
Miljørigtig maling - så er det os
Væg- og loftsmaling

fra WLT
- indeklimatestet din
garanti for kvalitet

Åbningstider: Hverdage 13-18. Lørdag 10-14
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Dæk- og Autocenter

Alt i autoreparation
ud
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Al
tid

fri
sk

med et godt tilbud

Poul Eriks Dæk-
og Autocenter
Korsvangen 2, Ringe

Tlf. 62 62 47 00

Vi reparerer alle bilmærker!

Bemærk: Også reparation
af last- og varebiler

Ringes billigste
advokat skøde
Landsdækkende

skødeekspedition

fra3750,-
Kontakt:

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

www.garant.nu

Garant Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe . 62 62 18 43

500 LØSNINGER PÅ GARDINER

Lervangsvej 5 - 5750 Ringe - 62 69 18 11

Til-, om- eller
nybygning.
Egen tegnestue.
Udføres som del-
eller totalløsning.

FÅ DIT DRØMMEHUS

Ferritslev-børn
klædtpå til fastelavn
Læsside 19

Midtfynskemænd laver
madtil dereskoner
Læsside 16

Fartholdereharstyr
på løberne i feltet
Læsside21

Aktivesøstre får
film ibio til at rulle
Læsside 13
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ALKOHOL
PROBLEMER

Gørtlervej 7, 5750 Ringe
Tlf. 6262 1638 – www.ringebegr.dk

Ringe-Midtfyns
Begravelsesforretning

Vi er her, når du
har brug for os.
Også søn-
og helligdage
Anita Grundahl og
Morten Bytoft

Dameklip: .................. 295 kr.
Herreklip: .................. 245 kr.
Dame pensonist: ....... 245 kr.
Herre pensionist: ...... 195 kr.
Børn 0-6 år: ............... 145 kr.
Børn 7-11 år: ............. 205 kr.

Pensionistrabat gælder fra
åben til kl. 13 hver dag.
Ring for priser på farve.

Madoma Hair

Madoma
Hair

ved Dorthe Larsen
Overvejen 22

Årslev
Parkering lige ved døren

Tidsbestilling alle hverdage 9.30 til 17.00
Bestil tid hos Bibi Bestil tid hos Dorthe
Tlf. 31 14 49 48 Tlf. 22 91 93 56

Lækkerier fra mesterslagteren..!

Mandag-fredag 8.00-17.30. Lørdag 8.00-12.00

mesterslagteren
v/Jacob, Jytte og Leo Hansen

Jernbanegade 21, Ringe - Tlf. 62 62 12 73

torsdag-fredag-lørdag

Fredagsmenu til 2 pers.:
Prinsessebøf med tilbehør

HUSK at forudbestille senest torsdag kl. 12
15900

Husk vores gode tilbud mandag-tirsdag-onsdag...

1 kg hakket
oksekød
Max 8% fedt .............. 7400

1 kg hakket
skinkekød
Max 8% fedt................ 5800

Forloren hare
Dybfrost
1 kg............................. 3000

Kalkunvienna
på grøntsagsbund
til 2 pers...................... 7500

RENOVERING
KØKKEN · BAD · GARDEROBE

NYT
KØKKEN

PÅ KUN 1 DAG

FØR

EFTER

WWW.OKKR.DK
RINGMICHAEL LYKKE
23444630
OG AFTAL TID FOR ET
GRATIS HJEMMEBESØG

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

VI KOMMER
HJEM TIL DIG
MED PRØVER
OG ET GODT
TILBUD

Danmarks eneste landsdækkende
kæde - Din garanti for

tryghed og kvalitet

…os fra
TV 2

reklamerne

Kiropraktor Mette Amstrup takker af
Den 1. marts overdrager jeg Kiropraktisk

Klinik i Ringe og glæder mig
rigtig meget til at tilbringe mere tid sammen

med mine børn og kæreste.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige

alle Jer kære patienter en kæmpestor tak for den
tillid I har vist mig gennem 21 år.

Algade 25 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 60 · www.bonadea.dk
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6 forskellige roser f.eks. denne

Fås kun i Bona Dea

Tandlægerne Algade 57
Vi har i februar 2011 ansat tandlæge Susanne Sørensen, og

har igen den glæde at kunne tage imod nye patienter

Med venlig hilsen
Tandlægerne

Anne Rasch og Mette Hebsgaard - 62 62 10 69

MIDTFYNSPOSTEN TIRSDAG DEN8. MARTS 20112

kværndrup/Gislev:� I
Oasen åbner snart et børneha-
vebibliotek i Oasen i Kværn-
drup den 9 marts.

- Vi åbner også et børneha-
vebibliotek i Snurretoppen i
Gislev den 22. marts, fortæller
Pia Smidt, Faaborg-Midtfyn
Bibliotekerne.

Baggrunden er lukninger
af folkebibliotekerne i både
Gislev og nu her i Kværndrup.
Det fik biblioteket til at lede
efter nye anderledes måder at
lave bibliotek på.

- Vi søgte penge hos Læse-
lystpuljen, der er en fællespulje
oprettet af Kulturministeriet,
Undervisningsministeriet og
Velfærdsministeriet. De bevil-
gede et tilskud på 60.000 kr.

Og sådan kan det lykkes,
at få et helt nyt og anderledes
tiltag skudt i gang i Faaborg-
Midtfyn kommune, forklarer

Pia Smidt.
Et børnehavebibliotek be-

står af et lille område i en bør-
nehave, hvor folkebiblioteket
får lov til at placere et bredt
udvalg af materiale egnet til
børn mellem 0 og 6 år og deres
forældre. Materialet kan bru-
ges på stedet, men mest er det
meningen, at forældre og børn
kan låne bogen, musikken eller
legekufferten med hjem.

Fart på fantasien
Formålet er at støtte børns ud-
vikling sprogligt og personligt.
Jo mere man læser højt for sit
barn - jo flere ord lærer det - og
jo nemmere vil en senere læse-
indlæring blive. De undrer sig
over mærkelige og sjove ord.
De får drøn på fantasien, og de
kan faktisk godt lide at sidde
sammen med en voksen og
være sammen.

Alt det og meget mere kan
et børnehavebibliotek være
med til at sætte fokus på.

Børnehavebiblioteket er
kun et lille udvalg fra det store
folkebibliotek. Men samlingen
skiftes ud 4-5 gange om året, så
der altid er nyt og spændende
at vælge imellem. Endelig er

det sådan, at børnehaven også
får besøg af børnebibliotekaren
et par gange om året til snak,
leg og læsning. Faaborg-Midt-
fyn Bibliotekerne har derud-
over valgt også at præsentere et
par gode mundtlige fortællere
for børnene i kommunens to
første børnehavebiblioteker.

- Vi håber selvfølgelig, at
forsøget bliver til glæde for
både børn, forældre og børne-
haven.

- Vi tror, at børnehavebib-
lioteker kan blive en vigtig del
af fremtidens børnebiblioteks-
betjening, -at vi tager ud til un-
gerne - for at sætte gang i deres
sprog og nysgerrighed.

Takket være Læselystpuljen
har det været muligt at ansætte
en projektleder i kortere tid.

Selve indvielsen af kommu-
nens første Børnehavebibliotek
i Oasen, Kværndrup, foregår
onsdag den 9. marts, kl. 15.30

Lene Høsthaab, formand
for Kultur- og Fritidsudvla-
get, klipper snoren, mens Kaj
Steensgaard sørger for gode
rytmer. Elisabeth Bennetsen
rimser og remser, og så er der
servering af pølsehorn og saft.

To børnehaver får
deres eget bibliotek

krarup:� Så lykkedes det en-
delig flere foreninger i Krarup
at få en aftale i hus med DR´s
kendte og populære meteoro-
log Jesper Theilgaard.

På vej hjem fra et større ar-
rangement i Vejle har han såle-
des lovet at gæste Krarup.

Theilgaard vil underholde
med foredraget ” Vejret - det
vi alle taler om” torsdag 17.
marts kl. 19.30 på Krarup Fri-

skole. Han fortæller om vejret
omkring os og om de voldsom-
me vejrmæssige forandringer vi
oplever.

Derudover bliver der
sidespring til kulturen og

vi skal undervejs i foredraget
synge 2 -3 sange.

Der er entré inklusive kaffe
og kage. Der er tilmelding kan
ske på [ mailto:mail@krarup-
friskole.dk ]mail@krarupfri-
skole.dk / 24272060.

Det oplyser Mogens Kei-
nicke og Lis Ingwersen på veg-
ne af foreningerne i Krarup.

alle taler
hele tiden
om vejret

Jesper Theilgaard har bud på vej-
ret - både i Krarup og alle mulige
andre steder i verden.

højby:�Torsdag den 10. marts kl. 19 inviteres til foredrag i Sog-
nehuset, Højbyvej 37. Det er i forbindelse med foredragsforenin-
gens årlige generalforsamling.

Efter denne kommer skuespiller og klovn Arne Bjørk. Han un-
derholder forsamlingen som klovnen Jody og fortæller os om sine
oplevelser bl.a. på turne med cirkus. Arne Bjørk er uddannet som
skuespiller ved Odense Teater.

Han har arbejdet meget som klovn og fik sin klovnedebut i cir-
kus Benneweis i 1971. Han har siden været på turne med cirkus.

Arne Bjørk arbejder stadig som skuespiller ved Odense Teater,
og samtidig videreudvikler han sin klovnefigur.reningen er vært
ved aftenens kaffebord.

skuespiller og klovn
underholder

Det er i Oasen og
Snurretoppen



Slagterens store
kødmarked

Storkøb - Få fyldt fryseren op med
1. klasses kødvarer

Alle kødvare skal bestilles senest onsdag den 16. marts kl. 16. Så har vi det klar til dig når du
kommer. Bestil på www.vh-slagter.dk eller kontakt os på 6263 1353

Fredag den 18. marts kl. 12-16

3 kg hakket okse ....................140,-
3 kg hakket gris......................115,-
3 kg medister .........................115,-
Ribbensteg pr. ½ kg .............17,95
Rullesteg pr. ½ kg..................19,95
10 nakkekoteletter .................90,-
10 stk. koteletter ......................90,-
1 hel nakkefilet .......................90,-
Svinekam m/svær
pr. ½ kg...................................23,90
Nakkesteg m/svær
pr. ½ kg ..................................19,95
3 kg gode ben .........................30,-
Barbequeben pr. ½ kg .........32,50
3 stk. svinemørbrad ...............135,-
4 stk. entrecôte,
ca. 800 g .................................130,-
Oksemørbrad pr. ½ kg ..........200,-
Roastbeef pr. ½ kg ..................45,-
Eng. Bøf tykstegsfilet
4 stk. ........................................130,-
Kyllingefilet frost
10 stk. .....................................100,-

Røget kylling pr. stk. ................35,-
Tykkam eller bov
pr. ½ kg......................................35,-
1 hel oksespegepølse.............100,-
1 hel kartoffelspegepølse .......70,-
1 hel alm. kødpølse .................60,-
1 hel røget kødpølse ..............60,-
1 hel skinkepølse ....................70,-
1 hel tyrolerpølse ....................70,-
1 hel alm. rullepølse ..............160,-
1 hel røget rullepølse ............160,-
1 hel porter rullepølse .........160,-
1 frost leverpostej ...................13,-
10 frost leverpostej ..............120,-
Pålægspakke 4x4 sl. ...............50,-
1 hel leverpølse .......................90,-
Hamb. u/ben pr. ½ kg ..............30,-
Røget skinke, pr. ½ kg .........19,95
Røget bacon pr. ½ kg ...........24,95
Røget flæsk, pr. ½ kg............24,95
Gullasch pr. ½ kg ...................46,90

Birkevej 37, Vester Hæsinge5672 Broby, www.vh-slagter.d
k
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NU HVER den
1. og 3. fredag i

hver måned

Spar penge - Spar tid
Køb kød som i de gode gamle dage

1/2 gris
Her får du rigtig meget for pengene!

• 1 nakkesteg
• 4 nakke-

koteletter
• 2 ribbenstege
• 2 kamstege
• 16 koteletter

• 2 skinkestege
• 8 schnitzler
• 1 kg. skinke-

kød i tern
• 1 mørbrad
• Stegeben

• 6 kg hakket
kød

• Rullepølse
Ca. 45 kg.
Pr. ½ kg.
kun 12 kr.

Vi udskærer hver uge tirsdag-fredag.
Ring og bestil tid

Vi udskærer og hakker efter
dine ønsker og mens du venter.
Vi fremstiller også pålægs- og

røgvarer.

• 8-10 T-
bonesteak

• 2 kg højreb
• 12-15 højrebs-

koteletter
• 1 kg mørbrad
• 2 roastbeef-

stege ca.
1,5kg

• 20 minut-
bøffer

• 10-12 engel-
ske bøffer

• 1,5 kg lår-
tunge/saltkød

• 2 kg gullasch-
kød

• 2 kg culotte
• 1,5 kg cuvette
• 5 kg.

hakket kød
• 5-6 kg

suppeben
Ca. 50 kg
Pr. kg
KUN 55,-

Velhængt
Ungkvægspistol

Få alle de bedste
udskæringer til en super pris

Se vores

nye tilbudsavis

på garant.nu

eller hent den i

butikken.

www.garant.nu

EG PLANK ANTIKPRÆGET
– NATUROLIERET
15 x 189 x 1860 mm. Gulvet
fremtræder antikt og med
patina. Lægges med limfrit
kliksystem.

NU 349,- pr. m2

Trægulve

119,- pr. m2

Tæpper

Gardiner GARANT MÅL-SELV
RULLEGARDIN
Dess 253 natur hørlook.
Priser fra 346,-
Sé mere på GARANT.NU

WEGA
Flot fladvævet tæppe
fremstilet i 100% polypro-
pylen. Nem pletfjerning hvis
uheldet er ude.
Bredde 400 og 500 cm.

NU

346,-FRA

GLASERET FLISE
DET ER PRAKTISK
INDIA RASJASTAN – STR. 32,8 X 32,8 CM.
Glaseret porcellanato klinke i rustik stil.

INDIA RASJASTAN
32,8 X 32,8 CM

Pris pr. m2

349,-
SUPERPRIS

Garant Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe
62 62 18 43

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 9.30 - 17.30
Torsdag: 9.30 - 18.00
Fredag: 9.30 - 17.30
Lørdag: 10.00 - 13.00

MIDTFYNSPOSTENTIRSDAG DEN8. MARTS 2011 3

Efter servering af middag står der gedigne blues-toner på menuen. Max
Wolff spiller på sin guitar og synger.

højby:� På Café Bakke-
gården kan man opleve Max
Wolff, sanger og guitarist, der
også er komponist og kapel-
mester.

Han er én af de flittigste
troubadurer i Danmark, nem-
lig en rigtig bluesmand, som
nu optræder solo på 20. år.
Koncerten begynder ca. kl.
19.30, og det er efter spisnin-
gen kl. 18.30.

Begge dele er fredag den 11.
marts, og menuen er kalkun-

bryst med bønnesalat. Desser-
ten lyder på lagkage.

Max Wolff har en spillestil,
der er autentisk og med sjæl og
nærvær. Han synger med over-
vevisning og indlevelse, og er
meget inspireret af folk som for
eksempel Ry Cooder og Hans
Thessink.

Desuden lånes der lidt her
og der, så der er ingredienser
fra Muddy Waters, Woody
Guthrie, Jimmy Rodgers og
Johnny Cash med flere,

blues-troubadur
har sjæl og nerve

Lørdag 12. marts vies i Ryslin-
ge Sognekirke Heidi Jørgensen,
Højdevangen 26, Brobyværk,
datter af Ulla og Niels Jør-
gensen, Ryslinge, og Kenneth
Højbo Hansen, Højdevangen
26, søn af Ditte og Bent Han-
sen, Vester Hæsinge.

bryllup

ringe:� Til Nordisk Littera-
tur Bingo-Banko tirsdag den
15. marts kl. 19.30 spilles pla-
den fuld.

Spil pladen fuld. Spil ræk-
ken ud og pladen fuld - og
vind gode bogpræmier. Det
er ingredienserne i Litteratur-
bingo med relation til nordiske
forfattere, krydret med nordisk
musik og kaffebord med lækre
kager bagt efter gamle nordi-
ske opskrifter.

Afdelingsleder i Faaborg
Midtfyn Musikskole Peter
Wallin vil underholde med
nordisk musik.

Kender du de nordiske for-
fattere? Tag udfordringen op,
og mød op til Nordisk Littera-
tur Bingo. 90 litterære spørgs-
mål er klar til at blive råbt op.
Svarer man rigtigt, og har man
den rigtige bingoplade, kan
man vinde gode bogpræmier.
Der er fri entré

nordisk
litteratur
på plader

årslev:� OK-Klubben har næste samling tirsdag den 15.
marts, hvor Knud Tangaard, Ulfborg, fortæller om ”Verdens
længste togrejsde med den transsibiriske Jernbane fra Danmark til
Peking”. Mødet holdes i Årslev Forsamlingshus, hvor OK-Klub-
ben plejer at holde sine møder fra klokken 14.15-16.30.



KIRKETIDER
Søndag den 13. marts
Ringe kl. 9.00
Anders Eyvind Nielsen
Herringe ingen
Gestelev kl. 10.00
Ryslinge
Sognekirke kl. 10.00
Ryslinge
Valgmenighed kl. 9.30
fælles Mikkel Crone Nielsen
Ryslinge
Frimenighed kl. 9.30
Kværndrup kl. 10.30
Lunde
Herrested ingen
Søllinge ingen
Hellerup kl. 10.15
Gislev kl. 10.30
Ellested ingen
Sdr. Nærå kl. 19.00
Sdr. Nærå
Valgmenighed kl. 11.00
Nr. Lyndelse kl 9.00
Anders Kjærsig
Nr. Søby kl. 10.00
Heden ingen
Espe kl. 11.15
Anders Kjærsig
Vantinge ingen
Hillerslev ingen
Brahetrolleborg kl. 9.00
Krarup kl. 10.30
Ø.Hæsinge ingen
Stenstrup kl. 9.00
Lunde kl. 10.30
Kværndrup
Årslev ingen
Sdr. Højrup kl. 19.00
Birte Jacobsen
Allested og Vejle kl.10.30
Fælles konfirmandguds-
tjeneste i Nr. Broby
Højby kl. 12.00
Lisbeth Petersen
Rolfsted kl. 10.00
Jehovas Vidner
Ringe kl. 10.30
Aksel K. Larsen

Midtfyns Posten udkommer i følgende områder:
Ringe, Ryslinge og Årslev samt dele af Broby, Egebjerg og Odense
Kommune. Hvilket omfatter følgende bymæssige bebyggelser:
Sdr. Nærå, Årslev, Allested, Vejle, Ringe, Espe, Heden, Herringe,
Højrup, Hillerslev, Sallinge, Søllinge, Vantinge, Nr. Lyndelse, Nr. Søby,
Stenstrup, Ryslinge, Gislev, Kværndrup, Egeskov og Højby.

Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol
1. juli 2007 - 30. juni 2008: 18.444 eksemplarer.

Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og
annoncer er ikke tilladt. Bladet påtager sig intet ansvar som følge
af fejl i tekst og annoncer.

INDLEVERINGSTID: Korrektur- og større annoncer: Onsdag før kl. 13.00.
Øvrige tekstsideannoncer: Fredag før kl. 11.00.
Rubrikannoncer: Mandag før kl. 10.00.
Redaktionelle Indlæg modtages på mip-red@fyens.dk senest fredag kl. 9.
Læserbreve må maksimalt være på 200 ord og meget gerne mindre.

UDGIVER: Fynske Medier.

ANSVARSHAVENDE
CHEFREDAKTØR: Jørgen Krebs

TRYK: Fynske Mediers trykkeri.

DISTRIBUTION: Udebliver avisen, ring til Tryksagsomdelingen Fyn på
tlf. 62 22 22 22 mellem kl. 9.00-16.00

Bente Guldborg
Journalist
Tlf. 65 45 51 51
E-mail: bgu@fyens.dk

Jørgen Kaa
Salgsleder
Tlf. 65 45 54 31
E-mail: jkaa@fyens.dk

Steffen Floodness
Mediekonsulent
Tlf. 65 45 54 32
E-mail: stfl@fyens.dk

Ann Jacobsen
Mediekonsulent
Tlf. 65 45 54 33
E-mail: aja@fyens.dk

ØSTERGADE 19 · 5750 RINGE
TLF. 62 6213 30 · FAX 62 6210 77
Åbent hver dag kl. 8.00-16.00
Lørdag lukket
E-mail annoncer: mipo@fyens.dk
E-mail redaktion: mip-red@fyens.dk
www.midtfynsposten.dk
Midtfyns Posten udgives af Fynske Medier P/S der bl.a. også udgiver
Kerteminde UgeAvis, LokalAvisen Assens, LokalAvisen Nyborg, Melfar
Posten, UgeAvisen Nordfyn, LokalAvisen Nordvest, UgeAvisen Faaborg,
UgeAvisen Svendborg, UgeAvisen Øboen, Ugeavisen Odense, Dalum-
Hjallese Avis og Skibhusavisen.

Margreta Reinhold
Niclasen
Kontorassistent
Tlf. 65 45 54 30
E-mail: mni@fyens.dk

Jytte Lerche
Salgssekretær
Tlf. 65 45 54 34
E-mail: jle@fyens.dk
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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
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I 2009 kunne man opleve Henriette Bonde-Hansen til opera på Engen
i Odense, og hun har tidligere holdt foredrag på gymnasiet i Ringe.

Fyn:�En verdenssopran kom-
mer forbi, og så er hun oven i
købet én af vore egne. Henri-
ette Bonde-Hansen

Henriette Bonde-Hansen
er fra Herringe på Midtfyn,
og hun har gået på Midtfyns
Gymnasium, hvor interessen
for den klassiske musik og især
sang, blev stærkt støttet af de
daværende musiklærere.

Henriette Bonde-Hansen
fortsatte efter gymnasiet med
at uddanne sig som operasan-
ger og er nu en højt værdsat
verdensstjerne, der synger i de
største operahuse verden over.

Lizzi Zander, Ringe, pen-
sioneret sekretær fra Midtfyns
Gymnasium husker i den
forbindelse engang, hvor Hen-
riette Bonde-Hansen besøgte
sin gamle skole. Det var for at
holde foredrag og måske give
prøver på sin sang.

- Det var bestemt ikke noget
for drengene, syntes de i hvert
fald selv, erindrer Lizzi Zander.

Men i sin entré satte Henri-
ette Bonde-Hansen lige i med
det høje c, og så kan det nok
være, at drengene spidsende

øren under resten af besøget.
Lizzi Zander er i dag enga-

geret i FOF i Odense, blandt
andet med at arrangere forskel-
lige operature.

Og nu kommer Herringe-
pigen til Fyn og Odense,
nemlig tirsdag den 5. april kl.
19-21, hvor hun i Den fynske
Opera vil holde foredrag. Fore-
draget hedder ”Operasanger
møder sprogcoach”, og sidst-
nævnte Laura Valesin, er også
med i arrangementet.

Det er et anderledes fore-
drag om livet bag scenen.

Som operasanger og sprog-
coach er Henriette Bonde-
Hansen og Laura Valesin gået
sammen om at formidle det
spændende og omfangsrige
arbejde det er, at forberede sig i
et prøveforløb ved et operahus.

Foredraget henvender sig til
musik-/teater- og operaelskere
og belyser alt det, der går forud
for en premiere. Henriette og
Laura gennemgår den kreative
proces fra sproglig indstu-
dering til tæppefald - alle de
mange små brikker, der får
det store puslespil til at gå op.
Foredraget byder på et væld af
sungne musikeksempler - en
ping pong af sprog og musik.
Billetter købes hos FOF/
Odense.

Verdenssopran
hjem til Fyn

nr. lyndelse:� Fredag den
11. marts. spilles der op til
folkedans til spillemandsmusik
på Carl Nielsen Skolen i Nr.
Lyndelse. Spillemandsgruppen
De Andre fra Årslev Spille-
mandslaug spiller op til dans,
og festlighederne begynder kl
19.30, Der er gratis adgang.
ogi pausen kan man drikke
sin medbragte kaffe, og synge
fællessange . Husk kaffekur-
ven. Arrangør er Årslev Spille-
mandslaug.

spillemands-
festligheder

Der er jazz på programmet, når
Fionia Jazzband stiller op.

FerritsleV Til jazzaften i
Ferritslev Fritidshus fredag den
11. marts kl. 20 står Fionia
Jazzband på scenen i Ferritslev
Fritidshus.

Koncertprogrammet er me-

get blandet og nu er det så jaz-
zens tur til at være midtpunkt.

Der serveres traditionel jazz,
som den lød i jazzbands rundt
omkring i Europa i 50’erne.

Fionia Jazzband er fem
fynske musikere, som alle har
spillet i forskellige musikalske
sammenhænge.

Fynsk jazz
med Fionia

ringe:� Parkour er en fysisk
disciplin, der dog ikke har no-
get at gøre med springgymna-
stik. Det er heller ikke kamp-
sport. Eller ekstremsport. Det
er lidt af det hele - og så allige-
vel noget helt andet………..

Således forklarer Pia Smidt,
børnekulturkoordinator i Fa-
aborg-Midtfyn Bibliotekerne.

Parkour stammer fra de
franske forstæder, hvor unge
begyndte at bevæge sig gennem
byerne i et flow, hvor bygnin-
ger, vægge, bænke, gelændere
o.s.v blev brugt til fremdrift.

Hvor man så en udfordring
og en mulighed i byrummets
begrænsninger i stedet for at se
det som forhindringer.

Parkour stammer endnu
længere tilbage - fra Vietnam-
krigen, hvor bevægelseskun-
sten blev brugt til at træne
soldater i effektiv bevægelse i
junglen. I dag har Danmark et
dynamisk parkour-miljø.

- Derfra har vi hentet to
unge mænd, der lørdag den 12.

marts står i spidsen for work-
shops, fortsætter Pia Smidt.

Jonathan Linde på 29 og
Jonas Skafte på 19 har begge
været aktive i en del år. De har
været omkring Gerlev og Jo-
nathan Linde er derudover ud-
dannet i Idræt og Sundhed

De to workshops er til dels
kønsopdelte, -idet lørdagens
første workshop, kl. 10-12.30
kun er for drenge mellem 12
og 18 år.

Den anden workshop, kl.
13.30 til 16 er for begge køn
og her er aldersgrænsen sat fra
10 til 18 år. Lokationen er Rin-
ge Efterskolens Springhal. Der
er tilmelding til biblioteket.

De to parkour-workshops
er tilrettelagt af Teaterskolen
Spektaklet og Faaborg-Midt-
fyn Bibliotekerne.

De to parter har sammen
med Musikskolen og en billed-
skole startet et tættere samar-
bejde, der gerne skulle resultere
i en stærkere børne/ungekul-
tur. ”Kunsten at bevæge sig
frit” er første synlige resultat.
Længere hen på foråret an-
nonceres Teatersport-aften og
Forårs-totalteater i byrummet.

Ud på spring
i byrummet

Vantinge:�Humørklubben får tirsdag den 15. marts besøg af
Anders Ellebæk, Heden, der er uddannet teolog.

Han har været præst i Jordløse, og er pt. i Munkebo. Anders
kalder sit foredrag for ”Fra bondesøn til præst”, og han har i noget
af sin skolegang gået på skolen i Vantinge. Det var dengang He-
den og Vantinge skoler skulle sammenlægges.

Bibliotek arrangerer
workshop 12. marts

Henriette Bonde-
Hansen er født og
opvokset i Herringe



- lidt ud over det sædvanlige

Ringe
62 62 10 80

Ørbæk
65 33 13 35

Højby
63 95 50 00

Gislev
62 29 12 06

Ferritslev
65 98 11 80

Åbningstider : Mandag - fredag ................ kl. 9.00 - 19.00 Åbningstider i weekenden
Se din lokale butik

Træstammer eller
Studenterbrød
3x80-90 g

Frit valg2500
Carlsberg
Pilsner
30x33 cl

1 kasse

7495
+pant. Ved køb af mere end 4 kasser pr kunde pr dag er

prisen ’kr. 119,95 +pant pr kasse

Graasten
remoulade
900 g

1 stk

1500
Bumbo garn
Mange farver
3x150 g
Normalpris
pr nøgle
28,95

Ta’ 3 for

5000

g
0

ma
g
5

f

e farver
0 g
alpris
gle
5

for

Den Gamle Fabrik
Marmelade

Flere varianter
625 g

Frit valg
1 stk

1695

Du sparer 11,95

Spar 13,-
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Ringe
62 62 10 80

Ørbæk
65 33 13 35

Højby
63 95 50 00

Gislev
62 29 12 06

Ferritslev
65 98 11 80

Åbningstider : Mandag - fredag ................ kl. 9.00 - 19.00 Åbningstider i weekenden
Se din lokale butik

- lidt ud over det sædvanlige

Croissant med hønse- eller rejesalat

6 skiver ribbensteg
med rødkål

FRIT VALG2495
Hel nakkefilet

Pr 1/2 kg

1795
Værs'go! Det er billigt...
Kg-pris 35,90

Tykstegs-
bøffer

4 stk/700 g - 1 pakke

11900
Kg-pris 170,-

Gammeldags kalvesteg,
kalvebov eller kalvebryst
Frit valg
Pr 1/2 kg

3995
Kg-pris 79,90

F

gt

alvesteg,
kalvebryst

UNDER HALV PRIS
Superflot
Ripasso
Superiore
2009

”Storia Antica”
Valpolicella
6x75 cl
Normalpris
pr flaske 88,-
6 flasker

24900
Oksebryst uden ben
Til suppe og peberrodskød

Pr 1/2 kg

2995
Kg-pris 59,90

Husk kraftben når du koger suppe...

SPAR 279,-
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GRØNNE TILBUD TIL EN RUND 10’er

Ringe
62 62 10 80

Ørbæk
65 33 13 35

Højby
63 95 50 00

Gislev
62 29 12 06

Ferritslev
65 98 11 80

Åbningstider : Mandag - fredag ................ kl. 9.00 - 19.00 Åbningstider i weekenden
Se din lokale butik

Flotte
Kalanchoe
Flere farver

Ta' 3 stk.

2000

Vildmose
kartofler
Danmark, kl 1
1,5 kg

1000
Fle

Søde ananas
Costa Rica

Kl. 1 1000

KÅLMARKED
Blomkål, spidskål, porrer

eller broccoli
Frit valg

1000

MIDTFYNSPOSTENTIRSDAG DEN8. MARTS 2011 7



- lidt ud over det sædvanlige

SKARPE PRISER

Ugens

kup
Tilbuddet gælder til og med lørdag - så længe lager haves

PÅLÆKKER
80-100 g. Kg-pris maks.112,50.

Frit valg

9,-
KUPPRIS

Ringe
62 62 10 80

Ørbæk
65 33 13 35

Højby
63 95 50 00

Gislev
62 29 12 06

Ferritslev
65 98 11 80

Åbningstider : Mandag - fredag ................ kl. 9.00 - 19.00 Åbningstider i weekenden
Se din lokale butik

Fyrfadslys
Brændetid ca 6 timer
Pakke med 100 stk

3000

Flydende Becel
500 ml
Normalpris 20,95

1000 UNDER

HALV PRIS

Rynkeby Juice
1,75 liter

Ta' 2

3500DU SPARER

24,95

2-pak Ga-Jol
Flere varianter
Frit valg

1000

Beauvais
ketchup

BEMÆRK!
1000 g

1995

Åb i id i k d

mer
k
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Sommedlem hos Stadium får du hver måned flere
helt specielle tilbud. Som f.eks. det her tilbud, som
gælder hos StadiumOdense t.o.m. den 13. Marts.

Blivmedlem idag!

StadiumOdense
Ørbæksvej 97

20%
rabat på
hele købet!

Til alle medlemmer!
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Ringe Minicenter
Algade 62-64
5750 Ringe
Tlf. 62 62 13 77

Åbningstider
Man.-ons. 9.00 - 17.30
Tors.- fre. 9.00 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Ringe Minicenter

Voresnyeforårsvarerernu i forretningen

NYHED
VI HAR NU OVERTAGET
MADAMHANSEN´S
SPECIALITETTER

◆ Kaffe/the
◆ Marmelade
◆ Olie /eddiker
◆ Sennep osv.
◆ Chokolade
◆ Bolcher

1+1=1

Når du køber en FLEYE brille, følger der
en sol clip-on med i købet.

VÆRDI 595 KR.
Tilbuddet gælder i perioden 1. marts - 31. marts 2011.

,"$+(4 ("+($"(.423#$"-1"+

3&1$"(42!-"$+5"$+41$"3+ 4

3.("60-4"1 0/(43"-" %*'*
41("--"+".-)5

ALGADE 39 · 5750 RINGE · TLF. 62621221
WWW.PROFILOPTIK.DK

1+1=1

DRYS
REPEAT

REPLACE
DELUCA

ZE-ZE
SIGENSGAARD

ONE-TWO
LISBETH DAHL

STYLESNOB
BARTON

QNUZ
VÅGA

MEDUSA

Madam Hansen
Tøj & Brugskunst

Algade 29 · 5750 Ringe
Tlf. 65 90 11 18

G
rib

nuet - Kom og oplev atmosfæ

ren

www.madamhansen.dk

MODETØJ STR 38-56
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SMYKKER-TASKER-FODTØJ-TØRKLÆDER

ÅBNINGSTIDER
man-tirs-ons 10.00-17.30
tors-fredag 10.00-18.00
lørdag 9.30-13.00

ta´motorvejen
direkte til ringe

Tlf. 40 55 07 96
• Tilbygning/ombygning
• Tag/renovering
• Døre vinduer
• Køkken, bad, garderobe
• Nøglesystemer
• Gulv
• Efterisolering

e

Michael Skov Hansen
Rundtoften 14
5750 Ringe

www.ringetomrerforretning.dk
Ring for et uforpligtende tilbud

EFTERISOLERING
Spar på varmen og få

efterisoleret.
Regn selv prisen ud:
Eks. 100 mm isolering
kr 84,95 m2

150 mm isolering
kr 109,95 m2

200 mm isolering
kr 134,95 m2

udlagt incl moms.

STØRRE
OPLEVELSER
MED DET RIGTIGE UDSTYR

TOSHIBA 32” LED TV
32SL738N
HD-Ready. DVB-T/DVB-C MPEG4.
3x HDMI. LED Edge. PC-indgang.
USB-indgang. Energiforbrug 73 W,
Standbyforbrug 0,5 W

4999,-
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Expert Midtfyn ApS
Algade 37, Ringe, tlf. 62 62 23 42

FynskeMedier

Garant Ringe
Gørtlervej 4
5750 Ringe · 62 62 18 43

www.garant.nu

VI TILBYDER
– OPMÅLING
– MONTERING
– FAST PRIS

MIDTFYNSPOSTEN TIRSDAG DEN8. MARTS 201110

Ringe: I denne uge viser Rin-
ge Bio hele tre seværdige film.
Ugen starter med den roman-
tiske triller ”The Tourist”, hvor
biografgængeren kan nyde
både Angelina Jolie og Johnny
Depp.

Filmen handler om den
amerikanske turist, Frank Tu-
pelo, spillet af Johnny Depp,
der rejser til Italien for at kom-
me sig over et knust hjerte.

Undervejs støder han ind i

Elise, spillet af Angelina Jolie,
men det viser sig, at mødet
mellem de to hovedpersoner
ikke er helt så tilfældigt, som
det umiddelbart synes.

Med det billedskønne Ve-
nedig som inspiration forsøger
Frank selvfølgelig at indlede
en romance med Elise, men
inden længe er de begge fanget
i en livsfarlig spiral af intriger
og mord.

Oscar-instruktør
”The Tourist” er instrueret af
den Oscar®vindende Florian
Hanckel von Donnersmarck,
der bl.a. har instrueret ’”Das
Leben der Anderen”, og manu-
skriptet er skrevet af Christo-

pher McQuarrie (Oscar®vinder
for manuskriptet til ”The Usu-
al Suspects”) og Julian Fellowes
(Oscar®vinder for manuskrip-
tet til ”Gosford Park”).

Fra den 11. marts kan du se
film både kl. 17 og kl. 19.30.

Ved den tidlige forestilling
viser biografen ”127 Hours”.

Det er en ny film fra den
Oscar-vindende instruktør
Danny Boyle’s hånd, og den
viser den sande historie om
bjergklatreren Aron Ralstons
(spillet af James Franco) og
hans bemærkelsesværdige over-
levelse i bjergene, da en kæmpe
sten smadrer hans arm, og han
derved bliver fanget i en bjerg-
kløft i Utah.

Gennem sin rejse genkalder
han sig minder med venner, fa-
milie, elskere og to hikere, som
han mødte inden ulykken.

Over fem dage gransker
Ralston sit liv, før han finder
modet og midlerne til at be-
fri sig selv fra den livstruende
og ekstreme situation. ”127
Hours” er en gribende fortæl-
ling, der viser os, hvor langt
man kan nå, når man vælger at
leve livet.

Alle for én
Den sene forestilling kl. 19.30
er ganske anderledes munter.
Det er nemlig komedien ”Alle
for Én”, skrevet af Mick Øgen-
dahl.

Alle gode gange tre
Der indledes med
”The Tourist” med
Angelina Joli og
Johnny Depp



Algade 30 · 5750 Ringe · 62 62 32 25

Introduktion tilbud

Festarrangement
Forretter:
Pestobagt rødtunge på plukket salat
Carpaccio af parmaskinke
Oliven og balsamico-sirup
Koldrøget laks med rygeost-creme

Hovedretter:
Helstegt kalvefilet med dijon-creme
Grillet oksemørbrad med rødvins-sauce
Perlehønebryst med purløgs-creme
Alle hovedretter serveres med årstidens
grøntsager og dagens kartoffel

Desserter:
Chokolade is-trøffel
Pandekager med is
Chokoladekage med appelsinsorbet

Kaffe / te samt cognac og likør

Fest tilbud (min. 10 personer)
3 valgfrie retter og
husets øl, vand og vin ad libitum

425,-
kr. kuverten

FynskeMedier

INDUSTRIVEJ 69 · 5750 RINGE · TLF 62 64 11 10 · WWW.MIDTFYNSBILSYN.DK

Din lokale synshal
har stadig

DRIVE IN SYN
Få synet din bil hos os og vær med i

lodtrækningen om en gave
( værdi ca. 500.-)

som trækkes hver uge.

Bliv smart klædt på

Nye forårsvarer i tøj fra:
Soya - Kaffe - Soulmate

hver uge

Fristelsernes
fristed.....

Til rimelige priser
hos Blomsterkomponisten

Blomsterkomponisten
Albanivej 5, Nr. Lyndelse

Tlf. 65 90 24 94

Kom ind og oplev et frisk pust af spirende forår
i hele butikken!

Gode varer til 70% i “Pulterrummet“

Odense SV · Dalumcentret · Tlf. 65 91 49 00
Ringe · Algade 32 · Ringe · Tlf. 62 62 18 13
Nyborg · Kongegade 10 · Tlf. 65 31 18 16

FORÅR
2011
Hele butikken er
fyldt op med nyt
smart forårstøj.

Kom ind og kik
og køb og kom i
forårshumør.

Dit syn betyder alt for os
Torvet 2 · 5750 Ringe - Tlf. 62 62 12 24

Årslev Tømrerforretning ApS

- Kvalitetsarbejde til tiden

www.aarslevtomrerforretning.dk
Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

v/ Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev

Tlf: 23 65 63 53

Dag til dag
levering af glas
og låse

- Døre og vinduer
- Tag
- Gulv
- Isolering
- Thermoruder
- Låsesystemer
- og meget mere.......

www.flemmingnielsen-as.dk

VI HAR IKKE HÅRDE HVIDEVARER PÅ LAGER

Men vi kan skaffe alle mærker FRA DAG TIL DAG ...
så kom ind med dine ønsker, og vi råder og vejleder dig med køb af hvidevarer.

Vi reparerer og installerer alle former for hvidevarer.

så ring 62622077
eller kig ind eller send en mail for forespørgsel mv-el@midtfyn.net!

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør
Lundsager 1 • 5750 Ringe, 62 62 20 77

Reparation
og salg
af hårde
hvide-
varer

Ringe Apotek - Algade 18, Ringe - Tlf. 62 62 10 34
Husk altid sygesikringsbevis - www.ringeapotek.dk

Køb en NATUVIVE
Body Lotion
eller Body Butter
og få en håndcreme
gratis med værdi 49.-

Body Lotion

9395

Body Butter

12795

TILBUD

Han har samlet holdet bag en
af de senere års allerstørste ko-
mediesucceser, ”Blå mænd”,
og denne gang har han skrevet
en ny komediefilm om fire
charmerende drengerøve, der
tidligere var de bedste barn-
domsvenner.

Problemet er blot, at den
ene, Martin, er blevet politi-
mand, alt imens Nikolai, Ralf
og Timo ikke altid kan finde
ud af, hvad der er mit og dit -
uanset om det er hurtige biler
eller kærester.

Da de en dag alle har vold-
somme problemer og står i
Jaka-bov til halsen, tvinges de
til at ”lege” sammen som i de
gamle dage, hvor de netop var

’Alle for én’.
Bemærk, at ”Alle for én’”

også vises i næste uge for dem,
der ikke kan nå i biografen i
denne uge.

MIDTFYNSPOSTENTIRSDAG DEN8. MARTS 2011 11
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62 62 50 48

Olien leveres af

NAVN:

ADRESSE:

GAVEKORT ØNSKES UDSTEDT TIL:

Hver uge trækkes der lod om et gavekort på 100,- kr.,
der udstedes til en af annoncørerne ved krydsordet.

Din løsning skal afleveres senest mandag morgen kl. 9.00.

KRYDSORDSVINDER FRA UGE 9:
Elsebeth Rasmussen,
Hestehøjvej 98, Odense S.

Madordning
- på midtfyn

Hver dag:
Lækker hjemmelavet

varm mad.
Pr. dag...................45,-
Hver torsdag og søndag:
en ekstra ret GRATIS.

Mvh Henrik

62 67 13 32
mellem kl. 8-16

www.ryslingeforsamlingshus.dk

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød

Ryslinge Forsamlingshus

Kom ind og se
det store udvalg af
forårets nyheder

fra bla.

30- og 45 km
knallerter
og scootere

Salg - reparation og reservedele
af alle mærker

Midtfyns Cykel-
og knallertforretning
Østre Ringvej 26, Ringe

62 62 29 80

Din lokale
el-installatør
og hårde

hvidevareekspert

Fåborgvej 3 • Gislev • 62 29 11 08
Telefax 62 29 29 79

Algade 31A •Ringe • 62 62 38 08
E-mail: Flindthansen@post.tele.dk
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Sven Dagnæs, der for tiden residerer i Kunstnerboligen Gammel Have i
Sødinge, er habil på harmonika.

ringe: Musiker og kompo-
nist Sven Dagnæs Hansen gæ-
ster Ringe Bibliotek lørdag den
12. marts .

- Så kom og hør Sven Dag-
næs Hansen synge viser med
en diatonisk harmonika i. lyder
opfordringen fra biblioteket.

Det foregår i udlånet, og der
vil være et repertoir med tek-

ster af blandt andre Dan Turell,
P�eter P�oulsen, Evert Taube
og John Mogensen for blot at
nævne nogle.

Sven Dagnæs Hansen h22ar
spillet jazz med klarinet som
hoved-instrument i mange år.

Her i vinter bor Sven Dag-
næs Hansen i kunstnerboligen
Gammel Have i Sødinge.

Harmonika i udlånet

NYTNYT
NYT I NOTER
!Ferritslev: Til en jubilæ-

umskoncert i Ferritslev Fritids-
hus lørdag den 19. marts kl.
20 kan man opleve Tørfisk, der
nærmest har leveret underlæg-
ningsmusikken til Vestjylland.

Nu følger der så flere toner
til lydsporet. ”Den torsk der
holder munden lukket, blir’
ikke fanget”, hedder Tørfisks
nye CD.

Mange har spurgt på nye
sange fra Tørfisk, som i jubilæ-
umsåret 2006 sidst har udgivet
nye sange. Tre af de 14 nye
sange har dog været med på
scenen i hele 2008. 3 år er lang
tid at vente, men ”Alt kommer
til den som forstår at vente”.

14 nye, festlige, morsomme,
vedkommende og eftertænk-

somme sange er det blevet til.
Sangene er hovedsageligt

skrevet af Tørfisk’ene selv, men
der er igen bidrag fra Ib Grøn-
bech, Sv. Erik Larsen og Lars
Lilholt. Alle tre var osse med
på jubilæums CD’en: ”Lugter
lidt af fisk”. Tommy Rasmus-
sen, som er med til at arrangere
sangene og skriver stemmerne,
medvirker osse på CD’en.

Dels som producer og dels
på harmonika og klaver. Lars
Lilholt har foruden nummeret
”I Kina er håbets farve blå”, le-
veret violinspil på flere numre.

- Thyborøn-gruppen Tør-
fisk hører til blandt de bedste i
Danmark til at forene Irsk-in-
spireret folkemusik med egne
kompositioner og egne tekster.

De synger, spiller og under-
holder, så det er en fryd - med
typisk vestjysk charme

Samtidig er Tørfisk dren-
gene dygtige musikere, som
forstår at udnytte musikken
sammen med deres helt stærke
side: de karakteristiske, vestjy-
ske, forblæste mande-stemmer.

Tørfisk’s skæve, finurlige og
vedkommende tekster afslører
masser af fin sans for tilværel-
sens sjove sider, og kombineret
med friske melodier og udad-
vendt optræden er underhold-
ningen på topplan.

Tørfisk har stadig stor
energi, spilleglæde og gevaldigt
glimt i øjet. Og vel at mærke
med samme besætning som da
det hele startede i 1981.

tørfisk tror på fremtiden
Det jyske orkester giver koncert i Fritidshuset lørdag den 19. marts

ryslinge: De to støttefor-
eninger for henholdsvis Rys-
linge Boldklub og Håndbold-
klubben Hery 67 arrangerer
ølsmagning, fredag den 11.
marts, og den holdes i samar-
bejde med Refsvindinge Bryg-
geri.

Lars Bæk vil fortælle om
øllets historie - lige fra de tid-
ligste opdagelser og helt frem
til i dag.

Desuden vil han give en
grundig indføring i hvordan

man fremstiller øl, kombine-
ring af øl & mad, historien bag
den prisbelønnede Ale No 16,
m.m. Hele otte forskellige øl
blive præsenteret og smagt.

Godt 100 midtfynske pi-
ger har netop haft en hyggelig
”P�ige-aften” i Ryslinge Hallen,
uden mænd og kærester, så nu
er det drengenes tur.

Arrangørerne serverer bikse-
mad med spejlæg, som kan ny-
des sammen med bryggen.
Arrangementet starter kl. 19.

Hery holder ølaften

kværndrup: Folkekirkens
Nødhjælp har indsamlings-
dag søndag den 13. marts kl.
10-13, og i Kværndrup Sogn
samles der også ind. Her er det
konfirmander, der er rundt,
og til eksempel kan en familie
i Malawi for 50 kr købe 20 kg
majsmel, hvilket er nok til to
måneder. Indsamlere kan mel-
de sig til Inger Bro Mogensen,
62 27 11 15.

Heden: Organist P�ovl Chr.
Balslev, Svendborg, er gæst i
Heden Hyggeklub torsdag den
10. marts kl. 14.30, hvor der er
samling. Balslev slutter vinte-
ren af med sange, og digte om
tiden, og kaffen serveres. Det
foregår som altid i Heden For-
samlingshus.

ringe: Tingager Ældrecenter
har tirsdag den 15. Hanne Ma-
gaard til at lede sangeftermid-
dagen, og tirsdag den 22. marts
er det Carsten P�edersen, der
slår tonen an.

ryslinge: Lokalrådet i
Ryslinge inviterer til Årsmøde
torsdag den 17. marts kl. 19 i
Ryslinge Hallen, hvor der er
fortælling om aktiviteter og
samarbejder. Landistriktsko-
ordinator Jens P�eter Jacobsen
giver oplæg til at revidere ud-
viklingsplanen, og lokalrådet
inspirerer til diskussion og
samarbejde mellem forenin-
ger. Til årsmødet vil grupper
orientere om arbejdet med
Aktivitetsbro i Ryslinge hal-
len, byforenyelse, kulturfestival
og stiprojekt. Skriftlige forslag
sendes til formanden, gunnar@
landtved.dk senest en uge før
mødet. Alle er velkomne.

Bro i hal og
stiprojekt

rolFsted:I Rolfsted Sogn
er der også indsamling i regi
af Folkekirkens Nødhjælp 13.
marts. P�ersoner, der gerne vil
give en hånd kan melde sig hos
Thorkild Jakobsen i præstegår-
den. tlf. 65 95 03.



Banevænget 1 Vi har åbent alle ugens dage kl. 8-20 - også lørdag og søndag...

Tilbuddene gælder til og med
søndag 13. marts 2011
-så længe lager haves...

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Ryslinge

Dinky soft
toilet-
papir

350-750 g

1000
FØDSELSDAGSPRIS

Coop
frostmarked
Grøntsager eller brød
Dybfrost
Flere varianter
Frit valg

Spar

7,95-13,95

Hakket svinekød
8-12 %
Dansk

500 g

1495
FØDSELSDAGSPRIS

3 liter

6995
FØDSELSDAGSPRIS

Jims Creek
rød/hvidvin

Australien
bag in box 6 ruller

1100
FØDSELSDAGSPRIS
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g

J
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Ringe: De er to søstrepar og
alle fire tilflyttere til Ringe. Til-
fældigvis blev de fire kvinder på
samme tid frivillige i Ringe Bio
for cirka to år siden.

- Da jeg flyttede til Ringe
fra Lyngby, opdagede jeg, at
hvis man ønsker en aktiv by,
må man selv være med til at
gøre en indsats. Jeg er kulturelt
interesseret, og derfor var det
oplagt for mig at blive frivil-
lig i biografen, siger 62-årige
Hanne Lundsgaard.

Hendes søster, 65-årige
Signe Lundsgaard, ville finde
noget frivilligt arbejde, da hun
som pensionist fik en masse
tid.

- Jeg kan godt lide biogra-
fens koncept, hvor der udover
film også er foredrag og doku-
mentar. Jeg hygger mig meget
ved at komme her og gøre et
stykke arbejde, siger Signe
Lundsgaard om sit valg at blive
frivillig i biografen.

Søstrene Maja-Emilie og

Malu Evald flyttede fra Lan-
geland til Ringe. I forbindelse
med nytårskuren blev deres
mor frivillig i Ringe Bio, og de
to søstre fulgte hurtigt med.

- Jeg fornemmede et virkelig
godt fællesskab i hyggelige om-
givelser og tænkte, at det måtte
jeg da være en del af, siger
17-årige Maja-Emilie Evald.

Hendes lillesøster, 14-årige
Malu Evald, nikker og tilføjer.

- Hvis jeg ikke var blevet
frivillig i biografen, havde jeg
aldrig lært Hanne og Signe
at kende. De ville være nogle
ukendte ældre kvinder i byen,
som dem på min alder jo ellers
ikke kommer i kontakt med,
siger Malu Evald om en af hen-
des personlige gevinster ved at
sælge slik og billetter i biogra-
fen og være kollega med det
ældre søstrepar. Aldersforskel-
len blandt kollegaerne gør ikke
søstrene noget.

Fyns yngste operatør
- Jeg synes, det er rart at snakke
med Hanne og Signe om for-
skellige ting fra dagligdagen.
Når man færdes blandt mange
på ens egen alder, er det fint at
få et mere voksent synspunkt
på tingene, så det hele ikke går
op i at snakke om fester, drenge

og druk, siger Maja-Emilie
Evald. Hun er med sine 17 år
efter sigende den yngste opera-
tør på Fyn.

- Det er da lidt skægt at være
den yngste. Jeg synes, det er
sjovt at holde styr på alle knap-
perne og filmspolerne, siger
Maja-Emilie Evald om opera-
tørarbejdet.

Selvom Hanne Lundsgaard
er 62 år, er hun heller ikke bleg
for at være med til at løfte de
tunge filmspoler.

Biograf
søstrene
Et ældre og et yngre
søstrepar nyder
kollegaskabet som
frivillige i Ringe Bio

Af Lotte Gyldenvang

To søskendepar, det ene i 60’erne - det andet teenagere, arbejder i Ringe
Bio. Fra venstre ses Signe Lundsgaard, Maja-Emilie Evald, Malu Evald
og Hanne Lundsgaard. Foto: Nils Svalebøg

Maja-Emilie Evald er den yngste operatør på Fyn. Hun nyder at styre
filmspolerne i Ringe Bio. Foto: Nils Svalebøg

- Jeg så det som en udfor-
dring at blive operatør. Teknik
interesserer mig egentlig ikke,
men så har jeg fået god hjælp
fra Maja-Emilie og de andre
operatører. Nu kan jeg ikke
slippe det, fortæller Hanne
Lundsgaard og smiler til de tre
kvinder.

Hvis man ønsker at blive fri-
villig i Ringe Bio kan man kon-
takte formand Henrik Busk
på 62625612 eller formand@
ringebio.dk.



5 dage og 4 nætter
i byen der aldrig sover

www.radio3.dk
Faaborgklinikkerne & Fyns Implantatcenter
Raadhusgaarden 5 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 34 02 · www.clinics.dk

Tænder giver livskvalitet

TÆNDER
FOR LIVET

Selvfølgelig kan dine tænder sidde fast! Om det er en eller flere tænder du mangler,

kan de erstattes af nye faste tænder.Vi tilbyder den nyeste form for tandimplantat-

behandling – kom og hør mere omkring de nye muligheder!

Læs mere omkring vores behandlinger på www.clinics.dk.

Vi byder på et let traktement og anbefaler hurtig tilmelding på

mail: team@clinics.dk eller telefon 62 61 34 02

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG!

Vi inviterer til gratis INFORMATIONSAFTEN Mandag d. 14 marts og tirsdag d. 15 marts KL. 19:00

Få 1 times uforpligtende orientering om tandimplantater. Bagefter

er der mulighed for individuel rådgivning af vores specialuddannede

tandlæger samt tilbud om GRATIS røntgen billeder (værdi kr. 1.500)

40-70%
RABAT

PÅ OPLEVELSER,
FORKÆLELSE OG
SHOPPING

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
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Dorte Bruun spandt uld til garn på sin oldemors rok. Foto:Tim K. Jensen

Strikkepindene blev flittigt brugt, og i pausen gik snakken.

Ringe: - Har du set det garn
her, det er bare så lækkert.

En flok kvinder har taget en
pause efter første etape rundt
på Midtfyns Strikkefestival,
som i lørdags for første gang

blev afholdt i Midtfyns Fritids-
center i Ringe.

Selvom kvinderne holder
pause, stopper snakken om
strikkeriet ikke. De udveksler
opskrifter og ser på det nyind-

købte garn, som festivalens
mange udstillere sælger.

- Det er da bare en rigtig
god idé med en strikkefestival.
Det giver ny inspiration. Og så
er det fedt, at der er mulighed

for at lære noget nyt, siger Ma-
rianne Baekgaard fra Faaborg,
og henviser til de mange værk-
steder, hvor garvede strikkere
viser forskellige teknikker til at
håndtere de mange pinde.

Strikketøj og snak
Debutten på Midtfyns Strikkefestival kom godt ud af garnhullerne

En af dem er Rie Mogensen
fra Ringe. Hun viser, hvordan
man laver dominostrik.

- Det er lige så sjovt som at
bygge med Lego. Jeg strikker
små firkanter, der hele tiden
formerer sig i forlængelse af
hinanden, forklarer hun med
fascination over, at to små pin-
de og en rulle garn kan udrette
så mange forskellige produkter.

- Det giver mig mange glæ-
der og venindesnakke at strik-
ke. Og så bliver folk glade for
det jeg laver, siger Rie Mogen-
sen om hobbyen, som er blevet
voldsom populær.

Det er man ikke i tvivl om

med over hundrede besøgende
på strikkefestivallen, som er ar-
rangeret af Jytte Simonsen.

- Der har været Midtfyns
Festival i Ringe, hvorfor så ikke
også lave en strikkefestival. Det
handler om at give folk en op-
levelse af det sociale, som strik-
keriet giver og selvfølgelig ny
inspiration, siger Jytte Simon-
sen, der er glad for den store
interesse for festivalen..

- Nu skal vi lige evaluere og
se, om der er noget vi kan gøre
bedre næste år. Men jeg synes
helt sikkert, at Midtfyns Strik-
kefestival er kommet for at
blive, siger Jytte Simonsen.

En broget buket af garnnøgler. Foto:Tim K. Jensen



Østre Ringvej 37 - 5750 Ringe - Tlf. 62 62 10 04

KROERS

OPMÅLING?
DET KLARER VI!

TØMMERHANDEL

OUTLINE VINDUER OG DØRE
- FOKUS PÅ ENERGI OG INDEKLIMA

OUTLINE VINDUER
tilbyder energirigtige vinduer og yderdøre i træ og træ/alu.
Der er vinduer i alle stilarter, som gør det nemt at vælge den
rigtige løsning.

- Energiklasse A ruder som standard
- Varm kant som minimerer kondensdannelser
- Få og små knaster på synlige overflader
- Indbrudssikring uden merpris

INDBYGGET

SIKKERHED

UDEN

MERPRIS!

Spar

25 %
PÅ OUTLINE

VINDUER OG

DØRE

SPAR PÅ ENERGIEN MED NYE VINDUER
Det kan godt betale sig at kigge vinduerne efter i sømmene, da en vinduesudskiftning kan
betyde, at du sparer en del penge på varmeregningen. Fordelene ved nye vinduer:
- Spar 3.200 kr. om året i varme*
- Varm kant reducerer varmetabet og minimerer risiko for kondens
- Betydeligt bedre indeklima
- Få råd og vejledning hos Kroers Tømmerhandel

*Ved vinduesudskiftning fra de almindelige 2 lags termoruder, som typisk sidder i et 70’er hus,
til Outlines energiklasse A energiruder. Opvarmningskilde: oliefyr.

GØR DET SVÆRT FOR TYVEN
I Danmark begås der gennemsnitligt indbrud
hvert 5. minut. Op til 75% af alle indbrud foregår
ved, at tyven brækker vinduer og døre op.
Outlines vinduer og døre bliver som standard
leveret med indbrudshæmmende løsninger.

BESØG VORES
OUTLINE UDSTILLING
OG FÅ PROFESSIONEL

RÅDGIVNING
KOM OG MØD OUTLINES

KONSULENT
FREDAG D. 11. MARTS

KL. 13-18.

Kroers Tømmerhandel og Outline
tilbyder gratis opmåling og uforpligtende tilbud
- så I får de helt rigtige vinduer
til den helt rigtige pris

Østre Ringvej 37 - Ringe - Tlf. 62 62 10 04KROERS

TØMMERHANDEL

Kontakt

konsulenten

for opmåling, råd og vejledning

Claus Jespersen

konsulent

tlf. 4017 0630,

e-mail: clj@outline.dk
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TILBUDDET GÆLDER I APRIL OG MARTS.

TØMM

KROERS

TØMMERHANDEL
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Udstillingen Øjenåbner åbner dine øjne for, hvad den mest moderne kunst er. For den er ikke dukket
op af sig selv, men har været undervejs, lige siden mennesket begyndte at male hulemalerier.

Fyns Kunstmuseum og Jensen’s Collection slår dørene op for udstillingen Øjenåbner, så vi alle
sammen kan få øjnene op for, at selv den mest moderne og syrede kunst måske en dag bliver til
helt almindelig kunst.

F YNS KUNSTMUSEUM
15. MARTS TIL 29. MAJ 2011

Jernbanegade 13
Odense C

Sponsorer: ODENSE BYS KUNSTFOND
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Jørgen Nielsen lægger sidste hånd på sin oksekødsret. .

Vantinge: I en tyk tåge
af os dukker 12 travle mænd
frem. Viskestykker, gryder
og krydderier flyver kontrol-
leret rundt i skolekøkkenet på
Heden-Vantinge Skole denne
aften. Hele vinteren har mæn-
dene lavet mindst fire retter
hver onsdag, når de mødes på
madlavningskurset. Nu gælder
det om at give den hele koge-
kunsten, for mændenes koner
kommer nemlig til middag.
Det er en tradition, at kvin-
derne bliver inviteret den sidste
gang i sæsonen.

Der smages og kæles for de
sidste retter, inden kvinderne
ankommer. Koncentrationen

er stor. Mændene har det, som
skal de til eksamen. Med stor
omhu smager Jørgen Nielsen
på sit oksekød med chili.

- Egentlig er der slet ikke til-
strækkelig med chili i. Men jeg
bliver nødt til at lave det, så da-
merne kan li’ det, siger Jørgen
Nielsen og giver i stedet retten
en ordentlig omgang øl.

- Sådan, det passer, siger Jør-
gen Nielsen for sig selv og gri-
ner, så forklædet hopper.

Med siden starten
Mændene er efterhånden vant
til at læse opskrifter og hånd-
tere grydeskeer. De fleste har
været med på holdet i mindst

Midtfynske
mændog
magiske
retter
Efter en vinter med madlavning, serverede
mændene mad til hustruerne

Af Lotte Gyldenvang
Foto: RobertWengler

fire år. Jørgen Nielsen har været
med siden begyndelsen for 17
år siden.

- Før jeg kom her, kunne jeg

overhovedet ikke lave mad. Nu
laver jeg ofte mad derhjemme
til min hustrus store fornøjelse.
Men jeg sender hende ind i
stuen, når maden skal krydres.
Ellers blander hun sig bare, er-
kender Jørgen Nielsen og blin-
ker kækt til de andre mænd.

glemte servietterne
De lune og rappe replikker fly-
der i ét med madosen og rød-
vinen. Mændene har opbygget
et fællesskab, som de nødigt vil
undvære.

Jørgen Nielsen understreger,
at der skal ske noget voldsomt,
hvis han ikke kommer til mad-
lavning. På sin 65-års fødsels-
dag bandt han derfor også for-
klædet sammen med de andre
mænd.

- Så var jeg da sikker på at få
en fyrstelig fødselsdagsmiddag.
Hvilken kone laver fire retter
til sin mand, spørger Jørgen
Nielsen og rører en sidste gang
i oksekødet, som serveres på

tortilla-pandekager som en
velkomst-snack.

Kvinderne er begejstret for
Jørgen Nielsens oksekød, men
knap så glade for borddæknin-
gen.

- Vi har glemt servietterne.
Vi er vant til bare at tørre fing-
rene af i bukserne, udbryder
Jørgen Nielsen og finder fluks
nogle servietter.

- De kan sagtens lave mad.

Nu handler det mere om at
have en hyggelig aften og lære
nye retter at kende, konstaterer
mændenes underviser, Claus
Larsson.

Propperne ryger på flasker
med rødvin, kvinderne tager
plads ved spisebordet, som nu
også er udstyret med serviet-
ter, og der er lagt i ovnen til en
forrygende aften med magiske
retter.

- Det kan ikke gå helt galt, hvis servietterne er det eneste, som vi har glemt, mener Erik Nielsen.

Godt med chokoladesovs, så er
disse pæresnitter klar til servering.



Tilbuddene gælder til og med d. 13/3 2011

Fristelser fra KonditorBager

SUPER SØREN FULDKORNS
RUGBRØD 30% KERNER

RABARBERTÆRTE

SUPER SØREN
FULDKORNS FRANSKBRØD

20.-
pr. stk.

KONKURRENCEKUPON
Svar rigtigt på spørgsmålet og aflever kuponen
hos din lokale KonditorBager senest d. 13/3
2011, så deltager du automatisk i konkurrencen.

Fører KonditorBager fuldkornsprodukter?

Ja Nej

Navn:

Adr.:

By:

Tlf.:

Email:

Der er en vinder på landsbasis og vinderen
kontaktes direkte. Ansatte hos KonditorBager og

deres husstand kan ikke deltage.

www.konditorbager.dk

VIND ET GAVEKORT
TIL COMWELL
Skal gavekortet være til et Spaophold
for to på et af Comwell’s to Spahoteller
i Danmark eller et weekendophold på et
af de andre dejlige hoteller? Det er helt
op til dig.

Værdi 6000 kr.

Fødevarestyrelsen
anbefaler mindst 75 g

fuldkorn om dagen
som en del af en

varieret kost

AN
BEFALING

20.-
pr. stk.

!

2995
pr. stk.

Indeholder
32 g fuldkorn
pr. 100 g

Indeholder
35 g fuldkorn
pr. 100 g

KonditorBager
Jernbanegade 2
5750 Ringe
Tlf. 6262 1031

Restaurant »Hos Farfar«
v/Leif Kurt Jensen

Horne Landevej 33, Horne, 5600 Faaborg
Tlf. 62 60 13 35 - Mobil 40 41 80 41

- se mere på horneforsamlingshus.dk
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Restaurant »Hos Farfar« - Horne Forsamlingshus

Konfirmation,
fødselsdag eller bryllup
- hold din fest, hvor maden er bedst!

Fast pris fra kr. 498.- (min. 20 kuverter)
3-retters festmenu efter eget valg,
incl. velkomstdrink, vin ad libitum, kaffe
med cognac eller likør, i fri bar øl, vand og
vin, natmad, blomsterdekorationer, miljøaf-
gift, lokale afgift, moms og betjening.

30,-KUN

Fodselsdags-
burger

Tulip TimeOut, Lombjergevej 2A, 5750 Ringe, !6262 3233

VIND
FEDE
fødselsdags-

gaver

Prøv vores lækre

Mexican
BBQ
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Helene Blum og Harald Hauggard er gift og optræder sammen.

ryslinge: Harald Hau-
gaard (f. 1975) har siden mid-
ten af 90’erne markeret sig som
en af Danmarks mest interna-
tionale musikere. I sit virtuose
violinspil forener han det le-
gende lette med en karakterisk
dyb og melankolsk klang, og
onsdag den 9. marts kl. 19.30
deltager Harald Haugaard
sammen med Helene Blum i
en caféaften. Det er en aften
med levende lys og et godt glas
på bordet, og Haugaards kone,
Helene Blum er også med.
Desuden medvirker guitaristen
Rasmus Zeeberg og cellisten
Kirstine Elise Pedersen. Arran-
gør er Musik på Midttfyn og
Ryslinge Høj- og Efterskole, og
der er entré.

Ud af musikfamilie
Hans kompositioner er nær-
værende og originale og i sit
samlede kunstneriske virke
trækker han bestandigt på dybe
rødder i den rige danske mu-
siktradition, som han vedkom-
mende behandlers.

Han er opvokset på Nord-
vestfyn i en familie, hvor sang
og traditionel dans og musik
var i højsædet. Morfaren Jo-
hannes Kristensen fra Midtjyl-
land var billedskærer og traditi-

onel harmonika-spillemand og
Haugaards tidligste musikalske
inspiration. Spil til traditionel
dans var den unge Haugaards
primære musikalske udgangs-
punkt og som sådan grundlag-
de han i en tidlig alder et fysisk
stærkt spil.

I 1998 afsluttede han stu-
diet i musikpædagogik ved Det
Fynske Musikkonservatorium,
og som den første i Danmark
byttede Haugaard i løbet af
studiet klassisk violinundervis-
ning ud med spillemænd.

Denne specielle retning af
uddannelsen kom senere til at
danne grundlag for den velan-
sete folkemusikuddannelse på
Det Fynske Musikkonservato-
rium, som Haugaard var leder
af i årene 2000-2005, og hvor
han nu er docent.

sorten Muld
Sideløbende med studierne
etablerede Haugaard sig som
musiker og komponist med
bl.a. det eksperimenterende
hybrid-folk ensemble DUG,
techno-folk ensemblet Sorten
Muld og senere fusions-folk
bandet Serras samt ikke mindst
successen duoen Haugaard
& Høirup, som han dan-
nede sammen med guitaristen

Morten Alfred Høirup i 1998.
Haugaard & Høirup blev i de
følgende ti år en af Danmarks
største musikeksportsuccesser
med omtrent 1000 koncerter
og syv albumudgivelser.

I 2009 udgav Haugaard sit
første soloalbum ”Burning
Fields”, som bestod af egne
kompositioner samt bearbejd-
ninger af traditionelt dansk
materiale. Haugaards kompo-
sitioner til de faste ensembler
udgør kernen i hans skabende
virksomhed. Som pædagog er
Haugaard kendt som en frem-
ragende og inspirerende under-
viser. I sommeren 2009 åbnede
Haugaard for første gang sin
egen sommerskole ”Haugaard’s
International Fiddle School” i
Solingen (D), et intensivt uge-
kursus i violin og folkemusik.

Han har spillet mere en 800
skolekoncerter med trioen
Lakkelej i Danmark og Norge,

virket som studiemusiker og
produceret albums for bl.a.

Haugaard og
Blum i cafeen
Musik på Midtfyn og skolen arrangerer

sdr. nærå: Søndag den
13. marts kl. 19 er der bonde-
messe i Sdr. Nærå Kirke. Bon-
demessen tager udgangspunkt
i en dagbog skrevet af en gård-
ejer og sognefoged i Farum i
1700-tallet.

Dagbogen fortæller om livet
på egnen, om høst, vejr, mar-
ked, påske og bryllup. Den for-
tæller også om den store brand
på Christiansborg

Der er ni oplæsninger fra

dagbogen læst af Poul Skårup
og krydret med nordsjællandsk
spillemandsmusik spillet af
Ibjergspillemændene, der er fra
Årslev.

Salmedigteren og præsten
Jørgen Michaelsen har sat ny
tekst til tre salmer og syv spil-
lemandsmelodier, som menig-
heden synger med på.

Efter bondemessen er der
kaffe i kirkeladen, hvor Ibjerg-
spillemændene vil underholde.

Bondemesse ud
fra en dagbog
Dagligliv på landet i 1700-tallet



SOCIAL- OG
SUNDHEDSSKOLEN FYN

2 Grundforløbet ?37 !J@#J )6- @H"- '+))-
5;!=";I;"!$#I!J )6- ?@#J! '+))-

» ,#H;7$9#B=< ) 3# #3JJ3J ?97 !9:I@B.
9" !H;7K37!H77@;;3B!3;-

» ,#H;7$9#B=< ' 3# #3JJ3J ?97
%E7@"9"I!C @!!I!J3;JH77@;;3B!3;-

» ,#H;7$9#B=< & 3# #3JJ3J ?97 !9:I@B. 9"
!H;7K37!H77@;;3B!3; 9" !%3:I3BJ
JIB#3JJ3B@"J $9# ;>7@;!C3 3B3F3#-

2 D9:I@B. 9" !H;7K37!KGEB%3#.
H77@;;3B!3; ?37 !J@#J )- !3%J- '+))-
5;!=";I;"!$#I!J )6- ?@#J! '+))-

2 D9:I@B. 9" !H;7K37!@!!I!J3;J.
H77@;;3B!3; ?37 !J@#J )6- 9CJ- '+))-
5;!=";I;"!$#I!J )6- ?@#J! '+))-

2 /3; %E7@"9"I!C3 @!!I!J3;J.
H77@;;3B!3 ?37 !J@#J 0- @H"- '+))-
5;!=";I;"!$#I!J )6- ?@#J! '+))-

2 4@!!3# @$ ?HBI"K373#

2 83F3;73 @#<3G73 ?37
B3F3;73 ?3;;3!C3#

2 8=; H;73# H77@;;3B!3;

2 A77@;;3B!3#;3 3#
@7"@;"!"IF3;73 JIB
?3BB3?B@;"3 FI73#3.
"(3;73 H77@;;3B!3#
!9? !>"3%B3G3#!C31
#@7I9"#@$1 %E7@"9"
?- *--

!="3# 3B3F3# JIB ---

· Grundforløb
· Social- og sundhedshjælper
· Social- og sundhedsassistent
· Pædagogisk assistent

Social- og Sundhedsskolen Fyn
har afdelinger i Odense Syd,
Odense City, Svendborg og
Middelfart.

Social- og Sundhedsskolen Fyn

Ansøgningsskema og yderligere
information findes på www.sosufyn.dk

Ansøgningen
(ansøgningsskema samt dokumentation) sendes til:

Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense Syd
Athenevænget 4, 5250 Odense SV
Tlf.: 63 10 27 00
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Ta’ en lytter
til NewYork

www.radio3.dk Kongensgade 71 · 5000 Odense C · Tlf. 6612 0181
Klerkegade 8 · 5600 Faaborg · Tlf. 6260 2281
Korsgade 15 · 5700 Svendborg · Tlf. 6280 0181
Søndre Ringvej 2 · Assens · Tlf. 6610 0181

FRA KR.

0,-
*

*) efter off. tilskud

”KAN DU SE HØREAPPARATET?”

Vi har diskrete og behagelige
høreapparater, som du kan høre med

• 4 års fri service,
• 4 års garanti,
• 1 måneds returret

MONGUL · CARLA DU NORD · SKOVHUUS STRIK · WEAR HOUSE

MONGUL · CARLA DU NORD · SKOVHUUS STRIK · WEAR HOUSE
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Nyt tiltag hos
De 2 Krukker

UGENS TILBUD
Skovhuus Strik

normalpris 699,-

599,-
Hver uge nyt

tilbud se
www.De2krukker.dkForårsvarerne

er i butikken

Øster Hæsingevej 27 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 64 14 04 · www.de2krukker.dk

Åbningstider Tirsdag-Søndag kl. 10-17

40 - 70 % rabat på oplevelser,
forkælelse og shopping.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
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Der var godt slag i børnene, så det plejer at lykkes at få tønderne til at falde på gulvet. (Foto: Roland P)

ferritslev: Små hænder
dukker frem bag fine silkekjo-
ler og seje piratkostumer.

Man skal ikke tage fejl af de
små hænders kræfter, når det
gælder den årlige tøndeslag-
ning i Ferritslev Fritidshus.

Den pyntede trætønde skal
slås ned med fynd og klem, og
en kattekonge skal kåres.

- Vi har været med, siden vi
for seks år siden kom til byen.
Det er en fin måde at fejre fa-
stelavn på, fordi hele byen bli-
ver samlet og børnene kender
hinanden. Så er de heller ikke
bange for at slå til tønden, siger
Jane Dam fra Ferritslev, kort
inden hendes datter, Maria
Dam bliver kåret som katte-
dronning.

flot, flottere
udklædning
En mælkekarton, krokodil-
ler og balletdanserinder står i
kreds og venter på at slå til fa-
stelavnstønden.

- Hold da op, der er slag
i den lille fine fe, siger Ruth
Bruun, som sidder og kigger på
de mange udklædte børn. Hun
skal sammen med Jytte Ander-
sen finde de børn, som bærer
den flotteste udklædning.

- Vi kigger efter kostumer,
hvor det er tydeligt, at der er
lagt et stykke arbejde i det. Og
så vurderer vi kun de børn,
som slår til tønden, siger Jytte
Andersen og noterer den grøn-
ne fe til at være blandt de fem
børn, som får en pris for den
bedste udklædning. Fastelavns-
festen fortsætter med hyggelige
sanglege, lækre fastelavnsboller
og børnene, som nyder at være
venligsindet pirat og prinsesse
for en dag.

Klar-pirat-fastelavnsfest
Til fastelavn i Ferritslev plejer der
at være stort opbud af mange for-
skellige forklædninger.
(Foto: Roland P)

Små aber ved altid, hvordan man kommer lettest hen ad gulvet. Faste-
lavnsfest i Ferritslev er et af forårets samlingspunkter.

Toner til tøndeslagning blev
leveret af en fredelig pirat.

Af Lotte Gyldenvang

Udklædte børn var
til farverig fest i
Ferritslev Fritidshus



Vind en kæreste-tur til NewYork.
Tjek det nye www.radio3.dk

Nyt fantastisk site
– på Fyns bedste radiostation.
Nu er det klar, det nye website, og
det rummer en masse gode nye ting.
Kig ind og tjek det ud – du bli’r glad
for det.

Vil du vinde rejsen?
Alt det nye vil vi gerne fejre med en
fantastisk konkurrence. Hvis du er den
heldige – eller dygtige – så er det dig
og din kæreste, som skal hentes og
bringes i Mercedes, bo på Manhatten,
slentre ned langs East River, shoppe
for 1.000 $ på Broadway og Fifth
Avenue og køre i hestevogn rundt
om Central Park.Alt det, som

man bare skal opleve på en tur
til The Big Apple. Vær med i

konkurrencen på
www.radio3.dk.

Masser af andre
fede præmier
Vi kan kun sende ét
par til NewYork,
men vi har en masse
andre præmier, som
vi vil dele ud til
lytterne i løbet af
hele marts måned.

Vi har fede nye cd’er
og dvd’er med de
hotteste kunstnere.
Vi har lækre Radio3-
t-shirts, og vi har
koncertbilletter,
til et helt
års skønne
koncerter.

Skynd dig ind på
www.radio3.dk
og vær med i
konkurrencen. Det
kan ligeså godt være
dig, der vinder!
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Tilmeld dig vores nyhedsbrev

40-70%
RABAT
PÅ OPLEVELSER,
FORKÆLELSE OG
SHOPPING

- sammen kan vi mere!

www.andelskassen.dk

GRATIS
BANKSKIFTE

SDA
Kværndrup · Svendborgvej 8 · Tlf. 87 99 52 60
Gislev · Faaborgvej 6A · Tlf. 87 99 35 20
Odense City · Vestre Stationsvej 21 · Tlf. 87 99 59 30
Ringe · Østergade 1 · Tlf. 87 99 55 40
Stenstrup · Stationsvej 15B · Tlf. 87 99 55 10

Hovedsponsor

Køb og print din billet på ob.dk

OB - Lyngby BK
Mandag 14. marts kl. 19.00 på TRE-FOR Park

Portene åbnes kl. 18.00

TILMELD DIG

GRATIS
Rabat på dit billetgebyr

og mange flere fordele!

Club OB
www.clubob.dk
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Af Bente Guldborg

midtfyn:�Gule og orange
veste er udleveret - nogle
havde allerede en fra sidste år
- og vestene kom i brug tors-
dag i sidste uge i forhallen i
Midtfyns Fritidscenter, hvor
deltagere i ”Løb med Midtfyns
Posten” mødte op og fik plads i
i en af de fem grupper.

I 2010 blev ”Løb med Midt-
fyns Posten” for første gang
præsenteret, og der var flot til-
slutning fra start.

Det er der igen i år, hvor
omkring 120 torsdag aften i
sidste uge startede ud på stier
ved Ringe. Lisbeth Bruun-Jen-
sen, selv ivrig løber og praktisk
koordinator af løbetræningen,

sendte løberne af sted, og hun
gjorde opmærksom på, at der
næste tordag kl. 18.15 vil være
cirka en halv times pep-talk, le-
veret af hende selv. Den hand-
ler om, ”Hvordan man kom-
mer i gang med at løbe - og
hvordan man bliver ved”.

- Vi har lært noget af træ-
ningen sidste år, sagde Lisbeth
Bruun-Jensen, og vi regner
med at lære noget igen i år.

Blandt de nye tiltag er et
korps på femten såkaldte fart-
holdere, der med orange veste,
kasket og fløjter skiller sig ud
fra løbsdeltagerne. De har gået
på kursus, og de har til opgave
at holde sammen på flokken og
få den til at løbe efter bogen.
Og vel at mærke på det niveau,
som den enkelte gruppe er.

I en af grupperne er det for
eksempel planen, at deltagerne
skal løbe 2 x seks minutter,
mens andre starter helt fra
bunden og løber 2 x 1 minut.

Ved et af bordene er Midt-
fyn godt repræsenteret, nemlig
ved Ulla Kronblad, Havndrup,
Birthe Ahrkiel, Ryslinge, Anet-
te Jæger, Vantinge, og Gitte
Jensen, Heden.

fremmod juniløb
Ulla Kronblad, der også løb
med sidste år, synes det er sjovt
at løbe sammen med andre, og
at den fælles løbetræning er et
godt iniativ. Hun har Birthe
Ahrnkiel med sig.

For Birthe blev sidste års sæ-
son dog ikke så lang.

- Men i år skal jeg løbe vi-
dere, siger hun.

Ulla Kronblad gennem-
førte sidste år fem kilometer
på Søsletteløbet i Ringe. At
kunne gøre det eller måske 10
kilometer er et mål at sætte sig
for deltagerne, og så man man
melde sig til Søsletteløbet, der
er lørdag den 4. juni.

- Man er ikke automatisk

meldt til, gør Lisbeth Bruun-
Jensen opmærksom på.

Blandt førstegangsløberne
er 32-årige Maja Friis Wal-
tersdorff, der lige er flyttet til
Ringe.

-Jeg har ikke løbet hele vin-
teren, så nu vil jeg gerne i gang
igen, siger Maja Friis.

Det kom hun torsdag i
sidste uge sammen med over
100 andre. Og man kan stadig
nå at hoppe med til ”Løb med
Midtfyns Posten”. Der skal
nok være veste til alle, lover ar-
rangørerne.

Påmedvesten til
fælles løbetræning

Maja FriisWaltersdorff, der lige er
flyttet til Midtfyn, vil i gang med at
løbe igen efter vinteren.
Det samme vil Carina Skregeskov,
Ringe, der var med i fjor.
(Foto: Jesper Kirk Andreasen)

Ulla Kronblad, tv., kommer fra
Havndrup, og hun starter løb

sammen med Birthe Ahrnkiel , th.
- Nu skal der noget motion til,

siger Birthe.
Man kan træne frem mod Søslette-
løbet i Ringe, og Ulla Kronblad løb

med på 5 kilometer i fjor.

Før afgang er der fælles opvarmning foran fritidscentret.

Birthe Thomsen, Årslev, har barnebarnet Anne Nielsen, 9 år, med til
løb i Ringe. Anne løber allerede.

Interesserede kan
stadig nå at løbe med
Midtfyns Posten”

Det kan stadig lade sig gøre at løbe med på den fælles løbetræning, og lø-
berne samles næste gang tordag den 10. marts fra kl. 18.15.



BAN
LØRDAG DEN
KL. 14.00 I RI
DØRENE ÅBN
IGEN I ÅR MASSER

SHOW-IN
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Lion
Midtf

Indgangspriser:
Voksne 50,- kr.

incl. 3 plader

Børn 30,- kr.
incl. 3 plader

KINESER
HOVEDGE

MØD OP I GOD TID
- DER BLIVER RUN PÅ!

1 cykel
Værdi kr. 3299,-

- sponsoreret af

Midtfyns Cykel- &
Knallertforretning

Belkovs Indramning• Udskiftning af ruder - Forsikrings-
skader • Alt i indramning • Hobby- og

gaveartikler • Smykketilbehør • Galleri og

spejle • Slibning af glas og spejleØstergade 20 - 5750 Ringe
Tlf. 62 62 32 13E-mail: belkovsindramning@5750.dk
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Gørtlervej 8 • 5750 Ringe • Tlf. 62 62 44 16

Midtfyns FritidscenterSøvej 34 - 5750 RingeTlf. 62 62 21 51

Toxen-Worm

Digitalt Ekspeditions- og

ejendomskontor ApS

Kim Toxen-Worm

Annette Lander

Jeanette Blunck

Torvet 6 - Ringe - Tlf. 62 62 15 85

www.scarle
t-house

.dk

RINGE ApS
Ringe afd: Odensevej 63

5750 Ringe

Nyborg afd: Frisengårdsvej 57 5800 Nyborg
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Algade 15 - 5750 Ringe

Tlf. 63 62 41 00

Ringe
Apotek

Algade 18 - Ringe

Tlf. 62 62 10 34

Torvet 3 - 5750 Ringe

Tlf. 62 62 10 80

Jernbanegade 11 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 23 55

NyboligRinge
Østergade 85750 Ringetlf. 6262 3200

Alt i glasarbejde

62 62 38 76

Moogio RingeAlgade 38www.moogio.dk40 14 49 69

Algade 25 · 5750 RingeTlf. 62 62 13 60

Jernbanegade 14
Tlf. 62 62 13 14 - 62 67 12 45

Langegade 18. Espe

5750 Ringe

EJVIND HANSEN
MURER- & ENTREPRENØRFIRMA ApS

Telf. Ringe 62 62 40 56 - Kv. 62 27 10 56

Ole´s Auto

Langgade 77, Espe

5750 Ringe

62 66 12 22Mester®Auto
Kvalitet og service...hver gang!

Algade 19 · 5750 Ringe62 62 49 99

Ryslinge

Algade 37 · 5750 Ringe

62 62 23 42

RINGE
Gørtlervej 45750 RingeTelefon 62 62 18 43www.garant.nu

Di
n

gl
as

m
an

d

ALEX´S

TAXI
62 66 12 02

65 90 20 14

Medlem af:
under
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j 21 • 585

6 Ryslinge
• 62 67 13

46 • 26 24
13 46 • w

ww.midtfy
ns-laasese

rvice.dk
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NKO
N 12. MARTS
NGE HALLEN

NES KL. 12.30
MASSER AF GEVINSTER

NDSLAG

Jackpot spillet
Som en ganske gratis ekstra chance for spillerne
sættes 40.000 kr. på højkant i løbet af eftermiddagen.
4 gange i løbet af showet præsenteres sammen med
en af de almindelige gevinster et pengeskab med
titusinde kroner gemt i skabet.
Vinderen af den omtalte gevinst vælger en firecifret
kode blandt 50 mulige. Lader skabet sig åbne med den
valgte kode, klappes den heldige på plads med 10.000
dejlige kontanker i lommen.

Arrangør:

ns Club
fyn-Ringe

RLOTTERI
EVINSTER

Noon Copenhagen
gavesæt med 2 dameure.

Værdi kr. 1350,-
- sponsoreret af

Bona Dea

sponsoreret af:
Nybolig,

SuperBrugsen Ringe,
Mesterslagteren,

Albani,
Nestlé

Kellerup RideklubBoltinggårdvej 5 • 5750 Ringe
Telefon 62625535

Preben Jacobsen

Autoværksted

Gørtlervej 1

5750 Ringe

Tlf. 62 62 24 28

HESTEHAVEVEJ 23 · 5856 RYSLINGE

TELEFON 62 67 12 85

A/S

Kongegade 10 • 5800 Nyborg • 65 31 18 16

Dalum Centret • 5250 Odense SV • 65 91 49 00

Algade 32 • 5750 Ringe • 62 62 18 13

Sallinge

Autolakering

Sallinge Ågade 4

5750 Ringe

Tlf. 62 64 14 44

Algade 28 - 5750 Ringe

Tlf. 62 62 16 62
Bakkevej 19

5750 Ringe

Tlf. 62 62 52 30

REVISIONSFIRMAET KORSGAARD
Reg. Revisionsanpartsselskab
ODENSEVEJ 255750 RINGETELEFON 62 62 21 26TELEFAX 62 62 49 15

v/Holger Poulsen

Glasmestervej 33 - 5772 Kværndrup

Tlf. 62 27 25 25

Tine SkalshøiVESTERGADE 2 - 5750 RINGETLF. 62 62 45 25www.afrodite-coiffure.dk

Torvet 5 . 5750 Ringe

Tlf. 62 62 18 48

Algade 25 · 5750 RingeTlf. 62 62 13 60

Bilcenter FynOdensevej 45 • 5750 RingeTlf. 62 62 21 12

Algade 19 - 5750 Ringe
Telefon 62 62 14 94 · Fax 62 62 12 94

Bambi Legetøj

v/Morten Clausen

Bakkevej 11 · 5750 Ringe

Tlf. 62 62 15 62 · Bil 28 73 71 77

Algade 39 · 5750 Ringe

tlf. 62 62 12 21

WWW.PROFILOPTIK.DK

Industrivej 16 · 5750 Ringe
Tel. 62 62 22 77www.mark-storm.dk

Algade 33 - Ringe - Tlf. 62 62 10 48

PETER FLINTJENSEN
....tal også boligmed dinadvokat

6262 3900

Algade 21 5750 Ringe

62 62 10 60

Årslev Malerforretning A/S

Stationsvej 77 - 5792 Årslev

Tlf. 65 99 20 32

Odense 87 99 59 30
Gislev 87 99 35 20
Kværndrup 87 99 52 60
Stenstrup 87 99 55 10
Ringe 87 99 55 40

Torvet 3 - 5750 Ringe

Tlf. 62 62 10 80

Villavej 1 • Ringe • 62 62 13 40

Jernbanegade 11 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 23 55

Tlf. 62 62 16 00

Algade 50, Ringe
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Tilmeld dig MyGoodie.dk allerede nu
og vær klar til det første tilbud

NYT TILBUD
HVER DAG

40-70%
RABAT

PÅ OPLEVELSER,
FORKÆLELSE
OG SHOPPING
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vestjyskHØJRENTE
- også til kapital- og ratepension

Minimum indskud 50.000 kr.
Binding i 3 år med fast rente 3,15%

p.a.

vestjyskbank.dk/hoejrente

Det sker i PsykInfo

Torsdag den 17. marts – kl. 19.00-21.00
’Pårørende i psykiatrien’
Foredrag ved Adjunkt, MVO Jette Cortnum, University
College Nordjylland, som tager udgangspunkt i det sociale
netværks betydning for behandlingen i psykiatrien.

Sted: Ringe Bibliotek, Algade 40, Ringe

Alle er velkomne, arrangementet er gratis.
Tilmelding til PsykInfo Region Syddanmark, tlf. 7572 4090
eller Bedre Psykiatri på tlf. 64 43 18 31.

Arrangør: Bedre Psykiatri Assens/Faaborg Midtfyn og
Psykinfo Region Syddanmark

Staldgårdsgade 10 C, 1. · 7100 Vejle

Åben, anonym rådgivning

ved psykiske problemer på

tlf. 75 72 40 90

Picture this ...
dig og kæresten

i NewYork

www.radio3.dk

BØRNEBILLEDER
Vind en kagemand

HILSNER

Send en hilsen på max. 25 ord
Det er kun børn til og med 14 år, som er med i

konkurrencen om at vinde en kagemand til 20 personer.
Det skal fremgå tydeligt i teksten, hvor mange år
barnet bliver og hvornår barnet har fødselsdag.

Vinderen får direkte besked.
Kagemanden kan bestilles senest dagen før,

man vil hente den hos:

Nr. Lyndelse Bageri
Albanivej 40, Nr. Lyndelse, 65 90 11 16

En hilsen med billede koster 50 kr.
Aflever foto og tekst samt 50 kr. senest fredag kl. 10.00 til

Midtfyns Posten, Østergade 19, 5750 Ringe.
Husk at skrive hvornår hilsnen skal bringes

samt afsender og telefonnummer!

Kære Marius
Stort tillykke med din 4 års fødselsdag
den 13. marts. Håber du får en god dag.
Knus
Mor og Far

Ugens vinder blev:

Et stort
tillykke

til vores lille charmetrold Malthe
med din 1 års fødselsdag
den 10. marts.
Kærlig hilsen og knus fra
Mormor og Morfar

Hej
Christian

Tillykke med de 11 år den
10. marts, håber du får en
god dag.
Knus fra
Farmor

Kære
Jens

Stort tillykke med de 4 år den
9. marts. Håber du får en god dag
med børnehaven på besøg.
Knus Mor og Far

Kære
Malthe

Et stort tillykke med din 1 års
fødselsdag den 10. marts.
Elsker dig skat.
Knus fra Mor
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Sødinge:I forbindelse med
Sødinge Skytteforenings årlige
generalforsamling, fik forenin-
gen forleden overrakt en check
fra Nordea Fonden på 20.000
kroner. Foreningen havde søgt
fonden, da nye regler betød,
at foreningen skulle investere i
alarmanlæg på deres skydebane.
Alarmanlæg er en bekostelig affæ-

re, men Nordea Fonden kunne se
det fornuftige i at støtte en mindre
lokal forening i disse krisetider.
René Andreassen kom forbi og
overrakte checken til foreningens
kasserer Carsten Hansen. René
Andreassen, i midten, har over-
rakt checken til kasserer Carsten
Hansen, mens formanden Hans
Hansen står til venstre.

20.000 kroner
til skydebane

ÅrSlev: Sidste år åbnede
Guld og galleri i en tilbygning
til det gamle ledvogterhus på
Gl. Byvej 71 i Årslev.

Værkstedsgalleriet skifter nu
navn til Det lille Galleri.

Guldsmed Tina Gjersen-
Sav har nemlig valgt at flytte
sine aktiviteter til Rudkøbing
på Langeland, hvor hun vil
fortsætte med at håndlavede
unikasmykker, reparationer
samt med at lave nye smykker
af kundernes gamle guld.

Desuden udvides koncepter
til også at omfatte kurser.

Med sig tager hun navnet
Guld og galleri, mens man i
Det lille Galleri i Årslev fortsat
vil kunne opleve billeder af
Bent Bjerring.

guld og
galleri
flytter

Midtfyn:Der har været års-
møde i 1. Hovedkreds/Midt-
fynske SG&I med deltagelse af
repræsentanter fra 12 af vores
medlemsforeninger.

Det er særdeles tilfredsstil-
lende, selv om man jo altid kan
drømme om, at flere møder
frem.

- Som altid var aftenen fyldt
med levende debat og inspire-
rende forslag at tage med til det
fremtidige arbejde, fortæller
formand Lise-Lotte Liengaard,
Kværndrup.

I skyttegruppen var der
enighed om, at der fortsat sky-
des på 200 m banen og 50 m

banen. Derudover arbejdes
der med planer om en 25 me-
ter pistolbane.

Skydebanerne benyttes af de
midtfynske skytteforeninger
og - afdelinger samt af Fynske
Sortkrudtskytter. Ligeledes
benyttes vores faciliteter i
forbindelse med aflæggelse af
både de praktiske og teoretiske
jagtprøver.

Kig ind til foråret
- Vi ser frem til foråret med
øget aktivitet på banerne. Alle
interesserede er velkomne til at
kigge ind, når der er aktivitet
på banerne. I øjeblikket mødes
Sortkrudtskytterne hver lørdag
formiddag, tilføjer Lise-Lotte
Liengaard.

Fra gymnastikgruppen kom
der mange gode forslag til

Lombjergefesten søndag den 6.
juni 2011.

Den vil udforme sig som et
jubilæum, idet Bøgegrotten
fylder 110 år og 1. Hovedkreds
bliver 140 i år.

Så der er altså et 250 års ju-
bilæum i udsigt.

Alle beretninger og planer
for det kommende år kan
desuden ses på hjemmesiden.
www.hovedkreds.dk

Udsigt til 250 års jubilæum

Midtfyn:Efter generalfor-
samling i Midtfyns Familie
og Havebrug har bestyrelsen
konstitueret sig som følger:
Formand Julie Kjærgaard,
Kværndrup, næstformand
Grethe S. Knudsen, Sdr. Nærå,
sekretær Ane-Birde Jørgensen,
Herrested, PR, Else Birkelund,
Ringe, og øvrige medlemmer
Sigrid Desmareth, Årslev, der
er ny i bestyrelsen, Ingerlise
Engberg, Ringe, Else Marie
Poulsen, Ringe, og Egon Mad-
sen, Herrested.

Petra Hansen, Sdr. Nærå,
tidligere Dømmestrup, er efter
et mangeårigt virke trådt ud af
bestyrelsen efter 21 år. Hun er
nu første æresmedlem af be-
styrelsen. Petra Hansen er også
kendt for sit store engagement
i Midtfyns 4 H.

en enkelt ny
i bestyrelsen

Midtfyns Familie og Havebrug,
formand Kjærgaard (t.v.) og
foreningens første æresmedlem
Petra Hansen

Hverdage kl. 16-08 samt lør-
dag, søndag og helligdage:
Hele Fyn: tlf. 70 11 07 07.
Kiropraktorvagt: Lørdag, søn-
dag og helligdage kl. 9-10:

Den vagthavende kiroprak-
tor træffes på tlf. 70 20 36 42.

Tandlægevagt: 65 41 45 51.
El-vagten på Midtfyn:
Tlf. 62 62 11 09

lægevagten

Bøgegrotten fylder
110 år - og
1. hovedkreds 140 år

nr. Søby:Ved gudstjenesten
i Nørre Søby Kirke medvirker
Munkekoret på søndag kl. 10.
Munkekoret ledes af pastor
emeritus Rasmus Balslev, og
sangerne er kendte for den
gregorianske vekselsang og
3-stemmig salmesang.

Denne gang vil koret synge
med middelalderlige enstem-
mige klange. Nørre Søby-He-
den Menighedsråd arrangerer.

Munke-
klange



Vind billetter til
koncert med

Alberte Winding & Benjamin Koppel
i Foderstoffen 19. marts kl. 21.00

Navn:

Adresse:

Postnr./By

Telefon

Alberte Winding har for længst bevist, at hun kan meget andet end
at være ’Børnenes Lula’på TV. En ny CD med egne numre bliver i
foråret fulgt op af en Danmarksturne, hvor hun bl.a. har så
kompetente navne som Benjamin Koppel og Jan Rørdam med.

Midtfyns Posten sætter
2x2 billetter på højkant
(Værdi pr. billet kr. 175,-)
Sådan gør du:
Udfyld nedenstående kupon,
og send eller aflever den til
Midtfyns Posten, Østergade 19,
5750 Ringe, så vi har den ihænde
senest mandag d.14. marts 2001

Vinderne får direkte besked.
HUSK at mærke kuverten
”Foderstoffen”
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Charles Da Costa underviser iWushu for børn i Årslev. Foto: Roland P

Sdr. nærå: - Husk, at jeres
ben og arme skal være modsat
hinanden.

Påmindelsen kommer fra
50-årige amerikanske Charles
DaCosta, som er i gang med
at undervise børn i wushu på
Husmandsstedet i Sdr. Nærå.

Børnene er koncentreret om
hver enkelt bevægelse, som
oprindeligt stammer fra Kina,
hvor wushu i mange år har
været en populær kampsport.
Wu betyder bevægelse og
kamp, mens shu betyder kunst.
Det er altså en anderledes form
for kampsport, end eksempel-
vis taekwondo.

- Wushu er lidt ligesom en
model på en catwalk, som skal
vise skønheden i sine bevægel-
ser frem. Alt er en posering,
forklarer Charles DaCosta med
sin amerikanske accent.

Ikke kun for drenge
Udover kunst og præcision
indeholder wushu også selvfor-
svar og disciplin.

- Børnene får kontrol over
deres kroppe og lærer at holde
fokus. Det synes jeg, er en bo-
nus, som styrker børnene, og
som de kan bruge i deres sko-
legang og senere i livet, siger
Joan Petersen, som er mor til
Line Petersen, den yngste pige
på holdet.

- En del oppe i skolen tror
ikke rigtig på, at jeg går til
wushu. De siger, at det kun er
for drenge, siger seksårige Line
Petersen.

Men wushu er for alle,

hvilket holdet i Sdr. Nærå be-
kræfter, da der er lige så mange
piger som drenge.

Charles DaCosta nyder
udfordringen ved at undervise
børn, og der går ikke mange
minutter, før koncentrationen
svigter de livlige spilopper.
Men Charles DaCosta har
mange års erfaring i wushu,
som for ham ikke er en sport,
men en livsstil. Derfor får han
hurtig børnenes fulde op-
mærksomhed igen.

Kontrol gav livsfilosofi
Han er født og opvokset i New
York, men har boet i Sdr. Nærå
sammen med sin danske kone
siden 1997. Han er uddannet
it-ingeniør og har dyrket wus-
hu, siden han var ni år.

- Det er hårdt at vokse op i
New Yorks gader. Der var ikke

mange voksne omkring os, så
man kom hurtig i slagsmål. Jeg
blev introduceret til wushu for
at lære at kontrollere mit tem-
perament, fortæller Charles
DaCosta.

Selvrespekt og respekt
Wushu fik hurtigt en helt
særlig plads i hjertet på ham.
Nu vil han udbrede sporten
til resten af landet. Danmark
er nemlig det eneste land i
europa, hvor wushu ikke er
etableret.

- Det er vigtigt at lære børn
og unge om selvrespekt og re-
spekt for andre. Wushu styrker
børnene på de områder, siger
Charles DaCosta om, hvorfor
han nu sammen med DGI ar-
bejder på at sprede wushu til
resten af landet.

Styrke til børn
Wushu er navnet på en ny kampsport, som Sdr. Nærå-børn udøver

LauraWinther Kristensen gør sit bedste for at følge den øvede Charles
DaCosta. Foto: Roland P



1) Forudsæt. 12 mdr. abon. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x389 kr. pr./md.) 2.928 kr., ViasatHD TV-box (værdi 2.299 kr.) 0 kr., trådløs forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., USB stik (værdi 299 kr.) 0 kr., standardinstall. (værdi 1.199 kr.) 0 kr., mini-
parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. Viaplay-abon. 0 kr. ved abon. på Stor Danmarks-Pakke. De første 3 mdr. af ViasatHD abon. er u. beregning, herefter 49 kr./md. pr. abon. og kræver aktiv tilmelding hos Viasat inden udgangen af de første 3 mdr. Kortafgift
(2x399 kr. pr./år) 798 kr. Startafgift dækker kortafgift 1. halvår. Kortafgift opkræves halvårligt og betales forud. Samlet pris 1. år 3.726 kr. 2. år 389 kr. abon. pr./md.+ kortafgift. Adgang til Viaplay tjenester kræver internetforb. på min. 2 Mbit i sek.
Kun adgang til Viaplay via TV-box. Kun til husstande u. Viasat-abon. de seneste 6 mdr. Betaling via Betalingsservice. Gælder fra d. 01.01.-31.03.2011. Der tages forbehold for billed- og trykfejl samt evt. prisændringer.

Expert/Punkt 1
Østergade 39
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 21 48

Multixperten
Mørkebjergvej 2
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 60 07

C.O. Elektronik
Svendborgvej 421
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 59 59

Telekæden Kongstad
Electronics
Østerågade 28
5672 Broby
Tlf. 62 63 12 62

Expert Ringe
Algade 37
5750 Ringe
Tlf. 62 62 23 42

Antenne Bilen
Hundstrupvej 32
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 38 40

TV-Huset Årslev
Stationsvej 119
5792 Årslev
Tlf. 65 99 11 50

Din Lokale Antennemand
Lamdrupvej 22
5854 Gislev
Tlf. 62 29 22 22

Med Viaplay får du:

• Filmbutikken – Filmleje direkte fra sofaen

• Gensyn – Bestem selv hvornår du vil se
f.eks. Paradise Hotel, Luksusfælden
eller premierefilm fra TV1000

• Forpremiere – Se afsnit helt op til en
uge før de vises på TV

ViasatHD TV-box,
mini-parabol og installation

Stor Danmark-Pakke giver dig bl.a. Superliga, Champions League på TV3+ og
Premier League på TV 2 SPORT Premier League. Du får også underholdning i
verdensklasse på TV3 samt premierefilm på TV1000 kanalerne. Læg hertil en
HD TV-box, Viaplay og meget mere.

Få over 50 TV-kanaler
ogmasser af muligheder

Første 6 mdr.
Stor Danmarks-Pakke

Halvårlig kortafgift 798 kr.
Samlet pris 1. år
3.726 kr.

99kr.
abon. pr./ md.1)

0 kr.1)
Bestil hos din lokale Viasat forhandler, direkte hos Viasat på telefon 77 66 10 13 eller www.viasat.dk
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Håndbold:Håndbold: Fyns-
serien - Kval, herrer, Sdr. Nærå
IF - He-Ry 67, 23-34 (13-18)

Førsteholdet fra He-Ry 67
er med sejren over Sdr. Nærå
IF i realiteten sikret en plads i
Fynsserien fra næste sæson.

Lokalopgøret var underhol-
dende, og hjemmeholdet fra
Sdr. Nærå matchede topholdet
godt i flere perioder.

Det stod dog snart klart at
He-Ry havde et par fremadgå-

ende gear ekstra, og dertil kom
lidt flere hestekræfter under
håndboldhjelmen.

Fra en føring på fem over-
skydende mål ved pausen, rej-
ste He-Ry hjem med et plus på
11 mål på resultattavlen.

Træner fra Sdr. Nærå, Finn
T. Jensen, betegnede efter-
følgende lokalrivalerne som
puljens absolut bedste hold, og
kunne samtidig fortælle, at An-
ders Borreby blev topscorer for

hjemmeholdet med syv mål.
He-Ry har kun to kampe

tilbage. I næste runde venter en
hård nyser ude mod Bolbro, og
i sidste kamp gælder det hjem-
mekampen mod bundholdet
fra Faaborg HK den 27. marts.

Foruden klubbens første-
hold, ligger også herrernes an-
det- og tredjehold også til op-
rykninger.

Topscorer for He-Ry blev
Mads Sloth med ni mål. (hol)

Tæt på oprykninger
tre gange i håndbold

Håndbold: Håndbold: Se-
rie 1 - Kval, herrer, Rolfsted IF -
Aarup BK, 27-31 (17-17)

Første halvleg endte lige, og
spillet var også meget lige i den
første halve time, men så kom
nedturen efter pausen.

I anden halvleg beviste gæ-
sterne fra Aarup at det ikke er
tilfældigt, at de fører puljen, og
dermed fik de en fortjent sejr
med hjem.

Efter en god indsats fra

Rolfsted’s spillere før pausen,
begyndte man nu at mærke en
voldsom træthed og sløset spil
fra holdet.

Det tilskriver Rolfsteds træ-
ner Kim Hansen følgende fak-
tum, at der om lørdagen havde
været stor fest i Rolfhallen med
deltagelse af mange af spillerne,
som derfor ikke var helt oppe i
”fulde” omdrejninger om søn-
dagen.

Nederlaget betyder, at Rolf-

sted IF, der længe har ligget
i toppen af den yderst jævn-
byrdige pulje, nu pludselig kan
risikere at slutte under nedryk-
ningsstregen.

Faren er ikke overhængende,
men er tilstede, indtil de to
sidste kampe er blevet færdig-
spillet.

Topscorere blev Anthon
Holmegaard og Morten Bonde
med hver fem mål. (hol)

Hårdt Rolfsted-pres

Håndbold: Håndbold:
Serie 2, pulje 2, herrer, Midtfyns
HK - He-Ry 67, 19-26 (9-16)

Hjemmeholdet fra Midtfyns
HK havde inden lokalopgøret
mod topholdet fra He-Ry en
skadesliste så lang som et ondt
år. Det var en væsentlig årsag
til, at holdet alt for ofte faldt
helt ud af kampen.

Det startede ganske godt
for værterne, men så gik det
galt og He-Ry rykkede fra med
syv scoringer i træk.

Dette udfald fra MHK af-
gjorde i realiteten kampen.

He-Ry gjorde deres pligt, og
er nu i realiteten at finde i Serie
1 fra næste sæson.

Topscorer for MHK blev
Anders Kaj med fem mål, for
He-Ry blev Michael Bo Niel-
sen den mest scorende med
otte mål. (hol)

Udfald

badminTon: Ringe Bad-
minton Clubs hold i Dan-
marksserien vandt senest sin
anden sejr på 7-6 over Vejle i
nedrykningsspillet.

Ringes sejre faldt i 1. mixed
double med Jane Olesen og
Jens Rasmussen, i 1. dame-
single ved Trine Duus, 2. da-
mesingle, ved Amalie Post, 1.
herresingle, Jacob Nielsen, 2.
herresingle, René Frederiksen,
3. herresingle, Erik Kjær, 1.
damedouble, Trine Duus og
Amalie Post. Holdet er nu over

nedrykningsstregen, men er
som nummer 4 endnu ikke
sikret i Danmarksserien.

Ringe 2 i s. 1 mødte på ude-
bane Bolbro 2 - og tabte med
9-4. Holdet er nummer 4, men
kan ikke rykke op. Ringes sejre
var i 1. mixed double, ved Pia
Nielsen, Lars Ulrik Jonstrup,
1. damesingle Jane Klitgaard,
1. herredouble, Brian Otto,
Lasse Kristensen, 2. double,
Mads Madsen, Lars Ulrik Jon-
strup Begge holder spiller 13.
marts hjemme.

ikke sikker i rækken

boRdTennis: Serie 3 - op-
rykning: I det meget spæn-
dende topopgør, hvor HEP en
periode førte med 3-2 , måtte
holdet imidlertid i sidste ende
se sig besejret med 4-6.

Morten B. Andersen vandt
to singler, mens Zaki Lio-
kouras for en gangs skyld kun
vandt en enkelt single.

Morten og Zaki vandt dou-
blen.

Med to runder tilbage
har Allested III og HEP lige
mange point, nemlig 14, mens
Stenstrup I har 13 point.

Tre point i de sidste to hold-
kampe er nok til at rykke op,

da to hold rykker op. Nu skal
Allested og Stenstrup møde
hverandre.

Serie 4 - oprykning: Lars
Hedegaard, Torben Gordon og
Jens Sørensen blev for stor en
mundfuld for FIF III.

Dermed regner midtfynbo-
erne med at snige sig pænt der-
opad og redde æren i de sidste
runder.

Ungdom D, pulje i.
HEP I - Højby II: 2-8. Der-

med er sæsonen slut, og holdet
blev sidste med seks kampe og
nul point. Kampscoren lyder
på 14-46. Christoffer Pedersen
sørgede for to singlesejre.

Tre point er nok



SAMARBEJDER MED NORDEA

RING FOR EN UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING NU

FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

www.danbolig.dk
www.boligsiden.dk

DanBolig Søren Lykkegaard
STATSAUTORISERET EJENDOMSMÆGLER MDE

MAIL: RINGE@DANBOLIG.DK

Ringe

Stationsvej 15

RING: 70231717

Åbningstider:
Mandag- fredag 10:00 - 16:00
lørdag -søndag efter aftale

Dennis Jakobsgaard
Salg & Vurdering

Mobil:
27894317

Søren Lykkegaard
Statsaut.
ejendomsmægler,
MDE
Mobil:
30111119

NYHED

RINGE Havrevænget 5

SAG: 171-1

VILLA Hyggelig lille ejendom på en skøn stor grund på 3070 kvm. Her bor
du på landet ca 5 min kørsel fra Ringe. Ejendommen er en ældre murer-
mestervilla fra 1951 med fuld kælder. Til ejendommen hører en stor lade med
opvarmet og isoleret hobbyrum/disp.rum samt værksted/garage. Her er der vir-
kelig muligheder for dem med den pladskrævende hobby. Herudover er der
Garage og ældre hønsehus. Køber skal have hænderne skruet rigtigt på. Men
så er der også gode muligheder for en dejlig bolig i idylliske landlige omgi-
velser.

Skøn stor grund
på 3070 kvm.

Stor lade med
isoleret og
opvarmet
hobbyrum.

795.000/40.000
5.528/4.629...................................BRT/NT

........................KNT/UDB 91
2/2..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1951/85
3.070......Grund m²

108................Udhus

.....Byggeår

NY PRIS

RINGE Snarupvejen 5, Espe by, Espe

SAG: 136-1

VILLA Hyggeligt lille hus i Espe by. Her er der nem adgang til cykelsti. Kort
afstand til indkøbsmulighed og sportshal og få min. kørsel til Ringe med de
mange muligheder der tilbydes der. Motorvejen er kun 10 min væk. Ejendom-
men ligger på en nem lille grund med velanlagt have med flot trerasse mod
vest. Carport med plads til bilen og cykler m.m. Huset er indrettet med entre
m. trappe til 1.-salen. Pænt køkken med udgang mod vest til lille dejlig træte-
rasse. Spisestue med åben forbindelse til dagligstuen, begge med flotte plan-
kegulve. 1. sal: to børneværelser med hems, samt soveværelse. Badeværelse med
brus og toilet. Kld: Badeværelse m. brus og toilet. Vikt rum. Værelse. Fyrrum
med stokerfyr. Bryggers og udgang til haven. En perfekt begynder ejendom.

Kun 10 min. til
motorvejen.

En perfekt
begynder
ejendom.

850.000/45.000
5.565/4.647...................................BRT/NT

........................KNT/UDB 102
2/3..........Stuer/Vær

3....................Etager

............Bolig m² 1954
512...........Grund m²

6....................Udhus

...........Byggeår

NYHED

ÅRSLEV Albanivej 98C

SAG: 167-1

EJERLEJLIGHED Stor dejlig ejerlejlighed med i alt 149 kvm. beboelse i Nr.
Lyndelse. Her er du få minutter fra motorvejen. Tæt på skole, børnepasning,
indkøbsmuligheder samt offentlig transport ved gadedøren. Lejligheden er in-
drettet i stueplan, og indeholder Entré. Kontor. Pænt badeværelse med brus og
toilet. Spisestue med åben forbindelse til stor hyggelig stue med ægte silde-
bensparket og flot pejs med brændeovnsindsats. Pænt køkken med spiseplads.
Stort soveværelse og børneværelse. Herudover er der seperat gæsteværelse med
eget toilet og bad. Der er direkte adgang til haven fra stuen, og fælles va-
skekælder.

Tæt på skole,
børnepasning,
indkøb samt
offentlig
transport.

875.000/45.000
6.495/5.338...................................BRT/NT

........................KNT/UDB 149............Bolig m²

2/4..........Stuer/Vær

1....................Etager

1906/83.....Byggeår

NY PRIS

RINGE Gestelevvej 19, Bolteskov By, Ringe

SAG: 105-1

VILLA Solid ældre gulstens murermestervilla med mange gode muligheder.
Dette er huset for dig med den pladskrævende hobby, som f. eks. biler mo-
torcykler mm. Ejendommen er beliggende tæt på golfbanen og er i cykelaf-
stand til Ringe by og dens mange muligheder. I stuen sidder man med fin ud-
sigt over markerne mod syd. Ejendommen er indrettet som følger: entre, bag-
gang, to stuer ensuite samt åben adgang til køkken. Badeværelse med brusebad.
1.-salen er indrettet med et børnevær. og et stort (tidl. to vær.) og sovevær.
Kælder: toilet med brus. Stort hobbyrum/vær. Depotrum. Fyrrum med træpille-
fyr. Viktualierum. Herudover er der 25 kvm. lukket carport og en stor garage
på ca. 70 kvm. med smøregrav.

Ejendom for dig
med den

pladskrævende
hobby.

70 kvm.
gararage med
smøregrav.

795.000/40.000
5.217/4.428...................................BRT/NT

........................KNT/UDB 110
2/2..........Stuer/Vær

2....................Etager

............Bolig m² 1954/80
898...........Grund m²

75.................Kælder

.....Byggeår
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Åbent hus!
Fyns største Åbent hus arrangement

den 9. - 10. april 2011

Sæt din bolig til salg nu
og vær med

EDC holder døren åben i vores 1.520 boliger
Læs mere om arrangementet på edc.dk/fyn eller kig ind i butikken

- så giver vi en kop kaffe og tager en snak om dit hussalg

edc.dk

Channe Broholm

edc.dk/channebroholm Charlotte Nakel Channe Broholm

Statsautoriserede ejendomsmæglere, MDE

Algade 7
5750 Ringe
6262 4455

Autoriseret låneformidler for BRFkredit EDC er hovedsponsor for Team Danmark KOM GODT VIDERE
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Kom og oplev 12.000 m² fyldt med

kvalitetsmøbler og brugskunst til

vanvittige priser.

Bedre end du tror

I DETTE FORÅR
BLIVER DET SVÆRT
IKKE AT LADE
SIG FRISTE

MEGA A/S · Risingsvej 67 · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 82 82 · Hverdage 10-19 · Lørdag 10-16 · www.mega.dk

÷50%
KURVEMARKED

eks. 39,95 nu 19,95

÷50%
BLOKLYS

eks. 19,95 nu 9,95

899,-
SPAR 1.100,-

BUFFER SKÆNK

Buffer skænk.
Mål: 170×82×48,5 cm.
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Ringe - Tværgade

Denne lille fine ejerlejl. er beliggende meget centralt i Ringe By og in-
deh. bl.a.: Lys stue m. udg. til lukket sydvestvendt terrasse. I stue, køkk.
& sovevær. flot lyst parketgulv. Gulvv. i hele lejligheden. Sag 7935.

45.000/850.000
6.294/5.466................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.618/3.434............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

64 860 1/1 1955

Nyhed

Hillerslev - Fuglebakken

Denne store 2-plansvilla er beliggende i mindre udstykning i lands-
bysamfundet Hillerslev. Villaen indeh. bl.a.: Lyst spisekøkk. m. nye hvi-
devarer og glaskarnap for godt lysindfald. Sag 7945.

60.000/1.135.000
7.507/6.359................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.928/3.642............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

222 833 2/5 1965

Nyhed

Nr. Søby - Røjlevej

Denne gode rummelige villa er beliggende på en fin grund med
god sydvestvendt have og terrasser. En rigtig dejlig villa, til en for-
nuftig pris, til den store og pladskrævende familie. Sag 7877.

75.000/1.495.000
9.581/7.886................Brt/nt

Alternativ finansiering:
4.984/4.381............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

186 940 1/4 1966

Ny pris

Åbningstider:
Man-Fre
Lør
Søn.................... Efter aftale

.................... 10.00-12.00
............ 9.00-16.30

Nybolig Ringe A/S
Ringe
Østergade 8
5750 Ringe
Tlf. 62 62 32 00

Maria HelvegLeyla SimsekJohn KoldMorten Nørregaard

Ringe - Banevænget

164 m2 2-plans villa, med nyrenoveret / nybygget garage - værksted
på 50 m2 på en stor grund, for den pladskrævende familie, tæt ved sko-
ler, børnehave, fritidsfac, indkøb og centrum. Sag 7801.

70.000/1.375.000
8.991/7.498................Brt/nt

Alternativ finansiering:
4.653/4.204............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

164 986 1/4 1967

Eskilstrup - Klaus BerntsensVej

I udkanten af Eskilstrup m. ca. 6 km. til Ringe og ca. 3 km. til Søllin-
ge ligger denne velbyggede og meget velholdte ejendom m. en dejlig og
meget skøn have m. masser af planter & mange frugttræer! Sag 7718.

55.000/1.095.000
7.046/5.807................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.593/3.185............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

110/85 2879 2/2 1962

Kværndrup - Stationsvej

Regulær villa med rigtig god beliggenhed i Kværndrup by. En lille
fin villa m. mange gode muligh. for modernisering /renovering. SÆL-
GES FOR DØDSBO Sag 7731.

45.000/825.000
5.695/4.897................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.164/2.965............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

125 709 1/3 1961

Ny pris

Kværndrup - Trunderup Gade

Med en fin beliggenhed i Trunderup By,ligger denne ældre ejendom
der trænger til den helt store renovering eller måske er det muligheden
for en billig byggegrund med alle tilslutninger betalt. Sag 7820.

25.000/345.000
2.425/2.157................Brt/nt

Alternativ finansiering:
1.343/1.335............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

82 732 1/2 1777

Håndværkertilbud - Bud modtages!

Krumstrup - Krumstrupvej

Denne fine regulære 1-plansvilla er beliggende i Krumstrup tæt
ved Ryslinge. Ejd fremtræder overalt meget velholdt i sin oprindelige
byggestil fra opførelsen i 1972 men m. masser af muligh.! Sag 7937.

55.000/1.085.000
7.016/5.862................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.595/3.264............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

150 1203 2/3 1972

Nr. Lyndelse - Dømmestrupvej

Beliggende centralt i Nr. Lyndelse tæt på mange faciliteter. En-
derækkehus i sidste række mod åbne marker. Entre, køkken, badeværel-
se , sovevær. samt stue m. udg. have og overdækket terrasse. Sag 7922.

25.000/495.000
3.614/3.128................Brt/nt

Alternativ finansiering:
2.057/1.946............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Opført

58 1153 1974

Ejerlejlighed!

Kværndrup - Kalkbrænderivej

God gedigen villa der indeh. bl.a.: Dejlig stor & lys stue m. plan-
kegulv & brændeovn, herfra gennem fransk dobb. dør til endnu en lys &
regulær stue. Nyere køkk. også m. plankegulv. Sag 7752.

50.000/995.000
6.583/5.523................Brt/nt

Alternativ finansiering:
3.446/3.141............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

131/99 549 2/3 1950

Kværndrup - Muskatvænget

Unik villa opført af Interbyg i gode og gedigne materialer. vognly,
entre/bryggers, køkken/alrum med karnap, stue, sovevær. med adgang
til badevær., 2 børnevær., kontor samt dejligt gæstebadevær. Sag 7929.

115.000/2.295.000
14.320/11.751............Brt/nt

Alternativ finansiering:
7.076/6.251............Pauselån® F1

....Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

151 1085 1/4 2007

Stenstrup - Assensvej

Tiltalende villa der har gennemgået en gennemgribende renovering
flere steder. Indeh. bl.a.: Entre, stue, køkken, spisekammer. 1. sal med
repos, 2 børneværelser, soveværelse samt ældre badeværelse. Sag 7918.

65.000/1.295.000
8.279/6.621................Brt/nt

Alternativ finansiering:
4.195/3.539............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

118/67 590 2/3 1937

Ringe - Svendborgvej

Dejlig, velholdt villa beliggende i Ringe i gåafstand fra bymidten. En
god bolig til familien der ønsker en god og centralt beliggende villa med
muligheder. Sag 7934.

80.000/1.595.000
10.387/8.384..............Brt/nt

Alternativ finansiering:
5.356/4.563............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

118 836 1/4 1957

Ryslinge - Aavej

For dødsbo sælges denne gedigne rødstens ejd. i 2 plan m. fortsat
mange muligh. for spændende modernisering. Ejd. indeh. bl.a.: 2 dejli-
ge lyse sammenhængende stuer adskilt af muret bue. Sag 7652.

35.000/645.000
4.665/4.065................Brt/nt

Alternativ finansiering:
2.635/2.523............Pauselån® F1

........Udb/knt Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

120/6 1000 1/2 1949

Bud modtages!

Birkum - Ørbækvej

Charmerende rødstensvilla m. rigtig god plads. Ejd. indeh. bl.a.: 2
dejlige & charmerende sammenhængende stuer m. brændeovn. Flot,
badevær. m. italienske klinker, granitbordplade & gulvv. Sag 7654.

80.000/1.570.000
9.941/8.083................Brt/nt

Alternativ finansiering:
4.988/4.256............Pauselån® F1

......Udb/knt Bolig m² Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

156 869 2/3 1898

www.nybolig.dk
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MIDTFYNS SPARTEL
20 års erfaring med spartling af gips og beton

V. Allan Rasmussen
www.midtfynsspartel.dk Mob. 40 93 59 84

STORT KONKURSSALG
Alt i dametøj

- nye varer hver uge.
”Så kom og gør en god handel i butikken

Algade 44 i Ringe
lige ved siden af biblioteket”

Åbningstider:
Man-ons 10.00-17.30
Tors-fre 10.00-18.00
Lørdag 10.00-13.00

J.C.JENSEN
MURERMESTER

Hesselhavevej 7 · 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 14 68 · Biltlf. 20 14 44 68

● Nybyg
● Ombygning
● Tilbygning
● Badeværelser

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør

Lundsager 1 • 5750 Ringe, 62 62 20 77

www.flemmingnielsen-as.dk

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud.
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når De har tid.

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING
- så når De køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

www.dintæppebus.dk

DANSK BERBER
400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2 189,-
Nu pålagt pr. m2 159,-

HIT BOUCLE
400 el. 500 cm br. Flere farver
- 5 års garanti Normalt pr. m2 159,-
Nu pålagt pr. m2 119,-

KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2 229,-
Nu pålagt pr. m2 179,-

TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2 99,- Nu pålagt pr. m2 fra

59,- 79,-

MASSER AF FORSK.
TARKETT VINYLER
200, 300 el. 400 cm br.
Nu pålagt pr. m2 fra 99,-149,-

Ring på tlf.

29 32 89 90

Måltagning og
montering uden
merpris Min.
20 m2 SAMLET

DANMARKS ABSOLUT

LAVESTE PRISER

✁

✁SUPER BERBER
400 el. 500 cm br. 10 års garanti
Normalt pr. m2 298,-
Nu pålagt pr. m2 248,-

Vi leverer også

tæpper og vinyl til gør det

selv folket. Altid til

Danmarks laveste priser

Alarm

Bygge og anlægsfirma
Ryslinge Murer &
Tømrerforretning

ved Bjarne Skov Nielsen

Tlf. 40 29 37 89

Alt arbejde udføres
også mindre

entrepenøropgaver
Ring og hør nærmere.
Tlf. 62 67 19 29

info@rm-t.dk

Tina
Johansen

29 21 29 63

Marianne
Sørensen

25 21 29 63

Torpegårdsvej 41 · Årslev
Kvalitet til tiden!

T. M. BYGGEENTREPRISE ApS
Aut. kloakmester · Tømrer · Entreprenør
V. Kloakmester Morten Horne Hansen
& Tømrermester Thomas Larsen
Kastanievej 12, 5750 Ringe, tlf. 27 20 33 30

www.tm-byggeentreprise.dk

ør

30

EJVIND HANSEN
MURER- & ENTREPRENØRFIRMA ApS

Telf. Ringe 62 62 40 56

Midtfyn - et godt sted at bo
Østergade 8
5750 Ringe

Nybolig Ringe
Tlf.: 62 62 32 00

Vi har på det seneste haft
flere henvendelser fra fa-
milier, der søger bolig i
Ringe beliggende i områ-
det omkring søen. Overve-
jer du at sælge din bolig,
så kontakt os for en ufor-
pligtigende vurdering.
Er du på boligjagt og har vi ikke
lige hvad du søger, så kontakt os.
Vi tilbyder dig en gratis og uforp-
ligtende søgeannonce. Får vi boli-
gen til salg er du selvfølgelig den
første der kommer ud og se den.
Du køber selvfølgelig kun boli-
gen hvis den passer til dig og din
familie.

Nybolig Ringe
Østergade 8
5750 Ringe
Tlf. 6262 3200

Nybolig Ringe

Søges

IS
62 62 13 76 62 62 43 43

TrunderupMurer Forretning ApS
Trunderup Dongsvej 21, 5772 Kværndrup

Stort og småt murerarbejde udføres

Tlf. 62 29 20 57
Fax 62 29 20 58

JORDVARME TVP
VARMEPUMPER

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

www.bedrevarme.dk
Tlf. 65 91 85 85
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hillerslev:�Mette Kvist
Jørgensen, der er antropolog
og kunsthåndværker, har været
på besøg hos Kuna-indianerne
i Panamas regnskove:

Så kom og hør regnskovens
indianere i Panama. Det fore-

går i Hillerslev Landsbycenter
torsdag den 17. marts, kl.
19.30. Her vil antropolog- og
kunsthåndværker Mette Kvist
Jørgensen, der har besøgt Ku-
na-indianerne på flere studie-
ophold gennem mere end 30
år. Senest i 2008. Mette Kvist
Jørgensen er inviterer i regi af
husholdningskredsen i Land-
økonomisk Selskab.

Hun er datter af Anker
Jørgensen, forhenværende
socialdemokratisk statsmini-
ster. Kuna-indianerne er et
unikt indiansk folk, der lever
hovedsagelig på mere end 300
koraløer. De lever af regnsko-
vens og havets ressourcer; bær,
frugter, medicinplanter, samt
jagt- og fiskeri.

Kunafolket har et stærkt
sammenhold og en historisk

stærk etnisk bevidsthed.
Trods de senere års stadig

større pres fra omverdenen,
forsøger de at overleve efter de
traditionelle systemer, samtidig
med at de forsøger at danne
bro mellem den moderne og
den traditionelle verden. Alt
fra turisme til coca-handel
er daglige emner på deres fæl-
lesmøder.

Men også fremstillingen af
de smukke kunstværker; mola-
applikationer, er vigtige emner.
Mette Kvist Jørgensen, har
været på studieophold blandt
indianerne, siden hendes
børn var 10 mdr. gamle.

Kom og hør om livet blandt
indianerne og om livet som
antropolog med små børn, og
senere som enlig kvinde langt
ude i regnskoven.

Fortælling fra liv i regnskov
ryslinge/gislev:�Den
lokale husholdningskreds i
Landøkonomisk Selskab be-
søger Statsfængslet i Ringe
tirsdag den 29. marts klokken
19. Der bedes om tilmelding
til Bente Pedersen, Ryslinge,
senest den 15. marts, tlf.
62671918. Deltagerne mødes
ved Superbrugsen i Gislev kl.
18.30 og i Ryslinge ved An-
delskassen kl. 18.40.

Antropolog Mette
Jørgensen fortæller

Tur til fængsel

ringe Frimærkeklubben har
”den store skrammelauktion”
på programmet onsdag den 9.
marts kl. 19.30 i klublokalet
på Floravej i Ringe. Her kan
alle, både medlemmer og in-
teresserede, møde op med de
frimærker, breve, kort og andet
frimærkemæssigt, som ligger
og fylder i skabe og skuffer.
Materialet vil så blive udbudt
på auktionen samme aften til
de fremmødte. Alle plejer at
kunne få noget nyt med hjem,
som passer ind i det der samles
på. Klubben byder denne aften
på kaffe og kage. Vel mødt, si-
ger Kim Jensen, klubformand

Mærker og
kort i udbud



SVENDBORG
AUTOMOBILER

Udstilling Nyborgvej 271-273

Klaus Jørgen Humlegaard
Nyborgvej 271-273
Åbent søndag 11-17 eller på tlf. 62 22 86 18

KØB · SALG · BYTTE

Alle biler kan ses på nettet på www.humleauto.dk
Der tages forbehold for evt. prisændringer og trykfejl.

02/06 BMW 316i 1,8 Touring aut. 5d Sort 16” alufælge, 222 127.800
02/06 Citroën C4 1,6 16V 110 Prestige 5d Gråmetal airc., 55 117.800
01/10 Citroën C5 1,8i Prestige 5d Sølvmetal 2 zone klima, 31 34.800
02/06 Citroën C5 2,0i 16V Elegance 5d Sortmetal, 2 zone klima 105 119.800
06/12 Citroën C5 2,0i 16V Elegance Weekend 5d Sortmetal 128 127.800
07/12 Citroën Grand C4 Picasso 1,8 16V VTR+ 5d Blåmetal 27 209.800
93/12 Citroën Xantia 1,8 5d Koksmetal 279 6.800
00/06 Citroën Xantia 1,8i 16V Family st.car 5d Sølvmetal 231 37.800
97/11 Fiat Brava 1,4 SX 5d Rød c.lås, startspærre, 128 29.800
95/04 Ford Escort 1,8i CLX 3d Mørkgrønmetal 294 17.800
06/12 Ford Mondeo 2,0 145 Trend 5d Sortmetal 69 159.800
08/08 Honda Civic 1,8 Sport 5d Rød 17” alufælge, 67 169.800
03/08 Kia Rio 1,3 LS 4d Koksmetal aut., aftag. træk, 60 44.800
07/02 Kia Rio 1,4 EX 5d Sortmetal startspærre, c.lås, el-ruder, 57 74.800
08/09 Mazda 6 2,0 Advance st.car 5d Sortmetal 17” alufælge, 39 249.800
07/02 Mazda 6 2,0 Touring 5d Sortmetal 17” alufælge, 90 169.800
97/07 Mazda 626 1,8i LX 5d Mørkblåmetal fjernb. c.lås 199 27.800
03/06 Mitsubishi Carisma 1,6 IQ 5d Gråmetal 15” alufælge, 84 79.800
07/04 Mitsubishi Colt 1,3 Cash Coolpack 5d Sortmetal airc., 35 109.800
00/11 Mitsubishi Galant 2,0 16V GLS st.car 5d Bordeauxmetal 223 29.800
04/08 Opel Astra 1,6 16V Comfort Twinport 5d Sortmetal airc., 122 99.800
07/11 Opel Vectra 1,8 16V 140 Elegance Wagon 5d Sortmetal 83 169.800
02/09 Opel Vectra 1,8 16V Comfort 4d Sølvmetal alu., 131 114.800
98/01 Opel Vectra 2,0 16V GL Plus 4d Mørkgrønmetal 16” alu 192 37.800
06/11 Opel Vectra 2,2 16V 155 Elegance st.car 5d Blåmetal 99 169.800
10/06 Peugeot 107 1,0 Comfort 5d Hvid fjernb. c.lås, 9 89.800
00/11 Peugeot 207 1,6 HDi 90 Comfort Plus 5d Champagnemetal 18 149.800
07/11 Peugeot 207 1,6 HDi 90 Comfort Plus SW 5d Sølvmetal 48 139.800
03/04 Peugeot 406 1,8 ST 4d Mørkblåmetal fuldaut. klima, 111 84.800
03/03 Peugeot 406 1,8i ST 4d Sølvmetal fuldaut. klima, 76 109.800
05/10 Peugeot 407 2,2 ST 4d Blåmetal, 17” alu., 2 zone klima 104 129.800
07/08 Peugeot 407 1,6 HDi XR SW 5d Sortmetal fuldaut. klima, 79 179.800
06/07 Renault Clio II 1,2 16V Basic 5d Blåmetal airc., 59 79.800
07/02 Skoda Octavia 1,9 TDi Ambiente 5d Sortmetal alu., airc., 82 189.800
05/06 Suzuki Swift 1,5 GL-A 5d Blåmetal airc., startspærre, 68 92.800
06/12 Suzuki Swift 1,5 GL-A 5d Koksmetal 15” alufælge, 85 94.800
01/02 Saab 9-5 2,3 Turbo 230 Aero st.car aut. 5d Sort 130 149.800
05/07 Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol 5d Beigemetal 2 zone klima, 26 179.800
98/02 Toyota Corolla 1,3 Terra 4d Sølvmetal 99 54.800
99/07 Toyota Corolla 1,6 Terra 5d Mørkgrønmetal 15” alufælge 214 47.800
02/03 Toyota Corolla 1,6 Terra st.car 5d Mørkblåmetal 115 94.800
06/05 Volvo S40 1,8 4d Sølvmetal 16” alufælge, 116 169.800
05/07 Volvo V50 1,6 5d Sølvmetal fjernb. c.lås, 58 179.800
06/01 Volvo V50 1,8 5d Blåmetal fjernb. c.lås, startspærre, 105 169.800
04/11 Volvo V50 2,4i Momentum 5d Sølvmetal 16” alufælge, 103 189.800
02/05 Volvo V70 2,4 170 5d Sølvmetal 16” alufælge, 122 169.800
06/11 VW Jetta 1,9 TDi Trendline 4d Koksmetal fuldaut. klima, 121 169.800
04/10 VW Passat 1,8 T DK 150 4d Sølvmetal 18” alufælge, 119 129.800
05/09 VW Passat 2,0 TDi 140 Comfortline 4d Sortmetal 185 169.800

Inspirationsweekend
Camping på Sydfyn og Øerne

Eventyrlig Camping i det Sydfynske..

Kom og mød repræsentanter fra de sydfynske campingpladser
Sydfyn – Tåsinge - Langeland

12.-13. marts 2011 kl. 10.00 – 16.00
Svendborg Camping Center - Porthusvænget 3 - 5700 Svendborg
Tænk på miljøet • •hold ferie på Fyn
Hele det sydfynske område syder af naturoplevelser.
Hvorfor køre langt væk, når det hele ligger lige uden for døren.
De sydfynske campingpladser ligger naturskønt og lige ud til havet og
byder på skønne pladser med hyggelige lækroge, campinghytter
og moderne faciliteter.
Slotte, Herregårde, Gallerier, Kunsthåndværksteder, Museer, Golfbaner,
Havnemiljøer, Ørredeldorado• •.. Sydfyn har bare det hele.

SYDFYNS TURISTBUREAUTurist – og Erhvervsforeningen Langeland

Forårsplads, sæsonplads, weekend eller ferie• •
- Kom og hør om alle mulighederne -

VELKOMMEN
TIL EN WEEKEND FULD AF FERIEINSPIRATION

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
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suzuki: I weekenden den
12.-13. marts præsenterer
Suzuki forhandlerne både en
ny indgangsmodel i Suzuki
Alto modelprogrammet, en ny
kampagneversion af familiebi-
len SX CombiBack samt et af
landets mest attraktive forsik-
ringstilbud.

Den nye Suzuki Alto GA
model til kr. 84.890 er ikke ale-
ne Danmarks billigste bil. Den
er også den eneste, der til den-
ne pris byder på både 5 døre, 6
airbags, antiudskridnings-sy-
stemet ESP samt servostyring
for nemmere håndtering ved
parkeringsmanøvrer, oplyser
den danske Suzuki-importør i
en pressemeddelelse.

klassemester
Suzuki sparer heller ikke på til-
lægsordene og betegner Alto
som klassemester med 1,0
benzinmotor med 68 hk og
en benzinøkonomi med 22,7
km/l ved blandet kørsel (EU
norm), hvilket giver et CO2-
udslip på kun 103 gram pr.
km.

I forbindelse med åbent-hus
arrangementet præsenterer Su-
zuki-forhandlerne også et nyt
tilbud på en GT-stylingpakke
til alle Alto modellerne.

For en merpris på kr. 11.000
(normalpris kr. 18.000) kan
Alto’en forsynes med 15” alu.
fælge, sort tagspoiler, sorte
sideskørter og sorte skærm-
kanter.

Ny kampagnemodel
Med efternavnet Exclusive stil-
ler Suzuki SX CombiBack op i
en ny kampagneversion

Den er udstyret med en
moderne 1,6 benzinmotor
med DOHC, 16 ventiler og
VVT system der, selvom den
yder hele 120 hk, har en ben-
zinøkonomi på 16,1 km/l ved
blandet kørsel. Udstyrslisten
omfatter fuldautomatisk kli-
maanlæg, nøglefri betjening
af såvel tænding som dørlåse,
navigationsanlæg fra TomTom,
16” alu.fælge, læderrat med be-
tjeningsknapper til CD anlæg-
get, komplet skørtesæt i bilens
farve, el-betjente sideruder for

og bag, sædevarme samt el-be-
tjente og opvarmede sidespejle.
Og den fulde sikkerhedspakke
med 6 airbags, ESP system,
traction control og bremseas-

sistent er naturligvis også stan-
dard. Alt sammen til en pris på
179.990 kroner.

I samarbejde med forsik-
ringsselskabet If og Suzukis

finansieringspartner eBilfinans
er Suzuki-forhandlerne også
klar med et nyt og godt tilbud
på kaskoforsikring til Suzuki
bilkøbere over 25 år. Ved sam-

tidig finansiering af bilen hos
eBilfinans fås det første års
forsikring nemlig til kun kr.
2000. Og det uanset bopæl el-
ler forsikrings-anciennitet.

suzuki åbner dørene til flere nyheder

Suzuki Alto kan nu fås til 85.000 kroner.

Billig Alto præsenteres
ved weekendens åbne hus



BILLIGE BILER
Alle ugens 7 dage - 0 kr. i udbetaling

www.NELTOFT.dk

MELLEM
80 - 120

Største udvalg.
NYSYNET. 0,- kr.

i udbetaling.
Tjek NELTOFT.dk

Åbningstider : Lørdag 13-17 - Søndag 13-17 - Mandag til Fredag 12-18

Bygmestervej 21 . 5750 Ringe
Telefon nr. 70 20 37 36NELTOFT

10 Toyota Yaris 1,4 Diesel 5-d, sølvmet, 1 ejer, CD, el-ruder, airbag, alufælge..... kr. 139.900,-
94 Mitsubishi Lancer 1,5i alt i udstyr.......... pris kr. 19.900,- ydelse pr. måned kr. 599,-
99 Fiat Punto 1,2i HK 85 5-d, servo............. pris kr. 34.900,- ydelse pr. måned kr. 922,-
97 Ford Escort 1,6i 4-dørs, airbag............... pris kr. 29.900,- ydelse pr. måned kr. 819,-
97 Fiat Punto 1,2i 3-d, abs, el-ruder............ pris kr. 29.900,- ydelse pr. måned kr. 819,-
97 Ford Fiesta 1,3i 3-dørs, servo, abs ......... pris kr. 22.900,- ydelse pr. måned kr. 664,-
97 Fiat Marea 2,0i 5V St-Car, klima............. pris kr. 34.900,- ydelse pr. måned kr. 922,-
98 Seat Ibiza 1,6i 3-d, servo, airbag............ pris kr. 34.900,- ydelse pr. måned kr. 922,-
97 Renault Megane 1,4i 5-dørs, servo......... pris kr. 29.900,- ydelse pr. måned kr. 819,-
99 Mitsubishi Lancer, 1-ejer, PAVA .............. pris kr. 34.900,- ydelse pr. måned kr. 922,-
97 Fiat Brava 1,6i 5-dørs, alufælge.............. pris kr. 39.900,- ydelse pr. måned kr. 1024,-
93 Mitsubishi Lancer 1,5i 5-d, servo........... pris kr. 18.900,- ydelse pr. måned kr. 577,-
00 Ford Focus 1,8 5-d, Diesel St-Car ........... pris kr. 49.900,- ydelse pr. måned kr. 1230,-
02 Opel Astra Coupe 125HK, som ny ........... pris kr. 69.900,- ydelse pr. måned kr. 1634,-

Odensevej 94 . 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 23 23 . Efter forr.tid: 40 76 19 24 S

Mange modeller bl.a.nge modeller bl aMMaaaaaaaan

Billig biludlejning

Skal du flytte?

799.-
pr. dag inkl. 100 km

1 uge i stor bil

1.799.- inkl. 250 km

1 dag i lille bil

299.- inkl. 100 km

BILUDLEJNINGTlf. 62 17 28 02

Book din
billige lejebil på

vores hjemmeside:
one2move.com

10,5 m2

varerum

PAVA

62 21 20 04
Du kan få evighedsgaranti på din bil med PAVA

Ring til Svendborgs lokale

- vi ta’r os kærligt
af din bil!

Ring og bestil tid
til undervogns-
behandling af
din bilNU!

PAVACENTER

Åbent: Mandag-torsdag 7.30-15.45. Fredag 7.30-14.00
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Kenneth Kammersgaard til
højre) er i bilcentret hos Steen
Bentsen ugens fire første hverdag.
Foto:John Fredy

Nr. LyNdeLse: Det lokale
firma Højby Bilcenter har ind-
ledt et tæt samarbejde med
Langhøj, der har specialiseret
sig i at sælge handicapbiler.

De to tætteste samarbejds-
partnere i den forbindelse er
Steen Bentsen, der har over 20
års erfaring fra Højby Bilcenter
med indretning af handicapbi-
ler, og Kenneth Kammers

gaard, arbejder for det nu
landsdækkende bilfirma Lang-
høj.

De to faldt i snak på en
messe i Odense, og det banede
vejen for samarbejdet.

Fra kareter til biler
Da Steen Bentsen overtog sin
virksomhed, der er udviklet fra
et karetmageri, lå den i Højby.

Ved en udvidelse flyttede
Højby Bilcenter over kommu-
negrænsen til Bramstrupvej 27
i udkanten af Nr. Lyndelse.

- Jeg er flyttet fire en halv
fra barndomshjemmetm siger
Steen Bentsen, der er opvokset
i Hjallelse.

Da 33-årige Kenneth Kam-
mersgaard tog kørekort i 1997,
kunne han betjene en helt al-

mindelig bil med fodpedaler.
I dag er hans bil håndbe-

tjent, fordi en ryglidelse og en
fejloperation har anbragt ham
i kørestol.

Det betyder til gengæld, at
Kenneth Kammersgaard er
klædt godt på, når han skal
sælge biler til købere, der ef-
terspørger biler med finesser,
som er nødvendige i en handi-

Helt nyt bilsamarbejde om
handicapbiler og indretning
Tilfældigt møde på messe gav tæt samarbejde mellem en jyde og en fynbo

capbil.
- Det giver en helt anden fri-

hed at kunne køre bil, når man
ikke skal trække på familie og
venner, siger Kenneth Kam-
mersgaard.

Han er bosat i Horsens, og
hans vej til Fyn går over firmaet
Langhøj ApS, der har hovedsæ-
de i Århus, men som med den
nye afdeling på Fyn er blevet
landsdækkende.

Kenneth Kammersgaard
blev headhuntet til stillingen
uimiddelbart inden, at han
skulle til de paraolymolympi-
ske lege. Det gav ham tid til at

læse kontrakten igennem, før
han ved hjemkomsten skrev
den under.

- Jeg spiller kørestol-tennis,
men desværre kunne det have
gået bedre. Jeg tabte i første
runde, smiler Kenneth Kam-
mersgaard.

Biler klargøres straks
Steen E. Bentsen har tidligere
selv stået for salget, men kon-
centrerer sig nu om værkstedet
og om at få handicapbilerne
klar hurtigst muligt.

- Ofte har vore kunder ven-
tet længe på at få kommunens
tilladelse. Derfor bestræber vi
os på at levere bilen hurtigt.

Hverken Kenneth Kam-
mersgaard eller Steen E. Bent-
sen kan give et bud på, hvad
man skal regne med, at en han-
dicapbil kommer til at koste.

- Det laver alt lige fra at sæt-
te en knop på rattet til at ind-
rette en bil, så den kan gøres
med joy stick, forklarer de.



Her får du råd til en ordentlig bil

Velkommen i weekenden d. 12.-13. marts kl. 11-16

Splash
Alto

Swift
SX CombiBack

Alle priser er ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Alto med det viste GT-kit koster fra kr. 95.890.
Brændstofforbrug i hht. EU-norm: 16,1-22,7 km/l ved blandet kørsel. CO2: 103-143 gram pr. km. *Tilbud om første års forsikring gælder kunder
over 25 år ved køb af ny Alto, Splash, Swift eller SX CombiBack og samtidig finansiering via eBILFINANS.

Hos Suzuki er der ingen tomme løfter. Vi
har fyldt vores biler med ekstra udstyr,
der giver dig mere bil for pengene i 2011.
Tag f.eks. Alto, Danmarks eneste bil til
kun kr. 84.890, som har både ESP, 6 air-
bags, servostyring og 5 døre med i pri-
sen. Se, det er en økonomisk model, der

er til at forstå! Eller SX CombiBack 1.6
Exclusive. En særlig bil-velfærdsmodel med
en udstyrsliste så lang som finansloven,
bl.a. fuldautomatisk klimaanlæg, alu-
fælge, komplet skørtesæt, spoiler, læder-
rat og navigation – og til kun kr. 179.990.
Og nej, det er ikke valgflæsk, at den nye

Splash har mere udstyr til mindre pris,
eller at den nye Swift er både sporty og
køreglad – de har også begge orden i
benzinøkonomien. På alle modellerne
tilbyder vi dig en bilforsikring, der giver
dig økonomisk tryghed med super dæk-
ning til kun kr. 2.000 for første år. Så kig

forbi din forhandler i weekenden, og få
mere bil-velfærd.

MERE BIL-VELFÆRD
Suzuki’s bil-økonomiske plan 2011

NYHED!NYHED!NYHED!NYHED!

SX CombiBack 1.6 Exclusive
120 hk familiebil med ekstraordinært

meget udstyr

Kun kr. 179.990
Lige lidt mere bil end

andre små biler

Alto
Danmarks billigste bil med ESP,
6 airbags, servostyring og 5 døre

Kun kr. 84.890 Bilforsikring
med super dækning

Kun kr. 2.000*

NYHED!

Splash
Mere udstyr til mindre pris

Fra kun kr. 114.990

Ny Swift
Endnu mere sporty og køreglad

Fra kun kr. 127.990
ad

Lige lidt mere bil end
Lige lidt mere bil end

andre små bilerandre små biler

yyyy SSSSwwwwiiffftt

Det viste
GT-kit
med 15”
alufælge
fås fra
kun kr.
11.000

Bilcenter Fyn A/S
Odensevej 45 · 5750 Ringe · 62 62 21 12

Hverdage 9.00 - 17.30 - LØRDAG/SØNDAG KL. 11 - 16
www.de-bilglade.dk

Leif Ottesen
Salgschef

Ole Andersen
Værkfører

Sandra Weiskvist
Salg og adm.

Christian Eggertsen
Salgskonsulent

Lisbet Hansen
Lager
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sikkerhed: Mange syd-
danske bilister mangler det
nødvendige førstehjælpsudstyr
i bilen, hvis de kommer ud for
en ulykke. Det er bekymrende,
lyder det i en pressemeddelelse
fra Falck.

Den vigtigste hjælp, man
kan give, når et menneske
kommer til skade i trafikken, er
den første. Det vil sige i de kri-
tiske minutter, der går, indtil
ambulancen kommer.

Men ofte mangler det rigtige
udstyr i bilen, der kan gøre en
forskel, hvis man bliver invol-
veret i en ulykke eller er blandt
de første, der når frem til en.

Halvdelen af de syddanske
bilister kører rundt uden en

førstehjælpskasse i bilen, viser
en undersøgelse, som Falck har
fået foretaget.

Vær forberedt
- Og det er bekymrende, at
ikke flere ønsker at være bedre
forberedt, hvis de kommer
ud for en ulykkessituation på
vejen, siger Jan Kjær Madsen,
stationsleder i Falck.

- Det er en rigtig god idé at
køre rundt med kompresfor-
binding, selesaks og alutæppe,
som er nemt at komme til, hvis
der bliver brug for det. Alutæp-
pet holder på den tilskadekom-
nes kropsvarme og forhindrer,
at kroppen går i chok, siger
Jan Kjær Madsen og kommer

med et enkelt godt råd til bili-
ster, der bliver involveret i en
ulykke.

- Det afgørende er, at der
bliver ydet hjælp, inden ambu-
lancen kommer frem. Det kan
betyde forskellen mellem liv og
død, og derfor er det vigtigt at
have det rigtige udstyr i bilen
samt at vide, hvordan man skal
bruge det.

Læs mere om sikkerhed i
trafikken på www.falck.dk/
privat/gode-raad

Mange glemmer kassen
med førstehjælp

Falck minder om at den første
hjælp kan være altafgørende.



ALLE BILER MODTAGES
ELLER AFHENTES TIL
MILJØSKROTNING
Skrotpræmie op til kr. 2.000,-.

ISO 14001 certificeret.
Åben man. - fre. kl. 08.00-17.30,

lørdag 10.00-14.00

Nr. Broby Autogenbrug
Industrivej 29, 5672 Broby,
Tlf. 24 81 58 33/62 63 32 32

RUSTBESKYTTELSE
Ekspertise, rådgivning,
bedre vedligeholdelse,
kun de bedste produkter.

GRATIS
test af bilens

undervogn

Smedemestervej 22, 5600 Faaborg

Tlf. 62 60 20 72
www.faaborgundervognscenter.dk

FAABORG
UNDERVOGNSCENTER ApS

Tilsluttet

stikprøve-
kontrol

GRATIS
LÅNEBIL

• Vi afmonterer alle inderskærme før beh.
• Vi trykrenser din undervogn med vand.
• Vi varmlufttørrer
• Vi har professionelle sprøjteskemaer

Komplet undervognsbehandling
incl. hulrum
fra......................................3350,-
Inderskærm personbil,
for el. bag ...........................1500,-

Alt I gør det selv produkter.
Alle priser er incl. moms og miljø

- 20 års erfaring i rustbeskyttelse..

NYE MAZDA:

ST.CAR OG ANDRE MÆRKER

GRAND VITARA
Nye modeller på vej - hør nærmere

NY SUZUKI SWIFT
Kig ind og prøv

den nye udgave!!
20 km/ltr - ½ årlig ejerafgift kr. 260,00

SX CombiBack
1.6 - Veludstyret, 120 hk og 16 km/l

Fra kun 159.990
2.0 DDiS - Commomrail turbodiesel med

partikelfilter

Fra kun 216.990

NYE SUZUKI:

Splash
Nu fra ..................................................114.990,-
Med aircon...........................................129.990,-

KOM TIL KÆMPE MAZDA - SUZUKI - BRUGTBIL
FORÅRSSHOW LØRDAG/SØNDAG KL. 11 - 16

Vi skal have plads, så derfor stor rabat ved køb af brugte biler i ren handel!!

1 stk. Mazda CX 7 2,2 173 HK DIESEL SPORT
sortmetal, læder, alt i udstyr. Kan evt. lev. som Van

2 stk. Mazda BT 50 Pick-Up
til lev. ultimo marts

2 stk. Mazda 5 2,0 Inclusive
gammel model NU FRA KUN 279.900
MAZDA DEMO-TILBUD:
11/10Mazda 6 2,2 DE 129 HK DIESEL ST.CAR,

alu,
motor-kabine-varmer m.m ............5 319.900

07/10Mazda 6 2,0 Anniversary ST.CAR
sortmetal, alt tænkeligt udstyr. ........5 319.900

01/11Mazda 5 2,0i Stop Sport
7-pers., ny model, koksmetal,
alu, klima, alt i udstyr ........................2 314.900

01/11Mazda 5 1,8 Advance
7-pers., ny model, klima, alu m.m...2 264.900

11/10Mazda 3 1,6 Advance
5-d. H/B alu, aircon m.m. metalgrå3 209.900

09/10Mazda 3 1,6 DE DIESEL 109 HK
Premium 4-d. koksmetal..................5 229.900

11/10Mazda 3 1,6 DE Advance DIESEL
115 HK 6 gear 5-d. koksmetal ........2 229.900

01/11Mazda 2 1,3 Premium 84 HK
5-d., koksmetal, alu m.m..................2 154.900

01/11Mazda 2 1,5 SPORT 102 HK
5-d., hvidmetal udstyrsmodel, ........2 169.900

STORT UDVALG I NYE MAZDA 2,
3, 5 OG 6 BENZIN OG DIESEL
PÅ LAGER TIL OMGÅENDE

LEVERING

Leif Ottesen
Salgschef

Ole Andersen
Værkfører

Sandra Weiskvist
Salg og adm.

Christian Eggertsen
Salgskonsulent

Lisbet Hansen
Lager

BRUGTE MAZDA

01/10Mazda 6 2,0 Advance 5-d. ST.CAR
sortmetal, bak-sensor, fartpilot,
alu, træk, som ny ...........................20 294.900

05/05Mazda 6 2,0 Touring 5-d. ST.CAR
champagne, Dinitrol, alu/vinter-
hjul,1 ejer, service Ok...................165 129.900

07/04Mazda 6 2,0 Touring 5-d.
koks, 1 ejer, service OK, træk....130 119.900

10/04Mazda Premacy 2,0 Exclusive 5-d.
metalgrå, 1 ejer, service Ok,
træk ................................................96 119.900

11/04Mazda 3 2,0 Touring Plus 4-d Sedan
metalgrå, træk, Dinitrol,
som ny.................................................. 75 119.900

02/03Mazda 6 1,8 Exclusive 5-d.
sortmetal, alu/vinterhjul,
demitrol, træk, nys ............................. 90 119.900

01/04Mazda 3 1,6 Comfort 5-d.
H/B sortmetal, alufælge, flot........74 109.900

02/00Mazda Premacy 1,8 LX
grønmetal, pæn og velh., c-lås,
antispin, underv.beh. ....................165 69.900

4 STK. MAZDA 626
Årgang 98 - 01, 4-d., 5-d. og st.car

fra kr. 45.000 - kr. 60.000

05/06 Suzuki Swift 1,3 GL 5-d.
kobbermetal, sommer-/vinterhjul....... 95 74.900

11/05 Suzuki Ignis 1,3 SE 5-d.
gråmetal, 1 ejer, service OK.............. 95 69.900

12/03 Suzuki Alto 1,1 5-d.
lysblåmetal, aircon, sommer/vinterhjul,
2 x Dinitrol, træk, service OK ......... 100 49.900

09/01 Suzuki Liana 1,3 5-d.
sort, 1 ejer, meget velholdt ................. 63 49.900

LEJLIGHEDSKØB - MOMSFRI

04/07Suzuki Grand Vitara 2,0 GLS Van
BENZIN, 1 ejer, træk, Dinitrol, som ny,
kan evt. nedvejes til lav afgift ................. 33124.900

05/06 Mazda 5 2,0 Sport Van gule plader
koksmet, alu/vinterhjul, træk,
kan evt. nedvejes til lav afgift ............114 79.900

10/03 Suzuki Grand Vitara 2,0
TD XL7 Van sølv, alu, træk ............ 105 69.900

10/08 Suzuki SX4 1,6 GL 5-d.
Aircon, lysblåmetal,
træk, 1 ejer ...................................... 38 129.900

10/08 Suzuki Swift 1,3 5-d. DIESEL
sølv, sommer-/vinterhjul .............. 74 99.900

05/05 Suzuki Liana1,6 S 5-d
azurgrå, alu, skørter, airc, træk, 1 ejer 90 79.900

06/05Skoda Octavia Combi 5-d. St.car
1 ejer, grønmetal, træk, service ok........ 77 139.900

06/02Opel Vectra 2,2i 16V 4-d Sedan
metalblå, flot, m/træk
(1500 kg).................................................. 62 129.900

02/07Citroën Berlingo 1,6 HDi
Multispace, DIESEL rødmetal,
2 skydedøre, træk................................... 58 129.900

03/05Citroën C4 1,6 16V VTR
3-d CoupE, aft. træk koksmetal,
meget elegant bil ..................................... 65 99.900

2X DIESEL
06/03 Ford Mondeo 2,0 TDCi Trend 130

HK 5-d.
sølv, alt i udstyr..................................... 138129.900

08/02 Mitsubishi Carisma 1,9 Sport TDi DIESEL
sortmetal, alu/vinterhjul, træk, nys., meget
flot, tonede ruder............................... 200 69.900

BRUGTE SUZUKI

Bilcenter Fyn A/S
Odensevej 45 · 5750 Ringe · 62 62 21 12

Hverdage 9.00 - 17.30
Lørdag-Søndag 11-16

www.de-bilglade.dk

Alto
Priser nu fra kun .................................84.990,-
Med Aircon. nu fra kun.................108.990,-

ENKELTE DEMOBILER SÆLGES
FORDELAGTIGT - HØR NÆRMERE...
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audi: Hver enkelt Audi RS-
model er det ypperste i den
pågældende modelrække - RS
3 Sportback, som er udviklet
af quattro GmbH, fører nu
denne dynamiske filosofi ind
i klassen for kompakte biler.
Den accelererer fra 0-100
km/h på 4,6 sek. Tophastighe-
den er elektronisk begrænset til
250 km/h. Den kompakte bil
med en vægt på kun 1.575 kg
kører 11 km/l ved blandet kør-
sel, og den udleder 212 g CO2

pr. km.
Den høje effektivitet skyldes

for en stor dels vedkommende
en oliepumpe, der kun arbej-
der, når det er nødvendigt, og
et genindvindingssystem, der
genindvinder energi, når bilen
decelererer.

Den danske Audi-importør
lover i en pressemeddelelse,
at 2,5-liters motoren i RS 3
Sportback vil give personerne
i bilen et ægte kick takket være
den enorme trækkraft og det

store omdrejningstalområde,
som går op til 6.800 omdrej-
ninger i minuttet.

Lyden akkompagneres af
lyden af de fem cylindres tæn-
dingsrækkefølge, og disse lyde
udgør til sammen det klas-
siske Audi soundtrack. Et lyd-
spjæld i udstødningssystemet
gør lyden endnu mere intens.
Spjældet reguleres af den stan-
dardmonterede Sport-knap,
som også regulerer responsen
fra motoren.

340 heste til rådighed
2.5 TFSI-motoren yder 340
hk og har en slagvolumen på
2.480 ccm. Det maksimale
drejningsmoment på 450 Nm
er allerede til rådighed fra ca.
1.600 omdr./min., og det for-
bliver konstant op til 5.300
omdr./min. Disse parametre er
ensbetydende med fremragen-
de acceleration og elasticitet.

Med en længde på bare 49
cm er den 5-cylindrede motor
ultrakompakt, og den vejer
kun 183 kg. Krumtaphuset er
fremstillet af vermiculærgrafit-
støbejern, som er et højstyrke-
materiale med lav vægt. Audi
er den første bilproducent, der
bruger det materiale i en ben-
zinmotor. Perfekt placerede

forstærkninger øger motor-
blokkens belastningsgrænse
endnu mere. Letvægtskoncep-
tet holder vægten på Audi RS
3 Sportback nede, og det giver
store fordele for fordelingen af
akseltrykket og i sidste ende for
køreegenskaberne.

dobbeltstruktur
Den kompakte 7-trins S tro-
nic-gearkasse overfører kraften
fra den 5-cylindrede motor

via tre aksler: en drivaksel og
to udgangsaksler. Som alle
dobbeltkoblingsgearkasser in-
deholder den to transmissions-
strukturer. Gearskiftprocessen
er ekstremt jævn og sker i løbet
af hundrededele af et sekund,
hvor koblingerne skifter, mens
der ikke kan føles nogen afbry-
delse af trækkraften. 7. gear er
meget højt, og det reducerer
brændstofforbruget.

Det permanente quattro-

firehjulstræk overfører kraften
til vejen og giver RS 3 Sport-
back godt vejgreb, dynamik og
stabilitet. Den centrale kom-
ponent i systemet er en elektro-
nisk styret multipladekobling,
som er monteret på enden af
kardanakslen og giver en for-
delagtig fordeling af akseltryk-
ket. Inden i multipladekoblin-
gen er der et sæt plader, som er
badet i olie.

Et vaskeægteaudi-kick
Oliepumpen arbejder kun, når det
er nødvendigt, og energien genindvendes

I november 2010 voksede salget af personbiler med hele 45 procent.�



Tlf. 61 38 15 80
www.dyreterapeut.dk

DYRE-
ADFÆRD
- Adfærds-
behandling

- Enetimer
- Klikker-
træning m.m.

- Legedag
- Hestekurser
- Foredrag

www.dinbedsteven.dk

Husdyr og fjerkræ

RINGE FJERNVARME
SELSKAB A.m.b.A.

Følgende priser er indberettet til Energitilsynet, som
gældende fra 05.03.2011

Afregning efter MWh-måler/BBR data:
Variabel afgift / MWh kr. 400,82 incl. moms kr. 501,03
Fast afgift / m2 - BBR. kr. 12,75 incl. moms kr. 15,94
Årets gennemsnitspris bliver kr. 474,24/MWh og kr. 15,94/m2

Officielt

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe
Læs mere på kommunens hjemmeside www.faaborgmidtfyn.dk

Nyt fra bibliotekerne
se mere på www.fmbib.dk

MEST FOR BØRN
Børnehavebiblioteket i Oasen, Kværndrup
Festlig indvielse af kommunens første børnehavebibliotek. Lene
Høsthaab klipper snoren, Kaj Steensgaard sørger for gode rytmer
og børnebibliotekaren rimser, remser og serverer pølsehorn til alle.
9. marts kl. 15.30.

Parkour - Freerunning
2 workshops lørdag den 12. marts - Kl. 10-12.30: Mænd og dren-
ge 12-18 år og kl. 13.30-16: Blandet hold 10-18 år. Instruktører:
Jonathan Linde og Jonas Skafte. Sted: Ringe Efterskoles Springhal.
Tilmelding til Ringe Bibliotek til psbib@faaborgmidtfyn.dk eller sms
til 7253 8252. Pris pr. workshop: 50 kr.

KURSER
SMS-kursus - Ringe Bibliotek
Lær at sende og modtage sms’er. Egen mobiltelefon skal medbrin-
ges. 23. marts kl. 10.15-11.30.

LÆR MERE OM IT
Internet for begyndere - Ringe Bibliotek
Få en introduktion til internettet. Der kræves ingen forudsætnin-
ger. 29. marts kl. 10.30-12.

OBS!! Tilmelding er nødvendig til ALLE kurser og finder sted til
det enkelte bibliotek fra 14 dage før kurset afholdes.

FOREDRAG
Cykeltur til Nordkap - Broby Bibliotek
Jørgen Falkenberg og Alex Lundberg, Odense, fortæller og viser
billeder fra deres cykeltur til Nordkap i sommeren 2010. 17. marts
kl. 19.30. Gratis adgang.

Mød havearkitekten - Årslev Bibliotek
Havearkitekt Birgit Helbo fra Kværndrup fortæller om stil, struktur
og stemning i haven. Gratis billetter fås fra 10. marts på bibliote-
ket. 24. marts kl. 19.

DIVERSE
Har du svært ved at læse? - Faaborg Bibliotek
Måske er du selv ordblind, eller måske kender du én, som er det.
En underviser fra AOF viser forskellige voksen pc-hjælpeprogram-
mer, som kan læse op, indscanne tekst eller hjælpe med at stave.
17. marts kl. 15-17.

Nordisk Litteratur bingo-bango - Ringe Bibliotek
Spil rækken ud og pladen fuld og vind gode bogpræmier. Littera-
turbingo med relation til nordiske forfattere, krydret med nordisk
musik og kaffebord med lækre kager bagt efter gamle nordiske
opskrifter. Peter Wallin står for musikken. Fri entre. 15. marts kl.
19.30.

Musikalsk underholdning - Ringe Bibliotek
Kom og hør Sven Dagnæs Hansen synge et blandet repertoire af
viser i udlånet på Ringe Bibliotek. 12. marts kl. 13.

Landzonetilladelser
Faaborg-Midtfyn Kommune har efter Planlovens § 35 meddelt
følgende tilladelser:

Lyø Strandvej 4, 5600 Faaborg, matr. nr. 25a Lyø, Faaborg Jorder
- Mobil kiosk.

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup, matr. nr. 1a Egeskov Hgd.,
Kværndrup - Udendørsscene.

Mosen 1, 5600 Faaborg, matr. nr. 3f Munke, Faaborg Jorder -
Ændret anvendelse.

Halsmose 22, 5600 Faaborg, matr. nr. 23i Håstrup By, Håstrup -
Garage-/udhus.

Nærmere oplysninger om en tilladelses omfang og vilkår kan fås
ved henvendelse i Naturafdelingen, Bryggergården 2, 1., 5600
Faaborg, tlf. 72 53 20 30.

Afgørelser efter Planlovens § 35 kan påklages til Natur- og Miljø-
klagenævnet. Klageberettigede er Naturstyrelsen Odense, lands-
dækkende foreninger og organisationer efter Planlovens § 59, stk.
2 og alle med en retlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage
skal indsendes gennem Faaborg-Midtfyn Kommune, Nørregade
4, 5600 Faaborg, eller på e-mail fmk@faaborgmidtfyn.dk. Klagen
skal være forsynet med navn og adresse på afsender. Kommunen
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Behandling af
en klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for andre
klagere. Beløbet tilbagebetales hvis klageren får medhold.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet
og der ikke er indkommet klage over afgørelsen. Klagefristen
udløber den 5. april 2011.

Dyrehold på Steensgaard
Gods
Steensgaard Gods ApS har søgt miljøgodkendelse til ændring og
udvidelse af kvægproduktionen på Steensgaard Gods fra 290,8
dyreenheder til 292,3 dyreenheder.

Ansøgningsmaterialet er offentligt tilgængeligt. Enhver kan se og
kommentere projektet indtil tirsdag den 5. april 2011. Enhver kan
desuden ønske at modtage udkastet til miljøgodkendelsen, når
høringsperioden på 6 uger starter.

Nærmere oplysninger fås på tlf. 72 53 21 35. Kommentarer til
projektet skal være skriftlige og sendes til Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, Nørregade 4, 5600 Faaborg.

NATIONALPARK?
Skal vi have en nationalpark i og omkring Det Sydfynske Øhav?
Hvorfor eller hvorfor ikke?

Faaborg-Midtfyn Kommune og de fire andre kommuner omkring
Øhavet spørger borgerne i en offentlig høring 1. februar - 31.
marts. Alle kan deltage. Send dit indlæg som e-mail til post@na-
tionalparksydfyn.dk eller udfyld et elektronisk svarskema på www.
nationalparksydfyn.dk. Du kan også sende et almindeligt brev til
Nationalparksekretariatet, Abildvej 5, 5700 Svendborg.

Pixiudgave - Vil du vide mere om planen for nationalparken? -
Hent en pixiudgave på nærmeste bibliotek eller borgerservice, eller
find både den korte udgave og hele Forslag til Plan for National-
park Det Sydfynske Øhav på www.nationalparksydfyn.dk.

Flere informationer - Læs mere om nationalparken på hjemmesi-
den og hold dig opdateret på www.facebook.com/nationalpark-
sydfyn.

Leder til Socialpsykiatri
Er du den nye leder som tør og kan tage ”stafetten”, holde drivet,
gribe bolden og fortsætte kulturen hvor tillid og anerkendelse
skaber kvalitet i arbejdet?

Afdelingen hvortil der søges ny afdelingsleder er 3 selvstædigt
beliggende socialpsykiatriske tilbud, Den Blå Ambassade i Faaborg,
Fristedet i Broby og Midtpunktet i Ringe.

Du får ansvar for ca. 30 medarbejdere og ca. 220 borgere. En
væsentlig opgave for dig bliver at udvikle og skabe en fælles kultur
i den nyetablerede afdeling, med samtidig respekt for at bevare
det bedste fra de hidtidige selvstændige tilbud.

Stillingen ønskes besat fra den 1. juni 2011.

Ansøgning sendes senest 30. marts 2011 til Leder af Psykiatri og
Misbrug Tommy Neesgaard, e-mail tone@faaborgmidtfyn.dk.

Se stillingsopslag i fuld længde på www.faaborgmidtfyn.dk/job

Renteændring
Renten på Andelskassen Fyns udlån til erhverv, justeres generelt med
virkning fra 1. april 2011, med op til 0,75 %
Yderligere information om renter og gebyrer kan fås ved henven-
delse til en af vore afdelinger.

Andelskassen Fyn
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www.alletidershund.dk
❖ Familie hunde træning på hold
❖ Adfærdsbehandling
❖ Foredrag og kurser ”ud af huset”
❖ Enetimer
❖ 3 træningspladser på sydfyn
❖ Nye hold start marts

Tlf. 40370124 eller 22135961
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Rubrikken fortsætter næste side

sdr. nærå:� Så er der
endnu et nyt tiltag fra huset
medlemmer. Denne gang er
Husmandsstedet heldige at få
fotograf Steen Jansdal til huset
med et kreativt og inspirerende
kursus i teknik og billedebe-
handling.

Kurset retter sig primært til
nybegyndere og let øvede, men
alle kan deltage. Hvad den ene
kan være stærk i omkring foto,
kan den anden være omkring
billedbehandling.

Steen Jansdal har udover at
være en kreativ og dygtig fo-
tograf en stor tålmodighed og
evne til at formidle hans bud-
skaber, så alle kan følge med.

Med digitalkamera er det
muligt at tage mange billeder
og lege med opstilling, lys,
komposition og fokus.

Ofte er det små ændringer,
der gør forskellen omkring et
billede er skarpt, kreativt og
lækkert at kigge på.

Alle er forskellige i deres
udtryk og interesseområder
som fotografer. Det er det, der
gør billeder spændende og me-
get forskellige. Uanset er det
godt at vide, hvordan man kan
bruge sit spejlreflekskamera
optimalt.

Prikken over i er billedebe-
handling, hvor der undervises i
Photoshop Elements.

Er der stemning for det, kan
kurset udvikle sig til studiefoto
og med ”lektier” til hver gang.

Forløbet starter torsdag den
17. Marts kl. 18.30-21-30.
Pris. 60 kr. pr. time for med-
lemmer. 75 kr. for ikke med-
lemmer af huset. Tilmelding
er for minimum tre undervis-
ningsgange. Der bedes om
tilmelding til: hyggeogaktivi-
tet@sol.dk

Kreativ fotograf
som billedlærer
Kursus på Husmandsstedet fra 17. marts

Steen Jansdal har ry for at væreæ
en dygtig og kreativ fotograf.

Krarup/espe:�Tirsdag den 8. marts
inviterer Krarup-Espe Lokalrd til en kom-
bineret informationsaften og generalfor-
samling, og aftenenbegynder kl. 19 i Espe
Forsamlingshus. Rådet lægger ud med at
redegære for nuværende og kommende ak-

tiviteter. Så alle er velklomne til at komme
og fortælle om aktiviteter, tanker, planer
og ideer. Der er orientering om den ned-
lagte bane og tilhørende stier, og der skal
tales indvielse af banestien. Forskønnelse
af landsbyer, blandt andet Espe er også på

programmet ligesom markedsføring af lo-
kalsamfaund. Her tales blandta nde tom et
fællesprojekt gennem fynsland.

Anden del af aftenen har generalfor-
samlling på programmet, og Lokalrådet
håber på stort fremmøde.

Lokalråd inviterer til udveksling af ideer



RINGE
HANDELSSTANDSFORENING

afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag d. 22. marts 2011 kl. 19.30

i SuperBrugsen’s mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

RINGE
MIDTFYNS

HANDELSCENTER

RINGE FÆLLESANTENNEFORENING
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 22. MARTS KL. 1900
I MIDTFYNS FRITIDSCENTER, LOKALE 2

Dagsorden:
Vedtagelse af de på den ordinære

generalforsamling fremsatte og godkendte
forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen.

Ringe Lokalhistoriske Forening
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.00

på Lokalhistorisk Arkiv 2. sal. Biblioteket, Algade 40, indgang.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen viser vi lidt fra Arkivets samlinger.
Bestyrelsen

NR. SØBY TENNISKLUB
afholder ordinær generalforsamling

mandag den 28. marts 2011, kl 19.00
i klubhuset (v. tennisbanen) på Stadionvænget.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen udstedes medlemskort

og der sker tildeling af spilletider.
Betaling ved tilmelding.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 14.03.11
Peter Krabbe Jepsen, formand

Trekanten 4, Nr. Søby, 5792 Årslev

Kværndrup Pensionistforening
afholder

Ekstraordinær generalforsamling
fredag den 15. april kl. 15.00

i Kværndrup Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag sendes til formanden senest 8 dage før.
Bestyrelsen

indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag 31. marts 2011 kl. 19:00
I aulaen på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1 Valg af dirigent.

2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
og planer for det kommende år til godkendelse.

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4 Eventuelle forslag.
Der foreligger pt. 2 forslag fra bestyrelsen:

a) Generel nedsættelse af tilslutningsbidraget fra de
nuværende 5.800,- kr. til 2.500,- kr. Det skal se i lyset af
at der ikke længere er tilslutningspligt i nye udstykninger,
at el-selskaberne meget gerne vil ind i området samt
foreningens stabile økonomi.

b) Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsam-
ling på hvorvidt der er opbakning til at indføre en turnus-
ordning for afholdelse af generalforsamlinger og andre
møder, således de øvrige byer i Årslev Nets dækningsområde
tilgodeses på skift. (Årslev/Sdr. Nærå – Rolfsted/Ferritslev og
Nr. Lyndelse/Nr. Søby)

5 Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og
tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår.

6 Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7 Valg af revisor.

8 Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med
navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest
10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen. D.v.s. mandag d.
21. marts 2011.

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net

Midtfyns Husflid
GENERALFORSAMLING

onsdag den 23. marts kl. 19.00
i Husflidshuset, Rynkebyvej 28, Ringe

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen

UDSTILLING
Søndag den 27. marts kl. 13.00 - 17.00

Husflidshuset Rynkebyvej 28
Udstilling fra sæsonens kurser og nye kurser

præsenteres på arbejdende stande.
Husflidscafeen er åben. Gratis adgang.

www.midtfyns-husflid.dk

SDR. NÆRÅVANDVÆRK
Ordinær generalforsamling afholdes

onsdag den 6. april 2011 kl. 19.30
i Årslev Forsamlingshus, Bystævnet 13.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Taksigelser

Ældre Sagen
Lokalbestyrelsen for Midtfyn

Vi indbyder vore medlemmer til
ÅRSMØDE

torsdag den 24. marts kl. 19 i Ryslinge Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægter

Evt. forslag sendes til formanden senest den 15. marts
Efter årsmødet underholdning af Kor mediUS

Der serveres kaffe/te og snitter
Lokalbestyrelsen

3F Østfyn afholder
ordinær generalforsamling
mandag d. 21. marts 2011 kl. 19.00 på
Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg.

Dagsorden iflg. vedtægter, herunder vedtægts-
ændringer. Forslag der ønskes behandlet skal være
afdelingen i hænde senest 14. marts 2011.

For medlemmer der ønsker at deltage i spisningen
kl. 18.00 er sidste frist for tilmelding fredag
d. 11. marts kl. 12.00 på tlf. 70 300 824.

Bestyrelsen.

Vestergade 32 · 5800 Nyborg · Tlf. 70 300 824
www.3f.dk/ostfyn.dkwww.3f.dk/ostfyn

Generalforsamlinger

ROLFSTED VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 24. marts kl. 19.00 i Stalden
Dagsorden iflg. vedtægter.

Bestyrelsen

Ryslinge
Jagtforening

afholder

generalforsamling
torsdag den 10. marts kl. 19

på Krogen 5a i Lørup

Råstofplanen for
Region Syddanmark

Forslag til råstofgraveområder ved Stenløse
og Bramstrup syd for Odense
Region Syddanmark har vedtaget at udsende to for-
slag til nye råstofgraveområder i offentlig høring ved
Stenløse i Odense kommune og Bramstrup i Faaborg-
Midtfyn kommune som tillæg til Råstofplan 2008.

Området syd for Stenløse omfatter 60 ha landbrugs-
arealer på matr.nr. 8ag, 8ah, 18a, 11o og 13a Stenløse.
Området ved Bramstrup Gods omfatter del af matr.
nr. 1a og 1h Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse. Begge
områder er vist med rød signatur.

Forslagene er udsendt i offentlig høring i henhold
til §6a, stk 3 i råstofloven.
Forslagene kan ses på regionens hjemmeside:
http://regionsyddanmark.dk/wm336245 (under
Udvikling/Råstofplan/Tillæg til råstofplan). Du kan
også få tilsendt et plantillæg ved henvendelse til
Tina T. Johansen, Region Syddanmark, tlf. 7663 7667.

Eventuelle bemærkninger og indsigelser skal
fremsendes inden den 4. maj 2011 med post til
Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle eller
på e-post til tina.t.johansen@regionsyddanmark.dk.

Damhaven 12 . 7100 Vejle . Tlf. 7663 1000
www.regionsyddanmark.dk

Stenløse
Bramstrup

Rolfhallen
Generalforsamling

i den selvejende institution
torsdag den 24. marts kl. 19.00

i selskabslokalerne
Forslag bedes sendt til formanden.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde.

Vel mødt
Bestyrelsen

www.Rolfhallen.dk

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved

min fødselsdag.
Sophie
Højrup

VANTINGE KIRKEKASSE
afholder offentligt
regnskabsmøde

tirsdag den 15. marts
kl. 16.15

i Vantinge ”Gl. Skole”,
Ruevejen 15 A, Vantinge.

Alle er velkommen.
Menighedsrådet

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Thora Nielsens
bisættelse

Tak for blomster og kranse

Familien
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Ringe Boldklub
afholder

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 22. marts kl. 17.30
Dagsorden: Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen
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SKAL DER VÆRE RENT
- SÅ RING TIL

V/ Lene Pedersen
Tel. 25 11 25 54

Proff rengøring tilbyder:
• Hjemmehjælp i Fåborg Midtfyn

kommune

• 30% tilskud til pensionister/
førtidspensionister

• Hjemmeservice
• Privat rengøring
• Erhvervsrengøring
• Hovedrengøring
• Trappevask
• Skadeservice-opgaver

Vi kan klare store og små opgaver.
Ring og hør nærmere

V/ Lene Pedersen - tlf. 25 11 25 54

Hillerslev Landsbycenter
Torsdag den 17. marts kl. 19.30

Besøg hos Kuna-indianerne ved antropolog og
kunsthåndværker Mette Kvist Jørgensen.

Debatarrangement arrangeret af Hillerslev Aftenskole
og Husholdningskredsen. Pris: 60,- kr.

Medbring kaffe, kop og brød.

Ringe Kirke
www.ringekirke.dk

FOREDRAGSAFTEN
i Ringe Kirke

torsdag den 17. marts kl.19.00
Tidligere Folketingsmedlem og minister, pastor

Flemming Kofod-Svendsen
om:

Døden, sorgen, håbet
Gratis adgang og kaffe m.v. i våbenhuset.

Arr.:
Ældresagen Midtfyn
Ældre Hjælper Ældre
Ældresagen Faaborg

Besøgstjenesten Dansk Røde Kors Faaborg
Besøgstjenesten Dansk Røde Kors Midtfyn

Ringe Kirkes Besøgsgruppe

Ryslinge Forsamlingshus
søger ny

VÆRT/FORPAGTER
Vores vært gennem 17 år søger nye udfordringer og derfor søger vi
en ny vært. Huset er meget benyttet i lokalområdet, bla. til fester,

konferencer, møder og amatørteater, så der er gode muligheder for
den kommende vært.

Til trods for at huset hører til blandt et af landets ældste og mest
historiske forsamlingshuse, er der løbende renoveret og fremstår

med lyse og moderne lokaler.
Der er to sale, hvoraf den ene er delbar, samt to mindre lokaler og

huset kan rumme selskaber op til 400 personer.
Se mere på www.ryslingeforsamlingshus.dk

Tiltrædelse efter aftale eller senest d. 1. 8. 2011.

Ansøgning sendes senest d. 27. 3. 2011 til
formand Svend Hansen, Hesselhavevej 20, 5856 Ryslinge.

Yderligere oplysninger kan fås hos vores
revisor Kurt Poulsen på tlf. 62 67 17 27

Bestyrelsen for Ryslinge Forsamlingshus

flere familiemedlemmer!Vi søger
Din profil:
• Du har salgserfaring

(Telemarketing, kørende konsulent)
• Du er ambitiøs og brænder for

udvikling af dine kvalifikationer
• Du er positiv og serviceminded
• Du har evnen til at læse og forstå

kundens behov
• Du motiveres af at skabe resultater

og kan lide at tjene penge
• Du er en stærk bruger af internettet,

og ved at det er fremtiden
• Du trives i et ungt miljø med højt til loftet

Ansøgning:
Har du hvad der skal til, så send din ansøgning til DMjob@fynskemedier.dk med
”GulogGratis.dk salgskonsulent” som emne”. med CV, anbefalinger samt anden relevant
information.
Yderligere oplysninger om stillingen kontakt Salgschef GulogGratis.dk
Rasmus Hovgaard Hansen tlf. 65 45 55 62

Om os...

GulogGratis.dk vokser kraftigt og besøges hver måned af mere end 1.5 mio
forskellige brugere fra hele landet. Vores gæster kommer alle for at finde en
god pris på brugte og nye varer.

Med telefonen som dit vigtigste redskab, bliver det dit job, at sælge målrettet
online annoncering til små og store virksomheder. Vi arbejder aktivt med mål-
styring, salgstræning og personlig udvikling, så du er klædt ordentligt på til at
rådgive kunder, og din personlige udvikling følger vores vækst.

Vi forbedrer konstant vores produkter og værdsætter altid gode input fra kom-
petente kolleger, så kom og vær med til at sætte dit personlige præg på en af
Danmarks mest besøgte hjemmesider.

GulogGratis.dk hører under
Digitale Medier hos Fynske Medier, og er en ung, spændende og dynamisk ar-
bejdsplads med højt til loftet og plads til personlig vækst.

Vi tilbyder:
• Ansættelse på funktionærvilkår

– 37 timer om ugen
• God løn bestående af grundløn,

provision uden loft samt bonus
• Sundhedsforsikring, pensionsordning
• Arbejdsplads midt i Odense centrum
• Fyns bedste kantine
• Gode kolleger i et ungt team med

et stærkt sammenhold
• Tilskud til fitness
• og meget mere

DIABETES OG TANDPLEJE
Torsdag den 17. marts kl. 19
På Det Gamle Posthus, Stationsvej 2, Ringe

Foredrag ved tandplejer Jeanette Mortensen.
Som diabetiker er man i risikogruppen for at udvikle tandkødsbetændelse og
paradentose. Tandplejeren fortæller om, hvor vigtigt det er at opretholde
gode tandplejevaner og have en god mundhygiejne.
Entre: kr. 25 incl. kaffe/te og brød.
Alle med interesse for diabetes er velkommen.
Yderligere oplysninger fås hos formand Grethe Holm, mobil 27402723 eller
e-mail: faaborg-midtfyn@glholm.dk
Arrangør: Diabetesforeningens Lokalforening i Faaborg-Midtfyn Kommune

Motivationsgruppe
Oplysninger fås hos Karen Dyhre på tlf. 31338794

Gregoriansk munkesang
i Nørre Søby Kirke

Søndag den 13. marts kl. 10.00
medvirker Munkekoret ved gudstjenesten.

Denne gang med den oprindelige enstemmige middelaldersang.

Nørre Søby-Heden Menighedsråd

Årslev Sdr. Nærå
Gymnastikforening
afholder sin årlige

gymnastikopvisning

lørdag den 12. marts 2011
kl. 12.00 i Årslevhallen.

Alle er velkomne.

Gæsthold:
SNAP Senioridræt, SNIF Linedance,

Midtfyns Efterskole og DGI Fyn Fynsholdet.

Entré:
30 kr. for voksne - 10 kr. for børn 3-15 år

Bondemesse
søndag den 13. marts kl. 19.00

i Sdr. Nærå Kirke
Ibjergspillemændene fra Årslev medvirker ved bondemessen,
der er en musikgudstjeneste bygget over en dagbog af en gård-
ejer og sognefoged i Farum i 1700 tallet.
Efter bondemessen er der kaffe i kirkeladen, hvor spillemæn-
dene vil underholde.

Alle er velkomne.
Arr.: Sdr. Næraa Menighedsråd

Fredag 11. feb. kl. 18.00
Festaften m. spisning

Tirsdag 15. feb. kl. 19.30
Fredag 4. mar. kl. 19.30
Søndag 6. mar. kl. 15.00
Onsdag 9. mar. Kl. 19.30
Søndag 13.mar. Kl. 15.00

Billetter: 22 88 56 78
(hverdage mellem 17.00 og 18.00)

Pris: Voksne kr. 85,- / Børn kr. 70,-
Spillested: Ryslinge Forsamlingshus

Gråbjergvej 16, 5856 Ryslinge

af

Den Stundesløse

Ludvig Holberg

Forestillinger:

Foreninger og møder

Hillerslev Kirke
Foredrag

v/ Henning Schroll
tirsdag 8. marts kl.19.00 i konfirmandstuen

13 kirker og 1 præst
Kirkeliv i Pommern

- en danskers erfaringer med menighed og munkesten.

Menighedsrådet

Job tilbydes

Hjemmeservice
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Kom sikkert ud og hjem med
”de røde”

-undgå panik og stress
ring direkte til ”to-og-tyve-tres”

v/Leif Faber
62 62 22 60

Køreskoler

Havemand
søges

Nyborgvej, Ringe
Tlf. 4054 3645

Kørsel og flytning

Tommy H. Rasmussen
Østergade 15a, Ringe
• Alm. kørekort • MC • Generhverv • B/E
Individuel teoriundervisning på PC
-med personlig hjælp. Ring og hør.

www.dk-u.dk/rk · mail: rk@dk-u.dk

Ryslinge
køreskole
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62 67 18 39

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

L@BBeAWUDfW@A @Z U@ANWUfXKA]f\=WAZ !!)

(3 dage) nr. 44853 (min 12 delt) ......... 28.03.-30.03.11

> ^Y F D=C\V]<BWTVI @Z <WUU\=X\] !)

(1 dag) nr. 44530 (min. 12 delt.).................. 16.03.11

R=Z@A@BW W [@=X@T] fWT e[DZTJ=f\ @Z [DZTJ=f\ V@C !)

(2 dage) nr. 40392 (min. 12 delt.) .........17.03.-18.03.11

cTDAf\C\<UOff\T<\ W TDA]C=eZ\f !)

(2 x 1 uge) nr. 42390 (min. 8 delt.) ...... 14.03.-01.04.11

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

b\T\<U@?TJ<<\= BE ZDN\=G C\fV\AWAZ !)

(1 uge) nr. 40073 (min. 5 delt.) ............11.04.-15.04.11

c\=<@AC\[@=]=WAZ B\] Ce< !)

(6 uger) nr. 40531 (min. 7 delt.) .......... 21.03.-04.05.11

TILMELD DIG ONLINE PÅ
QQQEDBeF[OAE]U

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

NYHED
LdDTWf\f<<fO=WAZ D[ <d\V<\D=C\V]\ !)

(1 uge) nr. 40560 (min. 12 delt.)...........14.03.-18.03.11

P=eA]TJZZ\A]\
R=Xd\=d<=\AZI=WAZ !)

Ring og hør nærmere på tlf. 66 13 66 70

MbF[@=TIC [@= C\ZOA]\=\ !)

(4 uger) nr. 86200 (min 12 delt).......... 21.03.-05.04.11

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.

PD[[\Tf=e_U !)

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

Undervisning

Undervisning

VI MANGLER
MORGENFRISKE
OMDELERE
Grib mobilen og sms teksten
AVISBUD bynavn (nr.) til 1239

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

I FØLGENDE BYER:
Gislev (107304)
Mandag-fredag i området: Allegården, Bygmestervej,
Fåborgvej, Lykkesholmsvej, Nørrevænget, Præstevænget
m.m. (ca. 80 aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

Ryslinge (407455)
Lørdag-søndag i området: Blåkærvej, Enghavevej,
Hestehavevej, Kildegaardsvej, Leragervej, Nygårdsvej,
Tvekildevej, Ullemoseparken m.m. (ca. 71 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.

BLIV KLIMAHELT!
Vil du være med til at redde verden? Så tag en vvs-uddannelse.

Med en uddannelse inden for vvs-området bliver du også en af de superhelte, der med din
specialistviden gør en forskel i klimakampen. Der er masser af spændende jobmuligheder både
herhjemme og udlandet, og skulle du få lyst til at læse videre, er uddannelserne et godt springbræt.

Læs mere på sde.dk – og mød de fem klimahelte på klimaheltene.dk

((Vi starter nye hold den 28. marts))

»SPECIALISTEN«
Vvs- og energispecialist

»CHEFEN«
Vvs og blikkenslager

»TEKNIKEREN«
Ventilationstekniker

»CHARMØREN«
Vvs’er

»EVENTYREREN«
Rustfast industrimontør

ALEX’S

TAXI

4- og 8 pers. vogne

62 66 12 02
Rengørings/hushjælp

søges 5-6 timer pr. uge i
privat hjem i Årslev.

Kontakt: 40 51 24 65

Pensionistjob
Vi mangler en der kan træde til i ny og næ og hjælpe med
de daglige gøremål. Det drejer sig om alle arbejdsopgaver
i en handelsvirksomhed, og det er derfor ikke noget god
kvalifikation at have telefon eller edb skræk. Et af hoved-
sprogene engelsk eller tysk er nødvendigt.
Det er ikke fordi arbejdet er fysisk krævende, men direkte
hæmmende handicap kan være en hindring.
Arbejdet er ganske afvekslende, og der er adgang til alle
moderne kontorhjælpemidler.

Henvendelse til
Dantextil Aps på mail@dantextil.dk

MIDTFYNSPOSTEN TIRSDAG DEN8. MARTS 201140



Undervisning

TANDTEKNIKER
Adr. hos tandlægerne,

Algade 57, 5750 Ringe, tlf. 62 62 10 69
Konsultation efter aftale.

Klinikker

Allested
3-vær. lejl. 85 m2udlejes.
Mdl. husleje kr. 4.800 +
forbrug. Depositum 3 mdr.
Henv. tlf. 40 10 70 77

Algade 33 - 5750 Ringe. Kontortid: Man-tor. 9-16. Fredag 9-14 eller efter aftale.

Advokatkontorer i Ringe,
Svendborg, Rudkøbing og

filialkontor Skelvænget 1, Gislev.
Tlf. 62 62 10 48

Fax 62 62 39 55.
Ringe@advokatfyn.dk

Hovedarbejdsområde:
Almen praksis, især boligrådgivning i forbindelse

med køb og salg af fast
ejendom, dødsbobehandling og erhvervsret.

Advokaterne:
Stig Haack Pedersen,

Charlotte Kjærgaard (L)
Hans Lindstrøm Svendsen (H)

Michael Meyn (H)
Birgitte Svendsen (H)

Søren Ole Knudsen (H)
- aut. bobestyrer

45 STÆRKE ERHVERVSUDDANNELSER

– VALGET ER DIT | SDE.DK

Så er uddannelsen til murer på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle garanteret
noget for dig! Du kommer til at arbejde med murske, hammer og mørtel – og
mursten, fliser og klinker. Ofte ude i det fri, så du kan li´ masser af frisk luft og
fysisk arbejde.

Uddannelsen varer 3 år og 5 – 11 måneder og veksler mellem skoleophold og
praktik i en virksomhed. Skoleperioderne foregår på Risingsvej 60, 5000 Odense C.

Der er uddannelsesstart den 28. marts 2011.

Læs mere om uddannelsen på sde.dk.

KONTAKT
Brian Mogensen på tlf. 6312 6648 / 2944 2485 eller mail bpm@sde.dk.

DRØMMER DU OM
EN STENSIKKER UDDANNELSE?

TOXEN-WORM Kim Toxen-Worm advokat (L)
Digitalt Ekspeditions- og Ejendomskontor ApS

Algade 74 · 5750 Ringe · 62 62 38 00 · www.toxen.dk

• Ejendomsmægler
• Boligrådgivning v. køb og salg
af fast ejendom

• Familieret - Skilsmisse -
Testamente - Ægtepagt

• Arveret og dødsbobehandling

• Rådgivning til erhverv
• Forsikringssager
• Ansættelsesforhold
• Inkassosager
• Straffesager

LEJLIGHEDER UDLEJES
PRÆSTEVÆNGET 1, STUEN, GISLEV

4 værl. med egen have
Kr. 4.975 + forbrug

PRÆSTEVÆNGET 1, 1 SAL, GISLEV
Stor 4 værl. på 130 kvm m. egen stor terrasse

Kr. 5.775 + forbrug

LENSVEJ 5 - NÆR ÅRSLEV
God rummelig 3 værl. på 2 sal

Leje kr. 3.975 + forbrug
Pæn 3 værl. på 1 sal med helt nyt køkken

Leje kr. 4.875 + forbrug

BYSTÆVNET 11 - ÅRSLEV
Dejlig 3 værl. i stuen med egen stor have.

Leje kr. 4.975 + forbrug
Stor 3 værl.(evt. 4 værl.) på 1 sal

med brugsret til egen have
Leje kr. 4.975 + forbrug

DEPOSITUMS KAN FORHANDLES
Tlf. 50743790

www.lejeboligsydfyn.dk

Dybdegåendemuskelmassage
og skadesbehandling
Behandlingen tilbydes til personer, der har tilbagevend-
ende problemer/smerter forskellige steder i bevæge-
apparatet. Teknikken omfatter enmeget dybtgående og
omfattendemassage, der oftest varer 1 time.
Læsmere påwww.muskelbehandling.com

Tidsbestilling:
Alle hverdage kl. 8.00-9.00 og

kl. 16.00-17.00 på telefon 2247 1160.

BehandlerSøren Jakobsen
Algade 7, 1 th. 5750 Ringe

Din vej til job og uddannelse

Hellegårdsvej 63
5700 Svendborg, tlf 62 22 41 10
E-mail: skolen@se-f.dk
www.se-f.dk

Skolen tilbyder også den

kompetencegivende

ErhvervsGrundUddannelse (EGU)

- en arbejdspladsuddannelse

Erhvervs Forskole

Klik
www.se-f.dk
for mere information

Du kan starte nu på følgende
produktions- og servicelinjer:
• Metal & Auto
• Musik
• Kontor
• Levnedsmiddel
• Grafik & Foto
• Multimedie & IT-Support
• Natur/Friluft
• Bygge/Anlæg
• Snedker
• Pædagog, Sosu, Sundhed
• Pædagogik & Håndværk
…hvis du ikke har gennemført en ungdoms-
uddannelse og er under 25 år.
Tal med din UU-vejleder eller ring til en af
skolens vejledere - tlf. 62 22 41 10 - for at
høre nærmere.
Undervisningen er gratis, og du får udbetalt
en skoleydelse (en slags SU) hver 14. dag.

Produktionsskolen

Sydfyns

Undervisning/aktiviteter
Almen undervisning
Vi tilbyder undervisning i
• dansk
• matematik
• dansk som andetsprog
Undervisning for læsesvage elever
Tal- og ordblindeundervisning
Undervisningen omfatter 3 hold:
• Almen ordblindeundervisning
• IT-rygsækundervisning
• Talblindeundervisning
Motions- og sundhedsaktiviteter
• Konditions- og styrketræning
• Kost og ernæring

Kværndrup
2-værelses lejlighed på
70 m2 med stor terrasse.
Pr. md. 3.800,- + forbrug

Ledig 15. marts.
Tlf. 24 41 04 72Rudme

86 m2 lejlighed i stueplan,
udlejes. Ledig 1/4. Indeh.:
entré, stue, 2 vær., køkken
og bad. Vaskemask., tørre-
tumbler, opvaskemask. 300
m til Svendborgbanen. Pris
4.900 excl. forbrug.

Tlf. 51 36 96 97

Lejligheder og værelser

Nyistandsatte lejemål i nybyggeri
2-3-og 4 værelses lejemål fra 65 m2 optil 120 m2.

Alt i hårdhvidevarer. Priser fra kr. 5.500,- til kr. 7.800,-.
Indflytning efter aftale. Ideelt som delelejligheder.
Bavnehøj - Tlf. 70 20 94 56 / 53 37 09 50

Garager udlejes
Ringe C

400 kr. pr. md. + 3 mdr. dep.
Tlf. 62 62 22 26

Afd. Gade/vej Vær. m2 Leje Varme Vand El Tv-ant. Indskud Ledig
01 Svendborgvej 19E 2 76,56 4.638,- 505,- 150,- 0,- 0,- 13.900 Ledig

5772 Kværndrup
02 Byhaven 10, 1. 2 63,00 4.220,- 500- 75,- 0,- 225,- 12.500 Ledig

5854 Gislev
03 Østre Ringvej 14, st. mf. 2 50,00 3.788- 380,- 96,- 0,- 0,- 12.000 Ledig

5750 Ringe
10 Vesterparken 2, 1., lejl. 9 1 47,60 3.419,- 325,- 200,- 170,- 0,- 9.000 15.03.

5750 Ringe
10 Vesterparken 4, 1. lejl. 22 2 65,00 4.226,- 545,- 250,- 190,- 0,- 12.000 01.06.

5750 Ringe
16 Pilehaven 36E 3 80,00 4.764- 0,- 0,- 0,- 15.000 01.04.

Pederstrup ,5750 Ringe
16 Engdalen 3 3 82,00 4.883- 0,- 0,- 0,- 15.000 01.04.

Søllinge, 5750 Ringe
16 Engdalen 11, Søllinge 2 65,00 3.871,- 0,- 0,- 0,- 12.800 01.04.

5750 Ringe
16 Smedegyden 24 2 61,00 3.634,- 0,- 0,- 0,- 12.000,- Ledig

Vantinge , 5750 Ringe

16 Solbakken 15 2 60,00 3.573 0,- 0,- 0,- 12.000 01.04.
Hillerslev , 5750 Ringe

21 Ullemoseparken 64C 3 85,15 5.212,- 0,- 0,- 0,- 0,- 16.500,- 01.04.
5856 Ryslinge

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn
Damhusvej 5, st., lejl. 6, 5750 Ringe · Telefon 62 62 14 79

Hvis a´conto ydelsen er kr. 0,- opkræves beløbet direkte ved forsynings-
selskaberne. Boligerne tilbydes laveste medlemsnummer, der efter boligmi-
nisteriets regler, er berettiget til den pågældende bolig. Antal personer samt
medlemsnummer bedes oplyst på ansøgningen.
Ansøgningen sendes til:
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, Damhusvej 5, st., lejl. 6, 5750 Ringe
Ringe, senest den 15. marts 2011 kl. 13.00.
Såfremt De ikke har fået svar på Deres ansøgning senest 14 dage efter an-
søgningsfristens udløb, er lejligheden tildelt til anden side.

Advokater

Kværndrup
2-vær. lejlighed i Kværndrup C,

udlejes og er klar til indflyt-
ning samt en 3-vær. lejlighed
i Kværndrup C til udlejning,
ligeledes indflytningsklar

Tlf. 40 60 22 27
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Dødsboer
Flytterester købes

L.P. Antik
Tlf. 20 11 11 62

LAGERSALG
Alle haller i det gamle savværk i Ferritslev brydes ned, og
nedenstående lager skal tømmes inden udgangen af april.__________________________________
3000 m2 ubeh. egegulv, rustik 20x150, 170 og 180 mm
(knasthuller proppede) 210 pr. m2

230 m2 ubeh. egegulv rustik 20 x 150 210 pr. m2

3000 m2 IPE terrasse brædder 220 pr. m2

1500 m2 lamineret hvidlakeret askegulv, kliksystem,
hvidlakeret 180 pr. m2

Desuden lager af :
• Ubehandlede egegulve rustik 20 x 200
• Ubehandlede egegulv AB kvalitet 20 x 150
• Egegulve UV behandlede 20x200 mm
• UV oliebehandlet egegulv, rustik 20 x 200
• UV oliebehandlede egegulve AB 20 x 200
• Rillede og glatte cumaru terrassebrædder
• Terrassebrædder af tababuia
• Douglas gulvpl. m. knaster 33 x 222 – 280 mm (3–5 m)
• Bord og køkkenbordpl. i eg bøg og enkelte kirsebær
• Ege fodlister på lag

Ring på 40 13 94 77 - Varen kan besigtiges
på Ørbækvej 893 b, 5863 Ferritslev (Fyn)
Danish Hardwood as

166 m2 hus
nær Ringe by udlejes.

Mulighed for at have dyr.
Pris 5.500 + forbrug, dep.

15.000.
20 31 31 66 / 21 79 46 71

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60.

Veteranforeningen

Lejeboliger

Pejsebrænde - brændsel

Ledige lejemål
Hillerslev
184m2, 4 vær.+kælder,
ingen husdyr, kr. 6.500,-
Heden
173m2, 3 vær.+kælder,
ingen husdyr, kr. 6.100,-

Boliger til udlejning søges

www.jk-boligudlejning.dk
JK-Boligudlejning
& Ejendomsservice

40 87 76 53

STUBFRÆSNING
Hans Ove Pedersen - Tlf. 40 19 48 55

Have og hus

• Selskabs- og mødelokaler med plads
til op til 400 personer

• Husk vi leverer stegene
varme - klar til servering.

• Festtilbud - sammensæt
selv jeres favoritmenu.

Konfirmationsmiddag:

- ud af huset
- enkelte ledige lokaler ved

konfirmationen 2011

Martstilbud - Diner transportable - konfirmation
Brunch alt inclusive
Pris pr. couvert ...............................................................................kr.99,-
Fest i vores selskabslokaler - Gælder indtil d. 1. august
8 timer m. alt inclusive
Pris pr. person fra...................................................................... kr.395,-
Martstilbud - Vælg mellem mange retter f.eks.
Forret: Rejecocktail el. klar suppe m. kødboller.
Hovedret: Kalvebryst m. peberrodssauce. Schnitzel m. ærter, brasede kartofler og
paprikasauce el. svinekam stegt som vildt m. surt/sødt, brune og hvide kartofler.
Dessert: Frugttrifli el. hjemmelavet is.
Pris pr. couvert v. 2 retter ............................................................kr.119,-
Pris pr. couvert v. 3 retter ........................................................... kr.136,-
Se også vores festtilbud 2011 på www.ryslingeforsamlingshus.dk
Feks. forret - buffet - dessert.
Pris pr. couvert v. 3 retter ........................................................... kr.149,-
Ved bestilling.. minimum 10 couverter
Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene, besvares på tlf. 62 67 13 32

eller se meget mere på www.ryslingeforsamlingshus.dk

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Ryslinge Forsamlingshus Madordning på midtfyn

Varm mad hver dag.

Pr. dag. Kun kr. 45,-

Musik og underholdning

Forlystelser

Forskelligt sælges

Musik til festen
Carsten Pedersen

Tlf. 62 62 29 59

DØDSBOER
ryddes eller købes efter værdi.

TILBUD GIVES!
Tlf. 23 34 91 31

TØRT ELLER
LAGRET BRÆNDE

Eg og ask, kløvet og savet i 30-
35 cm. 6 m målt op løst på bil
kr. 4300,-/8 m kr. 5500,-.
Sav selv, lagrede skoller, lev.
ca. 30 dg. - 1,2-1,5 m, Ø 2-10
cm, 6 m løst på bil 2500,-/12 m
4800,-
Priserne er frit lev. hos Dem
(-øer ikke landfaste). Kontant
betaling - Bestil på 6595 9131

Byggegrunde sælges
Bystævnet 11, Årslev
En grund på 1319 m el. 2

grunde m. dobbelthus.
Kr. 250.000 + moms

Tlf. 50 74 37 90

Ejendomme/boliger

' (!*) "& %# %& %$

Pris incl. spisning
og billetgebyr:

kr. 550,-

O D E N S E 6 0 ’ E R R O C K P R Æ S E N T E R E R

LØRDAG DEN 28. MAJ 2011 KL. 1700 - 0130

Fynsk biksemad

serveres fra kl. 18.00-

19.00

THE BOOTLES Swinging Blue Jeans

SEARCHERS Herman Hermits

TREMELOES

Showet vises også på KÆMPE STORSKÆRM
Konferencier:

Jørgen de Mylius

og “Mylles” diskotek

“Efter Skoletid”

Billetbestilling:
www.odense-60er-rock
www.fyensbilletten.dk

For yderligere info se: www.odense-60er-rock.dk

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

FORRET: Tunmousse med baguette.

BUFFET:
Rosastegt oksefilet. Krydder-
glaseret kalkunfilet. Kalvesteg,
stegt om vildt. Flødebagte kartofler.
Friske grønne salater. Cremet
majssalat. Bønnesalat.

DESSERT: Luksus konditor islagkage
(sælges kun i hele islagkager á 10 kuv.).

1 fl. rød- eller hvidvin pr. kuv.

KAFFE OG CHOKOLADE

NATMAD: Aspargessuppe
med baguette.

I ALT
KUN 17950

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

FEST-TILBUD
- alt inklusiv!

KONFIRMATION?
Buffeter fra
KUN 8950

FRI VIN:

Cirkus for hele familien
Troldmanden fra Samsø opfører en god times cirkusforestilling
i Ø.Hæsinge Forsamlingshus. Dressur med levende dyr, trylleri,
jonglering, klovneri og musik. Søndag d. 13. marts kl. 11. og

kl. 15. Billetter kan købes ved indgangen eller bestilles på
62 24 11 70. Børn 60 kr. voksne 80 kr.

www.cirkusfyrogflamme.dk

34. FYNSKE 2011

• Mineraler & alt
fra flint til diamanter

• Slibeudstyr
• Indfatninger
• Smykker
• Sten slibning
• Healing/numerologi/

håndlæsning o.a
• Astrologi
• Forsteninger

VISSENBJERGHALLERNE
5492 VISSENBJERG · FYN

Udstilling og salg af smykker og sten
Entre: Kr. 50.-
Børn (7-15) kr. 25.-

Arr. Nordisk Stenmesse · Fyn

SÆRUDSTILLING M/FISK OG BLÆKSPRUTTER
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Lørdag 12. marts og søndag
13. marts fra kl. 10-17

Kæmpe Banko
lørdag 26. marts 13.30
i Årslevhallen.
Gevinster for over

50.000,-
Se annoncen i næste uge.

Kauslunde-Kro.dk
6440 3634

Kandis 18. marts
Spisning & dans 248.-
HUSK påskebal med SweetHearts

Le-Gabs 11. marts
Spisning & dans 178.-

Nyskovet askebrænde
sælges savet, kløvet og
leveret. Pr. rm. 600 kr.

Tlf. 21 34 68 16

Forskelligt købes
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www.saltogpeber.com

mad ind i husetTlf. 70 10 14 16

Ti

uset

kr.
Pr. kuvert

158,-

Forret
• Rejecocktail i portionsglasmed kaviar,

citron, asparges, dressingogbaguette
• Hønsesalat på ananasmed sprødbacon,

cherrytomat og stenovnsbagt brød

Buffet
• Helstegt kalvecuvette
• Kamfiletmed rød pesto
• BBQmarineret kyllingefilet

• Broccolisalatmed rosiner, baconog
ristede solsikkekerner

• Grøn sommersalat
• Marineret kartoffelsalatmed

cherrytomat, salatost og krydderurter
• Flødekartoflermedparmesan

Dessert
• Salt & Pebers islagkage

mednøddefragilite ogmarineret frugt
• Jordbærog rabarber triflimed

vanillecreme

Buffet ogvalgfri forret ogdessert

Odensevej 90
Odense

Konfirmationsbuffet2011

Hus sælges
centralt i Ringe

87m2 + 87m2 kælder.
Pris kr. 850.000.-
Tlf. 23 73 02 95

62 62 12 18
www.ringebio.dk

8/3-10/3 kl. 19.30 50 kr.

11/3-13/3 kl. 17.00 50 kr.

11/3-20/3 kl. 19.30 60 kr.:

Annonce-telefon
6262 1330
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Forlystelser

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
18/3: Kandis, Kauslunde Kro ........................................ kr. 248,-
26/3: Singlefest i Snave, Dreslette Forsamlingshus...... kr. 165,-
22/4: Påskebal med Sweethearts, Kauslunde Kro ........ kr. 248,-
28/5: Odense 60’er Rock, Dalumhallerne ..................... kr. 550,-

FESTIVALFESTIVAL
28/5: Faaborg Sommer Rock 2011,

Cirkuspladsen, Faaborg....................................... kr. 332,-
4/6: Midtfyn Open Air, Dyrskuepladsen i Ringe........... kr. 295,-

18/8-20/8: Fyns MC Festival, Elsesmindevej,
Odense V, Partout-billet ................................ kr. 250,-

FOREDRAG
15/3: ”Livet det er livet værd”,

Nordfyns Efterskole, Søndersø ............................ kr. 60,-
15/3: ”Tema Tirsdag - The Rolling Stones”,

v/ jornalist Simon Staun, Musikbiblioteket........... kr. 80,-
17/3: ”Prinsesse Augusta”, Stadsarkivet, Odense ........ kr. 49,-
18/3: Tror du på spøgelser?,

Midtfyns Fritidscenter, Ringe............................... kr. 120,-
31/3: ”Dansk fodbold og VM i Mexico”,

Stadsarkivet, Odense .......................................... kr. 49,-
5/4: Foredrag af Søren Ryge,

Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 125,-
7/4: Kongen kommer til Odense, Historiens Hus/

Stadsarkivet, Odense C ....................................... kr. 49,00
7/4: ”Kongen kommer til Odense”,

Historiens Hus, Klosterbakken 2.......................... kr. 49,-
5/5: ”Interneringen af de danske kommunister”,

Stadsarkivet, Odense .......................................... kr. 49,-

TEATER/REVY
23/3: unge u/25 år........................................................ kr. 110,-
12/3- Mød mig på Cassiopeia,
15/3: Langtved Forsamlingshus, Ullerslev .................... kr. 195,-
13/3: ”Oscar og den lyserøde dame”, Tobaksgaarden .. kr. 175,-

unge u/25 år........................................................ kr. 70,-
6/4: ”Frankie og Johnny”, Industrien, Aarup............... kr. 175,-

unge u/25 år........................................................ kr. 70,-
29/4- ”Madame Butterfly”,
14/5: Teaterhuset, Odense ........................................... kr. 195,-

unge u/25 år........................................................ kr. 110,-
26/5: Kulturmaskinen, store sal.................................... kr. 85,-

21/11: ”One night of Queen”,
Odense Koncerthus...........................kr. 307,-, 347,-, 387,-

DANS/SPISNINGKLASSISK

20/3: Klassisk søndag med Teresa Kaban og Henryk Blazej,
Tobaksgaarden, ..................................................kr. 130,-

26/3: Familiekoncert, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen, voksne ..................................kr. .. 100,-
børn til og med 12 år ...........................................kr. ....50,-

29/3: Kammerkoncert, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen ...............................................kr. ....80,-

31/3: Tangokoncert, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

1/4: Tangokoncert, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

7/4: Schuberts ufuldendte, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

12/4: Kammerkoncert, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

13/4: Gallakoncert, Odense Symfoniorkester,
Koncerthuset............................kr. 240,-, 210,-, 175,-, 100,-

17/4: Musica antiqua, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

28/4: Franske fristelser, Odense Symfoniorkester
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

29/4: Franske fristelser, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

5/5: Jolanthe, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

6/5: Jolanthe, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

31/5: Åbningskoncert, Odense Symfoniorkester,
Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-

3/6: Rune solo, Koncerthuset, Pro Musica Salen, ......kr. 50,-
4/6: Rune og Dreamers Cirkus, Magasinet, ...............kr. 200,-
4/6: Festivalkoncert, Odense Symfoniorkester,

Carl Nielsen Salen......................kr. 215,-, 185,-, 150,-, 80,-
5/6: Tak for sangen, Carl, Koncerthuset,

Pro Musica Salen, ..............................................kr. 50,-
6/6: Rune og strygekvartetten, Koncerthuset,

Pro Musica Salen, ..............................................kr. 80,-

KONCERT

9/3: Figurines, Dexter ................................................. kr. 100,-
10/3: Kaizers Orchestra, Posten ................................... kr. 200,-
11/3: Black City, Posten................................................ kr. 100,-
11/3: Guy Forsyth, Dexter............................................. kr. 180,-
12/3: Jakob Buchanan Kvartet, Dexter ......................... kr. 120,-
12/3: Everybody’s Talking, Posten................................ kr. 225,-
12/3: Marie Frank Band, Tobaksgaarden, .................... kr. 180,-
13/3: Vocal Line, Foderstoffen i Ringe .......................... kr. 177,-
17/3: Marilyn Mazur Group, Dexter............................... kr. 120,-
17/3: One-eyed Mule, Posten ....................................... kr. 100,-
17/3: Peter A.G. solo, Tobaksgaarden, ......................... kr. 210,-
18/3: Sophisticated Ladies play Ellington, Dexter ......... kr. 160,-
18/3: The Dreams, Posten ............................................ kr. 120,-
18/3: Comedy Zoo, Studenterhuset Odense ................. kr. 150,-
19/3: Alberte Winding, Foderstoffen i Ringe ................. kr. 217,-
19/3: Hush, Posten ....................................................... kr. 170,-
19/3: Sebastian Lind, Dexter ........................................ kr. 120,-
19/3: Moonjam, Tobaksgaarden, ................................. kr. 180,-
20/3: Big Band Battle, Posten, Odense, ........................ kr. 120,-
24/3: Aske Jacoby Trio, Dexter ..................................... kr. 140,-
24/3: Big Fat Snake, Posten ......................................... kr. 250,-
24/3: Khani Cole, Tobaksgaarden, ............................... kr. 170,-
25/3: Shades of Blue, Dexter ........................................ kr. 120,-
25/3: Wong Boys, Posten.............................................. kr. 100,-
26/3: Sylvester Larsen, Dexter ..................................... kr. 80,-
26/3: Karen Mukupa, Tobaksgaarden, ......................... kr. 180,-
27/3: Tue West solo, Studenterhus Odense .................. kr. 120,-

inkl. mad ............................................................. kr. 170,-
29/3: Chris Barron + support, Dexter ........................... kr. 120,-
30/3: Hans Theessink + Knud Møller, Dexter................ kr. 150,-
31/3: Khani Cole (US), Dexter ....................................... kr. 120,-
31/3: Veto, Posten ........................................................ kr. 200,-
31/3: Sing Sing Sing, Tobaksgaarden, ......................... kr. 245,-

1/4: Melanie Dekker, Tobaksgaarden, ....................... kr. 170,-
1/4: Silvermoon Jazzband,

Langtved Forsamlingshus, Ullerslev .................... kr. 195,-
1/4: Rasmus Nøhr akustisk,

Multisalen ved Båring Skole, Asperup ................. kr. 175,-
1/4: Mikael Wiehe, Dexter .......................................... kr. 250,-
1/4: Supercharger, Posten .......................................... kr. 80,-
2/4: Queen Machine, Posten....................................... kr. 150,-
2/4: Peter Wettre Trio, Dexter ..................................... kr. 100,-
2/4: Arte Flamenco og Carlos Carbonell,

Tobaksgaarden,................................................... kr. 170,-
6/4: Outlandish, Tobaksgaarden, ............................... kr. 180,-
6/4: Peter AG, Tornøes Hotel, Kerteminde................... kr. 235,-
6/4: The Haunted (SE), Posten.................................... kr. 140,-
7/4: Darren Sigesmund Sextet, Dexter ....................... kr. 120,-
7/4: Pink Floyd Project, Posten ................................... kr. 220,-
8/4: Offpiste Gurus, Dexter......................................... kr. 120,-
9/4: Den Danske Mafia, Posten, Odense C ................. kr. 120,-
9/4: Rasmus Nøhr akustisk, Dexter ............................ kr. 200,-

13/4: Dana LaCroix (CAN), Dexter ................................ kr. 100,-
13/4: Bjørn Eidsvåg, Foderstoffen, Ringe...................... kr. 297,-
14/4: Søren Møller, Dexter............................................ kr. 100,-
14/4: Turboweekend, Posten ........................................ kr. 140,-
14/4: Michael Falch Solo, Pontoppidanskolens festsal,

Broby, ................................................................. kr. 235,-
15/4: Annika Aakjær Thomas Buttenschøn,

Tobaksgaarden, .................................................. kr. 180,-
15/4: Burhan G., Posten ............................................... kr. 140,-
15/4: Tournesol, Dexter ................................................ kr. 100,-

DANS/SPISNINGKLASSISKSPORT
1/5: FighterCenter, Ørstedsgade 16, Odense.............. kr. 200,-

11/4: Verdensholdet Gymnastik DGI,
Odense Idrætshal....................................fra kr. 110,- -230,-

16/4: Aakjær og Buttenshøn, Dexter............................. kr. 325,-
16/4: The Raiders, Dexter............................................. kr. 80,-
16/4: Magic Slim (US), Brenderup Højskole .................. kr. 175,-
19/4: Magic Slim (US), Dexter....................................... kr. 180,-
19/4: Cancer Bats (US), Posten .................................... kr. 140,-
20/4: Rockmusik for børn, Posten ................................ kr. 50,-
20/4: B-Joe + Karma Cowboys, Posten........................ kr. 80,-
20/4: Jesper Gruschy + Casual Funk, Dexter ............... kr. 100,-
23/4: Stoffer og Maskinen, Tobaksgaarden, ................ kr. 170,-
26/4: Tema Tirsdag - Kai Normann Andersen,

Dexter, Odense.................................................... kr. 100,-
27/4: Marc Ducret (FR) & Copenhagen Art Ensemble,

Dexter, Odense.................................................... kr. 120,-
27/4: Los Lobos + Los Lonely Boys (UK), Posten ......... kr. 280,-
28/4: Alain Apaloo, Dexter ............................................ kr. 120,-
29/4: Mikkel Ploug Group, Dexter ................................. kr. 120,-
29/4: Outlandish, Posten .............................................. kr. 170,-
30/4: Indian Summer, Dexter ........................................ kr. 120,-
30/4: Illdisposed + support, Posten.............................. kr. 120,-
28/4: Ole Frimer Trio, Tobaksgaarden, ......................... kr. 170,-
30/4: Coco Moon, Tobaksgaarden, .............................. kr. 140,-
5/5: Cathrine Legardh, Dexter, Odense ...................... kr. 140,-
6/5: Povl Dissing sings Armstrong, Tobaksgaarden, .. kr. 245,-
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Markedspladsen 9, 1.sal · 5600 Faaborg · Tlf.: 62 61 45 97 · radiosfm@radiosfm.dk

Ringe Handelsstandsforening, Mickael Simonsen.
»Vi har brugt radioreklame på Radio S-FM til at fortælle om vores
mange aktiviteter i Ringe.«
»Ved flere lejligheder har Radio S-FM også sendt direkte fra
vores arrangementer i byen og hver gang har det været en succes«.
»Du kan også i fremtiden høre om vores mange spændende tiltag

på Radio S-FM. «

DEN GYLDNEEE

Hver dag i 4 uger bringer vi en kupon med spørgsmål til avisens indhold den
foregående dag. Udfyld alle ugens kuponer og send dem samle t til Fyens
Stiftstidende eller tast dine svar ind på www.fyens.dk/quiz – så deltager du
i lodtrækningen om masser af gavekort til en samlet værdi af
mere end ½ million kroner.

Hver uge udloddes der 2 rejsegavekort til Bravo Tours á kr. 10.000,- samt
masser af gavekort til fynske butikker på henholdsvis kr. 1.000,- 500,- og 250,-.

Hvis du ikke allerede abonnerer Fyens Stiftstidende, har vi lige nu et godt
tilbud til dig på tlf. 63 15 15 15!

Rigtig god fornøjelse!

LÆS &

VIND
500.000 kr

gavekort og rejser
for mere end

10.000 krHVER UGE!

VIND
2 REJSEGAVEKORT á

Deltag lige nu i den
store læserkonkurrence
Den Gyldne AvisQuiz
i Fyens Stiftstidende

Fyens Stiftstidende · Banegårdspladsen · 5000 Odense C · www.fyens.dk/quiz
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Kan nogen få fuglene på Midtfyn til synge i denne kolde vinter, så må
det væreVocal Line.

rudme:�De har sunget i New
York sammen med legenden
Bobby McFerrin til totalt ud-
solgte koncerter. De er kendte i
det meste af Europa, og de har
vundet en række store, interna-
tionale priser.

30 sangere
Vocal Line er et dansk kor af
ypperste klasse. De 30 sangere
kan opleves i Foderstoffen søn-
dag 13. marts kl. 15.

Vocal Line er et moderne a
cappella kor med 30 sangere,
dirigeret af Jens Johansen. Ko-
ret blev dannet i 1991 i Århus
og har som sit erklærede mål at
være frontløber i udviklingen
af den rytmiske korsang, natio-
nalt såvel som internationalt.

Vocal Line tager udgangs-
punkt i den danske kortradi-
tion. Herfra har koret udviklet
en stærkt personlig stil med

elementer af pop, rock og jazz.
Vocal Line formår som få

at forene nordiske klange med
personlighed og inderlighed.

Gennem 20 år har Vocal
Line konstant søgt at udvide
grænserne for a cappella mu-
sikken, og koret sigter mod et
stadig højere musikalsk niveau.

Hvis nogen skulle kunne få
fuglene på Midtfyn til synge i
denne forfrosne vinter, så må
det være Vocal Line.

Billetter kan købes på Syd-
fynsbilletten, Fyensbilletten,
Expert i Ringe og Andelskassen
Fyn i Kværndrup.

rytmisk
sang
i nordisk
klang

ringe:� Foreningen Norden, Midtfyn holder generalforsamling
tirsdag den 15. marts kl. 19.30 i Laden på Ringe Kostskole, Ve-
stergade 27 i Ringe.

Efter generalforsamlingen fortæller Gunvor Knudsen, Årslev
og viser lysbilleder fra en tur til Svalbard oppe i det høje nor. Der
er gratis adgang, og alle er velkomne. Foreningen giver kaffe og
kage på generalforsamlingsaftenen.

krarup:� Efter gudstjenesten
i Krarup Kirke søndag den 13.
marts kl. 10.30 er der kirkefro-
kost. Der bedes om tilmelding
senest den 8. marts til Ruth
Lamp 62 27 1768. Alle er vel-
komne til kirkefrokosten.

ringe:�Der skrues op for spil
på plader i lange baner lørdag
eftermiddag den 12. marts i
Ringe Hallen.

Her dækker Lions Club
Midtfyn Ringe nemlig op
til det store årlige spillegilde,
hvor hallen plejer at fyldes med
mindst 500 spilleglade.

Og det er ikke kun midtfyn-
boer, der stimler sammen. Gæ-
ster i hallen plejer at komme

langvejs fra for at være med til
at dyste om de mange flotte
sponsorpræmier.

Lokale handlende og er-
hvervsdrivende skænker masser
af præmier og gaver til ban-
koshowet, der ledes af Banko
Poul.

Han er kendt for at være i
herlig hopla, og der er fuld fart
på hele eftermiddagen.

Frtivillige i sving
Mindst 25.000 kroner plejer at
blive resultatet af spilleglæden,
og Lions Club Midtfyn Ringe
bruger midler på en række vel-
gørende formål.

Det er både helt lokalt og
i nationale og internationale
sammenhænge.

Foruden selve pladespillet
plejer der at være andre indslag,
som får hele eftermiddagen til
at blive som én stor fest.

Medlemmer af Lions del-
tager som praktiske hjælpere i
Bankoshowet.

Det er først med at ind-
rette hele hallen og dække op
ved bordene. Så skal spillet
køre glat, og bagefter skal det
hele tages ned igen. Så det er
travl lørdag i marts for Lions i
Ringe.

Lions Clubs travle lørdag
Stort banko spil i
Ringe Hallen med et
hav af flotte præmier
fra lokalt erhvervsliv


