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KaninensDag
i Langeskov

Han er sej!

TRÆ OG
METALMALING
Lys grå, mellem grå,
rød og sort

3/4 liter

Så længe lager haves

se side 5-7

Læs om eventyreren og
foredragsholderen Erik B.
Jørgensen på side 5

59-.

Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 . Lørdag kl. 9.00-12.00

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

UGENS
KØ(D)TILBUD:
3 ferske
svinemørbrad
KR.

15000

FREDAGSMENU
Fredag 12. marts:

Krondyr steg med vildtsauce, smørstegte kartofler, tyttebær og waldorfsalat

Fredag 19. marts:

Andebryst med abrikosfyld, flødekartoffel, rødbedesalat
2 pers.
med æbler og peberrod

159.-

- det er en god idé
at bestille i forvejen.

mesterslagteren

fjordagerslagteren

- lev sundt med kød

Rugløkkevej 2 - Seden - 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 93 05 - Lukket mandag
www.fjordagerslagteren.dk

Specialbrød eller rugbrød

40,FRIT VALG 35,-

Fyret som forårsbebuder

2 stk. FRIT VALG
4 bl. snitter

Det dufter og smager hos Visti´s brød og kager

Ullerslev Centret 5 · 5540 Ullerslev
Tlf. 6535 2833 · Fax 6535 2832

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 6-17.
Lørdag og søndag kl. 6-16
”Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommen”,
skrev Jeppe Aakjær.
Hakket okse 10% pr.kg

45,-

Hakket okse 3-6% pr.kg
Gammeldags oksesteg
af bov u/ben pr.kg

55,-

Masser af
gode tilbud

60,-

Vi sælger kun

Gullash af inderlår pr.kg

80,-

Roastbeef af tyksteg pr.kg

95,-

DANSK
KVALITETS
OKSE-,
KALV-,
SVINEKØD
og
PÅLÆG

4 stk. filetbøffer

115,-

Kalveculotter pr.kg

125,-

Hakket gris 5-8% pr.kg

42,-

Svinemørbrad ferske pr.kg

70,-

4 store koteletter

45,-

Okse- & kalvekød fra
egen opskæring

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

DANSK KØD

Det med sangen forbigår vi, men viben, den er faktisk
kommet. Søndag den 7. marts - midt i det koldeste forår i mands minde - spankulerede denne vibe upåvirket
rundt på en bundfrossen mark mellem Revninge og
Kerteminde.
De fleste af os ser viben som en forårsbebuder, men
faktisk er den det slet ikke mere. I hvert fald ikke, hvis
man spørger Natur&Ungdom. De fjernede sidste år
viben fra listen over forårsbebudere, fordi den nu er i
landet hele året rundt.
Det skal nu ikke bremse os: Vi glæde os fortsat over
viben på marken, for det må varsle forår. Og netop i
år, efter en ekstraordinær lang vinter, er alle forårstegn
meget velkomne.

506 løbere gennemførte
”Kongeetapen” i Fynske
Mediers Etape-Marathon
Læs side 18
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NYT OM

NAVNE

18 ÅR: Per Leth Andersen,
Kærsangervænget 9, Langeskov, fyldte 18 år fredag den
5. marts.

Bullerup Begravelsesforretning
v/Birgitte og Leif Vinther
Vi ordner alt vedrørende
Daltoften 45, 5320 Agedrup
Begravelse - Bisættelse
Tlf.: 66 10 85 90
-www.bullerupbegravelsesforretning.dk
Vi svarer altid /Bi

itt

LANGESKOV EL
FAST LAV TIMEPRIS
ekskl. moms (437,50 inkl. moms)

Torsdag den 11 marts
Fraugde: .......... kl. 14.00

Søndag den 14. marts
Agedrup: ......... kl. 10.00
Allerup: ........... kl. 9.00
Betlehemskirken: . ingen
Birkende: .............. ingen
Davinde: ............... ingen
Dalby: .............. kl. 9.00
Drigstrup: ........ kl. 11.30
Ellinge: ............ kl. 9.00
Emauskirken: .. kl. 10.00

Tryghed &
sikkerhed

Pernille Mikkelsen har flyttet sin klinik fra Butikstorvet til privaten i
Mosevangen.

Clinic har fået
nye rammer

350,-

Flødstrup: ......................
Fraugde: .......... kl. 10.00
Kerteminde: ..... kl. 10.00
Kølstup: ........... kl. 11.00
Marslev: .......... kl. 10.30
Mesinge: ............... ingen
Munkebo: ........ kl. 9.30
Revninge: ............. ingen
Rolfsted: .......... kl. 10.00
Rynkeby: ......... kl. 11.00
Rønninge: ........ kl. 10.00
Seden: .............. kl. 11.00
Skellerup: ............. ingen
Stubberup: . bil til Dalby
Ullerslev: .......................
Viby: ................ kl. 9.30
Aasum: ............ kl. 11.00

Søren Thor/Thors El ApS

behandlinger eller indskrænkninger i åbningstid. Selv tlf.
nr. 65965605 er det samme.
- Jeg har haft fem og et
halvt gode år på Butikstorvet,
hvor jeg har opbygget en stor
fast kundekreds. Nu har jeg
imidlertid fået mulighed for
at flytte klinikken hjem. Jeg
håber, at alle kunderne flytter
med, og at nye kunder finder
min nyindrettede klinik, understreger Pernille Mikkelsen,
der også har en uddannelse
som fodplejer.
Som hidtil tilbyder hun alt
fra almindelig ansigtsbehandling og hårfjerning til de mere
luksusbetonede behandlinger
som chokolademassage og Himalaya behandling for to med
tilhørede servering af frugt og
champagne.

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

LANGESKOV-ULLERSLEV EL

aps

Aut. El-installatør

Niels Uffe

Stedet hvor service er en selvfølge

Troels Nielsen

Jan Lindorf

Bent Andersen

Annette B. Hanson

Salgskonsulent

Salgskonsulent

Salgskonsulent

Salgssekretær

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

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

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

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

Direkte 65 45 54 38
anh@fynskemedier.dk

Malene Mac Donald
Salgssekretær

Direkte 65 45 54 40
mmac@fynskemedier.dk

Nordre Ringvej 54, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 45 54 40 · Fax 65 32 39 04
E-mail annoncer: kua@fynskemedier.dk · E-mail redaktion: kertemindeugeavis@fyens.dk

E-mail annoncer: kua@fynskemedier.dk · E-mail redaktion: kertemindeugeavis@fyens.dk
Åbent: mandag, onsdag, torsdag og fredag 8.30-11.30 Tirsdag 10.30-12.30

Fremtiden til
debat
KERTEMINDE: Der er tre

programpunkter, når der
torsdag aften den 11. marts
er generalforsamling i Kerteminde Biblioteks Venner.
Først mødes deltagerne til
en let spisning, derefter holdes
den egentlige generalforsamling, og man runder af med en
snak om foreningens fremtidige aktiviteter, og om hvordan
landets biblioteker generelt
kan tænkes at udvikle sig som
kulturcentre.
Aftenen indledes kl. 18,
og det hele foregår på biblioteket.

Jørgen Wind
Redaktør

Hans Rye

Sv.O. Hansen

Bent Nielsen

Journalist

Lokal meddeler, Langeskov

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

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

Telefon: 65 38 31 67
sv.o@hansen.mail.dk

Lokal meddeler Sport
Mobil: 40 31 32 54
ben@fyens.dk

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

Åbent: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 8.30-15.30 · fredag 8.30-15.00

Jernbanegade 23, 5550 Langeskov
Tlf. 63 38 38 63 · Fax 63 38 38 68

11 til 12 indbyder Kerteminde Kino og Kerteminde
Biblioteks Venner alle interesserede til lørdagscafé i
Kerteminde Kino. Skolebibliotekar ved Mølkærskolen i
Munkebo, Anne Haugaard,
vil anmelde Ida Jessens nye
roman ”Børnene”, som vandt
De gyldne Laurbær i 2009.
Bogen er et sprogligt mesterværk af en fortælling om
de mest komplicerede menneskelige relationer, især
mellem mødre og børn.
Lørdags café fortsætter
præsentation af lokale forfattere, når Tine Weis fortæller lidt om forfatterskolen
og læser nogle af sine egne
fortællinger. Knud Frøslev
vil underholde med viser, og
Kino vil orientere om kommende film og aktiviteter.
Der tages en mindre entré,
som inkluderer kaffe med
kage.

Tlf.
26292395

Tlf. 65 38 20 70

Salgsleder

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

MUNKEBO: Kosmotolog
Pernille Mikkelsen har netop
flyttet sin forretning, Clinic
SkinCare, fra Butikstorvet til
sin private bopæl på adressen Mosevangen 218 i Munkebo. Flytningen markerer
imidlertid ikke forandringer i

Da jeg onsdag
d. 17. marts 2010 fylder 50 år,
vil det glæde mig at se
venner og
forretningsforbindelser til
Åbent hus i
Ullerslev Forsamlingshus
fra kl. 13-17.

Søren Navne

Indleveringstid:

KERTEMINDE: Lørdag kl.

L if Vi th

GUDSTJENESTER
Dalby: .............. kl. 17.00
Mesinge: .......... kl. 19.00

Café
med
bøger
og viser

KØLSTRUP: Der var to nyvalg til bestyrelsen, da Kølstrup Sogneforening holdt generalforsamling, så den består
nu af: Torben Larsen, Camilla
Lydiksen, Ole Haastrup, Karin Jørgensen, Rikke Arevad,
Ingrid Kristensen og Rena
Nørskov.
På generalforsamlingen
kunne man berette om et aktivt år, hvor der var afholdt 22
arrangementer, men også et
år, hvor to blev aflyst nemlig
Ildfestregatta Syd og den ene
Stjernestund koncert på Ulriksholm. Foreningens næste
arrangementer finder sted 20.
marts, hvor der er forårsfest
med revy, spisning og dans.

v/ Hasse Østergaard
Kærsangervænget 35
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 11 32
www.langeskovbegravelse.dk

Tirsdag den 9. marts

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

Distribueret oplagstal: 20.616
Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst
og annoncer er ikke tilladt.
Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer.

Udgiver:
Kerteminde UgeAvis K/S
Ledelse:
Lars Andersen, salgsdirektør
Tryk:
Fyens Trykkeri
Distribution:
Udebliver avisen - ring til
Tryksagsomdelingen
på tlf. 6222 2222 mellem kl. 9.00-16.00
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Jubi-weekend
med gratis teater
KERTEMINDE: I ren jubilæumsbegejstring bød Kerteminde Amatør Teater (KAT) i
weekenden på fire gratis forestillinger.
Det var to gange PH-cabaret for fulde huse i KATs teaterhus i Nørregade fredag og
lørdag. Desuden blev der påJohannes Larsen Museet opført
to enaktere søndag.
Den for amatørteatret
usædvanlige ud af huset-oplevelse havde samlet ca. 100 tilskuere i museet store sal.
I pausen mellem de to forestillinger kunne publikum
nyde museets særudstilling.
For de interesserede var der
oven i købet rundvisning med
museumsinspektør Troels
Malthe Borch som guide.

Søstrene Helle Hassing (i hvidt)
og Karen Thrane (i sort) medvirkede i den første af søndagens
to enaktere på Johannes Larsen
Museet.

Waste Site Story
DALBY: Hindsholmskolens

musical valghold opfører
”Waste Site Story” onsdag den
10. marts og torsdag den 11.
marts kl. 19.00 i Hindsholmhallen.
Waste Site Story handler om livet efter Den Store
Reform. Verden er delt op
i over- og underverdenen. I
oververdenen hersker Hans
Grå Reminiscens og Hendes

Inderlige Overflødighed. Der
er styr på den opvoksende
slægt, og alt ånder harmoni og
forudsigelighed – livet udfolder sig på den slagne vej. Den
lille fejlproduktion kommer
i Røret, og ryger ned i underverdenen hvor Rainer Schwei
hersker.
Entré 20 kr for voksne, og
gratis for børn

Pizza fra 35,- til 55,Familiepizza
fra 70,- til 98,Langeskovcentret 7
5550 Langeskov

65 38 33 36
65 38 33 52

Restaurant Bambus
åbner fredag den 12. marts
og byder velkommen
indenfor

Bamse kommer
med vennerne
KERTEMINDE: Bamses Venner med Flemming ”Bamse”
Jørgensen i spidsen er gæst i
foreningen Musikken i Kerteminde torsdag aften den
11. marts på Tornøes Hotel.
Bamses Venner er et af landets
mest erfarne band og har siden

1973 beriget publikum med
hit efter hit. I Kerteminde vil
man kunne opleve ”Bamse”
Jørgensen sammen med sit
akustiske band. Resterende
billetter kan for eksempel
bestilles via Musikkens egen
hjemmeside.

TIL MONGOLIAN BUFFET

Tandimplantater

De sprang ud
Lambda (Foreningen af bøsser
og lesbiske på Fyn), medens
René Gervig er fra Århus. Alle
er velkomne til møde og til
at stille nærgående spørgsmål
til de to, der krydrer deres
fortælling med en vis portion
humor.

AGEDRUP: Sarah Baagø Petersen og Réne Gervig Hansen
fortæller om det at springe
ud som homoseksuel i dawgens Danmark ved et møde i
Agedrup Sognegård torsdag
aften. Sarah Baagø stammer
fra Agedrup og er forkvinde i
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DØ

Har du brug for en erstatning for en manglende tand
eller vil du gerne have din protese til at sidde bedre fast så besøg :

Tlf 65 38 13 68
Vi tilbyder :
◆ 15 års erfaring med implantatbehandling
◆ Mulighed for knogleopbygning
◆ Tryk-knap proteser
◆ Større genopbygninger
◆ Anvendelse af veldokumenteret kvalitetssystem

GN

Odensevej 35, 5550 Langeskov. www.axelpedersen.dk

VAG
T

Priseks. : Implantat incl. metal-keramik-krone

fra kr 13.000

Desuden tilbyder vi naturligvis alt øvrig konventionel behandling som
fyldninger, kroner, broer, hel og delproteser samt behandling
af parodontitis.

65 31 07 27 Søren Knudsen mobil 22 57 44 44
-alt i el-installationer,
salg og service

Åbent hver dag kl. 17 - 23
( mandag lukket )
rer
V i le ve d ud
a
og så mset ti l
a f hu ber.
selsk a

Bordbestilling eller mad-ud-af huset
på tlf. 65 32 20 53 - 23 42 25 53

Restaurant Bambus
Langegade 43 · 5300 Kerteminde

Autoriseret problemløser

rjyskE
OB - SøndeFio
nia Park

.00 på
Lørdag 13. marts kl. 17

Fælles kamp!
Fælles sejr!
Hovedsponsor

  

  
Minnesota-modellen
        
      
       
  !    

  
 "   ! www.bdg.dk

Får DIN hund
eller kat
det rigtige foder?
Godt foder behøves ikke nødvendigvis at
være DYRT foder! Kig ud i butikken og få
en snak om, hvad der lige præcis passer
bedst til DIN hund eller kat!
Tilbud på racespeciﬁkt hundefoder
Ved køb af 12 kg - får du en gratis pose
med til en værdi af kr. 199,-

Portene åbnes 15.30 - Køb og print din billet på ob.dk

Gratis vejledning og
rådgivning af uddannet
veterinærsygeplejerske
og fodervejleder.

ER
Jeg har flyttet min klinik
fra Munkebo Bycenter
til Mosevangen 218 - også i Munkebo.

Nu kr.

J

VE

ER

✖

BY

499,-

Fordelene ved Iams Multi-Cat:
Smagen af både kylling og laks,
samt de forskellige former på
foderkuglerne appellerer til
forskellige katte.
• Produkt af højeste kvalitet
Nemt og praktisk produkt for ejere,
som har mange voksne katte

N

NGE

EVA

MOS

T
EN

C

IDRÆTSCENTER

Køb 15 kg
IAMS Multicat
Før: kr. 699,-

EJ

RDV

FJO

Mosevangen 218 • 5330 Munkebo

TLF. 65 96 56 05

Tårup Bygade 34 - 5370 Mesinge
lene@butikpote.dk - Tlf.27290077
Åbningstider: Fredag fra 13-17, lørdag fra 10 -14.

Udbrin
Kertem gning i hele
in
bestil w de kommun
e
ww.bu
tik
eller rin
g på: 2 pote.dk
72900
77
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Den nye mode luftes på Sortekilde



Indleveringstider
Påsken 2010

FIND
dem alle

uge 13:
Avisen Udkommer MANDAG DEN 29. MARTS
Korrektur annoncer:
MANDAG DEN 22. MARTS KL. 12.00
Rubrik annoncer:
ONSDAG DEN 24. MARTS KL. 15.00

Kerteminde Vejviser giver
dig et komplet overblik over
din kommune, dens borgere,
erhvervs- og foreningsliv

KERTEMINDE: 17. marts vil
det nyeste inden for hår, briller
og tøj til ham, hende og børnene samt de firbenede venner
blive præsenteret ved et stort
modeshow på Sortekilde.
Det er Gitte Enevoldsen,
der har besluttet at gentage
succesen fra efteråret, hvor
publikum var så begejstrede,
at de ved finalen kvitterede
med stående applaus.

Uge 14:
Avisen udkommer: TIRSDAG DEN 6. APRIL
Korrektur annoncer:
FREDAG DEN 26. MARTS KL. 14.00
Rubrik annoncer:
TIRSDAG DEN 30. MARTS KL. 16.00

Programpakker (HD)
HeleHuset (fl. rum)

Ring for nærmere information!

S.E.H.Teknik

Tlf. 65 39 15 87

Salon
- enkelt og overskueligt!

TAKSHAVEN
DAME- og HERREFRISØR
v/ Marianne Laursen
Takshaven 53 . Munkebo
Telefon 65 97 61 24
LUKKET TIRSDAG

Ndr. Ringvej 54, 5300 Kerteminde, tlf. 65 45 54 40

Tlf. 63 151 151 · vejviserfyn.dk

KLIPNING:
Dame. . . . . . . . kr. 110,Herre . . . . . . . . kr. 100,Barn. . . . . . . . . kr. 90,PERMANENT:
Almindelig . . . . kr. 360,. . . . . . . . . . . . . kr. 410,SKUMPERMANENT:
. . . . . . . . . . . . . kr. 430,Alle permanent er inkl. klip!

INFORMERER
Få hjælp til årsopgørelsen
2009
Fra den 5. marts kan du se din årsopgørelse for 2009 i din skattemappe på
www.skat.dk
I perioden 5. marts til og med 18. marts,
kan du henvende dig personligt i Borgerservice indenfor normal åbningstid,
hvor vi står til rådighed med hjælp og
vejledning.
Fra den 22. marts til den 24. april vil
årsopgørelsen blive udsendt på papir.

Lotte Arnsbjerg og Martin Valsted
inviterer til en uforglemmelig stund, der
fortryller publikum med højt humør og
ægte hjerterum. Programmet henvender sig navnlig til det modne publikum,
og er en blanding af foredrag, humor og
musik. Sangene fortolkes med varme og
personlighed, som i sjælden grad lever
op til den sjæl og dybde de er skrevet
med.
Entré: 20 kr.
Vel Mødt!
Kerteminde Bibliotekerne
Munkebo Bibliotek

Med venlig hilsen
Borgerservice

Generalforsamling

Har du brug for hjælp til
skattemappen?
Har du brug for hjælp til din personlige
skattemappe via SKAT.dk?
Torsdag den 18. marts 2010 fra
kl. 14.00-17.30 vil der være en medarbejder fra SKAT, der vil demonstrere og
være behjælpelig med at foretage opslag.
Kom og hør om de mange muligheder for
at betjene sig selv via din skattemappe!

Lindhøjs Venner afholder generalforsamling på Lindhøj Plejecenter, onsdag
den 10. marts kl. 19.30. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Regnskabet foreligger på
kontoret.
Mød op og gør en forskel!

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Fodboldskole
sparkes snart i gang
LANGESKOV: Torsdag kl.

10 lyder startskuddet til billetsalget, hvis man vil være en
del af årets fodboldskole i Langeskov Idrætsforening, der er
eneste arrangør af en af DBUs
fodboldskoler i Kerteminde
Kommune.
Skolen finder sted fra 2. til
6. august - den sidste uge før
skolerne ferie er ovre, hvorfor
der kan forventes øget interesse for at blive en del af fodboldskolen.
Tilmeldingen sker via BILLETnet, som giver tre muligheder for tilmelding: via
internettet, via BILLETnets

telefon eller på posthuset. Billetsalget slutter, når der i alt er
solgt 27.000 billetter til landets fodboldskoler, dog senest
den 22. april. Men vil man
være sikker på at være med,
er det nok en god ide at være
tidligt ude af starthullerne, for
tendensen er, at det er de første
og sidste fodboldskoler, der er
de mest populære. Sv.O.

vestjyskHØJRENTE

Attraktiv opsparing

3,25%

p.a.

Fast rente i tre år

Sikker opsparing med høj rente

Med venlig hilsen
Borgerservice

Onsdag den 10. marts kl. 16.00 på Munkebo Bibliotek.
Vi byder velkommen til en musikalsk
eftermiddag med skønne toner fra den
kære gamle danske sangskat!
Oplev en vifte af de bedste gamle danske
sange og revyer af/med: Kai Normann
Andersen, Liva Weel, Lulu Ziegler, PH og
mange ﬂere.

ud af showet end arbejde - og
en god oplevelse.
- Jeg kan slet ikke lade
være. Det er det samme med
julemesserne. Jeg har det bare
så dejligt, når hele huset er
fyldt med aktiviteter og mennesker. Og jeg er jo gammel
”tøjpige”, så det med modeshow har jeg længe drømt om,
siger hun.
De 12 butikker er: Café
Ilskovs Gaard, Mini Mini,
Butik Line, Det nye Refning
Poulsen, Nytsyn Brillehuset,
Butik Unik, Fru Fru, Butik
Pote, Sportigan, Hårstudiet,
Butik Flair og Amalie.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Før- og efterfødselsgymnastik

Koncert - ”Toner fra himlen”

- Det var sådan en god oplevelse sidste gang, at jeg slet
ikke kan lade være med at lave
et nyt show. Det er også en
god ting for vores købstad, at
vi viser, hvad vi er, og hvad vi
kan, siger arrangøren, der er
stolt over den store opbakning
fra byens butikker.
12 butikker deltager således i forårets modeshow, hvortil samtlige billetter er solgt.
- Sidste år sad vi ved borde i
salen. Jeg tror, jeg laver det om
i år, så vi starter med at spise et
andet sted i huset og derefter
går i salen og ser showet, siger
Gitte Enevoldsen, der personligt ikke har så meget andet

Nye hold starter i uge 11 i Kertemindehallens Kondirum.
Graviditetsgymnastik onsdag den 17.
marts kl. 12.00-13.30
Efterfødsel 1 onsdag den 17. marts kl.
10.15-11.45
Efterfødsel 2 onsdag den 18. marts kl.
10.00-11.30
Tilmelding til fysioterapeut Ida Agerbæk
Nielsen, tlf. 65 32 39 16 eller
www.ostfyn.fof.dk

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

kommune@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

vestjyskBANK tilbyder lige nu og frem til 31. marts vestjyskHØJRENTE, hvor du kan placere din
opsparing sikkert og til en høj rente.
Dine penge er bundet tre år frem til 2. april 2013
Indskud minimum: 50.000 kr.
Du kan også vælge at binde dine penge to år - så får du en rentesats på 2,75 pct. p.a.
Læs mere om vestjyskHØJRENTE på vestjyskbank.dk/hoejrente

www.vestjyskbank.dk/hoejrente

Holkebjergvej 75 · Odense · Tlf 63 23 39 90
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KaninensDag
i Langeskov

...vi handler lokalt i Langeskov!

Han er bidt af eventyr og strabadser
LANGESKOV: 34-årige Erik
B. Jørgensen, Langeskov, er
bidt af oplevelse og eventyr i
en grad, så han har gjort det til
sin levevej.
Senest har han roet Danmark rundt i kajak - en tur
på 1270 kilometer. Turen
tog i alt 49 døgn, og gik fra
Vidåslusen i Sønderjylland,
op langs Vestkysten, ned til
Ebeltoft, tværs over Kattegat
til Sjællands Odde, øst om
Sjælland og syd om øerne til
Als og ind gennem Flensborg
Fjord, hvor han gik i land ved
grænsestenen.
- Havkajakroerne i Danmark har fastsat et regelsæt for
turen Danmark Rundt. Siden
2001 er den gennemført af syv
roere, men det er første gang,
den er gennemført om vinteren og sikken en vinter, fortæller Erik B. Jørgensen.
- Jeg måtte af og til bruger endda mange kræfter og
megen tid for at kæmpe mig
gennem is og grødis. Nogle
gange måtte jeg sågar trække
kajakken hen over isen, når jeg
skulle i land. I starten boede
jeg meget i telt, men efterhånden, som det blev kendt, at jeg
var på vej Danmark Rundt,
blev jeg budt inden for i private hjem først og fremmest

Erik B. Jørgensen i åbent, men
koldt vand. 1270 km blev det til
langs de danske kyster. Foto: Geir
Haukursson.

af kajakroere, der fulgte turen
på nettet eller gennem andre
medier, fortæller eventyreren,
der havde to formål med den
strabadsrige tur i kajakken.
- Først og fremmest gjaldt
det selve præstationen, det
at gennemføre den lange tur,
men det andet vigtige formål
var selve oplevelsen og den videre formidling af eventyret.
Jeg og min familie er meget
optaget af at opleve landet, og
i dette tilfælde fra kystsiden.

Jeg har selv finansieret turen,
men nu håber jeg, at jeg gennem videre formidling af den
kan tjene lidt ind igen. Dels
arbejder jeg på at lave et foredrag om turen, dels udkommer der en bog, oplyser Erik
B. Jørgensen, der flyttede til
Langeskov for to år siden.
Mange vil betragte turen
Danmark Rundt i den koldeste vinter i 14 år som rent galmandsværk, men Erik B. Jørgensen er vant til strabadser, så

Den værste vinter i 14 år betød, at Erik B. Jørgensen flere gange måtte
slæbe kajakken over isen.
for ham var det blot en oplevelse mere på bogen. Han var
med Sirius Patruljen i 1999 til
2001, og efterfølgende var han
i seks år tilknyttet Jægerkorpset og udsendt til blandt andet

Irak og Afghanistan. I 2008
krydsede han Indlandsisen to
gange som guide for Nerthus
Explore, og sidste år var han
med på Grønlandsekspeditionen ”Thule til Thule”.

Erik B. Jørgensen har desuden etableret sig som foredragsholder og kursusleder
med udgangspunkt i egen
vilje og evner til at nå mål, og
han tilbyder at arrangere ture
og ekspeditioner, så også mere
uerfarne personer kan opleve
deres livs eventyr for eksempel
ved at krydse Indlandsisen.
- ”Kom ud” er navnet på
mit foredragsfirma, og ”Dit
eventyr” hedder firmaet, der
kan tage fra tre til ti deltagere
med over Indlandsisen, fortæller Erik B. Jørgensen.

HEALTH IS BEAUTIFUL
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Str. 20-25
499,-
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Forår 2010

Vichy har skabt en creme til hver alder
Hvilken passer til dig?

KØB 3
BETAL FOR 2

Str. 20-25
449,-

park Gratis
e
ved ring lige
døre
n

GÆLDER ALLE
ANTIAGEPRODUKTER
FRA VICHY
Få det billigste produkt
med i købet.
Gælder i marts

Annettes

Blomster
Grønvej 7
Langeskov
Tlf. 65 38 14 32

Langeskov Apoteksudsalg
Langeskov Centret 6
Tlf. 65 38 13 79

POLO

500,STRIK

600,JEANS

600,-

www.herrehuset-langeskov.dk

MASSER AF
NYE FORÅRSVARER
Uldahl tunika 699,Reststativ - uanset førpris
Nu 100,-

LANGESKOV-CENTRET
LA
AN
20
TLF. 65 38 35 48
SANDWICH- PART TWO - TWO DANES - JACKPOT - MARC LAUGE - MASAI - IN TOWN - ULDAHL - OFELIA

SANDWICH - PART TWO - TWO DANES - JACKPOT - MARC LAUGE - MASAI - IN TOWN - ULDAHL - OFELIA

SANDWICH - PART TWO - TWO DANES - JACKPOT - MARC LAUGE - MASAI - IN TOWN - ULDAHL - OFELIA
SANDWICH - PART TWO - TWO DANES - JACKPOT - MARC LAUGE - MASAI - IN TOWN - ULDAHL - OFELIA

®

Erik B. Jørgensen går i land ved grænsestenen i
Flensborg Fjord efter 1270 km. i kajak Danmark
Rundt. Foto: Geir Haukursson.

Denne uge

÷15%
på ICHI
vindjakker
Kom og se mange
andre gode tilbud

- spar helt op til 70%
v/Marlene Larsen · Langeskovcentret 17
5550 Langeskov · Tlf. 2857 7586 · www.meeandmy.dk
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KaninensDag
i Langeskov

Undgå kopiprodukter
og forfalskninger
- vælg originalerne hos din frisør!

OSiS DUST
- uanset førpris

pr. stk.

59,-

(så længe laver haves)

HUSK LUKKET MANDAG

Lukket mandag
Jernbanegade 18
5550 Langeskov
Tlf.: 63 38 00 02

...vi handler lokalt i Langeskov!

OK med
den nye
tank
LANGESKOV: Siden 1987

har SuperBrugsen i Langeskov
Centret været medindehaver
af et af OK Benzins tankanlæg, men siden er der ikke
sket de store nyskabelser omkring anlægget. Til gengæld
er dette nu sket, idet anlægget har fået nye standere og er
blevet udvidet fra tre til fire
tankemuligheder.
- Anlægget trængte til
at blive moderniseret. Ingen
tvivl om det, så siden januar
har der været gang i opsætningen af det nye anlæg. Desvær-

Helt overraskende for uddeler Ole Prangsgaard, var den første kunde i
forbindelse med indvielsen af det nye OK anlæg, P.V. Flemming Nielsen,
der i 1987 var formand for Langeskov Brugs, og som sådan var med i
beslutningsprocessen om at få anlægget til byen. På billedet ses også Bent
Andersen fra LIFs OK-udvalg.

re betød en misforståelse, at
vi blev lidt forsinkede, for fra
OK Benzins side havde man
den opfattelse, at vi kun skulle
have en stander med to tankmuligheder, men dette er altså
nu blevet rettet, så vi er klar
med de fire tankemuligheder,
vi havde bestilt, fortæller uddeler Ole Prangsgaard.
Gennem alle årene er OK
Benzins anlæg drevet i samarbejde med LIF, og det var da
også denne klubs OK-udvalg,
der lørdag formiddag var til
stede på tanken og uddelte
gratis sprinklervæske til de
første 100 kunder og tilbød
gratis OK Benzinkort til alle
interesserede.
Sv.O.

Se en rigtig levende SKAT-medarbejder

BEMÆRK E
NU DEADL.IN
10.00
ONSDAG KL

LANGESKOV: I disse dage

DE BEDSTE

HILSNER

Hej Mathilde
Du ønskes hjertelig tillykke
med de 18 år i morgen, håber du
får en god dag.
Knus Kram
mor & far

har SKAT travlt med at udsende årsopgørelser, men indtil d. 18. marts er det stadig
muligt at ændre oplysningerne via internettet, så alle
fradrag mv. kommer med.
Ved man ikke hvordan, så er
der hjælp at hente i Langeskov
Centret fredag den 12. marts
kl. 15 til 17, hvor ”skattebussen” holder ved indgangen til
den gamle BG-bank.
- Her er vi til rådighed med

information om, hvordan du
finder årsopgørelsen i skattemappen, samt hvordan du ændrer den. Det foregår via TastSelv på skat.dk og ændring
kan foretages indtil 2. maj.
Men hvis du gør det senest
den 18. marts, er du sikker på,
at din 1. årsopgørelse er rigtig,
siger Kirsten Brink Hansen,
afdelingsleder i SKAT.
- Det er fornuftigt at tjekke, om du skal have overskydende skat tilbage, eller om

Slutspurt på
Langeskov-Centret.
Tirsdag d. 9. marts

Hej Mads
Du ønskes tillykke med de 15 år
Hilsen farmor

NU 1/2 PRIS

opgørelsen viser en restskat
til betaling. Reglerne for betaling af restskat er nemlig
blevet ændret, så det fremover
bliver dyrere at have betalt for
lidt i skat, fortæller hun. - Fra
1. januar 2010 beregnes en
dag til dag rente af restskatten
for 2009.
På Skat.dk er det muligt at
beregne renten af restskatten
for 2009 – jo hurtigere den
betales, jo mindre er rentebeløbet.

Skattemedarbejderne i bussen fortæller også, hvordan
du hurtigst får overskydende
skat udbetalt – hvis du er så
heldig. Samtidig har du også
mulighed for at se, hvordan
du sætter din e-mailadresse eller mobiltelefonnummer ind i
skattemappen, så du fremover
modtager nyttige oplysninger
om f.eks. årsopgørelse og forskud for 2011.

Salg af nyere brugte biler
Reparation af alle bilmærker

af de gule udsalgsmærker på tøjet.
Det bliver aldrig billigere


 



 



   

Biler

Kære Lis,
Tillykke med fødselsdagen og
Klippestudiet på Sortekilde.
KH
Julie, Elise, Nikolaj,
Johannes, Peter
- send en hilsen med en sjov
tekst til familie og
venners fødselsdage,
jubilæer eller andre
mærkedage...
Skriv din tekst på nedenstående
kupon. Beløbet betales kontant,
med check eller frimærker.
Foto, evt. elektronisk,
(kun originale fotos - ikke print og
kopier) samt beløb skal afleveres
senest onsdag kl. 10.00
før avisen udkommer til:
Kerteminde UgeAvis,
Nordre Ringvej 54,
5300 Kerteminde eller
kontoret på Jernbanegade 23,
5550 Langeskov
eller pr. mail på: kua@fyens.dk
for at kunne være med
efterfølgende tirsdag.
Hvis der er 2 billeder til teksten
betales dobbelt pris.
Foto kan afhentes 2 dage
efter indrykning i avisen.

En hilsen på max. 15 ord
med billede koster kun

60

Delikatesserugbrød

Fast
Lørdagstilbud

kr.

Ønskes i Kerteminde UgeAvis den
Tekst:

5 stk.
Rundstykker

25,-

20,-
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i Langeskov

Igen i år holder
Fynskredsen for
Kaninavlere udstilling på Centertorvet
i Langeskov Centret. Publikum kan
fredag og lørdag
se ikke mindre end
187 kaniner i alle
størrelser. Her et
glimt fra udstillingen sidste år.

Bløde pelse og lange ører
ling. Allerede fredag morgen
går dommerne i gang med
at bedømme de mange dyr,
der i vægt varierer fra 8-9 kg,
typisk racen Store belgiske
Kæmper, til kaniner på omkring et kg, som er af racen
Hermelin.
- Præmieoverrækkelsen
finder sted i forbindelse med
udstillingens afslutning lørdag eftermiddag, og samtidig
kårer vi Fyns Mestrene for
hold indenfor de fynske foreninger og Fyns Mestrene for
dyr af egen avl, som går på den
personlige opdrætter, siger

PLANTESÆK
50 ltr. Sphagnum med grove fibre tilsat
kalk (pH 6) og gødning
1 stk. 1475

5 STK.

95

49

Kvik uddeling af penge
LANGESKOV: Normalt er

der stort rykind i den tidligere
byrådssal Langeskov, når borgerforeningen uddeler overskud fra kræmmermarkedet.
Men i år var tilstrømningen
ekstra stor, idet ikke mindre
end 55 forskellige formål blev
tilgodeset. 79 havde søgt om
at få del i de 50.000 kr., som
borgerforeningens bestyrelse
uddelte, men 24 blev valgt fra.
- Når ansøgningerne er
kommet ind, sker der det, at
hvert enkelt bestyrelsesmedlem gennemgår dem og kommer med forslag til, hvem der
skal honoreres og med hvor
meget. Derefter sætter vi os

Der var trængsel i den gamle byrådssal, da der blev uddelt overskud fra
kræmmermarkedet i sidste uge.

Verner Larsen.
Som man kan resonere, er
udstillingen åben hele fredagen i centrets åbningstid og
igen lørdag, indtil forretningerne lukker ned for weekenden.
- Selvfølgelig er vi glade for,
at forretningerne har valgt at
bakke os op med en lang lørdag, og håbet er naturligvis, at
mange kigger forbi og ser vores dyr, ligesom vi altid er klar
til en lille kaninsnak, slutter
Verner Larsen.
Sv.O.
Det var Borgerforeningens formand, Mogens Jørgensen, der stod for uddellingen af overskuddet.

er
- meget m e kartoffel

sammen, og oftest er det sådan, at der ikke er de store divergenser i vores indstillinger,
fortæller Hanne Francker, der
er kasserer i Langeskov Borgerforening.
Selve uddelingen blev
overstået på et kvarter, hvorefter der var mulighed for en
forfriskning til de voksne og
flødeboller til de mange børn,
der var mødt frem. Langt
de fleste ansøgninger gik på
tilskud til unge menneskers
aktiviteter, men også andre
blev tilgodeset blandt andet
pensionistforeningen og Hans
Tausen Centret. Sv.O.

À LA CARTE

Eksempler fra menukortet:
FORRETTER:
Flødelegeret Hummersuppe ..............................
STEGERETTER:
Wienerschnitzel á la Langeskov ......................

59,149,Beuf à la Langeskov ....................................... 169,FISKERETTER:
Stegt Rødspætte ............................................ 139,-

5 KG
DANSKE
KARTOFLER

KUN

LANGESKOV: Torsdag eftermiddag begynder medlemmer
af Fynskredsen for Kaninavlere for 4. gang opsætningen
af kaninbure på torvet i Langeskov Centret.
- Vi finder stedet super godt
og er meget glade for, at vi år
efter år kan benytte Langeskov
Centret til vores udstilling,
siger Verner Larsen, der er kasserer i Fynskredsen for Kaninavlere.
Når burene er på plads, er
det ensbetydende med, at man
har gjort plads til de i alt 187
dyr, der er med på årets udstil-

...vi handler lokalt i Langeskov!

10,-

DESSERTER: Pandekager med Is
STORT A LA CARTE KORT

RESTAURANT

LANGESKOV
KORO 16
DENSEVEJ

LANGESKOV

5550 LANGESKOV
TLF. 65 38 12 73

ÅRSLEV
INDUSTRIVEJ 2
TLF. 64 75 15 95

LANGESKOV
INDUSTRIVEJ 15
TLF. 65 38 16 22

www.xl-groenfeldt.dk

NY VARER I HARLEKIN!
Søde festkjoler og nederdele til
konfirmationsfesten og alle de
andre fester i forår og sommer.
Butikken er fyldt op med varer i
dejlige, friske farver - kom og bliv
inspireret og få hjælp og vejledning!

Lidt ud over det sædvanlige...

Langeskov

Tuborg
Påskebryg

6 x 33 cl.
Langeskov Centret 5
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 10 17
www.butikharlekin.dk

95

39

+ pant
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Køkkenrenovering med stor besparelse
- Professionel køkken-renovering siden 1986

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

SuperBrugsen går
Kertemindes største dagligvareforretning har øget sin omsætning

• DK’s største lågeprogram efter individuelle mål.
• Bordplader i massiv træ, laminat, granit og stål.
• Skuffer i alle typer efter mål.
• Fast pris - med eller uden montering. (Egne montører)
• Hurtig og præcis levering.
• Renovering til under halv pris i forhold til nyt
• Besøg evt. vor udstilling på fabrikken.
Birthe Kjærs festlige optræden understregede den positive ånd ved årets generalforsamling i SuperBrugsen.
Ring efter konsulentbesøg
- og et uforbindende tilbud.

65 33 19 66

KERTEMINDE: - Meget til-

BKN Produktion A/S · Langemosevænget 1 · DK-5853 Ørbæk
www.bknproduktion.dk
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LAGERSALG

fredsstillende.
Sådan lød det i Martin
Helles formandsberetningen
fredag aften ved generalforsamlingen i Kerteminde
Brugsforening. Det positive
karakteristisk kom på baggrund af et rekordresultat
og en fremgang i butiksomsætningen på tre procent,
selv om dagligvaremarkedet
generelt er faldet med tre

i Hjulby Forsamlingshus

procent.
Årets totale omsætning
blev på 158 mio kr. inkl.
moms, heraf butiksvarer for
111, 5 mio kr. og benzin for
14,7 mio kr. På benzin-området er der dog sket et fald
i antal solgte liter på hele
15%
Alligevel blev årets
samlede resultat det hidtil
bedste med 4,2 mill. kr. En
mio. bliver lagt i reservefon-

den, tre mio. går tilbage til
medlemmerne (dividenden
udbetales med moms) som
dividende og 40.000 kr. går
i kulturfonden.
Egenkapitalen i Kerteminde Brugsforening er herefter 35,1 mill. kr.
- Medarbejdere og ledelse
har igen gjort en formidabel indsats. Alle kan være
meget stolte over resultatet,
som igen er en rekord. Det

Odensevej 56, Hjulby,

FÅ 2 BRILLER

torsdag, fredag, lørdag & søndag
den 11. til 14. marts kl. 10-19

– BETAL FOR 1

DAMETØJ
str. 36-56

❤
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Alt sælges med min.

÷ 50%

- vi handler om det hele.....

Kom og gør et kup!

Kan du mod forventning købe varen billigere
et andet sted slår vi yderligere 50% af prisen.
- sådan!
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2 PAR BRILLER MED GLIDENDE
OVERGANG OG BREDT SYNSFELT
Bedste kvalitet til en
fantastisk 2-for-1 pris.
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GRATIS SYNSPRØVE.
KÆMPE STELUDVALG.

1 1999,-

for

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

OPTIK

- lamper/lampeskærme og pærer

s
k
r
a
m
n
Da

www.optikhuset.dk

Danmarks bedste pr
iser

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c,
Frederiksberg, Falkoner Allé 47,
Hillerød, Slangerupgade 2,
Odense, Fisketorvet 5,
Århus, Klostertorvet 6,
Roskilde, Hersegade 1A,
Randers, Rådhustorvet 6,

Kilde -“Prispjecen” fra IT- og Telestyrelsen februar 2010

*
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2 Mbit

GRATIS i 6 mdr.
- herefter kun kr. 132,- pr. md. - ingen binding!

Dine fordele med SkyLine

Tilvælg telefoni

Gælder nye kunder

•
•
•
•

8711 1111
www.skyline.dk

Ingen bindingsperiode!
Trådløst bredbånd
Gratis oprettelse, Basisinstallation og abonnement
Skru op eller ned for hastighed og pris efter behov.
Gebyrfrit!
• Undgå gravearbejde

til kun

kr.

89,-

pr. md.

og få gratis samtaletid
til alle fastnetnumre
i Danmark
(ekskl. serviceog 90-numre)

Opkaldsafgift til fastnet / mobil kr. 0,22
Til mobil i DK man- - lørdag 8.00 - 19.30 /
øvrig tid kr. 1,42 / kr. 0,71 pr. min.

4587 1078
3810 1468
4828 7899
6613 7135
8613 6008
4632 4800
4466 6008

KERTEMINDE UGEAVIS

mod strømmen

Kerteminde-dreng uddeler for en dag
KERTEMINDE: Onsdag den

med 3% medens markedet generelt er gået 3% tilbage
er med til, at SuperBrugsen fortsat er den førende dagligvareforretning i Kerteminde Kommune, hvilket vi agter at holde fast
i. Det er vigtigt, at byen har en
stærk dagligvareforretning, der
kan trække kunder til hele året
fra et stort område, pointerede
Brugsens formand.
Formandsberetningen berTraditionen tro åbnede man
på generalrorsamlingen også
for kasserne med godgørende
midler.
Der var, trods det faldende
benzinsalg, igen en check på

Årets rekord-overskud betød atter rare penge til foreningslivet. Her modtager Poul Boisen aftenens største chek til Halklubberne.

Turistchef Dorthe Frandsen kunne
gå hjem med 60.000 kr. til Turistforeningens arbejde.

kr. til Turistforeningen.
Pengene er øremærket skiltning af Marguerit-ruterne
på Hindsholm.
675 mennesker, alt hvad
der var plads til i Kertemindehallen, var med til generalforsamlingen.
Efter taler og tal samt
lækkerier var der underholdning af altid populære
Birthe Kjær.

17. marts er det den 22-årige
Kerteminde-dreng Jacob Løgstrup, der har uddeler-kasketten
på i SuperBrugsen i Kerteminde.
Jacob Løgstrup er i gang med
en to-årig lederuddannelse hos
Coop Danmark, og i den forbindelse overtager han sammen
med 11 medstuderende ledelsen
af brugsen i en hel uge, og uddeler-jobbet går på skift mellem
eleverne.
- Store dele af brugsens faste
personale, også uddeleren, er
sendt hjem, og vi overtager arbejde og ansvar. Vores primære
opgave er at sørge for, at den
daglige drift glider så let som
muligt. Vi skal for eksempel
sikre, at der hver dag er bestilt
de rette mængder af ferskvarer
hjem til butikken. Er der for
meget, kan det give tab, er der
for lidt, kan det give utilfredse
kunder. Det lyder måske helt
tosset, men vi glæder os til at
overtage ansvaret for butikken,
fortæller Jacob Løgstrup, der
til hverdag er elev i Kvickly på
Skibhusvej i Odense.
Det unge lederteam har væ-

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.

DANSK BERBER

i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2 179,Nu pålagt ppr. m2

149,-

HIT BOUCLE

i 400 el. 500 cm. br. Flere farver 5 års garanti Norm. pr. m2 159,-

Nu pålagt pr. m2

119,-

TÆTVÆVET BOUCLE

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

59,- 79,-

KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm. br.
Norm. pr. m2 229,-

179,-

Nu pålagt pr. m2

MASSER AF FORSK.
TARKETT VINYLER
200, 300 el. 400 cm. br.
Nu pålagt pr. m2 fra 99,Ring på tlf.
29 32 89 90

Måltagning og montering
uden merpris.
Min. 20m2 SAMLET
DANMARKS ABSOLUT
LAVESTE PRISER

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

À la carte & selskabsrestaurant

mødested

Selskabsarrangementer
Uanset om det drejer sig om barnedåb,
bryllup, fødselsdag eller en anden
begivenhed, kan vi tilbyde,
at sammensætte et arrangement,
som netop De ønsker det.

Kunde søger firma
- firma søger kunde

Vi har åbent efter deres ønsker og behov,
og deltager aktivt og konstruktivt i planlægningen af
hele arrangementet, så Deres fest bliver så
personlig, individuel og intim som muligt.
Vores menumateriale er opbygget således, at De
stort set kan vælge frit mellem de fleste menuer fra
”de traditionelle” eller ”de sæsonbetonede”
eller fra vores buffeter.
- enkelt og overskueligt!

. . . drømme der bliver
til virkelighed – på
Teglværksskoven . . .
(restauranten midt i skoven ved vandet)

Tlf. 6531 4140
www.teglvaerksskoven.dk

Klik ind på www.caferembrandt.dk og se mere
eller kontakt os på tlf. 6530 3230

Tlf. 63 151 151

Klip annoncen ud og kom ind
og få din helt egen personlige
løbetest
GRATIS, og
spar samtidig

ApS

PRIVAT-RENGØRING
Kerteminde Vejviser er det lokale værktøj,
og med min store erfaring i branchen
kan jeg give en seriøs, ærlig og
troværdig rådgivning.
Hvis dit firma
også vil ses,
så ring til
mig i dag

✂

-15%

Munkebo r-eikngkeørkinugn!
KUNDE SØGER FIRMA
Rengøring
- og firma søger kunde

✂

✂

D I N TÆ P P E B U S

Café Rembrandt

DET LOKALE

vejviserfyn.dk

endelig kommer OBs maskot
Victor en af dagene, hvor der
vil være konkurrencer om fodboldbilletter, fortæller Jacob
Løgstrup, der først flyttede fra
Kerteminde for halvandet år
siden.
Samme med de fleste på
holdet er han færdig med sin
uddannelse til sommer.

ret i gang med forberedelserne
længe. Faktisk indleder man
ugen med et vinaften allerede
den 11. marts, og fra mandag
den 15. og ugen ud går det løs
med forskellige tilbud og aktiviteter.
- Vi uddeler for eksempel
1300 gratis vare- og smagsprøver, vi laver dagstilbud, der er
ølsmagning på programmet, og

✁

100.000 kr. til Halklubbernes
Samvirke, og fra Kulturfonden
var der 6.000 kr. til KAT til at
lave forestillinger for byens borgere, træskibsforeningen FOK
fik 51.000 kr., som skal bruges
til informationstavler ved Museumshavnen, og der var, som det
er oplyst tidligere, 60.000

9
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på alle de nye
løbesko.

Korsgade 4 - 5800 Nyborg - Tlf. 66 10 58 00

Anne Karlskov
Salgskonsulent
Tlf. 65 45 53 73

- enkelt og overskueligt!

Tlf. 63 151 151

Munkebo rengøring er godkendt i
Kerteminde kommune til at yde
praktisk hjælp til de borgere
der har brug for hjælp.
Vi er ligeledes godkendt til hjemmeservice.
Vi bruger kun uddannede social- og
sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter
naturligvis med ren straffeattest.
Vi bestræber os på
at det er den samme person der kommer .
Vi holder aftaler om tid og sted.
Vi tilbyder følgende ydelser: Hovedrengøring,
indkøb, vinduespolering og havearbejde.
Har du spørgsmål
er du altid velkommen til at kontakte os.

Tlf: 65 39 18 88 - Mobil: 40 97 12 72
E-mail: info@munkebo-rengøring.dk
www.munkebo-rengoring.dk
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Vi går linen ud!

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

D
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NATU

Mere kompakt - mere format
Fra 01.03 går Fyens Stiftstidende linen ud.
Hele avisen omlægges til det mere brugervenlige format,
som anden-sektionen skiftede til for et år siden.
Desuden har hele avisen samt vore populære tillæg
KørGodt, BoGodt og Fritid fået et løft og samtidig
har vi udviklet et nyt, stort sportstillæg,
som fremover kommer med avisen hver mandag.

d
Tilsku 00,r. 20.0 oliefyr
k
l
i
t
p
o
mle

Natur var
m
udstilling e
i Faaborg
Hver lørda :
kl. 9.30-13 g
.00

ga
pe
ift det
- udsk n varmepum
e
med
ere på
Læs m arme.dk
atur v
www.n

Har du en have, så har du også en vedvarende,
bekvem og billig energikilde lige uden for huset.
Jorden fungerer som en naturlig solfanger, og med et jordvarmeanlæg kan
du omsætte solens energi til varme i
huset. Det kan spare på CO2-udslippet,
og i høj grad også på din varmeregning.

Vælger du et jordvarmeanlæg fra IVT
er du samtidig sikker på et velafprøvet,
Svanemærket produkt fra én af verdens
førende virksomheder med mere end 30
års erfaring med varmepumper.

Investeringen i et jordvarmeanlæg er typisk tjent hjem på få år, så det er et godt
alternativ, hvis du alligevel skal skifte det
gamle oliefyr. Iøvrigt tager det ikke mere
end en dag at installere jordslangen i
haven. Hele anlægget kan være klaret
på få dage.

Vi giver 5 års tryghedsgaranti på
alle anlæg og vi har markedets
bredeste sortiment, så du kan få
det anlæg, der passer til dit hus
og behov.

Fyns Varmepumpecenter ApS
Bjarne Christiansen, Eskemosegyden 63
5600 Faaborg, Tlf. 62 61 50 69
www.fynsnaturvarme.dk info@fynsnaturvarme.dk

VVS Ekspressen ApS
Gert Tofte, Fynshovedvej 292
5380 Dalby, Tlf. 63 32 60 61
www.vvsekspressen.dk vvsekspressen@mail.dk

www.naturvarme.dk

Få del i tilskuddet til skrotning af oliefyr!

Spar penge på
varmeregningen
og skån miljøet med en naturgaskedel fra Bosch

Gra

g

2
1
,
21 dage for

gnin

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Postbox 235, 5100 Odense C, Kundeservice. Kode: 1616

Ja tak! Jeg vil gerne modtage
Fyens Stiftstidende i 21 dage for kun kr. 21,-

re

Få lige nu Fyens Stiftstidendes
skarpe nyheder ind ad døren
i et kompakt format i

✔

s en

gibe

KUN

ti

er

Tilbud

Med Bosch’s nye
kondenserende gaskedel
behøver du ikke at
bekymre dig om din
varmeregning.

Med en nyttevirkning på hele 109 % udnytter EuroPur
suverænt naturgassen bedre. Til stor glæde for privatøkonomien, men også for miljøet. Læg dertil det uhørt lave
ø
støjniveau på maksimalt 35 dB, Bosch’s velkendte stabilitet
og driftssikkerhed plus de mange forbrugervenlige detaljer.
Der er masser af gode argumenter for at vælge en EuroPur
løsning fra Bosch!

Fyens Stiftstidende
+ + + 15941 + + +
7993 Sydjylland - Fyn USF B

Dræby
VVS tilbyder reparationer, servicering og nymonteringer af vand, varme, gas- og sanitetsDræby VVS tilbyder alt i reparationer og nymonteringer af vand, varme, gas og sanitet samt gasefterinstallioner.
Vi er en spændende VVS virksomhed med eget showroom, hvor vi sælger alt til
syn og udskiftning af kedler. Vi er en spændende VVS virksomhed med eget showroom hvor vi sælger
badeværelset
og tilbyder desuden et stort udvalg til “gør det selv”.
alt til badeværelset og tilbyder desuden et stort udvalg til “gør det selv”.
– kontakt
os på tlf. 65 97 45 08 og få et gratis og uforpligtende besøg, hvor vi taler om dine mulig– kontakt os på tlf. 65 97 45 08 og få et gratis og uforpligtende besøg, hvor vi taler om dine
heder
for at reducere dine varmeudgifter.
muligheder for at reducere dine varmeudgifter.

Ring til 63 15 15 15 eller klik ind på www.fyens.dk/tilbud
Bemærk! Tilbuddet gælder kun for husstande, der ikke har haft abonnement på
Fyens Stiftstidende inden for de seneste 6 måneder. Tilbuddet gælder kun ved fast bopæl
og levering på Fyn. Levering af avisen starter førstkommende mandag efter bestillingen.
Tilbuddet gælder frem til 15. marts.

Dræby VVS • Stationsvej 104 • 5330 Munkebo • Tlf. 65 97 45 08
www.bosch-termoteknik.dk
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ENERGI & OPVARMNING
Gode råd er penge værd
Mange står på spring for at skifte oliefyr ud med varmepumpe. Men
på trods af tilskud og løfter om besparelser er det en god idé at regne
efter, før man gør det
rolle, hvad man bruger som
varmekilde. Der skal med andre ord tages højde for meget.

ENERGI: Hastværk er last-

værk, siger et gammelt mundheld. Det er værd at huske i
denne tid, hvor diverse tilskudsordninger og løfter om
store besparelser får mange
boligejere til at tage en hurtig
beslutning om at smide oliefyret ud og erstatte det med en
varmepumpe. Sagen er, at regnestykket er mere indviklet
end som så.
For det første repræsenterer
varmepumpen en betydelig
investering for boligejeren,
selv med tilskud. For det andet kræver varmepumpen
meget præcise beregninger for
at blive udnyttet optimalt. For
det tredje spiller det en stor

Kan det betale sig?
Jo, for mange boligejere
med gamle oliefyr kan varmepumpen faktisk være en fornuftig investering. Man skal
blot medregne alle faktorer,
før man tager en beslutning
om at lade varmepumpen erstatte fyret. I den forbindelse
er det en fordel at tage eksperter med på råd, der kan regne
tingene igennem.
Vi har spurgt hos Weishaupt, der er en de førende
virksomheder inden for energisektoren. Her har de erfaring med at regne på totaløkonomien og kan dokumentere,
at man ikke altid behøver at
have så travlt med at skifte. De
påpeger samtidig, hvilke områder, man bør tage stilling til.
Varmesonder
Ifølge fagfolkene hos Weishaupt skal man være opmærksom på, at varmepumper
fungerer bedst ved relativ lave
fremløbstemperaturer eksempelvis gulvvarme eller anlæg
med store radiatorer.
Dernæst skal varmebehov
og effektfaktoren analyseres.

Og endelig bør man overveje
jordvarmesonder i stedet for
jordslanger som varmekilde.
Jordvarmesonder bores ned i
en dybde på ca.100 meter.
Under 15 meter ligger
temperaturen fast på 10oC
hele året, hvilket giver varmepumpen optimale arbejdsbetingelser. I løbet af fyringssæsonen hentes varmen således
fra en naturlig uudtømmelig
varmekilde.
Udenfor varmesæsonen regenererer jordsonden og står
klar til at levere energi, når der
er brug for den. Forbrugeren
får leveret ca. 75 % af sit årlige varmeforbrug fra jorden
og de sidste 25% kommer
fra strøm. Udover at være en
forsyningssikker løsning, erstatter jordsonden opgravning
af eksisterende haver og udenomsarealer.
Weishaupt og deres samarbejdspartnere i branchen
hjælper gerne private og virksomheder med at beregne,
hvordan varmepumpen bliver
en god investering i stedet for
varm luft. Så måske er det en
god idé at lade oliefyret stå,
indtil eksperterne har været
på banen med den rigtige løsning.

Energioptimering

Solen er dejlig!
De pæne gennemtænkte Weishaupt solfangere sparer energiforbruget
med op til 60%

Skån miljøet ved optimal energiudnyttelse
og spar samtidig penge
Kontakt os for en uforplligentende snak om alle fordelene

VVS �������

Marslev VVS ApS
Tlf. 65 95 12 06
Biltlf. 20 11 99 11

Auto. Gas og VVS Instal.
Klaus Friis Madsen

FÅ TILSKUD NU SKROT DIT OLIEFYR
Hydraulisk
modul

Traditionelt
varmefyr
(i tilfælde af aflastning eller supplement til et varmefyr)

Produktion
af varmt
vand

SKIFT TIL
1) Fjernvarmetilslutning
2) Luft til vand-varmepumpe
3) Væske til vand-varmepumpe
Jordvarme eller
4) Solvarmeanlæg

kr. 10.000
kr. 15.000
kr. 20.000

Lavtemperatur radiator

Solpanel
ECS

25% af indkøbs- og
installationsomkostningerne.

Tilslutning af en
rumtermostat

5) Stoker m/Solvarme

VVS
BLIK

Gulvvarme

Ras

20 60 0210

6538

2959

Svop
20 4316 03

Industrivej 21 5550 Langeskov - Skolegyden 38 5792 Årslev

Udvendig
enhed
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Andreas Strate
Danielsen
Møllevej 10
Kerteminde
fyldte 3 år lørdag
den 6. marts

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

Line Staffe
Bakkely 12
Munkebo
fylder 1 år torsdag
den 11. marts

Christian Klint Westh

Julie Hansen

Sigrid B. Jørgensen

Pilegården 26
Odense NØ
fylder 8 år fredag
den 12. marts

Fyns Hovedvej 176
Mesinge
fylder 7 år fredag
den 12. marts

Gl. Langeskov 51
Langeskov
fylder 2 år mandag
den 15. marts

Den lokale hjemmeværnspatrulje består af Jørgen Lindø, Lars Clausen, Jens Kristensen, Jens Harder Hansen
og Michael Jeppesen.

Hjemmeværn til grin
Kristoffer
Dydensborg Hansen

Alberte Dreier
Søvangsparken 6
Kerteminde
fylder 6 år onsdag
den 10. marts

Damgårds Allé 107
Kerteminde
fylder 8 år torsdag
den 11. marts

Christina Due

Laurits Bach Hansen

Bakkegårdsvej 59
Munkebo
fylder 8 år onsdag
den 10. marts

Skråningen 21
Munkebo
fylder 1 år mandag
den 15. marts

KØLSTRUP: Den lokale
”hjemmeværnspatrulje” dukker op og serverer en gang
humørfyldt underholdning,
når Kølstrup Sogneforening
holder forårsfest med spisning
lørdag aften den 20. marts i
Kølstrup Fforsamlingshus.
Temaet for årets fest er
80’erne, og det betyder, at det
store mobildiskotek spiller

80’er musik, så byen svinger.
Der er diskokugler og røgkanon, farvede drinks, samt
musikquiz med præmier. Arrangørerne ser også gerne, at
deltagerne finder de gamle
pastelfarvede cardigans og de
smalle slips frem fra hylderne,
så 80’er temaet slår helt igennem.
Det muntre revyindslag

med Jørgen Lindø, Lars Clausen, Jens Kristensen, Jens
Harder Hansen og Michael
Jeppesen kan i øvrigt også
ses ved fredag aften den 19.
marts.

Manden på linen
August J. Egmose

Magnus J. Egmose

Theo klaas

Kasper Lund Hansen

Sybergvej 11
Kerteminde
fylder 5 år i dag tirsdag
den 9. marts

Sybergvej 11
Kerteminde
Fylder 9 år fredag
den 12. marts

Bakkegårdsvej 7
Martofte
fylder 11 år mandag
den 15. marts

Andekæret 178
Kerteminde
fyldte 6 år mandag
den 8. marts

Jasmin Nyhuus
Monnerup
Solbakken 907
Munkebo
fylder 6 år søndag
den 14. marts

Frederik Pedersen
Drigstrup Bygade 10
Kerteminde
Fylder 4 år søndag
den 14. marts

Mathilde Lee
Lundbech

Nicoline Lundgren
Gamholdt

Odensevej 15
Langeskov
fylder 9 år torsdag
den 11. marts

Skjolddrageren 3
Odense SØ
fyldte 1 år onsdag
den 3. marts

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

Denne uges vinder LAURITS BACH HANSEN
kan afhente 1 kagemand hos

SIGRID B. JØRGENSEN

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

skal afhentes indenfor 1 måned

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

Deltag i konkurrencen om at vinde
en kagemand eller gavekort til børnetøj.
Det koster kr. 35,- incl. billede. Beløbet betales kontant, med check eller frimærker.
Foto, evt. elektronisk på mail:kua@fynskemedier.dk (kun originale fotos - ikke print og kopier)
samt beløb skal afleveres senest onsdag kl. 10.00 før avisen udkommer til: Kerteminde UgeAvis, Nordre Ringvej 54, 5300 Kerteminde eller kontoret på Jernbanegade 23, 5550 Langeskov for at kunne være med efterfølgende tirsdag. Foto kan afhentes 2 dage efter
indrykning i avisen på Nordre Ringvej, Kerteminde eller tilbagesendes
ved modtagelse af frankeret svarkuvert.

Navn:
Adresse:
Post nr./By:
Fylder _____ år
Indsendt af:

_________ dag den____________________________________________

KERTEMINDE: 7. august
1974 trådte den unge franskmand Philippe Petit ud på
en ulovligt opsat line mellem
World Trade Centers to tårne,
som på det tidspunkt var verdens højeste bygninger. Efter
næsten en times optræden og
gang frem og tilbage på wiren,
blev han arresteret og ført til
en psykiatrisk anstalt til nærmere undersøgelse og videre i
fængsel, før han i sidste ende

blev løsladt.
Den dristige vandretur er
der blevet en dokumentarfilm
ud af, og søndag den 14. marts
viser Flotte Film instruktør
James Marsh’ “Man On Wire”
i Kerteminde Kino.
Hjulpet af et hold venner
og medsammensvorne måtte
Petit finde en vej forbi WTC’s
sikkerhedskontrol, smugle
tunge stålkabler op på taget
og tilrigge udstyr mellem

Hvad
der dog
står bag
øret

Meditation
i kirken

KERTEMINDE: ”På Herrens

Mark” er titlen på et foredrag, som institutleder Johs.
Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet, holder på
Kerteminde Bibliotek tirsdag aften den 16. marts.
”På Herrens Mark” er
blandt andet historien om
de sære vendinger, der lever
i det danske hverdagssprog.
Udtryk som ”man skal
ikke sætte sit lys under en
skæppe”, ”skrive sig noget
bag øret”, ”ramaskrig” har
deres oprindelse i Biblen og
er en del af sproget, der udvikler sig hele tiden. Sproget
og sprogbrugen har i flere
hundrede år været til debat:
hvornår er det korrekt, og

tårnene, og kl. 7.15 tog Philippe sit første skridt på wiren
400 meter over Manhattans
fortove.
Flotte Film er et samarbejde mellem Kerteminde Museer, Kerteminde Kunstforening
og Kerteminde Kino.

Johs. Nørregaard Frandsen fortæller om det danske hverdagssprog.
hvornår er det for usselt? På
sin underholdende og oplysende facon vil Nørregaard
Frandsen belyse kristendom
og kulturarv i hverdagssproget.
Det er Kerteminde Biblioteks Venner, der er arrangør, men alle er velkomne.
Der skal betales en mindre
entre.

MUNKEBO: Pigekoret medvirker, når der er temagudstjeneste med meditation som
omdrejningspunkt i Munkebo
Kirke torsdag aften den 11.
marts. Det er en gudstjeneste,
hvor bøn, stilhed, musik og
lys er nøgleordene. Pigekoret
skal blandt andet synge en
keltisk bortsendelsessalme og
en gregoriansk sang.
Det er sognepræst Eva Fischer Boel og organist René
Blomberg, der har tilrettelagt.
Inden gudstjenesten spilles
der dæmpet orgelmusik, og
der er mulighed for at tænde
et stearinlys på korset af sten,
der ligger på gulvet i kirkeskibet.
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MANDAG - FREDAG 10-19 LØRDAG 10-16

23

MDR. RENTEFRI

355,-

212,kun pr. måned

KONTANTPRIS: 3999,-

kun pr. måned

KONTANTPRIS: 6999,-

COUNT DELUXE ELEVATIONSSÆT

PIXI KOMPLET ELEVATIONSSENG

Inkl. bunde, madrasser og ekstra tykke topmadrasser,
2 stk. pocket madrasser med 275 pocket/m2, 2 stk.
ekstra høje elevationsbunde med 28 lameller. Dobbelt
motoriserede og med sort slidstærkt betræk, 2 stk.
6 cm. tyk top madras i samme betræk som madrasserne
Mål: 180 × 200 cm. Ekskl. ben og madrasbremse.
*se finanseringsmulighed.

Ahorn melamin med stålben, 2 pocket madrasser med 260 pocket/m2
2 el-betjente dobbeltmotoriserede elevationsbunde med nakke, ryg og
benløft. Mål: 180 × 200 cm. Ekskl. topmadrasser og madrasbremser.
*se finanseringsmulighed.
700822

KONTANT

700911

MILLA KOMPLET
CONTINENTALSENG
Inkl. springmadras med indbygget topmadras 140 × 200 cm.
Springmadras med pocketfjedre,
inkl. indbygget 6 cm. ekstra tyk
topmadras.

1999,-

165410

499,-

23

MDR. RENTEFRI

23

MDR. RENTEFRI

23

MDR. RENTEFRI

rentefrie boligdrømme!

kun pr. måned

KONTANTPRIS: 9999,-

451,kun pr. måned

KONTANTPRIS: 8999,-

SELECT 2001 KOMPLET ELEVATIONSSENG

TEMP LUX ELEVATIONSSÆT

Med bunde, multipocketmadrasser og latextopmadrasser. Mål: 180 × 200 cm.
Polstrede 28 lamels dobbelt motoriserede elevationsbunde med 5 hårdhedsjusterbare lameller inkl. madrasbremser. 5-zonet madrasser med 504 multipocket/m2
i slidstærkt sort strikbetræk. Topmadrasser i hvid strech med indlæg af 4 cm.
latexskum. Ekskl. ben/meder. 10 års garanti på madras – 5 år på bund.
*se finanseringsmulighed.

Inkl. bunde, madrasser og ekstra tykke topmadrasser, 2 stk. visco madrasser
med temperaturfølsomt skum i sort slidstærkt betræk, 2 stk. elevationsbunde
med 28 lameller. Dobbelt motoriserede og med sort slidstærkt betræk, 2 stk.
4 cm. tyk top madras i viscoskum i hvidt stretch betræk 180 × 200 cm.
Ekskl. ben og madrasbremse.
*se finanseringsmulighed.

700931

700959
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HVORDAN VIL DU BETALE?
Hos MEGA kan du selv bestemme, hvordan du
vil betale for dine møbler.
KONTANT BETALING
Du kan selvfølgelig altid betale kontant for dine møbler.

MÅNEDERS
RENTEFRI

23 MDR.RENTEFRIT LÅN
Du har også mulighed for at betale dine møbler via et rentefrit lån med en
løbetid på 23 måneder.
Lånetype

Hovedstol

Løbetid

Afdragsform

ÅOP før skat

ÅOP efter skat

23 mdr. rentefri*

Kr. 40.000

23 mdr.

Annuitetslån

11,5%

8%

*Dette er et kampagneprodukt, som fås i udvalgte perioder. Nominel årlig rente: 0% i 23 måneder. Maks løbetid: 23 måneder.
Stiftelsesprovision: 10% af lånebeløbet.

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

WWW.megA.dK
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Festmusik
og
smukke
melodier

Specialtilbud til alle konﬁrmander

SE HER - SUPER PRISER
Klip/farve

KUN kr. 640,-

Alm. klip drenge

KUN kr. 200,-

Permanent glatning
inkl. gratis klip
KUN kr. 770,Hårfjerning med tråd fx. i ansigtet
- inkl. gratis plukning af bryn KUN kr. 350,- det giver ansigtet ny babyhud.

KERTEMINDE: Der er dobbeltkoncert med Helen Davies
& Poul Høxbro samt Fiolministeriet på Johannes Larsen
Museet torsdag aften den 18.
marts.
Fiolministeriet er ensbetydende med rå energi og
smukke melodier. Det er et
møde mellem tre garvede
musikere: Kirstine Sand,
violin og bratsch, Kirstine
Elise Pedersen, cello, og Ditte
Fromseier, violin, bratsch og

Design Frisøren
Rynkeby Bygade 49 · 5350 Rynkeby
65 39 19 92

Ugens
tilbud:

Taarnby City Shopping
3 gear, alustel, fast kurv foran

Den er så flot

Fiolministeriet er ensbetydende med rå energi og smukke melodier. Det er
Kirstine Sand, Kirstine Elise Pedersen og Ditte Fromseier, som leverer
energien.
sang. Gruppen har brugt den
klassiske kombination af strygeinstrumenter og ført den
ind i folkemusikkens verden.
Helen Davies og Poul
Høxbro er ensbetydende med
festmusik fra slutningen af
1600-tallet. Da bredte en

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

bestemt dansetype sig som
en landeplage over det meste
af Nordeuropa og blev kendt
som: ”Angloise”, ”Engelsk
dans” eller ”Country Dance”.
Denne populære danseform
kunne danses til næsten hvilken som helst musik, og der
findes i tusindvis af nedskrevne melodier fra tiden.

FOMO

i SG-Hallen, Johs.Jørgensensvej 10, Svendborg

Dagsorden:
Beretning, regnskab, indkomne forslag,
vedtægtsændringer, valg af 4 bestyrelsesmedlemmer,
valg af 1 bestyrelsessuppleant, valg af revisor,
valg af revisorsuppleant og eventuelt.
Stemmeseddel udleveres mod dokumentation for
medlemsskab.
Bestyrelsen

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

Døgntelefon 70 20 24 88.

Langegade 38 · Kerteminde · tlf. 65 32 36 18

MUNKEBO: DUI Leg og
Virke afholder mini loppemarked i Aktivitetshuset på
Fjordvej på lørdag fra kl. 10 til
13. Der er salg af møbler, cykler, bøger, legetøj, lamper, el
ting samt et mindre udvalg af
diverse loppe effekter.

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.00

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

nu 1999,-

KERTEMINDE: Torsdag aften
er der fokus på Fairtrade hos
Fru Fru i Kerteminde. Butikken får besøg af sælgeren fra
Dyberg Larsen, der er kendt
som en af de førende leverandører indenfor Fairtrade produkter. Aftenen indledes med
et foredrag om Fairtrade samt
lidt godt til ganen, og der
rundes af med en række gode
tilbud. Der er mulighed for
tilmelding til arrangementet i
butikken eller via nettet.

Ordinær generalforsamling i

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

- den er lyseblå!
spar 900

Kundeaften hos
fruerne

Tro. Håb. Og ædruelighed.

llede af den
at vi ikke tør og vise et bi
tningen
- kig ind og se den i forre

før 2899,-

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

Anonymt. Uforpligtende.

STORT

RESTPARTI

AF STØVLER

50%
LACROSSE
DANNER OG

TRETORN

HÄRKILA ALTA STRIK
MED VINDSTOPPER
Normalpris kr. 1.299,-

NU KUN

49900

RAPALA MONTAUK
VADEJAKKE
Normalpris kr. 999,-

SPAR 500,-

899

00

SPAR 400,TRESPASS Honeypro
fleece med vindstopper
Normalpris 599,95

2 PAR

70000

SÆTPRIS

SPAR 299,90

1.29900

PINEWOOD VILDMARKSBUKSER
FLERE FARVER
Normalpris for 1 par kr. 499,95

SPAR 799,95

Vælg mellem sort,
brun, rød og orange

NU KUN

19900
SPAR 400,95
NÆSTVED MEGACENTER
Vestergårdsvej 6
4700 Næstved

ODENSE
Magnoliavej 7, Dyrup
5250 Odense SV

WWW.HUNTERS-UNIVERSE.COM
tlf: 7027 4737

NU KUN

20000
SPAR 69,95

50 STK. S&B
SPIDSSKARPT
Kal. 6,5X55,
308WIN eller 30-06
Normalpris
kr. 269,95

ÅBNINGSTIDER: mandag - fredag: 10.00 - 18.00
lørdag: Næstved 9.00 - 16.00 / Odense 9.00 - 14.00

Tilbudene gælder fra den 1/3 - 31/3 2010 eller så længe lager haves.
Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt leveringssvigt.

NU KUN

filtenplus.com

RAPALA PROWEAR
åndbare waders
Normalpris kr. 1299,KINETIC WATERSPEED
vadestøvler
Normalpris kr. 799,95

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010
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En god bid af revyfolkene på Holmer er klar til at lade tæppet falde til årets forestilling, der har premiere lørdag den 20. marts.

Den helt rigtige
garageport løsning
ÅBENT HUS
Fredag d. 12. marts kl. 16-20
Lørdag d. 13. marts kl. 10-14
Søndag d. 14. marts kl. 10-14

Tid til grin på Holmen
ger med mulen for øjeblikket.
Arbejdsløshed, klimaproblemer og krise kradser i det gode
humør, men revyfolkene på
Hindsholm lader sig ikke slå
ud. De banker netop i disse
dage en revy sammen, som
kan ses i Mesinge Forsamlingshus lørdag aften den 20.
marts og igen søndag den 21,
og det bliver en traditionel

revy, hvor der netop er stikpiller til stort og småt for eksempel klimakonferencen, rådhuset og lokale, der har haft
næsen fremme.
Det er Hindsholms Scenen,
der stabler revyen på benene
og sætter 160 stole frem i forsamlingshuset, og det er Inge
Kuhlmann, der instruerer
Ove Bremer, Jytte Kuhlmann,
Poul Rasmussen, Bent ”Vas-

ser”, Kirsten Sørensen, Maja
Kuhlmann og Anni ”Kastel”.
- Kim og Jeppe spiller under revyen, men det er ”Alle
mine drenge”, der spiller op
til dans efter revyen lørdag
aften, fortæller Johnny Andersen, der har været formand for
Hindsholm Scenen de seneste
år.

VI KØRER PORTEN
OP FOR EN MASSE
GODE TILBUD!
•

(normalpris kr. 3.287,50,- inkl. moms)
Kun gældende på porte op til B: 3000
og op til H: 2250 mm

•

Spejdere på forældrejagt
KØLSTRUP: Den ellers suc-

cesrige spejdergruppe i Kertinge er truet på sin eksistens.
Det skyldes ikke mangel på
spejdere eller ledere, men
derimod på bestyrelsesmedlemmer. De sidste fem år har
gruppen kæmpet med manglende forældreopbakning, og
nu er situationen så kritisk at
slet ingen forældre mødte op

til gruppens ordinære generalforsamling.
Arbejdsbyrden for grupperådet er ellers ikke den største,
fortæller gruppeleder Frans
Nørskov Man mødes ca. 5 - 6
gange om året, og har meget
varierede opgaver, der primært
går ud på at sikre rammerne
om spejdergruppen, medens
spejderlederne koncentrerer

myreflittig, en intellektuel
original.
Idehistoriker Lars Morell
har fået mange skæve betegnelser hægtet på sig ikke
mindst efter udgivelsen af
bogen ”Broderskabet”, der
omhandler en af de mest indflydelsesrige kunstnergrupper,

Eks-skolen, i dansk efterkrigstid. Og nu bliver der lejlighed
til at møde den flittige forfatter i Kerteminde.
Det er Café Matisse på Dosseringen, der lægger lokaler til
tre foredrag med Lars Morell
- første gang onsdag aften den
10. marts. Med i Eks-skolen
var blandt andre Per Kirkeby,

Danatekt
svanemærket creme, lotion
og shampoo
er udviklet til normal, tør, sart og udsat hud,
der trænger til ekstra pleje og beskyttelse.
Produkterne indeholder ikke parfume- eller
farvestoffer og er konserveret uden parabener.

Specialpris på trådløst kodetastatur
Kr. 625,- (normalpris 1.562,50 inkl. moms)
Tilbuddet er ikke betinget af køb af port

•

sig om de ugentlige møder og
planlægning af weekenderne.
Kertinge spejderne indkalder
nu til en ekstraordinær generalforsamling i et sidste forsøg
på at få mindst to forældre til
at blive en aktiv del af grupperådet. Mødet foregår tirsdag
d. 16. marts i spejderlokalerne
i Kølstrup præstegård, kl.
18.30 og ca en time frem.

G60 Line ledhejseport
B:2350 x H:2000 mm
RAL9016 Hvid eller RAL8014 Brun
Uden håndtag
Med Ultra S automatic Kr. 8.595,inkl. moms (normalpris kr. 12.487,50)

•

Altid gratis kontrol opmåling
Uden forbindende
Ovennævnte tilbud kan ikke kombineres
med andre indhentede tilbud fra Crawford.

Velkommen til åbent hus
den 12., 13. og 14. marts

Morell fortæller om Broderskabet
KERTEMINDE: Enspænder,

Når du bestiller en Crawford
garageport, kan du købe en Ultra S
portautomatik til kr. 1,00

Bjørn Nørgaard og Poul Gernes, og det er sidstnævnte og
dennes indflydelse på kunstens
udvikling fra 60-erne til i
dag, som Lars Morell vil sætte
fokus på i de tre foredrag. Tilmelding kan ske til Ursula
Plato på tlf. 3012 6610.

PORTCENTER
Industrivej 11 . 5792 Årslev
Tel. 70 27 13 17

Vi har shampoo til alle hårtyper. Kom ind og få en prøve
Moxalole™

Xerodent®

Vizcure®

Lettelse du kan
stole på. Letopløseligt
afføringsmiddel mod
forstoppelse.

Effektiv hjælp ved
tør mund. Fås med
appelsin- eller lakridssmag.

Ekstra fugt og næring
til tørre øjne. Kan
anvendes af
kontaktlinsebrugere.

DEMONSTRATION
onsdag den 10. marts kl. 10.00 - 12.00
SHAMPOO tilbud
Køb en Danatekt creme 250 ml eller 500 ml
og få
shampoo
250
mllange,
med
Er en
duDanatekt
træt og udkørt
efter
den
uden
beregning
kolde
vinter, så spørg på apoteket.
Her tilbyder vi faglig rådgivning
Tilbud
gælder
hele om
dagen
onsdag
til hele
familien
sunde
vaner og
samt
torsdag
den
11.
marts
et godt helbred.

20 breve
121,50

30 stk. 32,75
90 stk. 66,95

10 ml.
102,35

*Priserne gælder fra d. 8. februar - 4. april 2010. Der tages forbehold for prisændringer samt trykfejl.

HINDSHOLM: Mange hæn-

Produktinformation: Moxalole™ Osmotisk virkende afføringsregulerende middel indeholdende macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid og kaliumchlorid. Virkning og anvendelse: Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning af hård og indeklemt afføring (faecal impaction), som er konstateret af lægen. Dosering: Kronisk forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt i opdelte doser, afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Ved længerevarende brug kan dosis blive justeret til 1-2 breve dagligt. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Faecal impaction: Voksne: 8 breve dagligt indtaget over
et tidsrum på 6 timer. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Anvendelsesmåde: Før anvendelse skal hvert brevs indhold opløses i 125 ml vand. Ved behandling af faecal impaction kan 8 breve opløses i 1 liter vand. Patienter med nedsat hjerte/kredsløbs-funktion: Ved behandling af faecal
impaction bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved hverken kronisk forstoppelse eller faecal impaction. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed overfor nogle af ingredienserne. Bør ikke indtages dagligt over længere perioder med mindre det er aftalt med lægen. Langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. I tilfælde af man bliver svag, stakåndet, meget tørstig med hovedpine eller får opsvulmet ankler skal lægen kontaktes med det samme. Bør ikke anvendes uden samråd med en læge ved graviditet eller amning.
Bivirkninger: Almindelige bivirkninger: Kvalme, mavepine, mavekramper, maverumlen, luft i mave og tarme, diaré og opkastning. Allergiske reaktioner forekommer meget sjældent. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakningsstørrelser: Moxalole 8 stk., 20 stk., 50 stk. og 100 stk. Læs indlægssedlen inden brug.

KERTEMINDE APOTEK
Langegade 37 · Kerteminde · Tlf.: 65 32 10 53

MUNKEBO APOTEKSUDSALG
Bycentret 208 · Munkebo · Tlf. 65 97 49 20
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KUN FREDAG:

6 stk. luxus smørrebrød
Kan ikke forudbestilles og kun afhentning

100
kr.
kødmarked
Vælg mellem mange varianter f.eks.
2500 gr. svinebryst i skiver
2500 gr. nakkekoteletter
2400 gr. hakket svinekød, 8-12%

GAMMELDAGS
OKSEGRYDESTEG
PR 1/2 KG

25,Gammeldags
oksegrydesteg
Af bov eller tykkam
Kg-pris 50,00

Alm. eller marineret
Flnaksteak

Fra eget pølsemageri...
1/1 gulerodsspegepølse

Whisky eller Cognac
Svinekam

- smagsprøver hele ugen

1000 gr.

pr. 1/2 kg

60

00

39

95
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 12.00-17.00

Lørdag LUKKET

1/1

50

00

www.superbrugsen-langeskov.dk

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010
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120,Langeskov
Hardys Crest
Cabernet/Shiraz/Merlot eller Chardonnay/Sauvignon Blanc,
South Eastern Australia. 6 x 75 cl. Literpris 44,22. Frit valg
Hardys Crest rødvin er lavet på lige dele Cabernet og Shiraz,
tilsat lidt Merlot og andre druer, og lagret 16 mdr. på fad.
Fin til de fleste lidt kraftigere retter med det bedste oksekød.
Hvidvinen er god til f.eks. fyldige fiskeretter med laks.

Casillero del
Diablo Reserva

Pressen anbefaler

Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot,
Chardonnay eller Gewurztraminer, Concha y
Toro, Chile. 2 x 75 cl. Literpris 52,67
Frit valg

6 FLASKER

199,-

Casillero del Diablo fra det store, chilenske
vinfirma Concha y Toro - har gennem tiden
modtaget mange fine bedømmelser.
Prøv f.eks. Cabernet Sauvignon til de store stege
af okse- eller dyrevildt, og klassiske bøfretter,
eller den nye aromatiske Gewurztraminer til
f.eks. orientalske retter.

2 FLASKER

79,SPAR 40,90

SPAR 250,70

Hver dag frisk brød fra
Onsdagstilbud
1/1 Cremestang

20,-

Cuparossa 2006
IGT Salento, Puglia, Italien
6 x 75 cl. Literpris 55,33
Cuparossa er en særlig super
Puglia vin, som er lavet på lige
dele Negroamaro og Primitivo,
og lagret på 6 mdr. på
amerikanske og franske
egefade. En vin der smagsmæssigt minder om både
Barolo og Amarone.

1-Enkelt

En rigtig madvin til
kraftige kødretter.

Torsdagstilbud
Napoleonskage
Lørdagstilbud
5 Rundstykker

13,20,-

6 FLASKER

249,SPAR 260,70

Åbningstider:
MANDAG-FREDAG KL. 9-19. LØRDAG KL. 8-16

70 cl.

104

95

TLF. 65 38 11 55
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Vi går linen ud!
Mere kompakt - mere format
Fra 01.03 går Fyens Stiftstidende linen ud.
Hele avisen omlægges til det mere brugervenlige format,
som anden-sektionen skiftede til for et år siden.
Desuden har hele avisen samt vore populære tillæg
KørGodt, BoGodt og Fritid fået et løft og samtidig
har vi udviklet et nyt, stort sportstillæg,
som fremover kommer med avisen hver mandag.

Etapen ved Kerteminde bliver kaldt Kongeetapen på grund af, at løberne skal gennem det ”tunge” sand ved
Syd- og Nordstranden.

506 løb en kold etape
KERTEMINDE: Der var
trængsel ved startstedet og
ude på ruten, men det hele var
hurtigt overstået. Drevet frem
af kulde, kold vind og vilje til
at vinde var de første løbere
således i mål på under en halv
time, da 4. afdeling af Fynske
Medier’s Etape-Marathon blev
afviklet ved Keteminde søndag formiddag.
Der var ny deltagerrekord.
506 mænd og kvinder gennemførte løbet, der er udpeget
som Kongeetapen på grund
af de noget barske forhold ved
Kerteminde, hvor man både
løber i ”tungt” sand ved Sydog Nordstranden.
Starten gik ved Kertemindehallen, og selv om der flere
steder var is på stien gennem
Lundsgårdskoven, og selv om
det var isende koldt specielt
langs stranden og i havneområdet, så var det en tilfreds
løbsdirektør Torben Simonsen, der gjorde status.
- Rammerne i Kerteminde
er perfekte. Det gælder ruterne, faciliteterne, som kommunen stiller til rådighed, og så

I målet var der forfriskninger efter den kolde tur.
har vi et glimrende samarbejde med Kerteminde Motion,
der står for selve afviklingen
af løbet. De har styr på tingene, så vi håber bestemt, at vi
kan komme igen til næste år,
sagde han, da deltagerne efter
løbet var samlet i KertemindeHallen, hvor der var præmieoverrækkelse.
Hurtigste løber var Søren
Kirketofte, Multiatleten, i
tiden 26:52 for de godt otte
kilometer. Hurtigste kvinde

var Nina Bech, SG-atletik i
tiden 32:10. Med sejrene bevarer de den samlede føring i
etapeløbet.
Hurtigste deltager fra den
lokale klub, Kerteminde Motion, var Hans Andersen i tiden 31:58.
5. og sidste afdeling af etapeløbet, der samlet har maraton-distancen på 42,195, afvikles ved Nyborg 21. marts.

Turen gik også forbi Fjord&Bælt,
og den endte så at sige i Kerteminde-Hallen, hvor deltagerne kunne
varme sig inden præmieoverrækkelsen.

I Kerteminde-hallen kunne deltagerne lune sig, medens de ventede på, at det blev tid til premieoverrækkelse.

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010
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MØBELTILBUD FRA ØRBÆK

MØBELSØNDAG
DEN 14. MARTS
KL. 10-16
SKÆNK

Mahogni-bejdset.
NORMALPRIS

3-1-1 STUE

6.720,-

Sofa inkl. 2 lænestole. Monteret med grøn microfiber.

NORMALPRIS 10.650,-

7.900,-

SPISEBORD
INKL. 6 STOLE

S
SPISESTUE
I MAHOGNI

Sættet er i massiv
sæbebehandlet bøgetræ.
Inkl. 2 tillægsplader.
NORMALPRIS

B
Bord
inkl. 2 tillægsplader samt 6 stole med tremmerryg og sæder polstret med microfiber.
NORMALPRIS 14.815,-

17.535,TILBUD

T
TILBUD

13.900,-

9.900,-

SPISEBORD
INKL. 6 STOLE

Massiv sæbebehandlet egetræ med 2 tillægsplader. Stole polstret med sort læder.

NORMALPRIS 21.980,3 PERS. SOFA INKL. 2 LÆNESTOLE
Stole med høj ryg samt drejesokkel og rygregulering.
Sættet er monteret med praktisk microfiber.

NORMALPRIS 12.535,-

Monteret med brunt vildt-læder. Blød og lækker
kvalitet - er overfladebehandlet.
NORMALPRIS 17.936,-

TILBUD

8.500,-

KLASSISK
TREMMESOFA
3+2

PERS. SOFA MONTERET MED

SORT LÆDER.

TILBUD

17.500,-

3+2 PERS. SOFA

SOFA MED HVILEMODUL

TILBUD

2.900,-

TREMMER

I MASSIV

SÆBEBEHANDLET BØGETRÆ.

NORMALPRIS 17
17.126,126

8.900,-

3 PERS. SOFA
INKL. 2 DREJESTOLE
OG 1 SKAMMEL
Monteret med mørk brun okselæder.
Stole med høj ryg samt drejesokkel og rygregulering.

NORMALPRIS 16.320,-

NORMALPRIS 27.377,-

TILBUD

TILBUD

9.900,-

monteret med brun okselæder.

21.500,-

TILBUD

12.500,-

3+2 PERS. LÆDERSTUE
3

Monteret med sort læder. God blød siddecomfort.
NORMALPRIS 12139,-

TILBUD

7.900,-

ELEVATIONSSÆT

KOMPLET ELEVATIONSSÆT

180 x 200 cm. Bestående af topmadras
med 40 mm latex, vendbar madras med
504 zone-inddelte multipocketfjedre pr. m2,
samt indlagt latex. El-betjent bund med
nakke-, ryg- og benløft, 42 lameller,
meder og madrasbremse.
Fast affjedring.

180 x 200 cm. Best. af elevationsbund med el-betjent
nakke, ryg og benløft. 28 stk. Formspændte lameller. Vendbar madras m. 263 stk. pocket fjedre pr m2
samt polstret med 25 mm polyetherskum, topmadras
med 25 mm polyether, grå mønstret betræk.
Bemærk inkl. meder
og madrasbremser.

180x200 cm. Best. Af elevationsbund med 28
lameller, hoved, fod og nakke regulering.
Vendbar madras med 263stk. 5 zonede pocket
fjedre pr.m2, topmadras med 25mm latex, meder
og madrasbremser.
er.

NORMALPRIS
19.111,-

NORMALPRIS
13.590,-

NORMALPRIS
15.830,-

TILBUD

TILBUD

TILBUD

KOMPLET ELEVATIONSSÆT

13.995,-

6.900,-

9.500,-

ÅBNINGSTIDER: Mandag/tirsdag/onsdag: 9.00-17.30 · Torsdag: 9.00-18.00 · Fredag: 9.00-19.00 · Lørdag: 9.00-13.00

er og
Vi opstillgratis
r
re
leve
landet.
over hele

V/LARS HANSEN · RINGVEJ 2 · 5853 ØRBÆK · TLF. 65 33 11 47 · FAX 65 33 24 47

www.joergenhansenmoebler.dk

Der tages forbehold for trykfejl.
rykfejl.

TILBUD

TILBUD
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KERTEMINDE UGEAVIS

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

Vigtig Kerteminde-sejr

Langeskovs målmand, Kim Støckel, leverede små mirakler i målet i første halvleg og gav Kertemindeskytterne
grå hår i hovedet, men efter pausen vendte billedet.

Kerteminde satte
tingene på plads
HÅNDBOLD: Herre fynsserie

BR66-Kerteminde 25-33 (1516).
Lokalopgøret mellem
BR66 og Kerteminde i Langeskovhallen blev vundet sikkert
af Kerteminde, men BR66
kæmpede bravt og havde et
lille overtag gennem det meste
af første halvleg. Kerteminde
satte imidlertid tingene på
plads straks fra starten af anden halvleg, hvor hjemmeholdet kun scorede to gange
i det første kvarter på Jannik
Løkke. Kerteminde kom derved foran med 23-17, og så var

det løb kørt.
I første halvleg var BR66 i
front det meste af tiden, ikke
mindst takket være små mirakler i målet af Kim Støckel.
I hjemmeholdets offensiv var
det først unge Per Lindemann
og senere Martin Andersen,
som skød Kertemindes normalt stærke målmand Martin
Hansen i sænk, så han mod
halvlegens slutning blev skiftet ud med Jannik Løkke, som
stod rigtigt stærkt.
I hjemmeholdets mål havde
Kim Støckel brugt al krudtet i
første halvleg. Han blev skudt

KERTEMINDE
GYMNASTIKFORENING

Flot dame-fight

i sænk efter pausen og blev
erstattet af Anders Klausen,
som imidlertid ikke fik meget
støtte af sit forsvar og derfor
aldrig rigtigt kom i gang mod
Kertemindes unge målmagere, Morten Bjørnshauge og
Mikkel Schmidt-Nielsen.
Målscorere for BR66: Per
Lindemann og Jesper Kyed 5,
Henrik Vilhelmsen og Martin
Andersen 4, Anders Heimann
og Jacob Lorenzen 3 samt
Hjalte Hartmann 1.
Målscorere for Kerteminde:
Morten Bjørnshauge 14, Mikkel Schmidt-Nielsen 9, Peter
Due 4, Nicolaj Thomsen 2
samt Rasmus Frantsen, Jess
Nøbølle, Nicolaj Jacobsen og
Teis Bro 1. (BEN)

lørdag den 13. marts 2010 i Kerteminde Hallen
Fælles indmarch kl. 12.30
Entré: Voksne kr. 30,- Børn u/15 år kr. 5,Billetter kan købes ved indgangen.

L·I·F’s Lotteri

w

w

LOTTERI
w.
la n

dk

afholder

LOKALOPVISNING

Bjørnshauge, som var mest
iøjnefaldende.
Med sejren er Kerteminde
godt med i toppen, mens
Svendborg må afskrives i kampen om andenpladsen i rækken, som giver oprykningskampe til 3. Division.
Målscorere: Morten Bjørnshauge 8, Peter Due 7, Rasmus
Frantsen og Mikkel SchmidtNielsen 4, Nicolaj Thomsen
3, Thomas Rasmussen 2 samt
Jess Nøbølle 1. (BEN)

meholdet alligevel klart ved
pausen.
I anden halvleg gentog
begivenhederne sig, og Kerteminde kom på 28-13 efter
et kvarters spil, men selv om
holdet gik fuldstændigt i stå
og kun scorede et mål i resten
af kampen, kom Svendborg
aldrig tættere på end 29-19,
da der blev fløjtet af. Martin
Hansen i målet var tilbage i
vanlig form med mange flotte
redninger, mens det i angrebet var Peter Due og Morten

HÅNDBOLD: Herre Fynsserie
Kerteminde-Svendborg 29-19
(17-11).
Der blev aldrig spænding
om udfaldet, da to af Fynsseriens tophold, Kerteminde og
Svendborg, krydsede klinger i
Kertemindehallen. Hjemmeholdet satte sig på kampen fra
første fløjt og førte således med
7-1 efter små ni minutter, og
selv om Svendborg kom mere
med i resten af halvlegen, efterhånden som tempoet gik
af Kerteminde, førte hjem-

gesk ov

if.

for februar måned 2010:
154 - 003 - 236 - 229
103 - 294 - 96 - 280

teranerne Signe Klokker og
Anne-Mette Due fik scoret og
dermed fik orden på spillet
igen, og de to point kom sikkert i hus.
Målscorere: Signe Klokker
7, Mie Hansen 6, Gitte Løgstrup 4, Camilla Brødsgaard,
Sarah Lyck og Anne-Mette
Due 2 samt Trine Holm-Jørgensen og Stine Rasmussen 1.
(BEN)

på 13-7 i en periode, hvor det
kørte for holdet. Gæsterne fik
dog rystet posen og kom igen
inden pausen.
Straks fra anden halvlegs
start satte Kerteminde trumf
på og kom foran med 20-11. I
et håb om at ryste Kerteminde
gik Øster Hæsinge over til at
mandsopdække to spillere.
Det bragte da også en vis uro
i rækkerne, og gæsterne fik
reduceret til 18-21, inden ve-

HÅNDBOLD: Dame Serie 1

Kvalifikation Kerteminde-Øster
Hæsinge 25-20 (14-10).
Kertemindes damer sikrede
sig to kærkomne point, da
holdet vandt med 25-20 over
Øster Hæsinge i Kertemindehallen.
Kampen var meget jævnbyrdig det første kvarter, dog
med et lille overtag til hjemmeholdet, som derefter med
fem mål på stribe bragte sig

BR66 hægtet af
ter på udebane mod Stjernen,
inder der sluttes af mod Veflinge/Morud på hjemmebane
søndag 28. marts. Der skal
nok mindst fire point til i de
tre kampe, for at BR66 redder
livet i Fynsserien.
Målscorere: Jacob Lorenzen
6, Per Lindemann 5, Anders
Heimann, Martin Andersen
og Henrik Vilhelmsen 4,
Hjalte Hartmann 2 samt Jesper Kyed 1. (BEN)

sig sit firmålsforspring. I anden halvleg kom BR66 godt
igen og kom midtvejs i halvlegen på 22-22, men så var det
også slut. Et par uheldige udvisninger i en ellers fair spillet
kamp, samtidigt med at kræfterne var brugt op, gjorde, at
Stenstrup sagde farvel og tak i
det sidste kvarter.
Nu venter der tre afgørende
kampe for BR66. Først hjemme mod Nr. Åby/Båring på
søndag klokken 13.30, deref-

HÅNDBOLD: Herre Fynsserie

Stenstrup-BR66 32-26 (1612).
Der blev ingen point til
BR66, da holdet i weekenden
var på besøg hos Stenstrup. I
begge halvlege fulgte BR66
godt med i starten, men måtte, som halvlegen skred frem,
slippe grebet og lade Stenstrup tage afstand.
Således var det i første halvleg først i de sidste minutter,
at hjemmeholdet kunne sikre

BR66

BR66

P r æ s e n t e r e r

Præsenterer håndbold i Langeskov Idrætscenter

Gymnastikopvisning

Søndag d. 14. marts 2010
E
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GRATIS
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A
L
TI

Hal 1

i Langeskov Idrætscenter lørdag d. 13. marts 2010
10.30
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U10 Pige B - Kerteminde HK

9.45

U12 Pige B - Nr. Lyndelse/Søby

12.45 Indmarch
13.15 Gæstehold: Fynsholdet v/ Maria, Henriette, Thomas, Jesper, Daniel, Nicolaj og Christian
13.45 Forældre/barn v/ Birgit og Annika
14.05 Seje Tøser v/ Christel og Annika
14.15 Drengebanden v/ Susanne, Helena, Maiken og Christian
14.30 Folkedans v/ Willy
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14.40 Lodtrækning på indgangsbillet
14.45 Gæstehold: FY FY v/ Anne Marie, Liselotte, Lise, Martin og Peter

U16 Drenge B - Haarby BK
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U14 Drenge B - Rolfsted IF
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15.15 Power Puf v/ Agnete og Kirstine
15.30 Familie Motion v/ Anette og Marianne
15.45 F-16 Piloterne v/ Bente, Mathias, Andy og Birgitte
16.05 Styrk & Dyrk v/Anette

Dagens kampbold er skænket af:

16.15 Lodtrækning på indgangsbillet
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SUS rykker op
HÅNDBOLD: Herre Fynsserie
Svendborg-SUS 24-28 og SUSThurø 36-19 (17-9).
Efter en stille dag i torsdagskampen mod Svendborg
var SUS klar fra start i weekendens hjemmekamp mod
Thurø, hvor SUS med bare
uafgjort kunne sikre sig oprykning til 3. division, selv om
der stadig resterer tre runder.
Det var kun i kampens første 10 minutter, at gæsterne
kunne følge bare nogenlunde
med. Allerede efter et kvarter
var SUS foran med 9-5, og resten af kampen var det kun et
spørgsmål om sejrens størrelse,
og det blev altså 36-19.
Alle markspillere kom på
scoringstavlen, og det var tæt
på at holdets islandske målmand, Jonas Stefansson, var
kommet på tavlen. I kampens
sidste minut blev han spillet
helt fri på venstre fløj, men
hans skudt knaldede mod stolpen, og i stedet kunne Thurøs
målmand sende bolden i det
tomme SUS-mål til slutre-

sultatet 36-19. Dermed fik
oprykningsfesten en god start,
idet Jonas måtte bøde for sin
afbrænder med en kasse øl.
Efter dommernes slutfløjt
brød de rødblusede ud i jubel
over at have sikret sig oprykning til 3. division. Der blev
krammet til den store guldmedalje, og der var også plads
til champagnesprøjt på banen,
så halinspektør Torben Wind
måtte have gang i vaskemaskinen.
De to trænere, ”MR. Oprykning” Dennis Vesterskov
og Klaus Rydal fik sig også
den traditionelle lufttur, og
senere i omklædningsrummet måtte de to trænere en tur
under bruserne, inden der blev
festet.
Målscorere: Martin Andersen 8, Jesper Bæk 6, Patrick
Nielsen og Casper Grønnegaard 5, Andreas Berg 4, Dennis
Vesterskov 3, Heine Christiansen 2 samt Palle Sørensen,
Christian Birkholm og Kenneth Rasmussen 1. (BEN)

SUS med i kampen
HÅNDBOLD: Dame Fynsserie
DHG-SUS 23-24 og SUS-Sanderum 27-18.
Med to sejre i den forløbne
uge over to af rivalerne er SUS
Håndbolds damer for alvor
med i kampen om at komme
til at spille oprykningskampe.
Kampen torsdag aften på udebane mod DHG var en rigtig
gyser. SUS var midt i anden
halvleg foran med 24-17, men
så lukkede hjemmeholdet af
og begyndte at æde sig ind på
SUSs forspring, og det var tæt
på at lykkedes . Heldigvis red
SUS stormen af og vandt med
24-23 og sikrede sig dermed
de to point.

I weekendens kamp mod
Sanderum var der ikke så meget spænding om resultatet,
som blev en sikker SUS-sejr
på 27-18. Dermed har SUS
et forspring til Østfyn på to
point og på tre point ned til
DHG, som dog har spillet en
kamp mindre end SUS.
Allerede på torsdag spiller
SUS-damerne igen. Denne
gang er modstanderen Tommerup på udebane, og selv om
hjemmeholdet kun har æren
at spille for (de er allerede sikre
på at rykke op i 3. division), så
bliver det alligevel en alvorlig
nød at knække for SUS. (BEN)

Resultater

Stige-Munkebo 26-19.
SUS-DSIO 14-13.

HÅNDBOLD:

Herre Serie 2:
Rolfsted-Østfyn 23-17.
Dame Serie 1 fynsseriekvalifikation:
GOG-BR66 35-19.
Dame Serie 2:
Fraugde-Bolbro 18-17.
Sdr. Nærå-Kølstrup/Rynkeby
24-13.

21

Drenge med fremme Nedrykning lurer
HÅNDBOLD: U 18 drenge

Liga øst Ajax-SUS 27-27 og
HIK-SUS 25-33.
Selv om de sejrsvante U 18drenge fra SUS skuffede sidste
tirsdag ved kun på udebane at
spille 27-27 mod Ajax, som
dermed fik sit første point,
kom holdet alligevel et skridt
nærmere medaljeslutspillet, idet en af medbejlerne til
slutsspilspladserne, HIK, blev
besejret torsdag aften, og samtidig måtte Københavnerne i

weekenden se sig slået af GOG
med 22-19.
Med sejren sikrede GOG
sig den ene slutspilsplads,
mens SUS på andenpladsen
har 10 point for syv kampe,
mens Albertslund/Glostrup
og HIK begge har syv point,
HIK for otte kampe, mens Albertslund/Glostrup har spillet
syv.
(BEN)

HÅNDBOLD: Herre Serie 1

kvalifikation Nyborg-Kølstrup/
Rynkeby 24-21 (11-10).
Det begynder for alvor at
se sort ud for Kølstrup/Rynkeby i kampen om at undgå
nedrykning fra Serie 1. Med
nederlag i søndagens kamp i
Nyborg er der kun to kampe
tilbage, og holdet er to point
bagefter.
I Nyborg var det endnu engang manglende effektivitet

i angrebet, som var hovedårsagen til nederlaget. Der blev
således misbrugt 27 skud
undervejs. En ellers normalt
godt skydende Jimmi Hansen
brugte 13 skud til sine to mål,
og flere andre kunne heller
ikke være deres scoringsprocent bekendt. Og så hjælper
det jo ikke så meget, at forsvaret og de to målmænd gjorde
det godt i defensiven. (BEN)

Tillykke Kerteminde!
Nu får I 10 %
på bredbånd
4 Mbit

for

144 kr.
D
anmark
billigst s
e

Den nemme vej
til besparelser

I samarbejde med Kerteminde Antenneforening åbner Stofa
nu for en masse nye fordele fra dit antennestik. Få fx en sikker
og stabil bredbåndsforbindelse med 10 % rabat. Du bestemmer
selv farten og kan vælge mellem alt fra 4 og op til 50 Mbit.
Bestil nu på 88 20 83 20 eller besøg stofa.dk/fordel

BORDTENNIS:

Serie 1:
Fjordager-Tved 7-3.
Ejby-Munkebo 7-3.
VOLLEYBALL:

Herre Danmarksserie:
Midtfyn-Kerteminde 0-3 (1925, 23-25 og 14-25).
Dame Danmarksserie:
ØSVN-Kerteminde 3-1 (2522, 25-19, 19-25 og 25-17)

stofa.dk/fordel

Stel & glas 2498.Husk også som
solbriller
med styrke

Gælder kun husstande hvor Stofa forsyner. Hastighed op til 4.096/384 kbit/s. Min. pris i bindingsperioden (6 md.) er 864 kr.

d fra
ilsku 18,-)
t
r
e
t
8
(Ef
ark 1
Danm

All inklusiv intet tillæg

✓ Progressiv Basic glas (Tyske glas)
✓ Usynlig overgang med stort læsefelt
✓ Dame eller Herre - designerstel fra Italien, Frankrig, Tyskland
✓ Altid 300 nye modeller ”frit valg”
✓ 1/2 års ombytningsret 2 års garanti - 2 års garanti på stel
✓ Anti-refleks
Tjek prisen
✓ Farve fra 5 til 85%
Intet tillæg
✓ Glas eller plast
✓ Brille abonnement ingen renter/gebyr
✓ Gratis synstest ring 6612 1637
114 år med
tilfredse kunder
”din sikkerhed”





Bemærk:
Nu også
med tynde
glas i
totalprisen
2498.-/EF. DK 1818.-
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NY PRIS!

Mesinge - Tavlundsvej 4
Hyggeligt hus - centralt beliggende i byen. Huset fremtræder pænt og
velholdt under hensyntagen til bygningens alder, men også uden væsentlige nyere bygningsforbedringer. Lille
og nem have med dejlig stor sydvestvendt terrasse. Boligen indeholder entre, vinkelopholdsstue med synlige
loftsbjælker og tæpper på gulv. Køkken med spiseplads. Badeværelse med
kar/bruser og terrazzogulv. Værelse og
soveværelse. Stor baggang/bryggers og
disponibelt rum/vaskerum. Endvidere Udb/knt........ 35.000/645.000
udhus. Sag 6590K.
Brt/nt................ 4.196/3.631
Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 2.158/2.022

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

NY PRIS!

Mesinge - Fynshovedvej 202
Indflytningsklart byhus - stor
grund og centralt beliggende. Indeholder forgang/trappe til 1. sal.
Hyggelig opholdsstue med fyrretræsgulv og træloft med synlige bjælker.
Stort køkken med god spiseafdeling
og baggang. Badeværelse med bruser
m.v. 1. sal stort soveværelse og toilet.
Fra baggang flisebelagt terrasse/gårdhave og baghus. Resten af haven er med græs og delvis randbeplantning. Sag 6584K.

Bolig m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

Udb/knt........ 40.000/795.000
Brt/nt................ 5.253/4.550

Bolig m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

80

243

1/1

1847

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 2.741/2.567

93

1066

1/1

1890

Nyhed

Til leje

Nyhed

Hundslev - Odensevej 715

Ullerslev - Bøgeskovvej 133

Kerteminde - Langegade 9E

Flot ny villa beliggende på stor grund, tilbagetrukket fra
offentlig vej. Indeh. bryggers, gæstebadevær. med brusekabine,
håndvask i skabsarrangement m.v. Stort køkken/alrum med udgang til
terrasse og have.Opholdsstue med brændeovn og udgang til stor terrasse. Soveværelse med direkte adgang til stort og meget flot badeværelse
med bord-, vask- og skabsarrangement, bruser m.v. Garderoberum. Værelse. Gulvvarme i hele stueplan. Første sal forberedt for fremtidig benyttelse.Separat carport og fyrrum med pillefyr. Sag 6428.
Udb/knt... 150.000/2.950.000
Bolig m²
Grund Stuer/
Opført
m²
vær.
Brt/nt............ 17.292/14.165

Landbrugsejendom helt ugenert beliggende. Ejendommens jordtilliggende grænser op til Bøgeskovvej og bygningerne ligger ca. 100 meter fra vejen med adgang ad egen privat vej. Bygningerne er i varierende
stand og trænger overalt til bygningsforbedringer. Indeholder entre, 2
stuer og udestue. Køkken og soveværelse. Baggang. 1. sal 2 værelser og
uudnyttet loftsrum. Stald- og ladebygning i mindre god stand. Gode
muligheder for familien, som vil præge egen bolig og bo i naturskønne
omgivelser. Sag 6630K.
Udb/knt.... 85.000/1.650.000
Bolig/kld.
Grund Stuer/
Opført
m²
m²
vær.
Brt/nt.............. 10.434/8.427

Byens bedste beliggenhed Forretninslokalet er med adgang direkte
til Torvet og med bagindgang. Facadevinduer mod Torvet. Indeholder
stort lokale og personaletoilet. Hidtil indrettet og benyttet som café.
Evt. overtagelse af inventar efter aftale med hidtidige lejer. Der har
hidtil været mulighed for benyttelse af et areal foran butikken til placering af stole/borde og servering. Muligheden for forlængelse af denne
aftale beror på konkret ansøgning fra ny lejer. Sag 6647K.

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 7.969/6.807

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 5.279/4.350

149

3287

2/2

2005

138/5

71759 2/3

1901

Kerteminde - Fabers Alle

Flot villa, pragtfuld beliggenhed
og vidtstrakt udsigt. Indeholder forgang/bryggers og viktualierum. Mellemgang og trappe til 1. sal. Pænt køkken i delvis åben forbindelse med opholdsstue med brændeovn og forsænket stue/spisestue. Stort badeværelse
med bruseniche, skabsarrangement,
gulvvarme m.v. 1. sal østvendt soveværelse med udgang til tagterrasse, 3 værelser, heraf 1 med udgang til vestvendt tagterrasse. Badeværelse med
bruseniche m.v. God garage i træ. Sag Udb/knt... 150.000/2.990.000
6558k.
Brt/nt............ 17.464/13.920

Nyere dejlig vandskuret villa med
bebygget areal på 213 kvm. Stort
bryggers med flotte skabselementer.
Adgang til stort gæstebadeværelse, 2
store børneværelser, adgang til ekstra
bryggers/kontor. Flot U-formet HTH
køkken med adgang til stort lyst alrum med dobl. fransk dør til ugenert
terrasse/have. Opholdsstue med spændende glasparti med flot lysindfald.
Entre med adgang til 13 kvm forældresoveværelse og eget badeværelse
med bruseniche. Dobbelt. carport Udb/knt... 140.000/2.745.000
med stort redskabsrum med støbt Brt/nt............ 16.472/13.935
gulv. Sag 6644K.
Alternativ finansiering:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 8.121/6.532

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

173

3000

1/4

1912

Pauselån® F1............ 7.895/7.153

Dalbybugten - Flaskevejen

Kerteminde - Ærenprisvej 2

Naturskønt beliggende og særdeles velholdt sommerhus. Beliggende som 1. hus i området og fri og vidtstrakt udsigt over engarealer og åbne
marker og kun ca. 500 meter til børnevenlig strand. Huset indeholder
hyggelig opholdsstue med brændeovn
og i åben forbindelse med køkken
med lyst inventar. Fra stuen udgang til
udestue på 16 m2. Indbydende badeværelse med gulvvarme, bruser,
skabsarrangement m.v. Soveværelse.
Redskabsrum under husets tag. Sag Udb/knt........ 50.000/995.000
6642K.
Brt/nt................ 6.226/5.093

Sommerhus v/Nordstranden. Flot
udsigt. Sommerhuset er opført som
bjælkehus og med tagpap på tag.
Fremstår meget velholdt og er opført i
gode materialer og med god håndværksmæssig finish. Fra huset og terrassen flot udsigt over Nordstranden
og Storebælt. Indeholder opholdsrum
og køkken i åben forbindelse. Indbydende badeværelse med bruseniche,
gulvvarme, plads til vaskemaskine
m.v. Soveværelse. Sommerhuset er beliggende på lejet grund. Nuværende Udb/knt........ 45.000/875.000
kontrakt udløber i 2028. Sag 6636K. Brt/nt................ 6.219/5.019

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 3.897/3.251

Indehaver
Statsaut.
ejendomsmægler
Kim Toftdahl

Daglig leder
Statsaut.
ejendomsmægler
Torben Bak

Bolig m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

36

406

1/1

1969

Sagsbehandler
Ilse Boesen

Nybolig Kim Toftdahl A/S
Hans Schacksvej 14-16
5300 Kerteminde

Åbningstider:
Man-Tors ............ 9.00-17.00
Fre .................... 9.00-16.00
Søn.................... 10.00-12.00

Opført

55/8

1927

Månedlig husleje
ekskl. forbrug... kr. 6.325,00 + moms

Birkebjerg - Birkebjergv. 22

Bolig m²

Bolig/kld.
m²

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1............ 4.171/3.399

Bolig m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

162

832

2/4

2001

Bolig m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

36

100

1/1

2005
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Kig ind til home på Hans Schacksvej
Spot

Spot

Tæt på havn og strand

Se mere på
Spot

Næsten nyopført og indflytningsklar

Nyhed!

Renoveret inden for de seneste år

Nyhed!

Nyhed!

Kerteminde | Vilhelminevej

Kerteminde | Søvangsparken

1.595.000
Pæn villa beliggende i attraktivt kvarter i Kontantpris:
80.000
Kerteminde, tæt på havnen, Sydstranden Udb. kr.:
10.114/8.759
og skoven samt i gåafstand til bymidten. Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
5.351/4.948

Nyopført villa fra 2007, beliggende i nyere boligudstykning i Kerteminde og i gåafstand til skov, strand, havn og bymidte.
Spændende villa som skal opleves.

Kontantpris:
3.175.000
160.000
Udb. kr.:
18.766/16.265
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
9.476/8.811

Særdeles flot moderniseret villa beliggende midt i Revninge by tæt på skole,
grønne områder, skov og kun ca. 3 km
fra Kerteminde bymidte og stranden.

Kontantpris:
1.895.000
95.000
Udb. kr.:
11.292/9.204
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
5.542/4.613

Sag: 918-9180
SMS: home 918-9180 til 1277
Se mere på home.dk

KfdCn

Sag: 918-1023
SMS: home 918-1023 til 1277
Se mere på home.dk

KfdCn

KfdCn

Sag: 918-9189
SMS: home 918-9189 til 1277
Se mere på home.dk

122

Markudsigt

484

1900

2

4

Spot

Nyistandsat

Kerteminde | Revninge Bygade

170

843

2007

1

6

Idyllisk ejendom som skal ses

Spændende

Nyhed!

Kerteminde | Pilevænget

Mesinge | Fynshovedvej

Sag: 918-9163
SMS: home 918-9163 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-9134
SMS: home 918-9134 til 1277
Se mere på home.dk

Kontantpris:
1.450.000
Udb.:
75.000
Brutto/Netto
8.751/7.523
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
4.360/4.016

Kontantpris:
825.000
Udb.:
45.000
Brutto/Netto
5.173/4.292
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
2.669/2.293

Meget smukt moderniseret landvilla
beliggende i Martofte by på Hindsholm.
Stor pragtfuld velanlagt have med græs,
frugttræer og fliseterrasser.

KfdCn

KfdCn

Sag: 918-1025
SMS: home 918-1025 til 1277
Se mere på home.dk

Enderækkehus

Fjordudsigt

147

700

1964

2

4

92

295

1877

2

Spot

696

1953

3

5

Moderniseret

Åbent hus:
13/3: 13:00 - 14:00

Mesinge | Mesinge Bygade

Dalby | Fynshovedvej

Sag: 918-9128
SMS: home 918-9128 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-9174
SMS: home 918-9174 til 1277
Se mere på home.dk

Kontantpris:
1.195.000
60.000
Udb. kr.:
Brutto/Netto kr.
7.767/6.780
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
4.242/3.955

Kontantpris:
795.000
Udb.:
40.000
Brutto/Netto
5.208/4.764
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
3.171/3.084

Kontantpris:
1.045.000
Udb.:
55.000
Brutto/Netto
6.579/5.643
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
3.457/3.144

KfdCn

KfdCn

KfdCn

Fjordudsigt

Godt tilbud

Munkebo | Fjordvej

Marslev | Bækskov

Sag: 918-9080
SMS: home 918-9080 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-8217
SMS: home 918-8217 til 1277
Se mere på home.dk

325.000
325.000
6.285/6.285

Kontantpris:
950.000
Udb.:
50.000
Brutto/Netto
6.143/5.199
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
3.261/2.897

Kontantpris:
895.000
Udb.:
45.000
Brutto/Netto
5.931/5.436
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
3.292/3.320

KCndj

KfdCn

KfdCn

Sommerhus

Sommerhus

Martofte | Søvej

3

153

159

2.397

1827

2

5

Andelsbolig i lukket vænge

140

637

1589

1

4

104

869

1870

1

4

Nyhed!

Munkebo | Toften

Munkebo | Krabbegårdsvej

Sag: 918-8096
SMS: home 918-8096 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-9006
SMS: home 918-9006 til 1277
Se mere på home.dk

Kontantpris:
845.000
Udb.:
45.000
Brutto/Netto
5.762/5.150
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
3.268/3.151

Kontantpris:
1.595.000
Udb.:
80.000
Brutto/Netto
9.887/8.491
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
5.179/4.718

Dejlig fritliggende andelsbolig beliggen- Kontantpris:
de centralt i Munkebo tæt på skole, ind- Udb. kr.:
køb og grønne områder. En dejlig lukket Brutto/Netto kr.
have med gode muligheder for sol.

KfdCn

KfdCn

Sag: 918-1008
SMS: home 918-1008 til 1277
Se mere på home.dk

Ældre villa

Nybyggeri

98

640

1972

1

3

174

829

1978

2

Munkebo | Rosendalen

6

101

Ud til vandet

1

4

1961

500

Sommerhus

Håndværkertilbud

95

268

1900

2

2

148

759

Tæt på
strand

Markudsigt

1960

2

4

2. række

Marslev | Vinkelvej

Kerteminde | Birkemosen, Kertinge

Kerteminde | Ulriksholmvej

Kerteminde | Kløvervej

Kerteminde | Røllikevej

Kerteminde | Kikkenborg

Sag: 918-1015
SMS: home 918-1015 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-9072
SMS: home 918-9072 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-8005
SMS: home 918-8005 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-9184
SMS: home 918-9184 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-9027
SMS: home 918-9027 til 1277
Se mere på home.dk

Sag: 918-8077
SMS: home 918-8077 til 1277
Se mere på home.dk

Kontantpris:
295.000
Udb.:
25.000
Brutto/Netto
2.479/2.647
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
1.515/1.879

Kontantpris:
1.295.000
Udb.:
65.000
Brutto/Netto
8.060/7.293
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
4.239/4.231

Kontantpris:
1.995.000
Udb.:
100.000
Brutto/Netto
12.774/10.470
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
6.808/5.689

Kontantpris:
595.000
Udb.:
30.000
Brutto/Netto
4.632/4.254
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
3.417/3.248

Kontantpris:
585.000
Udb.:
30.000
Brutto/Netto
4.245/3.703
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
2.983/2.674

Kontantpris:
1.350.000
Udb.:
70.000
Brutto/Netto
7.897/6.401
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
5.081/4.098

KfdCn

emndp

KfdCn

Kfdns

Kfdns

Kfdns

147

567

1935

2

5

103

3

2009

Nejj

98

3.082

1850

2

5

65

536

1966

3

1000

48

509

1969

2

650

42

155

1940

2

50

KERTEMINDE - MUNKEBO
v/ Per Hansen & Jørn Laursen
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Hans Schacksvej 6, 5300 Kerteminde
Man-tors 10.30-17, Fre 10.30-16, Weekend efter aftale

Tlf. 65 32 44 04 · kerteminde@home.dk
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Din LOKALE

HÅNDVÆRKER

Malerﬁrmaet

Annoncér på
håndværkersiden!

Solbakken 723 · 5330 Munkebo · tlf. 29 70 45 17

Varme og
Oliefyrservice

Alt indenfor malerarbejde udføres - både ude
og inde! Ring for uforpligtende tilbud.

thomas@blichfeldtvvs.dk
www.blichfeldtvvs.dk

Tlf. 61 69 89 83

Ring til
Annette Hanson

6545 5438

MALER
Alt indenfor malerarbejde udføres
Nybygning og reparation

Malerﬁrma

* Programpakker
* HeleHuset - flere rum

Ove Nielsen
v/Lars Sander

* Programpakker
* Multi room - flere rum

Vejruplund 12 · 5290 Marslev

Tlf. 65 95 14 00
Biltlf. 20 29 31 23

* Programpakker
* Extra (flere rum)

FYNS TAGENTREPRISE
RISE
Ring for nærmere information!

S.E.H.Teknik

Tlf. 65 39 15 87

●
●
●

● Tagfolie
Tagpap
● Ståltag
Eternittag
Betontegl
● Tlf. 20 49 03 22

Fyns sliber - høvler - behandler
Gulvslibning v/Kasper Larsen

Mobilnr.:

40 28 51 90

Kerteminde

RYNKEBY-PUDSEREN
...klarer ruderne

21 83 31 41

GLARMESTER

Alt glasarbejde
Indramning
Døre og vinduer

VERNER RASMUSSEN
Havnegade 22 · Kerteminde · Tlf. 65 32 37 70 · Mobil 40 37 17 50
e-mail: vrglas@mail.stofanet.dk

nsg
vo ling
r
e nd
a Så

Un
be d
h

Salg og service
Opstilling og indstilling

Danmarks
bedste garanti.
LEVETIDSGARANTI
Gratis oprettelse

er det NU!

Du kan forlænge din bils levetid med en
oliebaseret PAVA undervognsbehandling.
Hvis du får din personvogn behandlet indenfor
de første 48 mdr., og herefter hvert
NYHED !
andet år, garanterer vi mod rust
vi henter/bringer
resten af bilens levetid.
gratis din bil.
Husk: Vi er også eksperter i bilpolering!
Kontrolleret og godkendt af FDM

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

MURER • BETON • JORD
KLOAK • DRÆN • BELÆGNING
• NYBYGNING, OM- OG TILBYGNING •
• RENOVERING, VEDLIGEHOLDELSE •
• KOMPLETTE TAGLØSNINGER •
• KOMPLETTE BADEVÆRELSER •
• KOMPLETTE KØKKENER •
• AUT. KLOAKMESTER •

MURER & ENTREPRENØRFIRMA
Kerteminde afd.: Strandvangen 1, 5300 Kerteminde, tlf.: 6532 1649 · Fax 65323143
Odense afd.:
Nistedvej 70, 5270 Odense N, tlf.: 6618 8527 · Fax 6618 5128
www.nissen-co.dk

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

●
●
●
●

VVS-arbejde
Oliefyrsservice
Fjernvarme
Blikkenslager

Rødsbækvej 37, Viby
5370 Mesinge
tlf. 65 34 11 72

●
●
●
●

Smedearbejde
Solvarme
Jordvarme
Stokerfyr
Møllevangen 2-4
5300 Kerteminde
tlf. 65 32 21 72

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

Brochurer, mapper, prislister,
manualer, løsblade,
flyers, foldere,
hæfter, bøger,
blade...
Få et tilbud hos

Ryttermarken 17a · 5700 Svendborg · tlf. 62 21 01 05 · www.svendborgtryk.dk
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Generalforsamlinger

G/F Søvangsparken

indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 30. marts kl. 19.00 i Revninge Sognegård
Jørgen Andersen, formand

Foreningen Agedrup Forsamlingshus
afholder ordinær Generalforsamling

Stubberup sogns beboerforening

torsdag 25. marts kl. 19.00
i Marineforeningen.
Dagsorden i flg. vedtægterne.
På bestyrelsens vegne Lars Nissen

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling
onsdag den 24. marts kl. 20.00
Tilmelding til spisning på generalforsamlingen
kan ske til Minna eller Bente Kragebær på
tlf. 63 32 60 35 senest d. 17. marts.
Spisning starter kl. 18.00 og koster kr. 60,-

Besøg vores hjemmeside på
www.stubberup-sogns-beboerforening.dk

Rideklubben Noret

Der lægges planer. Hvordan finder vi hurtigst muligt den første af ialt
12 poster.

og i går blev den sidste afdeling afviklet i terrænet med
udgangspunkt fra Dalby.
Pladsen foran Hindsholmskolen var start og mål.
Deltagerne er inddelt i
grupper efter alder, og ved
afslutningen, der blev kombineret med spisning i Munkebo Idræts Center, var der
en samlet førsteplads til Steen
B. Østergaard, Munkebo, der
kører sammen med Ole Thøgersen fra Nyborg.
Kerteminde Cykel Klub
var arrangør af søndagens løb.
I vinterens løb har 12 hold fra
den arrangerende klub været
med i den fem afdelinger.
En ny vintercup starter igen
den første søndag i november.

Dagsorden i flg. vedtægterne.
Bestyrelsen

generalforsamling

cyklisterne - næsten alle på
mountinbike - var i overtal på
Hindsholm i søndags, hvor
DCU område Fyn og Sydjylland afviklede sidste afdeling
af denne vinterens vintercup.
Vintercup er et orienteringsløb på cykel, hvor opgaven er at finde den hurtigste
rute til 12 poster. Det går ad
landevejen, men også skov- og
marktier blev taget i brug i
de 1,5 time, rytterne var ude.
De kører parvis, og ved hver
post skal deltagerne svarer på
spørgsmål af almen karakter.
Vintercup-løbene er blevet
særdeles populære - også fordi
de medvirker til, at motionsrytterne kan holde sig i form
hen over vinteren.
Der er i alt fem afdelinger,

onsdag den 24. marts kl. 19.00
i Hindsholm hallen.

i Forsamlingshuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

afholder

HINDSHOLM: Motions-

Hindsholm Håndboldforening

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00

Kerteminde Sømandsforening

Holmen lagde
asfalt til stort
cykelløb

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING/
TILMELDING TIL RIDNING
GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 17. MARTS KL. 19.30
i Den gamle Byrådssal.
Dagsorden ifølge vedtægterne
- indkomne forslag senest d. 10.3.

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

29. marts kl. 19.00
i konfirmandstuen på Kølstrup
Præstegård. Indkomne forslag
imødeses senest en uge før til:
Bodil Olsen 22 61 24 74 eller
Marianne Sternkops 65 32 14 70
Hilsen bestyrelsen

Tirsdag d. 16. marts kl. 18.30 - 19.30
i spejderlokalerne, Kølstrup Præstegård.
Der vil være børnepasning under mødet,
som vil vare ca. 1 time.
Spejderforældre i Kertinge gruppe, der er brug for jer!
Det mener jeres børn, de er nemlig rigtig glade for
at gå til spejder.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling på
Kertemindeegnens Friskole
torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00
Dagsorden
iflg. vedtægterne.
Dags
Vel mødt til alle. Bestyrelsen

Kertemindeegnens Friskole
Revninge Bygade 55
5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 12 62

GENERALFORSAMLING I MESINGE VANDVÆRK
TIRSDAG, den 23. marts kl. 19.30
i Mesinge Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til nye vedtægter, (endelig vedtagelse)
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab og budget.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt

Kerteminde Volley Ball Club
afholder

GENERALFORSAMLING
onsdag den 24. marts kl. 19.00
i Kertemindehallen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen

Drigstrup Foredragsforening

Generalforsamling og underholdning
lørdag den 27. marts kl. 17.30
Fællesspisning fra kl. 17.30 derefter
generalforsamling, revy og dans.
Billetpris kr. 250, kan købes hos Ingrid Bak,
tlf. 65 32 39 34

Generalprøve fredag den 26. marts kl. 19.30
spisning kl. 18.00
”Revy-platter” til generalprøven fredag
kan bestilles hos
Ingrid Bak tlf. 65 32 39 34 senest den 22. marts
Pris incl. indgang kr. 110 - Indgang kr. 60

Se: www.mesingevand.dk
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING I DALBY VANDVÆRK
torsdag den 25. marts kl. 19.30 i Dalby forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
fremlægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag

To af de lokale deltagere, Flemming Enevoldsen, og Michael Blochstrand
(th) klar til at køre ud på ruten omkring Dalby.

6. Valg af medlemmer
til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen

MUNKEBO AFDELING

afholder sin årlige

GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 25. MARTS KL. 19.00
I fælleshuset, Lindhøjvej 3, Munkebo
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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Kerteminde

Generalforsamlinger

Torsdag
den 11. marts
kl. 19.30

Cityforening

Generalforsamling i
Kølstrup Skytteforening
Torsdag den 25. marts kl. 19.00
Dagsorden ifølge lovene
forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING
Kerteminde Håndværker- og Industriforening
afholder generalforsamling
Torsdag den 18. marts kl. 19.00
i Nørregade 17, Kerteminde.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling på Sortekilde

tirsdag den 30. marts kl. 18.00
Invitation til foreningens medlemmer med fuldt program for
aftenen vil blive tilsendt pr. mail den 16. marts
Af hensyn til fortæring er tilmeldelse nødvendig
senest mandag den 19. marts
Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest den 23. marts

Tilmelding og forslag modtages skriftlig på
kerteminde-city-forening@hotmail.com
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Syng-sammen-eftermiddag
i Grubehuset
Vel mødt!

Rønninge menighedsråd

Husk vores årsmøde
Fredag den 12. marts kl. 15
i Aktivhuset i Vestergade

Dagsorden iflg. lovene
Bestyrelsen

LANGESKOV
ANTENNELAUG
afholder

ordinær generalforsamling
Mandag den 29. marts 2010 kl.- 19.00
i mellemgangen i Langeskov Hallerne.
Dagsorden iflg. love og vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes inden 8 dage før generalforsamlingen til formanden:

Torben Kildemoses, Tranevænget 2, Langeskov.
Bestyrelsen

www.langeskovantennelaug.dk

Ældre Sagen er vært ved kaffen
Kræftens Bekæmpelses
lokalforening i Kerteminde

afholder

generalforsamling

Autoriseret Konservator
Morten Boesen, Martofte

Som medlem af Kræftens Bekæmpelse er man automatisk medlem

Giver gode råd om hvad du skal gøre med et dyr du gerne
vil have udstoppet. Ved indlevering af dyr til udstopning
denne aften, gives 5% afslag i pris men kun denne aften.
Han fortæller lidt om faget, og om hvad det indebærer at
være konservator.
Morten er den eneste konservator der blev uddannet i
Danmark i år 2009, var som lærling i USA til
verdensmesterskab i udstopning og vandt i en klasse
højere end lærlinge normalt stiller op i.
Link: www.zoo-konservator.dk

af lokalforeningen i sin bopælskommune.

Torsdag d. 18. marts kl. 19 i Martofte Sognegård

tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.00
på plejecentret Fjordly
Borgmester Hansensvej 7, Kerteminde
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Overlæge Walter Schwartz, der er leder af mammograficenteret
på OUH, vil efter generalforsamlingen tal om sit speciale

Brystkræft og mammografiscreening

Alle er velkomne. Medlemmer har stemmeret.
Mere information hos:
Formand Kidde Nielsen tlf. 6597 4015 eller
Næstformand Jette Jørgensen tlf. 6532 2974
Bestyrelsen

Entre 25,00 kr. Salg af øl og vand
Stubberup Sogns Beboerforening

Foreninger og møder

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.00
på Restaurant Marinaen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen ihænde senest 5 dage før.
Bestyrelsen

3F Østfyn afholder
ordinær generalforsamling
mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.00 på
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Dagsorden iflg. vedtægter, herunder valg af
kongresdelegerede og delegerede til a-kassens
delegeretmøde.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingen
i hænde senest 15. marts 2010.

FOREDRAG
Kiropraktik? Hvornår? - Hvorfor?
Hvad er kiropraktik egentlig? Hvilken uddannelse
har en kiropraktor?
Hvornår kan man have gavn af
at henvende sig til en kiropraktor.

Mandag d. 15. marts kl. 14.00 på
”Klinikken på Klintevej”
vil kiropraktor Anne Mølgaard Nielsen afklare
ovenstående spørgsmål gennem et oplysende
foredrag. Efter en kop kaffe og lidt kage,
vil der være mulighed for at stille spørgsmål
og de fremmødte vil få flere gode råd med hjem!
Tilmelding nødvendig
Med venlig hilsen
Klinikken på Klintevej · Tlf 65322425
www.klinikken-klintevej.dk

Zumba - Danse - Dillen
er over os!
Kom til intro-aften
TORSDAG DEN 18. MARTS KL. 17.00 & KL. 18.00
i gymnastiksalen på Langeskov Skole, Rønningevej 38.

Pris pr.person kr. 30,Venlig hilsen
Bestyrelsen.

Vestergade 32 · 5800 Nyborg · Tlf. 70 300 824
www.3f.dk/oestfyn

Tilmelding nødvendigt til Karin Jensen - 30 80 26 60.
Der er mulighed for holdtilmelding lige
efter træningen.
Yderlige oplysninger og
tilmelding:
Karin Jensen 30802660

Langeskov
Borgerforening

Ølsmagning
Dato: 18-03-2010
Sted:
Birkende forsamlins hus
Kl. 18.00
Ølsmagning i Birkende forsamlingshus
Så er vi klar til forårets ølsmagning.
Formanden for Ølakademiets Brygmesterkorps Leif Typkær
kommer, og han har et bredt udvalg af forskellige typer øl
med, som vi skal smage på.
Til ølsmagningen vil der blive serveret pølsebord.
Mød op denne aften og oplev en mand, som har viet sit liv til
øllet, fortælle om det gode danske øl.
Pris 150 kr.
Bindende tilmelding på www.langeskovborgerforening.dk
eller Tlf. 40 31 74 10
Betaling til Fionia Bank: Reg. nr. 0837 Kontonr. 0122931722

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010
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Pejsebrænde - brændsel

Job tilbydes

• Træpilleflisning udføres • lev. af trækævler
Kor n
med
kr idt

m

8m

Træpiller

Træbriketter
kr. 1.799.- pr. palle.
lev. i 10 kg. poser. kg

.
m
6 m is
s å pr
O g Hø r

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

TJEN PENGE

Træpiller

DIT EGET LOTTERI

kr. 1849.- pr. ton.

TJEN KR. 10,00 PR. SOLGT LOD

Friske piger og drenge søges.

m

kr. 1.999.- pr. ton.
Lev. i 15, 16 og
20 kg. sække

8m

0

96

Lev i ca. 1000 kg.
e
all
bigbag
÷p

Gratis lev. på Fyn ved køb af 3 paller træpiller / 4 paller træbriketter
Alle priser er inkl. moms - ingen pant eller emballageafgift.

Lagersalg eltvis

es enk
Sække kan køb
3
lørdag kl.10-1
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Her kan bet

ale med

GRØN ENERGI

www.gronenergi.dk - Tlf. 40 42 78 92
Kissendrupvej 10, Bovense, 5800 Nyborg

Lundsgaard Gods, DK-5300 Kerteminde
Lundsgaard Avlsgaard
6532 1026
Lundsgaard Skovdistrikt 2173 1407
Bøgetræ til brænde .......................................... 415.00 kr./rm.
Kan leveres
Egepæle/Stolper.................................................... 20,00 kr./m
Tillæg for rethed, længde og spidsning
Tagrytter af egetræ .......................................... 105.00 kr./par
Flis til fyring/afdækning. Afhentet fra lager ........270.00 kr/m3
Hele læs fra flishugger ........................................ 190.00 kr./m3
Hestebokse udlejes, adgang til folde, udendørs ridebane samt
skovtursridning
Opbevaring af Både og Campingvogne max. 6 m

NYREFORENINGENS LANDSLOTTERI
sælges fra den 25. marts - 3. juni 2010

Foreninger og institutioner kan tjene store penge
ved at sælge Børnehjælpsdagen’s HJERTELOTTERI 2010.

Vi søger sælgere,

- Ingen økonomiske risici. Fuld returret for ikke solgte lodder
- Salgsperiode 25. marts til 24. maj 2010.

både private, skoleklasser, foreninger m.v.
Du/I får 4 kr. pr. solgt skrabelod.
Skrabeloddet koster kun 20 kr. pr. stk.
Der gives bonus til dem, der sælger
flest skrabelodder.
Henvendelse til:
Lone Kiilerich
65 39 15 39
Anni Wermuth
65 92 70 46

Få succes ved at være med fra start og opnå de bedste
resultater. Lodsedler afhentes mod legitimation på vor
adresse den 23. og 24. marts 2010 mellem kl. 13.00 og 17.30.
Efterfølgende hver tirsdag mellem kl. 15.00 og kl. 17.00
eller kontakt:
Børnehjælpsdagen i Odense, c/o Anni Holleufer,
Hunderupvej 78, 5230 Odense M, tlf. 6613 8520

Rengøringshjælp

Fold
trykt
dine vinger ud

søges
2-3 t/ ugentlig
Kerteminde

sammen med os!

Henv.: 65 32 37 29

Deltids medarbejder
søges
til alle arbejdsopgaver indenfor
morgenmads hotel.
Alder 23-55 år og du skal bo i Kerteminde.
Tiltrædelse 1.4 eller 1.5.
Kontakt os pr. mail
info@kertemindebedbreakfast.dk
eller tlf 30826532.

Job tilbydes

Tjen en ”GOD HUND” i timen
ved at bringe aviser ud!

Kerteminde BED & Breakfast Hotel
Strandvejen 2 · 5300 Kerteminde
Ryttermarken 17 A · 5700 Svendborg
Telefon: 62 21 01 05
www.svendborgtryk.dk

Musik og underholdning

Vi mangler lige nu avisbude til at bringe Fyens Stiftstidende og de øvrige morgenaviser ud til fynboerne.
Er du frisk og kan komme op om morgenen, kan du tjene en god skilling ved at
arbejde 1 time eller lidt mere om morgenen, samtidig med at du får motion.
Avisomdelingen* starter typisk mellem kl. 3 og kl. 6 om morgenen og de fleste
ruter tager en times tid.
Har du tid og lyst kan du tage flere ruter og tjene mere.
Vi har overenskomst og timelønnen er ca. 100 kr., hvis du er fyldt 18 år.
*Er du mellem 13 og 15 år må du ikke begynde omdelingen før kl. 06. Se www.budsikker.dk.
Bekendtgørelse om unges arbejde.

Netop nu mangler vi et bud i området:
Munkebo (04287)
Lørdag-søndag i området: Fjordvej, Mosekrogen, Mølkæret, Nørregade m.m. (ca. 92 aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik
Dalby (04611)
Lørdag-søndag i området: Christen Kolds Vej,
Dalby Bygade, Fynshovedvej m.m. (ca. 70
aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik
Kerteminde (04657)
Lørdag-søndag i området: Kohaven, Møllevangen, Præstegyden, Svanevej m.m. (ca. 50
aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

Kerteminde (04663)
Lørdag-søndag i området: Grønlandsgade, Hans
Schacks Vej, Langegade m.m.
(ca 64 aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik
Lille Viby (64051)
Lørdag-søndag i området: Hans Schacks Vej,
Lille Vibyvej, Over Kærbyvej m.m. (ca. 42 aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik
St Viby (64245)
Lørdag-søndag i området: Hindsholmvej,
Maimosevej , Kastelvej m.m
(40 aviser).
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

Kerteminde (04658)
Mandag-fredag i området: Blochvænget,
Gedskovvej, Kohaven, Mølkensvej m.m. (ca. 75
aviser)
Kontakt tlf. 65455645 Ulrik

INFERNAL DK’s pt bedste live-performence
RASMUS SEEBACH Sangkomet med sikre hits
PETER & DE ANDRE KOPIER Gi’ Gas - naesten som at vaere der selv

FEDE FINN OG FUNNY BOYZ Hele DK’s Partyband
JOEY MOE/BURHAN G Attitude og popmusik
BACKSEAT Musikalsk erfaring i saerklasse
STR¨M Dem fra “Rocktoget” pa P4
M. fl.
Billetsalg: Kr. 250.- Inden 1. maj, herefter kr. 300.- v. indgang kr. 350.Born tom. 9 ar er gratis - fra 10 tom. 15 kr. 150.- v. indgang 175.Salgssteder: F.S. Kiosken, Munkebo, Super Spar, Munkebo
Kerteminde Touristbureau, Fyensbilletten
Fynbus, rute 150 korer direkte fra Odense banegard - holder 50 m fra festivalpladsen

Kontakt os på den direkte telefonlinie 65 45 56 45
mandag - fredag mellem kl. 8.30 og 15.00.
Du kan også sende en mail til:
distribution@fyens.dk
- et Fyens Stiftstidende datterselskab

www.musikvednoret.dk
MTC & Partnere A/S

Kerteminde UgeAvis
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Forskelligt købes

Efterlysning

Dødsboer

Problemer med
gammelt jern,
metal, skrotbiler,
biler til miljøskrotning.

Flytterester købes

L.P. Antik
Tlf. 20 11 11 62

Ring og hør

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010

Husdyr og fjerkræ

Hjælp mig
med at finde Balu
Rød/hvid langhåret hankat
med sort sele. Kan ikke selv
finde hjem da den lige er
kommet til Munkebo. Rosendalen 541. Dusør gives.
Tlf. 65 97 57 85

Nyborg Jernhandel
Tlf. 65 31 09 88

Dejlig mops han
søger kærligt hjem.
Han er gratis,
da det er vigtigt for os,
at han kommer til den
rigtige familie.
Ring for yderligere info
30 23 68 58

Lejeboliger

ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER
I KERTEMINDE

BENDIX EJENDOMME
LEJLIGHEDER OG
ERHVERVSLEJEMÅL I:
• ODENSE

Flotte ejendomme centralt i Kerteminde med hyggeligt gårdmiljø, og
med mulighed for cykelparkering
2 vær på 58 kvm kr. 3.995,00+forbrug
4 vær på 115kvm kr. 6.535,00+forbrug
6 vær på 149kvm kr. 8.290,00+forbrug
Al henvendelse til 66 11 01 02

• KERTEMINDE
• NYBORG
• ASSENS

Forskelligt sælges
Læggekartofler

Udebliver avisen?

statskontr. 1.kvalitet
mange gode sorter - sælges
samt spisekartofler og æbler
Bestilling modtages nu.

65 34 10 13

Ring straks på

62 22 22 22

og rejsekranse bindes.
E

D

LEG og VIRK
U I-

DUI Leg og Virke
Munkebo afd.

-F

OR

FREM
TIDEN

MINI
LOPPEMARKED
Lørdag 13.03.10
kl. 10 - 13
I aktivitetshuset
Munkebo

Hannesborg Frugtplantage

Advokater

HANS OLAV KNUDSEN
Skovsbovej 237, Ullerslev
Tlf. 65 39 13 25 · Biltlf. 21 79 40 60
Åbningstider: Hverdage kl.15-17
Lørdage kl.10-12

Campingvogn sælges - Adria Adiva 462 PU, årg. 2004.
meget velholdt, står indendørs om vinteren. Inkl. Isabella fortelt.
Pris 79.000
Henv.: 20 22 24 82

ELLEBYE PRIVAT
ADVOKATAKTIESELSKAB

Ulla Holm
Advokat, stataut.
ejendomsmægler
& valuar

Birte
Veggerby
Advokat,
aut. bobestyrer

Troels
Maglegaard
Advokat (L),
beneﬁc.forsvarer

§

Max 15 ord incl. navn og tlf. nr.
Afleveres senest torsdag kl. 10.00
Modtages kun med kupon og forudbetaling.
Kuponen sendes eller afleveres til:
Kerteminde UgeAvis
Ndr. Ringvej 54, 5300 Kerteminde.

DET ER DEN 50 ÅR GAMLE SENG MED RUNDE HJØRNER.

KØBES. - 30 51 40 85

❏ SÆLGES

❏ KØBES

✁

Navn:
Adresse:
Postnr.:

Aagaard

Advokater

Andresens Købmandsgaard 3,1
5300 Kerteminde . Tel +45 65 32 30 40

Forvent en engageret og målrettet indsats!

Blandede

Udebliver
Kerteminde UgeAvis

Lejligheder & værelser
Den gamle købmands gård
I Langeskov centrum udlejes
lokaler velegnet til kontor /
butik 111m2 leje pr. md. 8.000,- kr.
+ forbrug og kontor/butik 40 m2
+ arkiv / lager 50 m2
leje pr. md. 6.000,- kr. + forbrug.

I Langeskov udlejes
Ny 3 vær. stuel. 72 m2 kr. 4.920,Ny 3 vær. stuel. 87 m2 kr. 5.600,Ny 3 vær. lejl. 82 m2 kr. 5.500,Ny 3 vær. lejl. 68 m2 kr. 4.800,2 vær. lejl. 47 m2 kr. 3.400,-

Nyt db.hus 3.v 85 m2 kr. 6.380

på 90 m2 udlejes i Dalby
Leje pr. 3.700, + forbrug.
3 mdrs. depositum.
Henvendelse 51363667

www.kihejendomme.dk

Tlf. 65 38 11 51

Til leje i Langeskov

Mandag kl. 8.30-16.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.30 - 17.00
Torsdag kl. 8.30 - 16.00
Fredag kl. 8.30 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

3 vær. lejligh. 1. sal ca. 75 m2
4.920 kr. + forbrug
Depositum 3 md. leje.
Ingen husdyr.
Fælles vaskekælder.
Fælles gårdanlæg.

Tak for hjælpen

Nyere 3 vær.
Lejlighed 1. Sal,

Lejen er eksklusiv forbrug.

Telefontid

By:

Langeskov C
1 vær. lejl. (38m2)
kr. 2.050 pr. md.
+ á conto forbrug kr. 1000
41 15 30 41

Henv. 29 38 16 01

tlf. 62 22 22 22

Henv. 29 38 16 01

NY LEJLIGHED I LANGESKOV
Velisoleret lejlighed på 1. sal
1, 2 ell. 3 vær. ialt 90 m2
Kan lejes efter aftale
fra 1. april
5.200 kr + forbrug
Tlf.: 4028 8280
Mail:
info@kfkejendomme.dk

Kerteminde ESSEX. Waterfront

Tlf.:

✃

Henvendelse til:
Jernbanegade 6, 2. sal, 5000 Odense C
Tlf. 63 11 78 85 eller 63 11 78 80 eller pr. mail: sdh@hvejendom.dk
- se flere boliger på www.hvejendom.dk

så ring til Tryksagsomdelingen Fyn

JUNO - LILLE PER - SENG

NB. Husdyrhold ikke tilladt.

Tlf.: 63 32 32 63 • www.ellebye.dk

–

Må ikke omhandle beskæftigelse,
lejligheder, dyr eller loppemarkeder.

Der er i lejligheden mulighed for tilslutning til
antenne- og internetforsyning via NEF Fonden.

HV Ejendomsadministration

M
VII SI
V
SI’R
R 15 ORD - KUN KR. 35,Kun annoncer fra private til private
med tilbud under kr. 1000,-

Flot 3-værelses lejlighed på 84 m2 udlejes pr. 1. juni 2010. Lejligheden overtages
nyistandsat og med flotte olierede trægulve. Der er HTH-køkken med stort
køle-/fryseskab, glaskeramisk komfur samt opvaskemaskine. Der medfølger
skur samt adgang til p-plads. Leje pr. måned: 5.100,00 kr. + aconto vand/
varme 800,00 kr., i alt 5.900,00 kr. Indskud: 3 mdr. leje som depositum + 1 md.
forudbetalt leje, i alt 20.400,00 kr.

Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C.

Gl. Torv 2
5800 Nyborg . Tel: +45 65 31 14 41

KVIK
ARKED

ATTRAKTIV LEJEBOLIG
RYNKEBY BYGADE 54, RYNKEBY
I en nyrenoveret (fra 2005) ejendom med i alt 5 beboelseslejligheder
udlejes følgende bolig:

Granguirlander

www.ellasbutik.dk

www.bendixejendomme.dk

De bedst beliggende penthouse fra kr. 9.000 til kr. 9.800 pr. måned

✃
Lejeboliger

Hus til leje i Salby
- læs annoncerne før de handler!

150 m2
Husleje kr. 5.000.+ forbrug pr. mdr.
Henv. tlf. 40 62 43 15
65 32 43 15

Dalby
Uggerslev

– –pænt
hus.
Villarenov.
i 2 plan
112m2
m2 – 43 vær.
115
vær.kr.
kr.5.200,5.000,Se mere info på:

Tlf. 6590 1627

Lækre 4-vær. lejligheder med fjordudsigt. 128 og 138m2.
Lejlighederne er nyopførte i gedigne materialer, og indeholder
stue, køkken, bryggers, 2 værelser og stort soveværelse.
Fra stuen er udgang til stor terrasse.
Der er elevator, portanlæg samt egen p-plads til alle lejligheder
og fælles strandret.
Husdyr ikke tilladt.
Leje pr. md. fra kr. 6.950,00 til kr. 9.800,00 excl. forbrug.
3 mdr. depositum og 1 md. forudbetalt leje.

Kirsten Adolph 3124 6259

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010
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Undervisning

Ejendomme/boliger

Rækkehus
Ældre ægtepar søger
rækkehus i Langeskov,
nær indkøbsmuligheder.
Henvendelse efter
kl. 17.00 tlf. 2022 2061

29

Tæt ved Munkebo Bycenter udlejes
Skønne 1, 2, 3 & 4 vær. lejligheder
Beliggende i Nyhøjen, Rosendalen og Solbakken.
Kontakt Udlejningschef Karina Larsen
Alle dage på tlf. 29 62 38 20
For yderligere oplysninger
Eller læs mere på www.munkebo-bolig.dk.

Lokaler

BOKSRUM/LAGERRUM
Ideel til møbelopbevaring m.m.
14 m2 800,-kr. pr. md. + moms.
20,5 m2 1050,-kr. pr md. + moms
Incl. lys og varme.

VIL DU GERNE
VÆRE BEDRE KØRENDE?

Undervisning

HENV. 29 38 16 01

VI UDDANNER FOLK
Udebliver
avisen?
Ring straks på
62 22 22 22

LIGE NU ER DER LEDIGE PLADSER PÅ:
Produktionshygiejne
(1 uge)..........................................19.04.-23.04.10
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
(3 uger) ........................................22.03.-14.04.10
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter
(4 uger) ........................................ 19.04.-19.05.10

Klinikker

Rynkeby
Fodklinik

Ude-og hjemmebehandling
kr. 210,-

Tlf. 21 91 94 08

Så tag et kursus inden for transport og lager hos Syddansk Erhvervsskole.
Vi har kurser inden for blandt andet:
• Truck
• Lageruddannelser
• Efteruddannelse for renovationschauffører
(kvaliﬁkationskurser à 5 dages varighed)
• Renovationskurser
(Grundlæggende kvaliﬁkationskurser, Affaldsfraktioner, Dagrenovation
sikkerhed, Håndtering af olie og kemikalieaffald).

§26 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
(1 dag).................................................. 22.03.10

Skynd dig at ringe til vores kontaktperson:

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
(1 dag).................................................. 18.03.10

Maria Blum Ragner mabr@sde.dk tlf. 6312 6703

Vejen som arbejdsplads, ajourføring
(1 dag).................................................. 19.03.10

ÅBNE KURSER

Eller gå ind på sde.dk og kig under Erhvervsuddannelser/Transport og
logistik/kurser. Her kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig
til at blive rigtig godt kørende!

SDE.DK

IT & PC FORLØB, LAGER-/LOGISTIKKURSER,
SVEJSECERTIFIKATKURSER & RENGØRINGSKURSER
Nemt og fleksibelt efter dine ønsker og behov.
Se mere på www.amu-fyn.dk.

Bogføring og revision
- læs annoncerne
før de handler!

LEAN-kortlægning af værdistrøm
(3 dage) ........................................27.04.-29.04.10

MUNKEBO
FODKLINIK

v/Lone Thomsen
Granhaven 7 · 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 61 28 · 2877 6103

Kommunikation i teams
(3 dage) ....................................... 05.05.-07.05.10
Konflikthåndtering
(3 dage) ........................................ 19.05.-21.05.10

TILMELD DIG ONLINE PÅ
www.amu-fyn.dk

PSYKOTERAPI
Er du stresset/udbrændt?
Er der krise i parforholdet?
Har du konflikter på jobbet?
Bærer du på en sorg i hjertet?
Syntes du livet er en kamp?
Følelsesmæssige problemer?
Brug for nye handlemuligheder
og opbygge dine ressourcer?
www.gitte-krohn.dk
Psykoterapeut

Personbefordring med bus
(6 uger) ........................................ 15.03.-28.04.10

Med en god
revisor
er du aldrig
helt alene

HUSK
DU KAN BLIVE EU-CERTIFICERET INDEN FOR BUS
OG GODSTRANSPORT HOS AMU-FYN.
Se mere på www.amu-fyn.dk.

Er du i AMUs målgruppe, har du mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på 752 kr. pr. dag. Bortset fra en deltagerbetaling
på 116/176 kr. pr. dag, er kurserne gratis. Hvis du er ledig og
har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på
kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen.

Velkommen til en revisor på
Fyn som virkelig sætter dig
og din virksomhed i fokus. Vi
har udarbejdet et koncept,
der handler om tillid mellem
dig og os. Hvor service ikke
koster ekstra og hvor du
altid er informeret om hvilke
ydelser der leveres, samt til
hvilken pris. Og det bedste
ved det hele er, at du aldrig
er helt alene...

RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF. 66 13 66 70
Petersmindevej 50
5100 Odense C

Mange bække små...

C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ

Vi uddanner folk

Tlf. 66 13 66 70

www.amu-fyn.dk

"Ødelæggelsens vederstyggelighed"
Aftensang i Viby Kirke
Kirkebil kan bestilles

Energirigtig kørsel
(3 dage) ........................................ 12.04.-14.04.10

Gitte Krohn
Tlf. 66 14 21 61

Manna...
onsdag den 10. marts kl. 17.00

Personbefordring med taxi
(6 uger) .........................................31.05.-09.07.10

ADR/farligt gods - repetition - grundkursus
....................................... RING OG HØR NÆRMERE

Gudstjenester

Bækkelund Revision
Mobil 20 76 85 20
www.bækkelundrevision.dk

Rejser og udﬂugter

Foreningen NORDEN
Kerteminde-Munkebo afdeling

Sommerrejse til Ulricehamn, Sverige
30.07. – 03.08 2010
Turen, som går til Kertemindes svenske venskabsby der ligger smukt ved en
30 km lange sø Åsunden, er planlagt med bus fra Kerteminde.
Afrejse om morgenen, fredag den 30.07 (P-plads ved rådhuset)
Vi er inviteret til at bo privat, men indkvartering kan også ske på
vandrerhjem eller hotel for egen regning.
På programmet står: Guidning i byen / udflugt i omegnen, hvor filmen
Änglagård blev indspillet / sommerforestilling på torpa Slotsteater / nordisk
aften / udflugt til den idylliske by Gränna ved Vättern med besøg på Andréemuseet. Polarforskeren S.A. Andrée er født i Gränna / og sidst, men ikke
mindst hyggeligt samvær med vore svenske værter og venner.
Hjemkomst om aftenen tirsdag den 03. 08.
Pris for turen bliver ca. 2500 kr. og beror på antallet af deltagere.
Tilmelding senest 3. maj til Eva Jensen tlf. 65321957 eller 21480851,
Asta Petersen 28415434, Ingelise Holm 24474651
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Vi mødes i

Dukketeater i Mesinge Gl. Skole
Lørdag den 13. marts kl. 14:00
Opfører Svantevit forestillingen

"NOAH's ARK"
Forestillingen er for både børn og voksne
Adgangen er gratis
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Hindsholmordningen

NINE
9/3 - 10/3 kl. 19.30
50 kr.
(BioDK)

■■■■■■■■■■■

3 RETTERS
FANTASTISK
TOTAL-ar
FEST-TILBUD!
med 4 re rangement

Ny stor dansk opsætning
Søren Bregendal & Rebekka Mathew
Stort ensemble & orkester

:

kaffe ogtter, FRI VIN*, FORRET: Tunmousse med baguette
chokolad
for KUN e
50 3 FORSKELLIGE SLAGS KØD:

169

- Kalvecuvette, rosastegt
- Letrøget glaseret skinke
- Kyllingebryst med ingefær

5 SLAGS TILBEHØR:
- Friske grønne salater med 6 dele
- Sukkerærter og grønne ærter
- Flødebagte kartofler
- Saltbagte babykartofler med aioli
- Coleslaw

94

DESSERT: Tiramisu,
Italiensk moccakage
Pris er i kr. pr. kuv., min. 10
kuv., excl. miljøafgift og lev.

Tlf. 70 10 70 11

I ALT KUN

EDGE OF DARKNESS
11/3 - 14/3 kl. 19.30
60 kr.

Pressen skrev:

50

!
ÆRK nktet
M
E
B
u
idsp til
t
e
l
l
Spi ndret 0
æ 7.0
kl. 1

High School Musical 2 er en vellykket humorsatsning på Fredericia
Teater. Selv kvalmeramte musicalhadere vil få sig et godt grin
Information

High School Musical 2 er en vellykket
humorsatsning. Smittende danseglæde
og vokalt overskud i Fredericia Teaters
opsætning af populær Disney-film.
Jyllands Posten

■■■■■■■■■■■

Fredericia Teater satte i aftes nye standarder for scenografi. Opsætningen af
High School Musical 2 blev en forrygende sammensmeltning af smittende
humør og energi fra scenen og den nyeste computerteknik.
Vejle Amts Folkeblad

Søndag, 28. marts kl. 17.00
ARENA FYN - Odense Congress Center
www.danbillet.dk - 66 14 01 10

www.kokkenogjomfruen.dk

SUPERBROR
13/3 kl. 15
14/3 kl. 14
50 kr.

www.spa-entertainment.dk

■■■■■■■■■■■

Udebliver
avisen?
Ring straks på
62 22 22 22

  

Fold trykt



Den
Fynske
Landsby

dine vinger ud
sammen med os!

11.-21. juni 2010,
kl. 20.00.
(dog ikke 15. juni)

MAN ON WIRE
14/3 kl. 16.30
50 kr.
Flotte Film

■■■■■■■■■■■

Giv et gavekort
til en god oplevelse
Bestil på tlf. 63 12 13 14

SWEETHEARTS

KVINDEN DER DRØMTE
OM EN MAND
16/3 - 19/3 kl. 19.30
50 kr.
Klub/Klip-rabat

25. MAR · KL. 22.00 · ENTRÉ 115,M

ED

LIVEMUSIK PÅ FRANCK A
Eksklusive og intime livekoncerter er blevet det nye kendetegn
for torsdagene på Franck A. En stjernerække af kendte danske
solister og bands vil fremover stå på scenen, når vi hver uge
slår dørene op for unikke koncertoplevelser på Franck A.
SE HELE MUSIKPROGRAMMET PÅ FRANCKA.DK

HU

SO

RK

ES

SØREN SKO & SIMON MATHEW

TR

ET

8. APR · KL. 22.00 · ENTRÉ 115,-

ST

O

ANNE LINNET AKUSTISK

RE

BE

DE

DA

G

30. APR · KL. 22.00 · ENTRÉ 185,-

KR

Ryttermarken 17 A · 5700 Svendborg
Telefon: 62 21 01 05
www.svendborgtryk.dk

. H DA
IM GE
M N
EL F
FA ØR
RT
SD
AG

KØB DIN KONCERTBILLET PÅ
WWW.FRANCKA.DK · BORDBESTILLING 6612 2757

BLUES BROTHERS SOUVENIRS SHOW
12. MAJ · KL. 22.00 · ENTRÉ 145,-

■■■■■■■■■■■
FILM PÅ VEJ:
Alting bliver godt igen fra 23/3
Parterapi fra 30/3
Precious fra 22/4

■■■■■■■■■■■
Cafeén er åben
en time før og en halv time efter
hver forestilling
BILLETTER KAN RESERVERES
I CAFÉENS ÅBNINGSTID

Tlf.: 65 32 10 98
www.kerteminde-kino.dk
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Forlystelser

KOMMENDE
ARRANGEMENTER

FOREDRAG

STAND UP

5/3: Hemmeligholdelse af UFO observationer”,
v/Poul-Erik Nielsen, Galleri Solvognen, Od. C ...... kr. 80,12/3: ”Rumvæsener kan være guddommelige”,
v/Vincent F. Hendricks, Galleri Solvognen, Od. C. kr. 100,15/3: ”Carl Nielsen” Nordfyns Efterskole...................... kr. 49,18/3: ”Thomas Bartholin-anatom i 1600-tallet”,
v/historiker cand. mag. Inge Mønster-Kjær
Odense Stadsarkiv, Klosterbakken 2................... kr. 49,19/3: ”Udvikling af højere bevidsthed”, v/Svend Trier
Galleri Solvognen, Odense C................................ kr. 80,25/3: ”Kirsten Thorup” Nordfyns Efterskole ................. kr. 75,22/4: ”Når historien går til filmen” - om Caroline Mathilde
v/historiker Michael Bregnsbo
Odense Stadsarkiv, Klosterbakken 2................... kr. 49,4/5: 4. maj markering: ”Retsopgøret”
v/historiker Lulu Anne Hansen,
Odense Stadsarkiv, Klosterbakken 2................... kr. 49,11/10: ”Et år ved Sirius tjenesten”,
Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 75,2/11: ”Mit liv som journalist” ved Kaare R. Skou,
Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 120,5/4-11:Foredrag af Søren Ryge,
Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr. 125,-

6/3: Viggo Sommer, Multisalen ved Båring Skole........ kr.
20/4: Engelbrecht, Hjallese Forsamlingshus................. kr.
24/9: Rune Klan, Magasinet.......................................... kr.
................................................................................kr.
................................................................................kr.

29/5: Blå Fest i Korup - Midt om Natten
+ Hapela Dance Band, Koruphallen i Odense ...... kr.
29/5: Faaborg Sommer Rock 2010,
Cirkuspladsen, Johans Rantzausvej i Faaborg..... kr.
5/6: Midtfyn Open Air, Den gamle Festivalplads i Ringe
voksne................................................................. kr.
børn u/12 år ........................................................ kr.
12/6: Rock Under Broen, Under den Nye Lillebæltsbro . kr.
3/7: Musik ved Noret, Festivalpladsen i Munkebo....... kr.
19/8: Fyns MC Festival 2010, Tusindårsskoven............ kr.
4/9: Odense 60’er Rock, Dyrskuepladsen................... kr.
Med æggekage.................................................... kr.

367,312,262,97,472,250,145,400,475,-

KONCERT

150,248,150,150,195,150,248,-

TEATER/REVY
5-6/3: Revy i teltet, Tornbjerg Skole............................... kr.
inkl. buffet........................................................... kr.
6/3- Sommer i Tyrol,
10/3: Langtved Forsamlingshus fra ............................. kr.
21/3: Længe leve Liva, Vestfyns Teaterforening,
Industrien ............................................................ kr.
unge .................................................................... kr.
20/4- The Ancient Mariner, Teaterhuset Rosenhaven.... kr.
22/4: studerende .......................................................... kr.
11/6- West Side Story, Den Fynske Landsby,
21/6: 11.-21. juni 2010 ................................................. kr.
1/8- Jeppe på Hverringe Gods, Hverringe Gods .......... kr.
4/8: unge u/14 år........................................................ kr.
6/10: Jubilæums Show med Arne Lundemann,
Sortekilde (Den Gamle Højskole) Kerteminde ...... kr.

27/3:
30/3:
30/3:

FESTIVAL

DANS/SPISNING
5/3: Sussie & Leo, kun dans, Kauslunde Kro .............. kr.
5/3: Sussie & Leo, inkl. dans og menu,
Kauslunde Kro ..................................................... kr.
19/3: Dans med Kandis, Kauslunde Kro........................ kr.
27/3: Singlebal, i Dreslette ........................................... kr.
9/4: La Porta Band inkl. buffet,
Langtved Forsamlingshus ................................... kr.
30/4: Sweethearts, dans og natmad, Kauslunde Kro.... kr.
30/4: Sweethearts, spisning og dans, Kauslunde Kro... kr.

195,150,270,220,180,-

200,350,80,160,70,140,60,165,385,185,160,-

4/3:
4/3:
4/3:
5/3:
5/3:
5/3:
6/3:
6/3:
7/3:
11/3:
11/3:
11/3:
12/3:
12/3:
13/3:
13/3:
13/3:
17/3:
18/3:
19/3:
19/3:
19/3:
19/3:
19/3:
20/3:
20/3:

Rasmus Nøhr, Franck A ....................................... kr.
New Keepers of the Water Towers, Kansas City .. kr.
Hej Matematik, Tobaksgaarden........................... kr.
The Dreams, Posten ............................................ kr.
Alisio Ensemble, Dexter....................................... kr.
Fallulah - support Ann Mimoun, Kulturmaskinen. kr.
Niels Lan Doky Trio, Posten................................. kr.
Babylove and The Van Dangos, Kansas City........ kr.
James Rasmussen, Dexter.................................. kr.
Mynte (S), Posten ................................................ kr.
Malene Mortensen, Dexter .................................. kr.
Bamses Venner akustisk,
Tornøes Hotel i Kerteminde ................................. kr.
Strawberry Blonde, Dexter .................................. kr.
Alphabeat, Posten ............................................... kr.
Johnson, Posten.................................................. kr.
Mai Seidelin, Dexter ............................................ kr.
I Got You on Tape Jeremy Sparrow, Kansas City.. kr.
Devil Doll (US), Dexter ......................................... kr.
Jacob Park, Dexter.............................................. kr.
Rebekka Bakken (N), Dexter ............................... kr.
Rebekka Bakken (N), inkl. menu, Dexter ............. kr.
Ginjer Ninja, Posten ............................................. kr.
Anette Bjergfeldt med band,
Husmandsstedet i Årslev..................................... kr.
ElectroJuice + Dokkedal/Dixen, Kulturmaskinen kr.
Søs Fenger - morgenrock, Dexter, ...................... kr.
Annette Bjergfeldt, Dexter ................................... kr.

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
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.

OTTERUP
Ugeavisen Nordfyn, Jernbanegade 45 - Telefon 63 45 25 00
KERTEMINDE
Fyens Stiftstidende · Strandgade 1B · Telefon 65 32 19 45

20/3:
25/3:
25/3:
25/3:
26/3:
26/3:
26/3:
26/3:

95,50,220,100,100,80,220,75,120,120,120,292,80,200,160,100,80,80,100,140,270,120,175,80,425,140,-

31/3:
1/4:
2/4:
2/4:
3/4:
3/4:
6/4:
7/4:
8/4:
8/4:
8/4:
9/4:
9/4:
9/4:
10/4:
10/4:
10/4:
14/4:
15/4:
15/4:
16/4:
16/4:
16/4:
16/4:
16/4:
17/4:
17/4:
17/4:
20/4:
20/4:
22/4:
22/4:
22/4:
23/4:
23/4:
23/4:
24/4:
24/4:
24/4:
25/4:
28/4:
29/4:

The Quireboys (UK), Posten................................. kr.
Theessing, Nalle & Møller, Posten ....................... kr.
Elektro, Dexter, ................................................... kr.
Sweethearts, Franck A ........................................ kr.
Pete Robbins Group, Dexter................................. kr.
Status Quo, Lillebæltshallerne............................. kr.
Peter Sommer, Posten......................................... kr.
(Hed) P.E. (US) + Atilla,
Kansas City ......................................................... kr.
Perler for Rum Svin Tour, Studenterhus Odense.. kr.
Mitch Woods + His Rocket 88, Dexter................. kr.
Mitch Woods + His Rocket 88, inkl. menu,
Dexter ................................................................. kr.
Boat Man Love, Posten........................................ kr.
Påske-Rock, Posten ............................................ kr.
Mo-Joes, Dexter ................................................. kr.
White Pony + Fagget Fairys, Posten ................... kr.
Medina, Posten ................................................... kr.
Mani Spinx, Kansas City...................................... kr.
Curtis Stigers (US), Dexter................................... kr.
Dana Fuchs Band (US), Posten ............................ kr.
The Floor is made of Lava, Posten....................... kr.
Murder, Dexter .................................................... kr.
Søren Sko + Simon Mathew, Franck A ................ kr.
Rebekka Maria, Dexter........................................ kr.
Pink Floyd Project, Posten ................................... kr.
Bodebrixen, Studenterhus Odense ...................... kr.
Artillery, Kansas City, ......................................... kr.
Ave, Posten, ....................................................... kr.
Turboweekend, Kulturmaskinen .......................... kr.
The Pulse, Dexter ................................................ kr.
La Coca Nostra (US), Posten, ............................. kr.
Benny Holst Trio, Dexter ...................................... kr.
When Saints Go Machine, Kansas City, .............. kr.
KarriereKanonen, Posten, ................................... kr.
Patricia Vonne (US), Dexter.................................. kr.
Patricia Vonne (US), inkl. menu, Dexter ............... kr.
KissKissKiss - support Lucky Bird,
Kulturmaskinen ................................................... kr.
Studerende.......................................................... kr.
Jukebox Heroes, Glamsbjerg Hallen .................... kr.
Thomas Buttenschøn, Posten.............................. kr.
Morgenrock m/Jimmy Jørgensen, Dexter............ kr.
Magic Slim (US), Dexter, ..................................... kr.
Nick Cave, Teaterkoncerten, Posten.................... kr.
Tatoos og Mushrooms, Dexter............................. kr.
Tyrants and Kings + One eyed-mule, Posten....... kr.
Die Herren, Franck A ........................................... kr.
Ole Frimer Trio, Dexter ........................................ kr.
Ole Frimer Trio inkl. menu, Dexter ....................... kr.
Svendborg AllStars og Vokalgruppen Kvint,
Brenderup Højskole ............................................ kr.
Organic Picnic, Dexter ......................................... kr.
Manticora - support Third Eye, Kansas City ........ kr.
Mozarts Requiem, Gislev Kirke............................ kr.
Hannah Schneider, Studenterhus Odense ........... kr.
Rachelle van Zanten (CAN), Dexter...................... kr.
Khani Cole Band (US), Dexter .............................. kr.

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

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

140,220,80,115,120,342,150,140,70,120,250,80,100,50,120,170,70,300,100,120,100,115,120,220,80,80,100,120,160,230,160,100,70,100,230,80,50,295,160,250,160,215,80,120,95,100,230,125,80,60,117,50,80,120,-

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
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5%
Kerteminde
dividende
Excl. moms

(Max 3 pr. kunde pr. dag
ellers er prisen kr. 169,95)

Linie
Aquavit

70 CL

00

110

Vi har købt
700 ﬂasker

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

Supermøre
Oksemørbrad
helt afpudset
i 1/3 del stykker

Nyrøget
Hamburgerryg
PR. 1/2 KG

95

24

PR. 1/2 KG

95

99

Gammeldags
oksegrydesteg

PR. 1/2 KG

95

19

PR. 1/2 KG

Nakkesteg

00

25

Snøret og ovnklar eller
rullesteg med svesker eller persille Frit valg

+ pant

JUBILÆUMSØL
Vi har fået den
sidste levering

Begrænset parti

PR. KASSE

95

79

+ PANT

Tillykke til
ugens vinder af
nøglehulskonkurrencen:

B. Tvedskov
Andekæret 81
Kerteminde

Tilbuddene gælder fra tirsdag til og med søndag. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

Slagter:
Delikatessen:
Bager:

63 32 19 28 Kontor:
65 32 19 89
63 32 19 35 Lager/varebestilling 65 32 11 71
63 32 19 30

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

