten på Flakhaven den 7. maj er der
følgende vejrspærringer gældenden fra den 7. maj kl. 6 til den 8 maj kl. 02.
• Klosterbakken spærret ved Klaregade – dog med mulighed for indkørsel

til Magasins P-kælder.
• Flakhaven spærret ved Thomas B. Thriges Gade.
• Klaregade i retning mod Klingenberg spærres.
• Bustrafikken omlægges i samme periode se mere på www.fynbus.dk

7. MAJ · FLAKHAVEN I ODENSE · KL. 16.30 - 22.00 · GRATIS ADGANG

ERANN DD

JON FEAT. CLEMENS

KA
TOJOKEREN

JOHNNY DELUXE

THE STORM
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Langegade 38 · Kerteminde · tlf. 65 32 36 18

Tilbud gælder så længe lager haves.

Forårstilbud

HERRE
Batavus Marcato Deluxe
8.g. , lås, lygter m.m.
vejl. 6999,-
Forårspris 5499,-
Batavus Marcato Spirit
7.g. vejl. 6699,-

Forårspris 5499,-
Avenue Airbase
1.g. skivebremser
vejl. 4999,-
Forårspris 3499,-
Avenue Boardway XM
Limited
8.g. rullebremser,
vejl. 6999,-
Forårspris 5499,-
MBK Octane Plus
7.g., lås, baglygte m.m.
vejl. 4299,-
Forårspris
pr. stk. 3499,-
Kildemoes Streetbike
7.g., lås, lygter m.m.
vejl. 4199,-
Forårspris 3499,-

Batavus Easy Nordic
7.g., fodbremse, lås
vejl. 11999,- forårspris 9999,-
KØB 2 for i alt

Kun 17.999,-

Batavus
Lento Easy
3 gear, fodbremse, alustel, lås,
lygter m.v. vejl. 14.399,-

Forårspris 11.399,-

ELCYKLER

DAME
Batavus Ouverture
Nuvinci. Trinløs gear,
vejl. 8499,-
Forårspris 6499,-

Batavus Compass
21 gear, lås, lygter m.m.
vejl. 6999,-
Forårspris 5499,-

Batavus Cambridge Spirit
7.g., lås, lygter m.m.
vejl. 4999,-
Forårspris 3999,-

Kildemoes Streetbike
7.g., lås, baglygte m.m.
vejl. 4199,-
Forårspris 3499,-

MBK Octane Plus
7.g., lås, baglygter
vejl. 4299,-
Forårspris 3499,-

Vores stole er lige så forskellige som vores kunder.

Vi arbejder ud fra det kendte Farstrup Comfort Princip, hvor vi
producerer hvilestole til hver enkelt kundes form og højde.
Først efter en grundig analyse af din siddestilling sætter vi stolen
i produktion. Derfor er det sjældent at to stole er helt ens.

Vivi Ann Garup
og Linda Lærkegaard

Vi glæder os til at høre fra dig!
Garup & Lærkegaard
Farstrup Comfort Center
Blangstedgårdsvej 3
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 95 10
kunsten@siddegodt.dk
www.siddegodt.dk

Den bedste stol er lavet til dig

www.siddegodt.dkSTOLEBUS RING:
6 6 15 9 5 10

Farstrup Comfort Center
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LANGESKOV: Den Roman-
tiske Have på Sanderumgaard
fik en forrygende start sidste
år med mange tusinde besø-
gede både enkeltpersoner og
grupper, men man hviler ikke
på laurbærrene og er derfor
allerede i gang med forbere-
delserne til den kommende
sæson. Godsejerparret Susanne
og Erik Vind åbner haven den
1. maj klokken 11 , og de har
sat 35.000 løg, som skal give
gæsterne en blomstrende vel-
komst.

Ny frugthave
Der skal også etableres en
frugthave med de gamle frugt-
sorter, som Johan Bülow, der
i sin tid anlagde haven, dyr-
kede i den del, hvor pavillonen
Sommerlyst ligger. Den gamle
smedje skal renoveres. Den lig-

ger ved indgangen til haven, og
den skal indrettes, så den kan
bruges til introduktionsmøder.
Der vil også blive toiletter, og
bag smedjen vil der blive en

overdækning med borde, så
gæsterne kan nyde udsigten
over landskabet mod vest og
eventuelt indtage deres med-
bragte mad.

35.000 løg venter
romantiske gæster

Den Romantiske Have på Sanderumgaard blev påbegyndt i 1793 af
geheimeråd Johan Bülow. Her er det godsejer ErikVind, der præsente-
rer et af de nyrenoverede anlæg i haven.

KERTEMINDE: Kino holder
Italiensk Aften lørdag den 7.
maj kl. 19.30, og viser i den
forbindelse det italienske dra-
ma Io sono l’amore, oversat til
dansk: Jeg er kærligheden.

Filmen, der er en tragisk
kærlighedshistorie, har den
britiske skuespillerinde Tilda
Swinton i hovedrollen som

Emma.Den foregår ved sidste
årtusindeskift og følger en fa-
milies fald fra bougoisiets tin-
der; et fald der skyldes hed pas-
sion og ubetinget kærlighed.

Io sono l’amore var i 2009
nomineret til et hav af priser,
heriblandt en Golden Globe.

Der startes med en vel-
komstdrik og efter filmen

serveres en let anretning bestå-
ende af Tortellinisalat med kyl-
ling og focaccia.

Arrangementet koster 130
kr. inklusiv en let anretning.
Tilmelding nødvendig senest
onsdag d. 4. maj til Kerte-
minde Kino på enten tlf 65 32
10 98 eller mail l.swendsen@
mail.dk

Italiensk aften i Kerteminde Kino



ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 12.00-17.00

Lørdag LUKKET
www.superbrugsen-langeskov.dk

FRISKBAGT
fra KonditorBageren, Langeskov

Fredagstilbud
Bikuber

1300
Lørdagstilbud
5 rundstykker

2000
Torsdagstilbud
Skagensbrød

- bagt i stenovn

2100
T d tilb dT d tilb d

Søndagsåbent d. 1.

Pålægspakke
Roastbeef

Kamsteg

Oksebryst

Rullepølse

I alt 20 skiver

Palo Alto
Reserva
Palo Alto Reserva

rød, Sauvignon Blanc

eller Shiraz rosè,

Maule Valley, Concha

y Toro, Chile.

6 x 75 cl. Frit valg.

Savanha i boks
Shiraz/Cabernet/Pinotage

rødvin eller Sauvignon

Blanc/Chardonnay hvidvin,

Western Cape, Sydafrika.

I boksmed praktisk tap-

pehane

300 cl.

Frit valg

PR. PK.

60,-

FRIT VALG

199,-
SPAR 214,70

3 LITER

89,-
SPAR 38,75

6 FLASKER

1000 GRAM

60,-
FRIT VALG

Kyllingefilet
Kalkunbryst
Kalkunschnitzler
Kalkunmignon
Frit valg

PR. PAKKE

119,-
FRIT VALG

3-4 Rib Eye ca. 700 gram
3-4 Entre Cote ca. 700 gram
3-4 Engelsk bøf ca. 600 gram
Frit valg
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Langeskov

TLF. 65 38 11 55
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-19.00 • Lørdag kl. 8.00-16.00.

Søndag den 1. maj kl. 10.00-16.00

maj kl. 10 -16

OK holder
fest

Gratis fleecetæppe til de

første 75 på lørdag!

Fyld tanken og kør
ud i det blå med et
lækkert fleecetæppe
fra OK

KUN SØNDAG D.1. MAJ
DISSE TILBUD GÆLDER

1 POSE

495

1 FLASKE

395

Cult Mokai
Skovbær

Literpris er 14,36

max 20 flasker

pr. kunde derefter

18,95 + pant pr. flaske

Begrænset parti

Coop kartofler
Dybfrost. Mange flere varianter. 400-900 g

Kg-pris maks. 12,50. Frit valg

Coop schwarzbrot
10 skiver
Kg-pris 5,90

1 PAKKE

295

Mange
flere varianter

1800 GRAM

8995
FRIT VALG

1.800 gram hak
Oksehakkekød 9-15%
Svinehakkekød 9-15%
Kalve- & svinhak 9-15%
Frit valg

FRA
EGET PØLSEMAGERI!

Kartoffel
spegepølse
Pr. stk.

4995

4x400g
BKI Extra

9000

Vi forærer de første 75 kunder et GRATIS fleecetæppe lørdag den 30/4 fra kl. 9.00.
Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 680 steder at tanke billig
benzin og diesel.
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AKTIVITETSKALENDER
01.01.-31.12. Munkebo by- & naturvandring 08.00-20.00 F.S.Kiosken, Munkebo, Alle dage

01.01.-31.12. Kerteminde by- & naturvandring 07.00-22.00 Statoil, Kerteminde, Alle dage

01.01.-31.12. Rundtur på Kerteminde Bryghus Efter aftale Kontakt Tornøes Hotel, 65321605

01.01.-31.12. Rundvisning på Ulriksholm Slot Efter aftale UIriksholm Slot, 68981576

01.01.-31.12. DykkerResort Efter aftale Camp Hverringe, 65341052

01.01.-31.12. Bådture m. Fjord & Bælt Efter aftale Fjord & Bælt, 65324200

01.01.-31.12. Spil skak i Kerteminde Skakklub 19.00-21.00 Strandvejen, tirsdage 19.-21.

01.01.-31.12. Motionsløb, hver mandag og onsdag 17.00-18.15 Kerteminde Hallen

05.03.-22.05. Værk - Sted, Fynske Kunsthåndværkere Johannes Larsen Museet

27.03.-28.04. Farven i quielten 12.00-17.00 VærkstedsGalleriet

27.03.-25.04. Varming og Rex, udstilling Efter aftale Galleri Nordskov

01.04.-31.08. DykkerResort Efter Aftale Camp Hverringe

01.04.-31.08. Rundvisning Efter Aftale Ulriksholm Slot

05. -22.05 Fynske kunsthåndværkere kl.12 -15.00 Johannes Larsen Museet

27.03- 28.04 Farven i quilten kl.12 - 14.00 VærkstedsGalleriet

09. - 30.04 Sybergs Atelier i Toldboden med kunst kl.12 - 16.00 Toldboden

17. - 26.04 Påskeudstilling på Galleri Brogaard kl.13 - 17.00 Rynkeby Bygade 17, Rynkeby

Åbent i svømmehal, bowling og fitnesscenter Munkebo Idrætscenter

22. - 24.04 Påskeudstilling med Viggo Salting kl.11 -17.00 Andresens Købmandsgård

21. - 25.04 Kunstudstilling ved Galleri YDO kl.13 -17.00 Ydo Art, Lille Viby

27.03 - 25.05 Kunstudstilling ved Galleri Nordskov kl.12 -18.00 Galleri Nordskov

30.04. Børnefattigdom, foredrag v. Mimi Jakobsen kl. 19.30 Kerteminde Skole

01.05.-30.05. Milena Bonaficini, maleri Efter Aftale Galleri Nordskov

01.05.-26.05. De uhøjtidlige, Maleri og fabeldyr VærkstedsGalleriet

01.05. Per Vium, Brunch arrangement 10.30 Café Matisse, billetter på turistbu-

reauet

01.05. Søndagsbrunch 10.00-13.00 Munkebo Kro

02.05. Munkebokorets Forårskoncert 19.30 Munkebo Kirke

06.05. Jazz på Hindsholm 18.00 Bjørnegården Landhotel

07.05. Loppemarked, DUE Leg & Virke 10.00-15.00 Aktivitetshuset, Munkebo

07.05.-29.05. Udstilling Toldboden

07.05. MC mini-træf 11.00-13.00 V. Munkebo Bibliotek

08.05. Mors dag 18.00 Munkebo Kro

Ovenstående er udpluk af aktiviteter fra www.kertemindeevent.dk.
Find flere arrangementer, oplysninger om tid og sted og meget mere på hjemmesiden.

Gratis SMS tjeneste. Modtag nyheder om arrangementer direkte på mobiltelefonen.
Send en SMS til 1204 med teksten ”ktm event”. Tjenesten er gratis. Pris for tilmelding er alm. sms takst.

Indholdet er leveret af VisitKerteminde og udgives online samt på tryk.
Oplysninger om aktiviteter og arrangementer kan tastes på www.kertemindeevent.dk eller ved kontakt til

Turistbureauet på tlf. 65321121. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer af arrangementer mm.

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. 40,- inkl. 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.

Deadline
onsdag
kl. 10.00

Cecilie Juul
Bakkelunden 21

Langeskov
Fylder 6 år torsdag den

28. april

Katrine Junker Koch
Fabers Allé 18
Kerteminde

Fylder 7 år i dag tirs-
dag den 26. april

Christian Kirk Larsen
Bjerggårdsvinget 3

Seden Syd, Odense NØ
Fylder 4 år søndag den

1. maj

Malthe Petersen
Lorentzen

Rødsbækvej 15, st. Viby
Mesinge

Fyldte 6 år søndag den
24. april

Anne Cathrine
Mundt

Odensevej 746
Kerteminde

Fylder 6 år fredag den
29. april

Maja Kjær
Christensen

Fasanvej 11, Ullerslev
Fylder 5 år mandag

den 2. maj

Katrine Mundt
Hansen

Sybergs Have 29
Kerteminde

Fyldte 6 år onsdag den
6. april

Rie Kvolsbæk
Bramsen

Ulriksholmvej 108
Kølstrup, Kerteminde
Fylder 5 år lørdag den

30. april

Denne uges vinder
Maja Kjær Christensen

kan afhente 1 kagemand hos

Denne uges vinder Rie Kvolsbæk Bramsen
Gavekortet skal afhentes indenfor 1 md.

Gavekort (værdi kr. 100,-) til børnetøj hos
Husk at bestille i

forvejen. Kageman-
den skal afhentes
inden for 1 mdr.

Oliver Egmose
Revninge Bygade 32

Kerteminde
Fyldte 13 år lørdag den

23. april
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MARSLEV: Sogneaften i
”Den gamle Skole” i Marslev,
tirsdag, den 26. april kl. 19.30,
får besøg af Henrik Ahlmann,
der er uddannet havebrugs-
konsulent og fungerer som
ekspert på den populære
hjemmeside havenyt.dk. I sit
foredrag giver han et indblik
i munkenes og klosterhaver-
nes uvurderlige betydning for

tidligere tiders lægekunst og
havetradition. Der fortælles
om udvalgte urter og lægeplan-
ter, og om datidens almuetro,
hvor urter som f.eks. salvie og
hvidløg blev brugt flittigt. Men
så er der også de grumme ek-
sempler.

Der er lagt op til et spæn-
dende foredrag, hvor alle er
velkomne. Der er fri entré.

Klostre og krydderurter

KERTEMINDE: Biblioteks
Venner inviterer til sæsonens
sidste fællessangaften i den
gamle byrådssal på Kerteminde
Bibliotek. Den lokale kunstner
og museumspædagog Lucy
Bergström vil lede aftenen,
som har fokus på svenske for-
årssange.

Lucy Bergström har boet
nogle år i Sverige, hvor hun

lærte mange svenske sange at
kende, ligesom hun lærte at
tale flydende svensk. Hun vil
selv synge nogle af sangene og
vil også lede deltagerne i fæl-
lessang. Alle er velkomne til at
deltage i aftenen, og der tages
en mindre entré.

Arrangementet finder sted
torsdag den 28. april fra klok-
ken 19 til 21.

Svenske sange om foråret

KERTEMINDE: Klokken rin-
ger ind til første time, når Øst-
fyns Biavlerforening i overmor-
gen tager hul på en nye sæson i
Skolebigården.

- Der plejer at komme et
sted mellem 10 og 20 delta-
gerem, og sammen lukker vi
op for bistaderne for at se, om
dyrene har det godt, siger for-
eningens formand Ejnar Rath.

Han opfordrer alle interes-
serede til at lægge vejen forbi
til en hyggelig sæsonstart.
Foreningen holder til på Vej-
levangen 16 - lige ved siden af
kricketbanen.

Første time begynder tors-
dag den 28. april klokken
16.30, og herefter er der åbent
hver torsdag på samme tids-
punkt frem til en gang i august.

Skolebigård åbner igen

LANGESKOV: Først var den
der, så var den der ikke, og nu
står den der så alligevel. Klar
til at tage imod, både i - og
uden for skoletiden. Talen er
naturligvis om den multibane,
som man har leget med tanken
om siden 2005, hvor en afdød
lærer ved skolevæsenet i Lan-
geskov, havde testamenteret
penge til en skøjtebane. For-
udsætningen var dog, at banen
skulle færdig inden for en vis
årrække.

Desværre lykkedes denne
mission ikke, men for lærer
Kasper Olesen, var ideen født,
og ved at søge diverse fonde,
blev den alligevel til virkelig-
hed. Derfor var der også store

roser til netop Kasper Olesen,
da formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget i Kerteminde

Kommune, Jesper Schmidt
Nielsen, fredagen før påske,
officielt kunne erklære multi-

banen, ved Langeskov Skoles
afdeling Pilen, for indviet,
blandt andet ved at uddele ga-
ver, der kan bruges på banen,
til skolebørnene.

Også efter skoletid
Samtidig blev det også slået
fast, at banen kan bruges i
skoletiden, men at den også
står til fri afbenyttelse i fritiden
- og det gælder både børn og
voksne.

Banen, som nærmest blev
opført på en uges tid, da pen-
gene endelig var der, kan ud-
over streetfodbold også bruges
til både volleyball, basketball,
og hvad fantasien ellers tilsiger.
Men den kan også bruges til
skøjteløb om vinteren, hvis vej-
ret ellers tillader det. Sv.O.

Pilensmultibane indviet

Selvfølgelig blev banen og de uddelte gaver taget i brug ved først givne lejlighed.



ÅBENT HUS I
MUNKEBO TENNISKLUB

SØNDAG D. 1. MAJ
13.00 - 15.00
GRATIS rør bolde ved indmeldelse
og betaling ved Åbent Hus.

MOTIONSTENNIS
HVER ONSDAG 10.00 - 12.00

SE MERE PÅ
WWW.MUNKEBOTENNISKLUB.DK
ELLER RING TIL PER PÅ 30 80 28 00

www.langeskovif
.dk

LANGESKOV IF
- FJORDAGER IF

Lørdag
den 30. april kl.

15.30

L

Langeskov
Bog- & Papirhandel

Kampsponsor:
Langeskov

LIF`s Kampsponsorer
Serie 1

Hindsholm Badmintonklub

afholder generalforsamling
torsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Hindsholmhallen.

Støt din klub - mød op.
Hindsholm Badmintonklub
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Der er masser af smil og glade håndboldspillere ved Dydensborg Cup i Kerteminde.
Foto: JensWognsen

fodbold:�
danmarksserien:�
Fjordager-Ringsted 3-3.

serie 1:�
Kværndrup-Munkebo 3-0.
Ringe-KR70 1-0.
Langeskov-Åsum 1-0.
Svendborg-Kerteminde 5-1.
Thurø-Fjordager 2-0.

serie 2:�
Irakiske D.K.F.-Fraugde 1-2.

serie 3:�
Marslev-Birkende 2-1.
B67-KR70 B67 vinder uden
kamp.
SUB Ullerslev-Langtved 0-1.

serie 4:�
Chang-SUB Ullerslev 8-2.
Kerteminde-Chang 3-0.
SUB Ullerslev-Fjordager 1-3.
Dalby-OB 4-0.
FC Kosova-Langtved 1-2.

bowling:�
dame fynsserie:�
SSB-BKM 2002 4-6 (2344
kegler-2349 kegler).

sportsresul-
tater

HÅndbold:� Kerteminde
Håndboldklubs dygtige U 10
pigehold har netop deltaget i
Landsmesterskaberne i Vejen
og det gjorde de med stor suc-
ces. De vandt nemlig fem ud af
seks kampe og kunne dermed
modtage sølvmedaljer som
Danmarks næstbedste hold i
deres aldersgruppe.

Undervejs i stævnet var der
flere hårde kampe og det blev
til mange blå mærker til de

dygtige Kertemindepiger og
der blev også fældet en tåre hist
og her. Særligt kampen mod et
hold fra Esbjergkanten tærede
på kræfterne men trods flere
småskadede spillere lykkedes
det for Kerteminde ikke bare
at indhente jydernes to-måls
forspring. Det lykkedes også at
vinde kampen 11-10. Dermed
var finalepladsen en realitet.

Her måtte Kerteminde
imidlertid indkassere et neder-

lag til et bedre hold, men det
var alligevel nogle stolte Kerte-
mindepiger som efterfølgende
modtog deres velfortjente sølv-
medaljer under stort bifald fra
publikum.

Kertemindeholdet bestod
af følgende spillere: Maja Ser-
ritslev, Katja Johansen, Simone
Grønnegaard, Emilie Brovall
Jäger, Angelica Hansen, Trine
Lund og Klara Borg. (BEN)

kertemindepiger vandt sølv ved
landsmesterskaberne i VejenkerTeminde:� Kerte-

minde Håndboldklub fyldte
næsten hele Kerteminde by
med børn og voksne, da der
forrige weekenden blev holdt
Dydensborg Taxi Cup. Over
600 glade håndboldspillere
og deres ledere indtog byen
sammen med en del medrej-
sende tilskuere.

Der blev vist masser af in-
tens håndbold, og de mange
pokaler er nu taget hjem til
alle hjørner af landet. Nibe,
Gedved, Erritsø, Nyborg og
Bramming kunne alle trium-
fere i Kerteminde, men der
var mange flere vindere til det
hyggelige stævne. Bedst pla-
cerede Kerteminde-hold var
drengene i U12 som spillede
sig i finalen, men måtte se sig
slået af Nibe.

Der var vindere i det lege-
syge gameroom, hvor hånd-

boldspillerne sang Sing Star,
der var vindere på dansegul-
vet til lørdag aftens diskotek,
der var fair play vindere til
stævnet, der var vindere når
pigerne og drengene ”slap-
pede af ” fra håndbolden i
Munkebo Svømmehal, der
var vindere på All Star hol-
dene, og så var der nogle helt
specielle vindere fra Team
København. De kunne nem-
lig ikke nå deres bus til Ny-
borg, da de skulle hjem. Så
trådte stævnets hovedsponsor,
Dydensborg Taxi, til og kørte
Team København til toget!

Måske kom stævnets stør-
ste vindere fra Kerteminde
Håndboldklub. I drengenes
store U/10 række var der
nemlig et U/8 hold med. Det
var Kerteminde Håndbold-
klubs U/8 drenge (og en U/8
pige!), og de spillede glade
med mod de kæmpestore
modstandere. Dét gjorde de
flot, og med masser af gejst og
vilje. Den indstilling fortæller
bare alt om Dydensborg Taxi
Cup. Der ER kun vindere
til det stævne, og den største
vinder er håndboldsporten –

og alle de dejlige drenge og
piger fra hele landet.

Det blev med andre ord
den perfekte afslutning på
håndboldsæsonen for alle de
mange børn og unge fra hele
landet.

Fra Kerteminde Hånd-
boldklub lyder der også: Stor
tak til alle de mange frivillige
til stævnet – og lige så stor
tak til alle de mange sponso-
rer, som var med til at sørge
for, at det hele kunne lade sig
gøre. Og som i øvrigt sørger
for, at der er rare penge til
gode aktiviteter for børn og
unge i Kerteminde Hånd-
boldklub i næste sæson.

Kerteminde Håndbold-
klub har her i påsken haft
8 ungdomshold til en stor
turnering i Århus, AGF Cup.
Og det er overskuddet fra sid-
ste års Dydensborg Cup som
har gjort det muligt at sende
de over 100 spillere og ledere
af sted til det store stævne,
hvor der blev spillet hånd-
bold fra tidligt fredag morgen
til sent søndag aften. (BEN)

glade børn prægede
dydensborg Cup

HÅndbold:�Herrer første op-
rykningskamp til 2. division SUS-
HK Århus Nord 30.25 (15-15).

Når disse linjer læses, så er der
spillet returkamp i Lystrup
Sportscenter og dermed er det
afgjort om SUS skal spille i 2.
eller 3. division i næste sæson.
Resultatet af kampen i Lystrup
kan ses på [ http://www.sus-
ullerslev.dk ]www.sus-ullerslev.
dk

I de to klubbers første møde i
Ullerslev Kultur- og Fritidscen-
ter vandt SUS med 30-25 og
skaffede sig dermed et fornuftigt
udgangspunk inden returkam-
pen. Det var en meget lige affæ-
re i de første 30 minutter, men
efter pausen fik hjemmeholdet

overtaget takket være en yderst
velskydende Lasse Kok Hansen.
Med syv scoringer i de første
13 minutter efter pausen havde
Lasse Kok Hansen en meget stor
andel i at SUS kom foran med
25-19. På dette tidspunkt valgte
Århus Nord at mandsopdække
den stærke fynbo. Det bragte
nogen uorden i de fynske ræk-
ker og gæsterne fik reduceret til
28-25 inden Simon Elsborg og
Niels Hansen sikrede femmåls-
sejren .

Målscorere: Lasse Kok Han-
sen 9, Simon Elsborg 6, Jacob
Lindemann 5, Sebastian Ring,
Niels Hansen, Mads Rydal
og Dennis Vesterskov 2 samt
Anders Bebe og Casper Grøn-
negaard 1.

Til den altafgørende kamp
i Lystrup Sportscenter får SUS
støtte af ikke mindre end 150
medrejsende fans på lægterne.
De 70 af dem er ungdomsspil-
lere i klubben som efter kampen
tager videre til et stort påske-
stævne. Det drejer sig om U 14,
U 16 og U 18 spillerne. (BEN)

flot sUs-sejr i første
oprykningskamp



ALLE PIZZAER
FØR 64,-

40,-
SPAR 24,-
Kan ikke kombineres

med andre tilbud

KØTILBUD!
Skynd dig - tilbuddene gælder kun den 1. maj 2011
i Rosengårdcentret! Gælder så længe lager haves.

Pizza Pizza

Marcus

Lysmesteren

Neye

Look At Me

Neye

ADIDAS
BADESKO

40,-
BALL VÆGLAMPE
I FLERE FARVER

FØR PR. STK. 349,-
2 STK.

500,-
SPAR 198,-

KORTÆRMET
TERNET SKJORTE

FØR 400,-

71,-
SPAR 329,-

PRISEN
ER IKKE

SET SIDEN
1971!

DIVERSE UDVALGTE
ESPRIT TASKER

FRIT VALG

100,-

ADAX SKINDTASKER
FØR OP TIL 1.799,-

NU KUN

500,-
SPAR OP

TIL 1.200,-

KULÖR
BADESHORTS

FØR OP TIL 249.-

40,-
SPAR OP
TIL 210,-

Look At Me
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40%
PÅ UDVALGTE URE

HOS PLAZA

FUNKY
LØBESÆT M/K
SPAR OP TIL

600 kr.
FRA COLOSSEUM

ALTID GRATIS P-PLADSER...

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-ONSDAG 10-18 | TORSDAG-FREDAG 10-20 | LØRDAG 10-16
1. SØNDAG I HVER MÅNED 10-16 | ST. BEDEDAG 20/5 LUKKET

HUSK!

SØNDAGSÅBENT

1. MAJ 10-16

1971-2011

LØB MED
PUMA

KOM NED FORBI LILLE TORV
13. OG 14. MAJ

OG BESØG PUMAS
”RUNNING UNIT”

SPAR OP TIL

75%
HOS MARCUS
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S.E.H.Teknik

Tlf. 65 39 15 87

* Radio & Tv fra Grundig
* Indstilling og ophængning
af Tv

* Problemer med dårlig lyd &
billede som pixeler på Tv

* Forhandler Tv-programmer
fra Boxer, Canal Digital og
Viasat.

* Opsætning og indstilling
* Brother printer, fax mm.
* Toner og tilbehør til fl.
fabrikater

Ring for nærmere information!

Malerfirmaet

Strandlystvej 5 · 5330 Munkebo · tlf. 29 70 45 17

- en del af Midtfyns Totalservice tlf. 62 63 17 88

Ring foruforpligtende tilbud

Den professionelle daglejer
Mand&bil

MURER & ENTREPRENØRFIRMA
Kerteminde afd.
Strandvangen 1 • 5300 Kerteminde
TLF. 65 32 16 49
Odense Afd.
Nistedvej 70 • 5270 Odense N
Tlf. 66 18 85 27
www.nissen-co.dk
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Gedskovvej 91

Rødsbækvej 37, Viby
5370 Mesinge

tlf. 65 34 11 72

Møllevangen 2-4
5300 Kerteminde
tlf. 65 32 21 72

email: info@hindsholmvvs.dk - www.hindsholmvvs.dk

● VVS-arbejde
● Oliefyrsservice
● Fjernvarme
● Blikkenslager

● Smedearbejde
● Solvarme
● Jordvarme
● Stokerfyr

Hindsholm VVS-Service
Alle opgaver store eller små betjenes med omhu.

MALERMESTER Loan Huynh
Tlf.: 21734325
Malearbejde ude og inde udføres.
Pensionistrabat. Gratis tilbud.
Nyvej 1, 5550 Langeskov. www.loan-huynh.dk

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

RISE

HÅNDVÆRKER
Din LOKALE

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

Levering samt montering
af alt indenfor:

Bygningsglas til boligen

Alt i forsikringsskader

Udskiftning af termoglas til nye energiruder.

Sikkerhedsglas til altan samt terrasse

Telefon: 65 97 62 86
Mobil: 25 54 66 30
Garbækstofte 1· 5330 Munkebo
Fax: 65 97 72 86
E-mail: mail@profilvinduer.dk

- en del af Bregnør Byg Aps.

Bregnør
Bygningsglas

LANGESKOV EL-SERVICE
EL-installatør Hans Haupt

6538 2005 - 2938 1601

Un
de

rvo
gns-

be
ha

nd
ling

v./Morten Dynesen - 65 30 14 50
Alsvej 7 - 5800 Nyborg - www.nyborgpava.dk

NYBORG PAVACENTER

Så er det NU!
Du kan forlænge din bils levetid med en

oliebaseret PAVA undervognsbehandling.
Hvis du får din personvogn behandlet indenfor

de første 48 mdr., og herefter
hvert andet år, garanterer vi mod

rust resten af bilens levetid.

Husk: Vi er også eksperter i bilpolering!
Kontrolleret og godkendt af FDM

Danmarks
bedste garanti.
LEVETIDSGARANTI
Gratis oprettelse

SPAR 15%
I APRIL PÅ KOMPLET

BEHANDLING
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FJORDAGER: Jim
Hawkins, John Silver og hele
slænget af sørøvere bliver klar
til premieren på Skatteøen i
Agedruphallen den 24. maj.

Det garanterer Lars Arvad,
der sammen med Lasse Lom-
borg er i gang med at instruere
børn og voksne amatører i
Fjordagerscenens udgave af
Skatteøen i den version, hvor
Sebastians efterhånden næsten
udødelige sange er en væsent-
lig del af underholdningen.

Lars Arvad, professionel
skuespiller og vinterrevydi-
rektør, er også formand for
Fjordagerscenen og kalder
dette års forestilling for sce-
nens største satsning i dens
over 30 år lange eksistens.

-Vi sætter publikumstri-
buner op i siderne af hallen,
og der bliver plads til 300
tilskuere per forestilling, siger

Lars Arvad, der har kapelme-
ster Jacob Bobjerg til at styre
de seks musikere, der skal få

”Ostesangen” og de andre øre-
hængere ud over rampen.

Går alt som det skal med

billetsalget, så ender det med,
at 1500 får set Eugenie Argiris
som drengen Jim Hawkins i
kamp mod John Silver og re-
sten af sørøverflokken.

Forestillingen spillerfem
gange i Agedruphallen. Der er
premiere tirsdag den 24. maj
klokken 19. Herefter går det
løs onsdag den 25., torsdag
den 26., fredag den 27. - alle
tre dage klokken 19, samt lør-
dag den 28. april klokken 15.

Billetpriserne koster 140
kroner for voksne 140 kroner
og 80 kroner for børn. Billet-
terne kan købes hos Fjorda-
gerslagteren, i Superbrugsen
Bullerup eller ved indgangen.
Ønsker man at være sikker,
kan de bestilles på telefon
21854285. Se mere på fjorda-
gerscenen.dk. (ras)

Skatteøen på vej til Fjordagerscenen

Hey-ho ... og en hel flaske rom! Et stort korps af skuespillere står klar
på scenen, når John Silver og hans ramsaltede pirater
atter engang er på skattejagt.



Officielt

LEGATER
Af Maren og Jens Nielsen Mindegaards legat kan der
uddeles nogle portioner til at hjælpe unge kvinder og
mænd til at dygtiggøre sig ved rejser i udlandet. Unge
indenfor landbrug, handel, videnskab, teknik, revision
og sygepleje har fortrinsret.
Ansøgere af familien Mindegård har fortrinsret såfremt de
opfylder betingelserne for at komme i betragtning. Dernæst
har beboerne i Hersnap-Dalby fortrinsret.

Ansøgning med oplysning om ansøgerens økonomiske
forhold, hidtidige og påtænkte uddannelser, samt hvortil
legatbeløbet agtes anvendt.

Sendes til legatet inden den 1. juni d.å. under adressen:
Nordea, Langegade 33, 5300 Kerteminde.

SHOTGUN REVOLUTION
Den Danske Mafia

KEINSTEIN
Konferencier: Lars Beck (Radio 3)

SALGSSTEDER: F.S. Kiosken, Munkebo,
Kerteminde Touristbureau, Fyensbilletten

Fynbus, rute 150 kører direkte fra Odense banegard
- holder 50 m fra festivalpladsen

Kerteminde UgeAvis MTC & Partnere A/S

INFERNAL
KATO & FRIENDS
Sing Sing Sing
De Glade Sømænd
Johnny DeLuxe
Robbie Williams Jam
Steffen Schackinger
Midt i en drøm (80’er fest)

www.musikvednoret.dk

Tilmeld dig vores

nyhedsbrev via SMS.

Send en sms hvor du

skriver "mvn nyhed"

og send den til 1204

Det er gratis!
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KERTEMINDE: Det handler
bare om at springe ud i det. Så-
dan lyder det gode råd fra Jane
Holst og Grethe Jørgensen, der
netop er hjemvendt fra Thai-
land. I fire måneder har de lavet
frivilligt arbejde for Father Ray
Foundation i Pattaya, hvor fat-
tige og forældreløse børn går i
skole og børnehave.

- Vi har fået så mange ople-
velser ved siden af, som vi aldrig
havde forestillet os, da vi tog

hjemmefra, siger Grethe Jør-
gensen.

Sammen med veninden Jane
Holst tog hun af sted sidste år i
oktober, men forud for turne gik
næsten ét års forberedelser. Og så

var der alt papirarbejdet.
En ren straffeattest, udtalelser

fra tre tidligere arbejdsgivere,
vacciner og visum. Og så skulle
de to veninder indtale et bånd
på engelsk for at dokumentere,

at deres sprogkundskaber var i
orden.

- Det kan lyde voldsomt, men
det er det egentlig ikke. Og da al-
deren ikke er nogen hindring, så
kræver det bare, at man har lidt
overskud, siger Jane Holst.

Rejsen skulle de selv betale.
Til gengæld var der kost og logi
i centret. Pigernes visum gjaldt
imidlertid kun i tre måneder, så
rejsen bød også på en sviptur til
nabolandet Cambodia.

- Det var en oplevelse i sig
selv. Vi sad i en minibus, hvor
chaufføren kørte 160 kilometer i
timen på en almindelig landevej.
Det gik stærkt, men vi kom da
hjem igen, siger Grethe Jørgen-
sen.

Turen har givet de to veninder
på 68 og 72 år et minde for livet,
og de er begge enige om at tage
en tjans mere i Pattaya.

Frivilligt arbejdemedgodeminder
Jane Holst og Grethe
Jørgensen arbejdede
i fire måneder for Fa-
ther Ray Foundation
i Thailand

Jane Holst (tv) og Grethe Jørgensen har passet forældreløse og handicap-
pede børn i Thailand.

De festklædte piger er blot ét af mange minder fra fra Thailand.

KERTEMINDE:Lions Club
Kerteminde har netop afholdt
den årlige generalforsamling,
hvor den afgående præsident Sø-
ren Eriksen aflagde sin beretning.

Det seneste Lions år har været
præget af stor aktivitet for med-
lemmerne. Der har i årets løb væ-
ret afholdt en lang række gode og
spændende klubmøder og af pen-
gegivende aktiviteter kan næv-
nes den årligt tilbagevendende
kunstudstilling i april, som fandt
sted i den gamle Kertemindehal,
og salget af et antal billetter til for-
prøven på årets Kerteminde revy.

I november afholdtes klub-
bens årlige bankospil i festsalen
på Kerteminde skole og ligeledes
i november gik det traditionelle
julelotteri i gang med salg af de
første lodder til borgmesteren.

Alt i alt har klubbens anstren-

gelser resulteret i en indtjening
i det forgangne klubår på ca.
140.000 kr., hvoraf der allerede
er doneret 120.000 kr., fordelt
med 79% lokalt, 3% nationalt og
18% internationalt.

Af lokale formål kan nævnes:
PH Cabaret for kommunens
pensionister. Arrangementer i
onsdagsklubben. Julegaver til ple-
jehjemmene samt en lang række
donationer til lokale skoler og
foreninger.

Bestyrelsen i det kommende
klubår består af: Præsident Leon
Kjær Hansen,Vicepræsident
Ebbe Andersen, Past Præsident
Søren Eriksen, Kasserer Karsten
Kørting Hansen, Sekretær Niels
Foged Ernstsen, Klubmester
Mogens Christiansen,Tailtwister
Frank Schultz.

Nyvalg hos Lions

FERRITSLEV:Efter at have
spillet landet tyndt de seneste
fire år med deres store orkester,
er Rugsted/Kreutzfeldt nu
taget ud på en akustisk forårs-
tur, der fører dem til Ferritslev
Fritidshus fredag d. 29. april
kl. 20.

Repertoiret består af en stor
del af bagkataloget, samt et
par af de dugfriske nye sange
fra den kommende CD. Små

anekdoter og lidt musikhisto-
rie kunne meget vel tænkes at
snige sig ind i løbet af koncer-
ten.

Rugsted/Kreutzfeldt har
allieret sig med Lars DK Niel-
sen på keyboards, og man kan
glæde sig til nogle nye arrange-
menter af de velkendte sange.

Der venter publikum en
spændende musikalsk rejse,
både tilbage og frem i tiden.

Rugsted ogKreutzfeldt
spiller akustisk



Socialdemokraterne
og LO

Morgenappel søndag den

1. MAJ
2011

TALERE:

Christel Schaldemose
EU parlamentariker

Jan Johansen
folketingskandidat

Palle Hansborg-Sørensen
byrådsmedlem

Torben Jensen
DSU

SØNDAG DEN 1. MAJ KL. 07.00
MUNKEBO FORSAMLINGSHUS
LINDØALLEEN 51, MUNKEBO

Der bydes på morgenkaffe, musikalsk underholdning,
morgensang m.v.

Transport fra Langeskov og Kerteminde tilbydes,
tilmelding ved:

Palle Hansborg-Sørensen, 40 16 55 75 senest 28. april.

ALLE ER VELKOMNE!

ARRANGØRER: SOCIALDEMOKRATERNE
& LO I KERTEMINDE

Rejser og udflugter

Dødsboer
Flytterester købes

L.P. Antik
Tlf. 20 11 11 62

Have og hus

BULLERUP
Onsdag den 27. april kl. 19.00

ved Butikscentret

Lejeboliger

ANDELS RÆKKEHUS
I LANGESKOV

SÆLGES
91 m2. Stor have, drivhus

og redskabsskur.
Alt i hårde hvidevarer.

Andelspris kr. 306.000,-
Ydelse kr. 4.796,- + for-

brug
Henv.: LENE 5041 2182

Problemer med
gammelt jern,

metal, skrotbiler,
biler til miljøskrotning.

Ring og hør

Nyborg Jernhandel
Tlf. 65 31 09 88

Udebliver
Kerteminde UgeAvis

så ring til Tryksagsomdelingen Fyn

tlf. 6222 2222

Telefontid
Mandag, onsdag og

torsdag kl. 8.30-17.00
Tirsdag kl. 8.30-16.00
Fredag kl. 8.30-14.30

Tak for hjælpen

Håndværkere

Blandede

Foreninger og møder

BANKOSPIL
I HOLEV FORSAMLINGSHUS
mandag den 2. maj kl. 19.00

ca. 70 flotte gevinster
+ 2 ekstra div. lotteri

Støtteforeningen & Marslev Forsamlingshus

STORT

REKLAME-
Dødsboer,
flytterester

køb/salg
KOSTALDEN
65 34 10 13

www.ellasbutik.dk

INDKØBSTUR
LYNTUR

Hver lørdag
Ophold i Flensborg 2½ time +

1 time hos Fleggaard.
Afg. som onsdag. Pris kr. 90,-

Palles
Turistbusser

Bygmestervej 30 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 28 15

Kontortid man.-fre. 9.00-16.00

Med ophold hos Fleggaard.
Afg. Grønlandsgade, Kerteminde
ons. kl. 8.55, Munkebo
v/Kroen ons. kl. 9.05,
Hinnehøjen ons. kl. 9.15.
Pris kr. . . . . . . . . . . . . . .80

Husk pas

Bankospil

Entreprenør • Autoriseret kloakmester • Anlægsgartner

Entreprise • 20 13 87 69JN v/Jørgen Neuhaus

Ny indkørsel eller terasse til foråret
Ring for et godt tilbud

Fynske Medier udgiver dagbladene Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, 13 ugeaviser,
10 vejvisere, websites og driver 2 lokalradioer. Desuden har selskabet avistrykkeri,
bogtrykkeri og avisdistribution. Selskabet har redaktioner og salgsafdelinger på hele Fyn.
Der er ca. 750 medarbejdere i Fynske Medier.Selskabet ejes af Fyens Stiftstidende
A/S og A/S Svendborg Avis.

Interesseret i et sjovt og udfor-
drende job som salgskonsulent?

Rasmus Rix, 26 år
Studerende på SDU,
og supervisor hos
Fynske Medier.
Mobil 25 63 90 46

I afdelingen Abonnementssalg bliver du en del af et ungt dynamisk
team, der dagligt arbejder i et spændende og attraktivt miljø, der
giver gode karriere- og udviklingsmuligheder.

Rasmus Rix - billedet herover - startede som salgskonsulent og
er i dag supervisor. Rasmus har startet karrieren i Abonnements-
salg, hvor vi har stor fokus på trivsel og dermed kan glæde os
over lav medarbejderudskiftning i forhold til branchen.

Som en del af salgsholdet vil du få det ideelle studiejob. Ideelt
fordi man som salgskonsulent arbejder 8 timer om ugen for-
delt på to aftenvagter fra kl. 17-21. Vi har et godt sammenhold
og en masse faglige og spændende udfordringer at løse, når
potentielle kunder skal overbevises om, at de skal have deres
daglige nyheder via Fyens Stiftstidende eller Fyns Amts Avis.

Lønsystemet er bygget op omkring provision og bonus, men
vi tilbyder en garantiløn på 110 kroner i timen. Du kan sagtens
tjene mere, endda over 200 kroner i timen – det er helt op til
dig selv og dit salg. Og når du er færdig med din uddannelse,
er der flere karrieremuligheder i Fyns største mediehus. Måske
er det her, du kan tage karrierespringet til de næste etager.

Hvis du gerne vil vide mere om dit kommende job ved Fynske
Medier, så er du velkommen til at ringe til Rasmus på 25 63 90 46.
Du kan også vælge at kontakte vores salgsleder Dan Jarl.

Send din ansøgning til:
Salgsleder Dan Jarl Esbensen
Banegårdspladsen, 5100 Odense
E-mail: daje@fynskemedier.dk
Tlf.: 65 45 55 16

Forskelligt sælges

Stationsvej 146,
Dræby

udlejes 1/5.
Tlf.: 6597 4016

NYE ÅBNINGSTIDER:
Torsdage og fredage kl. 15.30-16.30

Lørdage kl. 10.00-12.00

Hannesborg Frugtplantage
HANS OLAV KNUDSEN
Skovsbovej 237, Ullerslev

Tlf. 65 39 13 25 · Biltlf. 21 79 40 60

LÆGGEKARTOFLER
sælges.

1. kvalitet statskontr.
mange gode sorter -
samt spisekartofler

Granguirlander
bindes, kr. 60,- pr. meter

Mølleløkkens private Børnehave

Mølleløkken 50 - 5300 Kerteminde - Tlf. 6532 1993
www.mølleløkkensbørnehave.dk

Mølleløkkens private Børnehave
søger nye medarbejdere

1 pædagog, stillingen er på 30 t/u pr. 1. juni eller snarest
efter. Har du lyst til udeliv, kreativitet på børnenes præmis-
ser, har du lyst til rim, rytmik eller musik i børnehøjde og
har du et særligt øje til de yngste – så læs mere på www.
mølleløkkensbørnehave.dk

1 pædagogmedhjælper, stillingen er på 30 t/u og er
som udgangspunkt tidsbegrænset fra 1. august 2011 til
31. januar 2012. Har du lyst til udeliv og dage i naturen, er
du praktisk anlagt og vil være en aktiv og givende del af
børnenes hverdag - så læs mere på www.mølleløkkens-
børnehave.dk.

Skotsk informationsaften
Kerteminde og Omegns Venskabsforening

inviterer til Skotsk aften
Onsdag den 4. maj kl. 19.00

i den gl. byrådssal på Kerteminde Bibliotek
Der er gratis adgang og enhver er velkommen.

Orientering om kommende aktiviteter, smagsprøver
på udvalgte skotske specialiteter og hyggelig skotsk

stemningsmusik.
Bestyrelsen

Forskelligt købes

Bogføring og revision

Job tilbydes
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Undervisning

! Laborant
! Procesteknolog
! Serviceøkonom - udbydes på dansk og engelsk

! PBa. i Laboratorie-, Fødevare- og Procesteknologi

S E M E R E P Åwww.eal.dk

Erhvervsakademiet
LILLEBÆLT
Landbrugsvej 55
5260 Odense S

INFOMØDE
Kom og hør om vore

videregående uddannelser
Torsdag d. 5. maj kl. 16.30 &
tirsdag d. 10. maj kl. 19.00

på Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.

Danmarks vilde vesten
3 dages ferie på 4-stjernet hotel i Hanstholm

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 3-retters middag

Pr. person i dobbeltværelse

899,-
Pris uden rejsekode kr. 1.049,-

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

Kør-selv-ferieLÆSERREJSER MED

Ved vinruten i Bourgogne
6 dages ferie på hyggeligt hotel i Beaune, Frankrig

Teknisk arrangør:
Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Børnerabatter gælder ved to betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

Telefonerne er åbne hverdage kl. 8-15.30. Husk rejsekode: Kerteminde

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

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet

Ibis Beaune La Ferme aux Vins
Bourgogne er kendt for sine gode vine, og byen
Beaune fungerer som hovedstad på vi nruten. I bor
på det hyggelige Ibis Beaune La Ferme aux Vins lidt
uden for den gamle bydel i Beaune: Nyd de gode mid-
dage på hotellet, smag på nogle af Bourgognes store
vine i vinbaren, slik sol i haven eller snup en svalende
dukkert i swimmingpoolen. I kan også tage ind til
Beaunes smukke middelalderbydel, der er berømt for
sit vinmuseum og det gamle hospital Hôtel-Dieu (2
km) helt tilbage fra år 1443 - det er et must at besøge
den enestående smukke bygning med mulighed for
rundvisning og museumsbesøg. Læg især mærke til
det karakteristiske, mønstrede tag. Tager I på udflugt,
kan I f.eks. køre ad vinruten Côte d’Or, som løber
fra Dijon (47 km) til Chagny (17 km) syd for Beaune.
Mange steder er der mulighed for at stoppe ved en
vinkælder og smage på de lokale vine.

Ankomst: Søndage i perioden 12.6.-21.8.2011.

Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode kr. 2.499,-

GODE
BØRNE-

RABATTER

Montra Hanstholm Hotel ★★★★

I Danmarks nordvestligste hjørne er der himmel, hav
og horisont ad libitum. Findes den indre ro, findes
den her på Montra Hotel Hanstholm, hvor I kan hen-
give jer til forkælelse i de romantiske omgivelser.
Sval jer i den indendørs swimmingpool efter en tur i
saunaen eller spil et slag minigolf på hotellets egen
bane, når vejret tillader det. Omgivet af fredet natur-
skov er det ikke svært at nyde hinanden og de inklu-
derede middage fra hotellets a la carte-restaurant.
Med sin placering lige uden for Thy Nationalpark er
der rig mulighed for at tage på opdagelsesrejse i den
danske naturs vilde vesten, hvor man kan opleve de
åbne vidders uberørte stilhed og sjældne naturtyper.
I grænselandet mellem det brusende Vesterhav og
den rolige Limfjord, hvor naturens kræfter og kultur-
historie spiller sig ud på den åbne scene, kan I frit
tage for jer af retterne.

Ankomst: Mandag til fredag frem til 16.6.2011.

Ekstranat med morgenbuffé: kun 299:-

Montra Hanstholm Hotel

Foto: Bent Næsby

Ibis Beaune La Ferme aux Vins

GODE
BØRNE-

RABATTER

Stadig ledige
ankomster

BJØRNEMOSEVEJ 190 T 5260 ODENSE S T 63 13 20 43 T KOLDCOLLEGE.DK
Dyrepasser · Jordbrugsmaskinfører · Skov- og naturtekniker · Et naturligt 10. skoleår
Landmand · Anlægsgartner · Væksthusgartner · Produktionsgartner · Blomsterbinder
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FÅ DIN FREMTID TIL AT SPIRE PÅ Kold College. Kom og
hør hvordan du f.eks. bliver anlægsgartner, blomsterbin-
der, dyrepasser, landmand eller skov- og naturtekniker,
når Kold Jordbrug slår dørene op. Mød eleverne og oplev
en række uddannelser med fokus på både det praktiske
og det teoretiske.

Du kan også deltage i de forskellige udendørsaktiviteter
eller fylde favnenmed billige blomster til haven.

UDDANNELSESVEJLEDNING OG BLOMSTERSALG

ÅBENT HUS PÅ KOLD JORDBRUG
torsdag den 5. maj kl. 13-17

Rynkeby
Fodklinik

Ude-og hjemmebehandling
kr. 210,-

Tlf. 21 91 94 08
kr. 220,-

FODPLEJE

Medlem af

v/Annette Aagaard
Langeskov-Centret 15

Tlf. 65 38 39 20

Klinikker
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Tlf. 70 10 70 11 - www.kokkenogjomfruen.dk

Priser er i kr. pr. kuvert,
min. 10 kuv., og excl. lev.

K ÆMPE-
BUFFET

5 FORSKELLIGE SLAGS KØD:
- Oksetyndsteg, rosastegt
- Kalvecuvette, i skiver, kold
- Kyllingespyd med chili
- Letrøget skinke m/provencekrydderi
- Barbeque svinekam

5 SLAGS KARTOFLER/SALATER:
- Friske grønne salater med 6 dele
- Ovnstegte kartofler med rosmarin
- Krydret kold kartoffelsalat
- Pastasalat med tomat og rødløg
- Coleslaw

ALT DETTE
FOR KUN 9950Hønsesalat OG Tiramisu.

Begge dele
for KUN
kun ved køb af Kæmpebuffet

30,-

Dalsgårdvej 29
Rynkeby

Lækker rækkehus på 129 m2/
4 vær. udlejes. Nem lille have,
terrasse og redskabsskur.
Kr. 7.195 + forbrug.
Dep. 3 mdr. Ledig 1. juni.

Tlf. 62 61 75 20
www.perbekkelund.dk

MURERMESTER
PER BEKKELUND

dk

D

Billetsalg:
www.ferritslev-fritidshus.dk

eller tlf. 65 98 13 15
Mandag til torsdag 13-16

Lørdag d. 14. maj kl. 20:00

FERRITSLEV
FRITIDSHUS

Ørbækvej 916 - Ferritslev

Danmarks Countrystjerne
WENCHE med band

Kerteminde
3 vær. lejl. 1. sal
Mdl. husleje 5.000,-

excl. forbrug.

Henv.: 29 40 53 30
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kr.99,-
pr. kuvert

• Kold stegt kyllingefilet i sød chili
på sprøde salatermedmango,
ananas og kokoschips.
Hertil baguette

• Letrøget svinefiletmed forårs
coleslaw, rosmarinkartofler,
haricots verts ogdijonsauce

• Jordbær og rabarber trifli i
portionsglas

mad ind i husetTlf. 70 10 14 16

Ti
lb

uset

www.saltogpeber.com

Forårsmenu
p
a
H

•• L
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Konfirm
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Ring el
ler se

på nett
et

Ringeftervoresgratiskatalog!

Odensevej 90
Odense

Ejendomme/boliger

Lokaler

I Langeskov udlejes
Ny 4 v. villa 100 m2 kr. 6.930,-

Ny 3 v.stuelejl. 72 m2 kr. 4.990,-
Ny 3 vær. lejl. 83 m2 kr. 5.530,-

2 vær. lejl. 47 m2 kr. 3.200,-
Ny 3 vær. lejl. 68 m2 kr. 4.700,-
Ny 2 vær. lejl. 55 m2 kr. 4.175,-
Ny 2 vær. lejl. 58 m2 kr. 4.250,-
2 vær. lejl. 105 m2 kr. 4.800,-

2 vær. stuelejl. 83 m2 kr. 4.500,-
2 vær. 80 m2 kr. 4.540,-

Ullerslev: Ny 3 v. 96 m2 kr. 6.240,-

Lejen er eksklusiv forbrug.
www.kihejendomme.dk

Tlf. 65 38 11 51

Vi mødes i

Tlf.: 65 32 10 98 www.kerteminde-kino.dk
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Italiensk aften
“Io Sono l ámore”

lørdag den 7. maj kl. 19.30
pris 130,-

(velkomstdrik, film og let
italiensk anretning)

tilmelding senest 4/5, tlf. 65321098

Vi mødes i

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GULLIVERS REJSE
30/4 - 1/5 kl. 15

50 kr.

WINTER’S BONE
3/5 -5/5 kl. 19.30

50 kr.

BIUTIFUL
26/4 - 1/5 kl. 19.30

60 kr.

FILM PÅ VEJ:
Le Comte Ory (opera) 8/5

SuperClásico (BioDK) fra 10/5

IO SONO ’AMORE
Italiensk aften
lø 7/5 kl. 19.30

130,-
tilmeld senest 4/5

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lejligheder & værelser

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

Forlystelser

BOKSRUM/LAGERRUM
Ideel til møbelopbevaring

14 m2 1000,-kr. pr. md.
20,5 m2 1250,-kr. pr md.

Incl. lys og varme.

HENV. 29 38 16 01Advokater

ANDELSBOLIG
SÆLGES
i Kerteminde

73 m2. Have, carport
og redskabsskur.

Alt i hårde hvidevarer.
Andelspris kr. 315.000,-

Husleje kr. 3.525,-
+ forbrug..

Henv.: tlf. 6532 4145

TORSDAG DEN 28. APRIL KL. 17.30-21.30:
Forret: Rejecocktail med flütes

Hovedret: Kyllingesteg med skysauce, kartofler, agurke-
salat, gammeldags grønsalat med flødedressing.

Pr. pers. kr. 114,- (Ad libitum)

HVER FREDAG & LØRDAG: Aftenbuffet.
Pr. pers. kr. 134,-

HVER SØNDAG: Frokostbuffet.
Pris pr. pers. kr. 94,-

Klik ind på www.caferembrandt.dk og se mere.

Caféen holder åbent:
Torsdag-fredag-lørdag kl. 17.30-21.00 · Søndag kl. 12.00-15.00

Havnegade 2A - 5800 Nyborg

Bordreservation m.m. på tlf. 6530 3230

TORSDAGSMENU

HYGGELIG LEJLIGHED TIL LEJE
Vi har halvdelen af vor 1. sal (ca 60 m2) i Rønninge til

udlejning.
Lejligheden består af et soveværelse, en stor stue med

tekøkken samt eget toilet med bad.
Pris inkl. forbrug 3.500,- kr. pr. mdr.

Tlf.: 6538 2001

Langeskov:
2 vær. 42 m2

Leje pr. md. 3.000,-
Forbrug 900,-

2 vær. lejl. 50 m2

Leje pr. md. 3.800,-
Forbrug 900,-

Henv.: 40 41 87 64
el. 21 64 21 76

www.amu-fyn.dk

Petersmindevej 50
5100 Odense C

C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ

Tlf. 66 13 66 70

Vi uddanner folk

VI UDDANNER FOLK

www.amu-fyn.dk

LIGE NU ER DER
LEDIGE PLADSER PÅ:

RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF. 66 13 66 70

ÅBNE KURSER )

Svejsekurser
IT & PC Forløb, lager-/logistikkurser,

køkkenkurser & rengøringskurser

Teleskoplæsser m. gafler, betjening )

(1 uge) nr. 40073 (min. 5 delt.) ............23.05.-27.05.11

Personbefordring med bus )

(6 uger) nr. 40531 (min. 7 delt.) ......... 09.05..-23.06.11

ER DU LEDIG ?
Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

Er du i AMUs målgruppe, har du mulighed for at søge
løntabsgodtgørelse på kr. 612,80 pr. dag. Bortset fra en
deltagerbetaling på ) kr. 118,00 pr. dag ) kr. 176,00
pr. dag er kurserne gratis. Hvis du er ledig og har ret til 6
ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på visse kurser.
Kontakt AMU-Fyn for nærmere oplysninger om kursusvalget
ligger indenfor de økonomiske muligheder for 6 ugers selvvalgt
uddannelse.

Gaffeltruck )

Nye hold hver uge, kontakt os på tlf. 66 13 66 70

KØKKEN-/KANTINE KURSER
2 uger, nr. 89000 *)

Nye hold starter fra 02.05.11
- Kontakt skolen for yderligere oplysninger.

Etablering af mindre anlæg m. fliser og planter )

(4 uger) nr. 44276 (min. 12 delt.)......... 09.05.-08.06.11

Design af grønne anlæg )

(2 uger) nr. 44272 (min. 12 delt.) ........16.05..-30.05.11

ERHVERVSRENGØRING - SVENDBORG
Forløb fra 09.05.-01.06.11

Få mere at vide på tlf. 66 13 66 70
eller www.amu-fyn.dk

Til dig med ret til 6 ugers selvvalgt.
AMU-Fyn har sammensat en række 6 ugers
forløb, som er rettet imod nogle udvalgte
jobs/brancher. Se mere www.amu-fyn.dk.

Langeskov C
1 vær. lejl. (32m2)
kr. 2000 pr. md.

+ aconto forbrug kr 950

41 15 30 41

Forlystelser
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Kerteminde 5%
dividende
Ekskl. moms

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

Priserne gælder til og med søndag den 1. maj 2011. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag..........kl. 9.00 - 19.00
Lørdag .........................kl. 8.00 - 17.00
Søndag ...................... kl. 10.00 -17-00

Røget torskerogn
Pr. 100 g

kun 2000

Røget makrelfilet
m/ Peber, Mexico eller
Hvidløg

1 stk. 22,- 2 stk. 3500

ÅBENT HVER TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

FISKEVOGNEN
TILBYDER:

DELIKATESSEN TILBYDER:

Entrecote
Af oksefilet.
4 stk./700 gram

Gullash
Af Premium kødkvæg
Min. 500 gram

Fyldt og paneret

Kalkun
med ost og kogt skinke
Gordon Bleu.
Min. 1000 gram
Frost.

Nakkefilet
alm. eller marineret

Ribbensteg
Vi har ridset de flade ben på bagsiden så
de kan vippes ud efter endt stegning =
pæne skiver

4 STK./700 GR

119,-
PR. 1/2 KG

1995 PR. 1/2 KG

1995
SUPERLÆKKERT TIL KUGLEGRILL

DANSK KØD

Les Preyauts
Ventoux
Frit valg rød, hvid el. rose
1 flaske 54,95
Rhóne er Frankrigs ”Best Buy”
vinområde nr. 1
Samtidig har Rhóne et stabilt
klima, dermere end sjældent giver
problemermed udvandede vine
p.g.a. regn under høsten.
Vinområdet Cótes du Ventoux
befinder sig ca. 50 km øst for byen
Orange på skråningerne omkring
det fra ”Tour de France” så berømte
bjergMont Ventoux.

FREDAGSRET fra kl. 11.00
Kalvefrikasse
m/kartofler og tomatsalat 50,00
Rababertrifli
m/flødeskum 15,00

Ta’ begge for 6000

Kerteminde

6 fl.
VALPOLICELLA
Superiore Ripasso
Le Tobele

Begynd allerede nu at glæde dig til årets
første store vinfestival
Fra tirsdag den 24.maj
til ogmed søndag den
29.majmed kæmpe
vinsmagning fredag 12-18

Hvis du allerede er klar,
så får du her et
”før-vinfestivaltilbud”...

6 FLASKER

279,-
SPAR 189,-

6 FLASKER

200,-
SPAR 129,-

HERFÅRDUALTHVADENGOD
RØDVINSKAL INDEHOLDE.

DUFT, BLØDHEDOGSAFTOGKRAFT.
GOD LANGEFTERSMAG

PR. PK. KUN

50,-
8 STK.

40,-
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